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Februa

ry 

2022 

PLN UP 3 

Sumedang 

Gelar Apel 

Puncak 

Bulan K3 

Nasional 

Tahun 2022 

3 Neutral Sumedan

g Ekspres 

 Tahun 2022. Tahun 2022. Manager PLN 

UP3 Sumedang Redi Zusanto meminpin 

Apel Puncak Bulan K3 Nasional Tahun 

2022. Manager PLN UP3 Sumedang Redi 

Zusanto meminpin Apel Puncak Bulan K3 

Nasional Tahun 2022. 

2. 11 

Februa

ry 

2022 

Terus Belajar 12 Neutral Pikiran 

Rakyat 

Bomer Pasaribu Terus. . 

56197520796251743075889006644005

12700EJBRI. EJBRI. 2333625593725If-tt. 

3. 11 

Februa

ry 

2022 

Muhaimin 

Kunjungi 

Rembang 

18 Neutral Kedaulata

n Rakyat 

Muhaimin 

Iskandar,Ida 

Fauziyah 

/ Muhaimin Kunjungi Rembang. 

REMBANG (KR) Pernyataan Muhaimin 

tersebut disampaikan dalam pidato 

kunjungan di Pondok Pesantren Kauman 

Lasem Kabupaten Rembang, Rabu (9/2), 

bersgpia kader PKB Hj Ida Fauziyah yang 

juga Menten Ketenagakerjaan Rl. 

BERSAMA IDA FAUZIYAH. 

4. 11 

Februa

ry 

2022 

Gubernur 

Instruksikan 

Potensi 

Risiko Siswa 

Magang 

Prakerin 

Dijamin 

BPJamsostek 

3 Positive Suara Ntb  . Gubernur Instruksikan Potensi Risiko 

Siswa Magang Prakerin Dijamin 

BPJamsostek. -. Gubernur Nusa Tenggara 

Barat, Dr. H. Zu- lkieflilamsyah 

mendorong seluruh siswa SMK yang 

melaksanakan praktik kerja industri 

(prakerin) atau magang di perusahaan-

perusahaan, agar dijamin potensi risiko 

yang dialaminya oleh BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJamsostek). 

Gubernur Nusa Tenggara Barat bahkan 

sudah mengeluarkan Instruksi Gubernur 

No 561/07/KUM Tahun 2021 tentang 

perlindungan jaminan sosial siswa 

magang. Instruksi gubernur ini sudah 

ditindaklanjuti oleh BPJamsostek 

Wilayah Nusa Tenggara Barat, bersama 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

(Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat 
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sebagai yang menaungi sekolah 

setingkat SMA/SMK/sederajat. 

5. 11 

Februa

ry 

2022 

Pekerja 

Perempuan 

Jalani 

Deteksi Dini 

Kanker 

Serviks 

Gratis 

13 Positive Media 

Indonesia 

David 

Hidayat,Ida 

Fauziyah 

. Pekerja Perempuan Jalani Deteksi Dini 

Kanker Serviks Gratis. "Kanker serviks 

tercatat penyebab kematian nomor dua 

setelah kanker payudara di Indonesia. 

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan RI 

menggagas kepedulian terhadap pekerja 

perempuan untuk melakukan 

pemeriksaan dini guna mencegah kanker 

serviks (kanker mulut rahim). Ini harus 

dicegah sejak dini agar pekerja 

perempuan terhindar dari risiko kanker 

serviks," ujar Menaker Ida Fauziyah saat 

menutup pelaksanaan pemeriksaan IVA 

di Pabrik Jamu Sido Muncul di Ungaran, 

Kabupaten Semarang, kemarin. 

6. 11 

Februa

ry 

2022 

TKA China di 

Proyek 

Kereta Cepat 

Jadi Sorotan, 

Komisi IX 

DPR Bentuk 

Praja 

2 Negativ

e 

Berita 

Metro 

Putih 

Sari,Pungky 

Sumadi,Agung 

Pambudi 

TKA China di Proyek Kereta Cepat Jadi 

Sorotan, Komisi IX DPR Bentuk Panja. 

Bahkan Pungky juga menyampai- kan 

temuannya di lapangan mengenai 

pekerja las di proyek Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung (KCJB) yang ternyata 

merupakan TKA China. Sementara itu, 

anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani 

Chaniago mer- espons terkait heboh 

tukang las proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung didatang- kan dari China. Irma 

menyatakan jika benar tukang KCJB 

adalah Tenaga Kerja Asing atau TKA 

China maka bisa melukai pekerja 

domestik. 

7. 11 

Februa

ry 

2022 

Job Fair 

Kembali 

Dilakukan 

Virtual 

10 Neutral Radar 

Banyuma

s 

 . Job Fair Kembali Dilakukan Virtual. 

PURWOKERTO- Job fair virtual kembali 

diadakan ta- hun ini sebagai rangkaian 

HUT Banyumas ke-451. Rangkaian HUT 

Kabupaten Banyumas. Pasalnya, saat ini 

masih dalam kondisi pandemi covid-19. 

8. 11 

Februa

ry 

2022 

BPJS 

Ketenagakerj

aan Jalin PKS 

4 Neutral Radar 

Bogor 

Dedi Mulyadi BPJS Ketenagakerjaan Jalin PKS dengan 

Kejari. CILEUNGSI-BPJS Ketenagakerjaan 

Bogor Cileungsi menjalin Perjanjian Kerja 

Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri 

(Kejari) Kabupaten Bogor. Sehingga, 
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dengan 

Kejari 

pihak BPJS Ketenagakerjaan Bogor 

Cileungsi terus berkoordinasi dengan 

Kejari Kabupaten Bogor dalam 

penegakan kepatuhan badan usaha atau 

pemberi kerja. Hal Ini dilakukan untuk 

memudahkan BPJS Ketenagakerjaan 

dalam berkoordinasi dengan kejaksaan 

dalam penegakan kepatuhan pemberi 

kerja. 

9. 11 

Februa

ry 

2022 

PMI Ilegal ke 

Malaysia 

Naik 146 

Persen 

8 Negativ

e 

Jawa Pos  . PMI Ilegal ke Malaysia Naik 146 Persen. 

Di antaranya, lapangan pekerjaan yang 

kurang adanya anggota keluarga yang 

sudah berada di Malaysia, hingga masih 

banyaknya majikan di negeri jiran 

tersebutyang mempekerjakan pekerja 

migran Indonesia (PMI) secara ilegal. 

Judha menjelaskan, pemerintah 

Indonesia telah mendorong Malaysia 

untuk memberikan hukuman tegas 

kepada majikan yang masih 

mempekerjakan PMI secara ilegal. 

JAKARTA- Kementerian Luar Negeri 

(Kemenlu) mencatat kenaikan kasus 

masuknya warga negara Indonesia (WNI) 

secara ilegal ke Malaysia. 

1

0. 

11 

Februa

ry 

2022 

Pelajar 

Magang 

Harus 

Terlindungi 

Program 

Jaminan 

Sosial 

Ketenagakerj

aan 

1 Neutral Pasundan 

Ekspres 

 . Pelajar Magang Harus 

TerlindungiProgram Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. 

8432807503795SOSIALISASI: Kepala 

BPJamsostek Cabang Subang Esra 

Nababan menyampaikan pentingnya 

pelajar magang terlindungi Program 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

SOSIALISASI: Kepala BPJamsostek 

Cabang Subang Esra Nababan 

menyampaikan pentingnya pelajar 

magang terlindungi Program Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan. 2. . . 

519938012700Pelajar Magang. 

1

1. 

11 

Februa

ry 

2022 

Gertakan 

Partai Buruh 

Dianggap 

Angin Lalu 

3 Negativ

e 

Rakyat 

Merdeka 

Hasan 

Syadzily,Hendra

wan Supratikno 

Gertakan Partai Buruh Dianggap Angin 

Lalu. Menanggapi MWlfePP&IPt 

Hendrawan Supratikno mengaku tak 

masalah jika partainya jadi sasaran 

serangan Partai Buruh. Partai pimpinan a 
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irlangga Har tarto itu sama sekali tak 

gentar dengan ancaman Partai Buruh. 

Undang Cipta Kerja di Pemilu 2024, 

disuarakan Presiden Partai Buruh, Said 

Iqbal di depan g edung DPR/MPR, 

Jakarta, Senin (7/2). 

1

2. 

11 

Februa

ry 

2022 

Jamsostek 

Cairkan 

Rp407 Miliar 

6 Neutral Harian 

Jogja 

Aria Nugrahadi Jamsostek Cairkan Rp407 Miliar. 

SLEMAN Kantor Cabang BP Jamsostek 

Cabang Yogyakarta telah mengeluarkan 

dana sebesar Rp407,4 miliar sepanjang 

2021. "Sepanjang 2021, ada 45.391 

klaim dengan nominal sejumlah Rp407,4 

miliar yang telah BPJamsostek Cabang 

Yogyakarta beserta Kantor Cabang 

Jajaran se-wilayah DIY bayarkan,' ujar 

Riadh saat menghadiri Apel Peringatan 

Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) Nasional di halaman Hotel Royal 

Ambarrukmo, Kamis (10/2). "Kami 

mengapresiasi setinggi tingginya 

perusahaan yang telah melaksanakan 

kewajiban mendaftarkan seluruh 

pekerjanya menjadi peserta program BP 

Jamsostek, sehingga para pekerja 

mendapatkan hak perlindungan 

program-program BP Jamsostek 

sebagaimana mestinya." ujar Riadh. 

1

3. 

11 

Februa

ry 

2022 

142 Kartu 

JKN-KIS 

Lotim Non 

Aktif 

4 Neutral Suara Ntb  . NIK Tidak Daring. 142 Kartu JKN-KIS 

Lotim Non Aktif. -. Akibat Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) tidak bisa daring, 

sedikitnya 142 ribu kartu Jaminan 

Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia 

Sehat (JKN-KIS) Penerima Bantuan Iuran 

(PBI) APBD Lombok Timur (Lotim) tidak 

aktif. Pemerintah Lotim saat ini sedang 

melakukan rekonsiliasi, yakni melakukan 

verifikasi serta validasi data JKN-KIS. 

Menurutnya, sesuai amanat Bupati 

Lotim H. M. Sukiman Azmy saat rapat 

koordinasi beberapa waktu lalu, semua 

NIK warga pemegang JKN-KIS PBI APBN 

itu harus segera didaringkan. 
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1

4. 

11 

Februa

ry 

2022 

Kemenaker 

Periksa 

IVAKaryawa

n Sido 

Muncul 

6 Neutral Kedaulata

n Rakyat 

 Kemenaker Periksa IVAKaryawan Sido 

Muncul. Menteri Tbnaga Keija Ida 

Fauziyah, saat melakukan pemeriksaan 

Inspeksi Visual dengan Asam Asetat 

(IVA) terhadap karyawati PT Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul di Kabupaten Se- 

marang, Kamis (10/2) me- ngatakan 

pemeriksaan di- lakukan di Kawasan 

Agro Wisata Pabrik Sido Muncul. Awasan 

Ketenagakeijaan dan Keeehatan Kerja 

Ha- yani Rumondang, Direktur Jenderal 

Pembinaan Pela- tihan Vokasi dan 

Produk- tifitas Bttdi Hartawan, Direktur 

Bina Pengujian K3 Muhammad Idham, 

Direktur Utama PT Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul TT)k David Hidayat, 

Wa- kil Bupati Semarang Basa- ri, dan 

pejabat terkait lain- nya. Direktur Utama 

PT Industri Jamu dan Farmasi Sido 

Muncul David Hidayat. 

1

5. 

11 

Februa

ry 

2022 

Tak Sesuai 

Kemendagri 

Monitor 

Kenaikan 

UMP Jambi 

9 Negativ

e 

Jambi 

Independ

ent 

 81915127005116830667385Asisten I 

Setda Provinsi Jambi Apani mengatakan, 

ini merupakan evaluasi UMP dari 

Kemendagri dan Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk kenaikan UMP 

tahun 2022.. Asisten I Setda Provinsi 

Jambi Apani mengatakan, ini merupakan 

evaluasi UMP dari Kemendagri dan 

Kementerian Ketenagakerjaan untuk 

kenaikan UMP tahun 2022.. Tak Sesuai, 

Kemendagri Monitor Kenaikan UMP 

Jambi. JAMBI- Kementerian Dalam 

Negeri (Kemendagri) RI saat ini 

memonitor kenaikan Upah Minimum 

Provinsi (UMP) Jambi. 

1

6. 

11 

Februa

ry 

2022 

Selama 2021 

Rampungkan 

45.391 Klaim 

3 Positive Radar 

Jogja 

Aria Nugrahadi Selama 2021 Rampungkan 45.391 Klaim. 

"Sepanjang 2021, ada 45.391 klaim 

dengan nominal sejum- lah Bp 407,4 

miliar yang telah BPJAMSOSTEK Cabang 

Jogjakarta beserta Kantor Cabang 

Jajaran se-wilayah DIJ bayar- kan," 

tuturnya. Terlebih, telah terbit Instruksi 

Presiden No. 2 Tahun 2021 ter. 
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Title PLN UP 3 Sumedang Gelar Apel Puncak Bulan K3 Nasional Tahun 2022 

Medi

a 

Sumedang Ekspres Reporter  

Date 11 February 2022 Tone Neutral 

Page 3 PR Value  

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

11/SUMEDANG_EKSPRES1/PLN%20UP%203%20Sumedang%20Gelar%20Apel%20Puncak%20Bul

an%20K3%20Nasional%20Tahun%202022=1=3=1.jpg 

Sum

mary 

Tahun 2022. Tahun 2022. Manager PLN UP3 Sumedang Redi Zusanto meminpin Apel Puncak Bulan 

K3 Nasional Tahun 2022. Manager PLN UP3 Sumedang Redi Zusanto meminpin Apel Puncak Bulan 

K3 Nasional Tahun 2022. 
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Title Terus Belajar 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 11 February 2022 Tone Neutral 

Page 12 PR Value  

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

11/PIKIRAN_RAKYAT1/Terus%20Belajar=1=12=1.jpg 

Summary Terus. . 5619752079625174307588900664400512700EJBRI. EJBRI. 2333625593725If-tt. 
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Title Muhaimin Kunjungi Rembang 

Media Kedaulatan Rakyat Reporter  

Date 11 February 2022 Tone Neutral 

Page 18 PR Value  

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

11/KEDAULATAN_RAKYAT1/Muhaimin%20Kunjungi%20Rembang=1=18=1.jpg 

Summary / Muhaimin Kunjungi Rembang. REMBANG (KR) Pernyataan Muhaimin tersebut disampaikan 

dalam pidato kunjungan di Pondok Pesantren Kauman Lasem Kabupaten Rembang, Rabu (9/2), 

bersgpia kader PKB Hj Ida Fauziyah yang juga Menten Ketenagakerjaan Rl. BERSAMA IDA 

FAUZIYAH. 
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Title Gubernur Instruksikan Potensi Risiko Siswa Magang Prakerin Dijamin BPJamsostek 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 11 February 2022 Tone Positive 

Page 3 PR Value  

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

11/SUARA_NTB1/Gubernur%20Instruksikan%20Potensi%20Risiko%20Siswa%20Magang%20Prak

erin%20Dijamin%20BPJamsostek=1=3=1.jpg 

Summ

ary 

. Gubernur Instruksikan Potensi Risiko Siswa Magang Prakerin Dijamin BPJamsostek. -. Gubernur 

Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zu- lkieflilamsyah mendorong seluruh siswa SMK yang melaksanakan 

praktik kerja industri (prakerin) atau magang di perusahaan-perusahaan, agar dijamin potensi 

risiko yang dialaminya oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Gubernur Nusa Tenggara Barat 

bahkan sudah mengeluarkan Instruksi Gubernur No 561/07/KUM Tahun 2021 tentang 

perlindungan jaminan sosial siswa magang. 
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Title Pekerja Perempuan Jalani Deteksi Dini Kanker Serviks Gratis 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 11 February 2022 Tone Positive 

Page 13 PR Value  

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

11/MEDIA_INDONESIA1/Pekerja%20Perempuan%20Jalani%20Deteksi%20Dini%20Kanker%20Se

rviks%20Gratis=1=13=1.jpg 

Summ

ary 

. Pekerja Perempuan Jalani Deteksi Dini Kanker Serviks Gratis. "Kanker serviks tercatat penyebab 

kematian nomor dua setelah kanker payudara di Indonesia. KEMENTERIAN Ketenagakerjaan RI 

menggagas kepedulian terhadap pekerja perempuan untuk melakukan pemeriksaan dini guna 

mencegah kanker serviks (kanker mulut rahim). Ini harus dicegah sejak dini agar pekerja 

perempuan terhindar dari risiko kanker serviks," ujar Menaker Ida Fauziyah saat menutup 

pelaksanaan pemeriksaan IVA di Pabrik Jamu Sido Muncul di Ungaran, Kabupaten Semarang, 

kemarin. 
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Title PMI Ilegal ke Malaysia Naik 146 Persen 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 11 February 2022 Tone Negative 

Page 8 PR Value  

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

11/JAWA_POS1/PMI%20Ilegal%20ke%20Malaysia%20Naik%20146%20Persen=1=8=1.jpg 

Summary . PMI Ilegal ke Malaysia Naik 146 Persen. Di antaranya, lapangan pekerjaan yang kurang adanya 

anggota keluarga yang sudah berada di Malaysia, hingga masih banyaknya majikan di negeri 

jiran tersebutyang mempekerjakan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal. Judha 

menjelaskan, pemerintah Indonesia telah mendorong Malaysia untuk memberikan hukuman 

tegas kepada majikan yang masih mempekerjakan PMI secara ilegal. JAKARTA- Kementerian 

Luar Negeri (Kemenlu) mencatat kenaikan kasus masuknya warga negara Indonesia (WNI) 

secara ilegal ke Malaysia. 
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Title TKA China di Proyek Kereta Cepat Jadi Sorotan, Komisi IX DPR Bentuk Praja 

Medi

a 

Berita Metro Reporter  

Date 11 February 2022 Tone Negative 

Page 2 PR Value  

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

11/BERITA_METRO1/TKA%20China%20di%20Proyek%20Kereta%20Cepat%20Jadi%20Sorotan,%2

0Komisi%20IX%20DPR%20Bentuk%20Praja%20=1=2=7.jpg 

Sum

mary 

TKA China di Proyek Kereta Cepat Jadi Sorotan, Komisi IX DPR Bentuk Panja. Bahkan Pungky juga 

menyampai- kan temuannya di lapangan mengenai pekerja las di proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung (KCJB) yang ternyata merupakan TKA China. Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Irma 

Suryani Chaniago mer- espons terkait heboh tukang las proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung 

didatang- kan dari China. Irma menyatakan jika benar tukang KCJB adalah Tenaga Kerja Asing atau 

TKA China maka bisa melukai pekerja domestik. 
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Title Kemenaker Periksa IVAKaryawan Sido Muncul 

Media Kedaulatan Rakyat Reporter  

Date 11 February 2022 Tone Neutral 

Page 6 PR Value  

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

11/KEDAULATAN_RAKYAT1/Kemenaker%20Periksa%20IVAKaryawan%20Sido%20Muncul=1=6

=1.jpg 

Summar

y 

Kemenaker Periksa IVAKaryawan Sido Muncul. Menteri Tbnaga Keija Ida Fauziyah, saat 

melakukan pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) terhadap karyawati PT Jamu 

dan Farmasi Sido Muncul di Kabupaten Se- marang, Kamis (10/2) me- ngatakan pemeriksaan 

di- lakukan di Kawasan Agro Wisata Pabrik Sido Muncul. 
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Title 142 Kartu JKN-KIS Lotim Non Aktif 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 11 February 2022 Tone Neutral 

Page 4 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-11/SUARA_NTB1/142%20Kartu%20JKN-

KIS%20Lotim%20Non%20Aktif=1=4=1.jpg 

Summary . NIK Tidak Daring. 142 Kartu JKN-KIS Lotim Non Aktif. -. Akibat Nomor Induk Kependudukan 

(NIK) tidak bisa daring, sedikitnya 142 ribu kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia 

Sehat (JKN-KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Lombok Timur (Lotim) tidak aktif. 

Pemerintah Lotim saat ini sedang melakukan rekonsiliasi, yakni melakukan verifikasi serta 

validasi data JKN-KIS. Menurutnya, sesuai amanat Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy saat rapat 

koordinasi beberapa waktu lalu, semua NIK warga pemegang JKN-KIS PBI APBN itu harus segera 

didaringkan. 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-11/SUARA_NTB1/142%20Kartu%20JKN-KIS%20Lotim%20Non%20Aktif=1=4=1.jpg
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Title Pelajar Magang Harus Terlindungi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

Media Pasundan Ekspres Reporter  

Date 11 February 2022 Tone Neutral 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

11/PASUNDAN_EKSPRES1/Pelajar%20Magang%20Harus%20Terlindungi%20Program%20Jamina

n%20Sosial%20Ketenagakerjaan=1=1=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

11/PASUNDAN_EKSPRES1/Pelajar%20Magang%20Harus%20Terlindungi%20Program%20Jamina

n%20Sosial%20Ketenagakerjaan=2=1=1.jpg 

Summ

ary 

. Pelajar Magang Harus TerlindungiProgram Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

8432807503795SOSIALISASI: Kepala BPJamsostek Cabang Subang Esra Nababan menyampaikan 

pentingnya pelajar magang terlindungi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. SOSIALISASI: 

Kepala BPJamsostek Cabang Subang Esra Nababan menyampaikan pentingnya pelajar magang 

terlindungi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 2. . . 519938012700Pelajar Magang. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-11/PASUNDAN_EKSPRES1/Pelajar%20Magang%20Harus%20Terlindungi%20Program%20Jaminan%20Sosial%20Ketenagakerjaan=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-11/PASUNDAN_EKSPRES1/Pelajar%20Magang%20Harus%20Terlindungi%20Program%20Jaminan%20Sosial%20Ketenagakerjaan=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-11/PASUNDAN_EKSPRES1/Pelajar%20Magang%20Harus%20Terlindungi%20Program%20Jaminan%20Sosial%20Ketenagakerjaan=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-11/PASUNDAN_EKSPRES1/Pelajar%20Magang%20Harus%20Terlindungi%20Program%20Jaminan%20Sosial%20Ketenagakerjaan=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-11/PASUNDAN_EKSPRES1/Pelajar%20Magang%20Harus%20Terlindungi%20Program%20Jaminan%20Sosial%20Ketenagakerjaan=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-11/PASUNDAN_EKSPRES1/Pelajar%20Magang%20Harus%20Terlindungi%20Program%20Jaminan%20Sosial%20Ketenagakerjaan=2=1=1.jpg
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Title Gertakan Partai Buruh Dianggap Angin Lalu 

Media Rakyat Merdeka Reporter  

Date 11 February 2022 Tone Negative 

Page 3 PR Value  

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

11/RAKYAT_MERDEKA1/Gertakan%20Partai%20Buruh%20Dianggap%20Angin%20Lalu=1=3=1

.jpg 

Summar

y 

Gertakan Partai Buruh Dianggap Angin Lalu. Menanggapi MWlfePP&IPt Hendrawan Supratikno 

mengaku tak masalah jika partainya jadi sasaran serangan Partai Buruh. Partai pimpinan a 

irlangga Har tarto itu sama sekali tak gentar dengan ancaman Partai Buruh. Undang Cipta Kerja 

di Pemilu 2024, disuarakan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal di depan g edung DPR/MPR, 

Jakarta, Senin (7/2). 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-11/RAKYAT_MERDEKA1/Gertakan%20Partai%20Buruh%20Dianggap%20Angin%20Lalu=1=3=1.jpg
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-11/RAKYAT_MERDEKA1/Gertakan%20Partai%20Buruh%20Dianggap%20Angin%20Lalu=1=3=1.jpg
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Title Selama 2021 Rampungkan 45.391 Klaim 

Media Radar Jogja Reporter  

Date 11 February 2022 Tone Positive 

Page 3 PR Value  

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

11/RADAR_JOGJA1/Selama%202021%20Rampungkan%2045.391%20Klaim%20=1=3=1.jpg 

Summary Selama 2021 Rampungkan 45.391 Klaim. "Sepanjang 2021, ada 45.391 klaim dengan nominal 

sejum- lah Bp 407,4 miliar yang telah BPJAMSOSTEK Cabang Jogjakarta beserta Kantor Cabang 

Jajaran se-wilayah DIJ bayar- kan," tuturnya. Terlebih, telah terbit Instruksi Presiden No. 2 

Tahun 2021 ter. Tang Optimali- sasi Pelakasanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

dan Peraturan Gubernur DIJ No. 99 Tahun 2021 tentang Op- timalisasi Kepesertaan dan 

Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-11/RADAR_JOGJA1/Selama%202021%20Rampungkan%2045.391%20Klaim%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-11/RADAR_JOGJA1/Selama%202021%20Rampungkan%2045.391%20Klaim%20=1=3=1.jpg
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Title Tak Sesuai Kemendagri Monitor Kenaikan UMP Jambi 

Media Jambi Independent Reporter  

Date 11 February 2022 Tone Negative 

Page 9 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

11/JAMBI_INDEPENDENT1/Tak%20Sesuai%20Kemendagri%20Monitor%20Kenaikan%20UMP%

20Jambi=1=9=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

11/JAMBI_INDEPENDENT1/Tak%20Sesuai%20Kemendagri%20Monitor%20Kenaikan%20UMP%

20Jambi=2=9=1.jpg 

Summa

ry 

81915127005116830667385Asisten I Setda Provinsi Jambi Apani mengatakan, ini merupakan 

evaluasi UMP dari Kemendagri dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk kenaikan UMP tahun 

2022.. Asisten I Setda Provinsi Jambi Apani mengatakan, ini merupakan evaluasi UMP dari 

Kemendagri dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk kenaikan UMP tahun 2022.. Tak Sesuai, 

Kemendagri Monitor Kenaikan UMP Jambi. JAMBI- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI 

saat ini memonitor kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi. 

 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-11/JAMBI_INDEPENDENT1/Tak%20Sesuai%20Kemendagri%20Monitor%20Kenaikan%20UMP%20Jambi=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-11/JAMBI_INDEPENDENT1/Tak%20Sesuai%20Kemendagri%20Monitor%20Kenaikan%20UMP%20Jambi=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-11/JAMBI_INDEPENDENT1/Tak%20Sesuai%20Kemendagri%20Monitor%20Kenaikan%20UMP%20Jambi=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-11/JAMBI_INDEPENDENT1/Tak%20Sesuai%20Kemendagri%20Monitor%20Kenaikan%20UMP%20Jambi=2=9=1.jpg
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Title Jamsostek Cairkan Rp407 Miliar 

Media Harian Jogja Reporter  

Date 11 February 2022 Tone Neutral 

Page 6 PR Value  

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

11/HARIAN_JOGJA1/Jamsostek%20Cairkan%20Rp407%20Miliar%20=1=6=1.jpg 

Summary Jamsostek Cairkan Rp407 Miliar. SLEMAN Kantor Cabang BP Jamsostek Cabang Yogyakarta 

telah mengeluarkan dana sebesar Rp407,4 miliar sepanjang 2021. "Sepanjang 2021, ada 45.391 

klaim dengan nominal sejumlah Rp407,4 miliar yang telah BPJamsostek Cabang Yogyakarta 

beserta Kantor Cabang Jajaran se-wilayah DIY bayarkan,' ujar Riadh saat menghadiri Apel 

Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional di halaman Hotel Royal 

Ambarrukmo, Kamis (10/2). 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-11/HARIAN_JOGJA1/Jamsostek%20Cairkan%20Rp407%20Miliar%20=1=6=1.jpg
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Title Job Fair Kembali Dilakukan Virtual 

Media Radar Banyumas Reporter  

Date 11 February 2022 Tone Neutral 

Page 10 PR Value  

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

11/RADAR_BANYUMAS1/Job%20Fair%20Kembali%20Dilakukan%20Virtual%20=1=10=1.jpg 

Summary . Job Fair Kembali Dilakukan Virtual. PURWOKERTO- Job fair virtual kembali diadakan ta- hun 

ini sebagai rangkaian HUT Banyumas ke-451. Rangkaian HUT Kabupaten Banyumas. Pasalnya, 

saat ini masih dalam kondisi pandemi covid-19. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-11/RADAR_BANYUMAS1/Job%20Fair%20Kembali%20Dilakukan%20Virtual%20=1=10=1.jpg
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23 

 

Title BPJS Ketenagakerjaan Jalin PKS dengan Kejari 

Media Radar Bogor Reporter  

Date 11 February 2022 Tone Neutral 

Page 4 PR Value  

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

11/RADAR_BOGOR1/BPJS%20Ketenagakerjaan%20Jalin%20PKS%20dengan%20Kejari=1=4=1.j

pg 

Summar

y 

BPJS Ketenagakerjaan Jalin PKS dengan Kejari. CILEUNGSI-BPJS Ketenagakerjaan Bogor 

Cileungsi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten 

Bogor. Sehingga, pihak BPJS Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi terus berkoordinasi dengan 

Kejari Kabupaten Bogor dalam penegakan kepatuhan badan usaha atau pemberi kerja. Hal Ini 

dilakukan untuk memudahkan BPJS Ketenagakerjaan dalam berkoordinasi dengan kejaksaan 

dalam penegakan kepatuhan pemberi kerja. 
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Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

155 213 110 68 35 
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Table Of Contents : 10 February 2022 - 11 February 2022 
 

No Date News Title Tone Media Influencers Summary 

1. 10 

Februar

y 2022 

4.810 Pasien 

Covid-19 

Dirawat di 

Wisma Atlet 

Neutral Bisnis Indonesia Aris Mudian Rumah Sakit Darurat 

Covid-19 (RSDC) Wisma 

Atlet Kemayoran, Jakarta 

merawat 4.810 pasien 

Covid-19 pada Kamis 

(10/2/2022). Kepala 

Penerangan Kogabwilhan 

I Kolonel Aris Mudian 

mengatakan, jumlah 

pasien yang dirawat 

bertambah 15 dibanding 

dengan hari sebelumnya 

4.795 seperti dilansir dari 

keterangan resminya, 

Kamis (10/2/2022). Secara 

keseluruhan, total pasien 

Covid-19 yang terdaftar di 

Wisma Atlet di Tower 4, 5, 

6, dan 7 mencapai 147. 

876 orang. Sementara itu, 

RSKI Pulau Galang 

merawat 162 pasien, 

bertambah 36 dibanding 

hari sebelumnya, 227. 

2. 10 

Februar

y 2022 

Peringati Bulan 

K3 Nasional, 

Brantas 

Abipraya 

Dukung 

Perlindungan 

Tenaga Kerja di 

Era Digitalisasi 

Negativ

e 

Bisnis Indonesia 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 

http://kabar24.bisnis.com/read/20220210/15/1498844/4810pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet
http://kabar24.bisnis.com/read/20220210/15/1498844/4810pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet
http://kabar24.bisnis.com/read/20220210/15/1498844/4810pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet
http://kabar24.bisnis.com/read/20220210/15/1498844/4810pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220210/45/1498847/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220210/45/1498847/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220210/45/1498847/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220210/45/1498847/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220210/45/1498847/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220210/45/1498847/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220210/45/1498847/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220210/45/1498847/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
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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. 

"Peringatan Bulan K3 

rutin dilakukan setiap 

tahunnya, ini adalah bukti 

bahwa Brantas Abipraya 

sangat peduli terhadap 

permasalahan seputar 

keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

3. 10 

Februar

y 2022 

Lindungi 

Pekerja, BPJS 

Ketenagakerjaa

n Jalin PKS 

dengan Kejari 

Bogor 

Positive Radarbogor.id Dedi Mulyadi BPJS Ketenagakerjaan 

Bogor Cileungsi menjalin 

Perjanjian Kerja Sama 

(PKS) dengan Kejaksaan 

Negeri (Kejari) Kabupaten 

Bogor. Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Bogor 

Cileungsi Dedi Mulyadi 

mengatakan, PKS ini juga 

dimaksudkan untuk 

mengoptimalkan 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi para pihak dalam 

penanganan masalah 

hukum bidang perdata 

dan tata usaha negara 

baik di dalam mupun di 

luar pengadilan. 

4. 10 

Februar

y 2022 

AIRLANGGA 

DORONG 

KARTU 

PRAKERJA 

CIPTAKAN 

PASAR 

PENDIDIKAN 

DIGITAL. 

Neutral Iqplus Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto 

mengatakan Program 

Kartu Prakerja akan 

diarahkan untuk terus 

mendorong penciptaan 

pasar pendidikan berbasis 

digital. "Inovasi 

berikutnya Program Kartu 

http://www.radarbogor.id/2022/02/10/lindungi-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-jalin-pks-dengan-kejari-bogor
http://www.radarbogor.id/2022/02/10/lindungi-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-jalin-pks-dengan-kejari-bogor
http://www.radarbogor.id/2022/02/10/lindungi-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-jalin-pks-dengan-kejari-bogor
http://www.radarbogor.id/2022/02/10/lindungi-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-jalin-pks-dengan-kejari-bogor
http://www.radarbogor.id/2022/02/10/lindungi-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-jalin-pks-dengan-kejari-bogor
http://www.radarbogor.id/2022/02/10/lindungi-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-jalin-pks-dengan-kejari-bogor
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-airlangga-dorong-kartu-prakerja-ciptakan-pasar-pendidikan-digital%2C40093311.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-airlangga-dorong-kartu-prakerja-ciptakan-pasar-pendidikan-digital%2C40093311.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-airlangga-dorong-kartu-prakerja-ciptakan-pasar-pendidikan-digital%2C40093311.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-airlangga-dorong-kartu-prakerja-ciptakan-pasar-pendidikan-digital%2C40093311.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-airlangga-dorong-kartu-prakerja-ciptakan-pasar-pendidikan-digital%2C40093311.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-airlangga-dorong-kartu-prakerja-ciptakan-pasar-pendidikan-digital%2C40093311.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-airlangga-dorong-kartu-prakerja-ciptakan-pasar-pendidikan-digital%2C40093311.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-airlangga-dorong-kartu-prakerja-ciptakan-pasar-pendidikan-digital%2C40093311.html
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Prakerja didorong untuk 

ekosistem kemitraan yang 

bersifat digital dan 

menciptakan pasar baru 

yakni pendidikan berbasis 

digital yang sebelum 

diperkenalkan Kartu 

Prakerja, ekosistem 

market ini berserakan," 

kata Airlangga dalam 

webinar Evaluasi Dampak 

Kartu Prakerja yang 

dipantau di Jakarta, Rabu.  

5. 10 

Februar

y 2022 

Brantas 

Abipraya 

Dukung 

Perlindungan 

Tenaga Kerja di 

Era Digital 

Negativ

e 

Indo Pos 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.  

6. 10 

Februar

y 2022 

Pemkab Toba 

Gelar 

Pembekalan 

dan Pelatihan 

41 Kades 

Terpilih 

Positive Mistar.id Poltak Sitorus "Para Kades juga 

diharapkan mampu 

menggerakkan seluruh 

potensi desa serta 

meningkatkan sumber 

daya manusia untuk 

kemajuan desa dan 

http://indoposco.id/ekonomi/2022/02/10/brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digital
http://indoposco.id/ekonomi/2022/02/10/brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digital
http://indoposco.id/ekonomi/2022/02/10/brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digital
http://indoposco.id/ekonomi/2022/02/10/brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digital
http://indoposco.id/ekonomi/2022/02/10/brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digital
http://indoposco.id/ekonomi/2022/02/10/brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digital
http://www.mistar.id/sumut/pemkab-toba-gelar-pembekalan-dan-pelatihan-41-kades-terpilih
http://www.mistar.id/sumut/pemkab-toba-gelar-pembekalan-dan-pelatihan-41-kades-terpilih
http://www.mistar.id/sumut/pemkab-toba-gelar-pembekalan-dan-pelatihan-41-kades-terpilih
http://www.mistar.id/sumut/pemkab-toba-gelar-pembekalan-dan-pelatihan-41-kades-terpilih
http://www.mistar.id/sumut/pemkab-toba-gelar-pembekalan-dan-pelatihan-41-kades-terpilih
http://www.mistar.id/sumut/pemkab-toba-gelar-pembekalan-dan-pelatihan-41-kades-terpilih
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meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

dalam mewujudkan 

Kabupaten Toba yang 

unggul dan bersinar," 

ungkap Bupati Toba. 

Pemerintah Kabupaten 

Toba melalui Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa, 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak (PMDP 

PA) bekerjasama dengan 

BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan, 

menggelar pembekalan 

dan pelatihan 

pengelolaan administratif 

pemerintahan desa bagi 

41 kepala desa terpilih 

periode 2022-2028 yang 

tersebar di sejumlah 

kecamatan di Toba dan 

satu Kepala Desa 

Pengganti Antar Waktu 

(PAW) yakni Desa Balige II 

Kecamatan Balige Periode 

2019-2026, bertempat di 

Balai Data Kantor Bupati 

Kabupaten Toba, Rabu 

(9/2/22), kemarin. 

7. 10 

Februar

y 2022 

Guna Jalin 

Silaturahmi, 

Wabup Sergai 

Ajak Serikat 

Pekerja Ngopi 

Bareng 

Positive Utusan Indo Sumut 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 

http://sumut.utusanindo.com/guna-jalin-silaturahmi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://sumut.utusanindo.com/guna-jalin-silaturahmi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://sumut.utusanindo.com/guna-jalin-silaturahmi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://sumut.utusanindo.com/guna-jalin-silaturahmi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://sumut.utusanindo.com/guna-jalin-silaturahmi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://sumut.utusanindo.com/guna-jalin-silaturahmi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
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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 

terhadap Bupati Sergai H 

Darma Wijaya dan Wabup 

H Adlin Tambunan untuk 

lebih dekat dengan para 

serikat pekerja. 

sumut.utusanindo.com. 

Guna menjalin silaturahmi 

sekaligus menampung 

aspirasi (saran dan 

masukan), Wakil Bupati 

Serdang Bedagai (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. 

8. 10 

Februar

y 2022 

PT PIM 

Membantu 

Peralatan 

Teknisi AC Bagi 

Pemuda 

Negativ

e 

Radar Aceh Jufri "Melalui Program Youth 

Ship (YES) PT Pupuk 

Iskandar Muda mengajak 

anak-anak lingkungan 

bergabung di pelatihan 

http://www.radaraceh.id/2022/02/pt-pim-membantu-peralatan-teknisi-ac.html
http://www.radaraceh.id/2022/02/pt-pim-membantu-peralatan-teknisi-ac.html
http://www.radaraceh.id/2022/02/pt-pim-membantu-peralatan-teknisi-ac.html
http://www.radaraceh.id/2022/02/pt-pim-membantu-peralatan-teknisi-ac.html
http://www.radaraceh.id/2022/02/pt-pim-membantu-peralatan-teknisi-ac.html
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Lingkungan 

Lulusan 

Program 

(DUDI) 

bidang pemeliharaan dan 

perbaikan AC kantor dan 

perumahan yang 

bekerjasama dengan 

pemerintah dalam hal ini 

BLK dan FKLPID Banda 

Aceh, dan terbukti selesai 

pelatihan anak-anak kita 

berhasil mendapat skill 

yang bisa membantu 

mereka dalam hal 

mendapat kerja maupun 

dalam berwira usaha, 

sejalan dengan motto 

program "Learn from the 

past, live for the today, 

and plan for tomorrow" 

anak muda harus optimis 

bisa meraih peluang 

dengan mengasah 

berbagai keahlian dan 

siap bersaing," ujar 

Asisstant Vice President 

PKBL Jufri. Tenaga teknisi 

akan disubkan ke Koperasi 

Syariah PT PIM untuk 

menangani perbaikan, 

servis, dan kendala AC 

perusahaan dan juga 

perumahan karyawan. 

"Kita juga mengusahakan 

agar anak perusahaan PT 

PIM seperti RS PRIME, PT 

IMARA, Yayasan 

kesejahteraan Karyawan 

(YKK) serta BDI Almuntaha 

bekerjasama dengan TJSL 

untuk memberikan 

peluang kepada kawan-

kawan kita yang sudah 

terlatih sebagai teknisi AC. 

"Kami dari Koperasi 

Syariah PT PIM 

mendukung dan 

memberikan peluang 

kepada organisasi yang 

http://www.radaraceh.id/2022/02/pt-pim-membantu-peralatan-teknisi-ac.html
http://www.radaraceh.id/2022/02/pt-pim-membantu-peralatan-teknisi-ac.html
http://www.radaraceh.id/2022/02/pt-pim-membantu-peralatan-teknisi-ac.html
http://www.radaraceh.id/2022/02/pt-pim-membantu-peralatan-teknisi-ac.html
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menaungi anak-anak 

lepasan BLK ini untuk di 

sub kontrakkan, dengan 

memakai mekanisme 

kontrak lepas dan tidak 

mengikat, kita akan 

berikan orderan kerja 

kepada kawan-kawan ini 

untuk melakukan 

perbaikan dan service 

berkala AC di area kantor, 

pabrik maupun komplek 

perumahan karyawan," 

tambah Muchlis. 

9. 10 

Februar

y 2022 

TKA China Jadi 

Tukang Las 

Kereta Cepat, 

Komisi IX DPR 

Langsung 

Bentuk Panja 

Neutral Republik Merdeka Putih 

Sari,Pungky 

Sumadi,Agung 

Pambudi 

Bahkan Pungky juga 

menyampaikan 

temuannya di lapangan 

mengenai pekerja las di 

proyek Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung (KCJB) 

yang ternyata merupakan 

TKA China. Pengawasan 

penggunaan Tenaga Kerja 

Asing (TKA) di Indonesia 

bakal dilakukan DPR RI 

lewat Panitia Kerja (Panja) 

yang dibentuk oleh Komisi 

IX DPR RI. Anggota DPR RI 

Komisi IX, Putih Sari 

menyatakan, pihaknya 

membentuk Panja dalam 

rangka pengawasan 

penggunaan TKA di 

Indonesia. Karena, 

penggunaan TKA mesti 

memenuhi persyaratan-

persyaratan yang 

ditentukan oleh undang-

undang dan peraturan 

lainnya. 

10. 10 

Februar

y 2022 

Para Pemuda 

Lingkungan 

PIM Terima 

Peralatan 

Negativ

e 

Waspada.id Jufri KRUENG GEUKEUH, Aceh 

Utara (Waspada): Para 

pemuda lingkungan PIM 

menerima peralatan 

http://politik.rmol.id/read/2022/02/10/522813/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-komisi-ix-dpr-langsung-bentuk-panja
http://politik.rmol.id/read/2022/02/10/522813/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-komisi-ix-dpr-langsung-bentuk-panja
http://politik.rmol.id/read/2022/02/10/522813/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-komisi-ix-dpr-langsung-bentuk-panja
http://politik.rmol.id/read/2022/02/10/522813/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-komisi-ix-dpr-langsung-bentuk-panja
http://politik.rmol.id/read/2022/02/10/522813/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-komisi-ix-dpr-langsung-bentuk-panja
http://politik.rmol.id/read/2022/02/10/522813/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-komisi-ix-dpr-langsung-bentuk-panja
http://waspada.id/aceh/para-pemuda-lingkungan-pim-terima-peralatan-teknisi-ac
http://waspada.id/aceh/para-pemuda-lingkungan-pim-terima-peralatan-teknisi-ac
http://waspada.id/aceh/para-pemuda-lingkungan-pim-terima-peralatan-teknisi-ac
http://waspada.id/aceh/para-pemuda-lingkungan-pim-terima-peralatan-teknisi-ac
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Teknisi AC - 

Waspada 

Medan 

Indonesia 

teknisi AC dari 

perusahaan pupuk 

tersebut. "Kita juga 

mengusahakan agar anak 

perusahaan PT PIM 

seperti RS PRIME, PT 

IMARA, Yayasan 

kesejahteraan Karyawan 

(YKK) serta BDI Almuntaha 

bekerjasama dengan TJSL 

untuk memberikan 

peluang kepada kawan-

kawan kita yang sudah 

terlatih sebagai teknisi AC. 

"Kami dari Koperasi 

Syariah PT PIM 

mendukung dan 

memberikan peluang 

kepada organisasi yang 

menaungi anak-anak 

lepasan BLK ini untuk di 

sub kontrakkan, dengan 

memakai mekanisme 

kontrak lepas dan tidak 

mengikat, kita akan 

berikan orderan kerja 

kepada kawan-kawan ini 

untuk melakukan 

perbaikan dan service 

berkala AC di area kantor, 

pabrik maupun komplek 

perumahan karyawan," 

tambah Muchlis. 

Sebelumnya, merek 

dilatih bidang AC 

kerjasama PT.PIM, FKPPI 

dan BLK Banda Aceh. 

11. 10 

Februar

y 2022 

Jalin 

Silaturahmi 

dan Tampung 

Aspirasi, 

Wabup Sergai 

Ajak Serikat 

Positive Karimun Today Adlin Umar Yusri 

Tambunan 

Dalam kesempatan 

tersebut, sambil 

berbincang-bincang santai 

penuh keakraban dan 

minum kopi, Wabup Adlin 

Tambunan 

menyampaikan bahwa 

kegiatan Ngopi (ngobrol 

http://waspada.id/aceh/para-pemuda-lingkungan-pim-terima-peralatan-teknisi-ac
http://waspada.id/aceh/para-pemuda-lingkungan-pim-terima-peralatan-teknisi-ac
http://waspada.id/aceh/para-pemuda-lingkungan-pim-terima-peralatan-teknisi-ac
http://waspada.id/aceh/para-pemuda-lingkungan-pim-terima-peralatan-teknisi-ac
http://karimuntoday.com/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://karimuntoday.com/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://karimuntoday.com/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://karimuntoday.com/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://karimuntoday.com/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://karimuntoday.com/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
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Pekerja Ngopi 

Bareng 

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 

terhadap Bupati Sergai H 

Darma Wijaya dan Wabup 

H Adlin Tambunan untuk 

lebih dekat dengan para 

serikat pekerja. Guna 

menjalin silaturahmi 

sekaligus menampung 

aspirasi (saran dan 

masukan), Wakil Bupati 

Serdang Bedagai (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. 

http://karimuntoday.com/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://karimuntoday.com/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
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12. 10 

Februar

y 2022 

Jalin 

Silaturahmi 

dan Tampung 

Aspirasi, 

Wabup Sergai 

Ajak Serikat 

Pekerja Ngopi 

Bareng 

Positive Infopublik.id 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 

terhadap Bupati Sergai H 

Darma Wijaya dan Wabup 

H Adlin Tambunan untuk 

lebih dekat dengan para 

serikat pekerja. Guna 

menjalin silaturahmi 

sekaligus menampung 

aspirasi saran dan 

masukan), Wakil Bupati 

Serdang Bedagai (Sergai) 

http://infopublik.id/kategori/nusantara/605038/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://infopublik.id/kategori/nusantara/605038/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://infopublik.id/kategori/nusantara/605038/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://infopublik.id/kategori/nusantara/605038/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://infopublik.id/kategori/nusantara/605038/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://infopublik.id/kategori/nusantara/605038/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://infopublik.id/kategori/nusantara/605038/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://infopublik.id/kategori/nusantara/605038/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
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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. 

13. 10 

Februar

y 2022 

Polres Kediri 

Sita 6 Paket Pil 

Dobel L dalam 

Lemari Pakaian 

di Pagu 

Positive Radar Kediri Ridwan Sahara Mengedarkan sediaan 

farmasi tanpa izin, Seger, 

40, ditahan Polres Kediri. 

Ia ditangkap di rumahnya, 

Desa Menang, Kecamatan 

Pagu. Petugas menyita 

268 butir pil dobel L. 

"Akibat perbuatannya, 

tersangka melanggar 

pasal 197 UU Nomor 

36/2009 tentang 

Kesehatan jo pasal 60 

ayat 10 UU Nomor 

11/2020 tentang Cipta 

Kerja atau pasal 196 UU 

Nomor 36/2009 tentang 

Kesehatan," jelas 

Kasatnarkoba Polres 

Kediri AKP Ridwan Sahara. 

Penangkapan Seger 

adalah hasil 

pengembangan 

penyidikan kasus 

pengedaran pil dobel L 

yang sedang marak di 

wilayah Pagu. 

14. 10 

Februar

y 2022 

TKA China Jadi 

Tukang Las 

Kereta Cepat, 

Komisi IX DPR 

Langsung 

Bentuk Panja 

Neutral Oposisi Cerdas Putih 

Sari,Pungky 

Sumadi,Agung 

Pambudi 

Bahkan Pungky juga 

menyampaikan 

temuannya di lapangan 

mengenai pekerja las di 

proyek Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung (KCJB) 

yang ternyata merupakan 

TKA China. Pengawasan 

penggunaan Tenaga Kerja 

Asing (TKA) di Indonesia 

bakal dilakukan DPR RI 

http://radarkediri.jawapos.com/hukum-kriminal/10/02/2022/polres-kediri-sita-6-paket-pil-dobel-l-dalam-lemari-pakaian-di-pagu
http://radarkediri.jawapos.com/hukum-kriminal/10/02/2022/polres-kediri-sita-6-paket-pil-dobel-l-dalam-lemari-pakaian-di-pagu
http://radarkediri.jawapos.com/hukum-kriminal/10/02/2022/polres-kediri-sita-6-paket-pil-dobel-l-dalam-lemari-pakaian-di-pagu
http://radarkediri.jawapos.com/hukum-kriminal/10/02/2022/polres-kediri-sita-6-paket-pil-dobel-l-dalam-lemari-pakaian-di-pagu
http://radarkediri.jawapos.com/hukum-kriminal/10/02/2022/polres-kediri-sita-6-paket-pil-dobel-l-dalam-lemari-pakaian-di-pagu
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat.html
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lewat Panitia Kerja (Panja) 

yang dibentuk oleh Komisi 

IX DPR RI. Anggota DPR RI 

Komisi IX, Putih Sari 

menyatakan, pihaknya 

membentuk Panja dalam 

rangka pengawasan 

penggunaan TKA di 

Indonesia. Karena, 

penggunaan TKA mesti 

memenuhi persyaratan-

persyaratan yang 

ditentukan oleh undang-

undang dan peraturan 

lainnya. 

15. 10 

Februar

y 2022 

TKA China Jadi 

Tukang Las 

Kereta Cepat, 

Komisi IX DPR 

Langsung 

Bentuk Panja 

Neutral Harian Aceh Putih 

Sari,Pungky 

Sumadi,Agung 

Pambudi 

Bahkan Pungky juga 

menyampaikan 

temuannya di lapangan 

mengenai pekerja las di 

proyek Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung (KCJB) 

yang ternyata merupakan 

TKA China. Anggota DPR 

RI Komisi IX, Putih Sari 

menyatakan, pihaknya 

membentuk Panja dalam 

rangka pengawasan 

penggunaan TKA di 

Indonesia. Karena, 

penggunaan TKA mesti 

memenuhi persyaratan-

persyaratan yang 

ditentukan oleh undang-

undang dan peraturan 

lainnya. "Secara regulasi 

undang-undang 

ketenagakerjaan (UU 

23/2003) 

memperbolehkan 

penggunaan TKA, dan 

sebagai konsekuensi dari 

komunitas ekonomi 

ASEAN, kita ikut dalam 

kebijakan free flow of 

labor (arus tenaga kerja 

http://www.harianaceh.co.id/2022/02/10/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-komisi-ix-dpr-langsung-bentuk-panja
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/10/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-komisi-ix-dpr-langsung-bentuk-panja
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/10/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-komisi-ix-dpr-langsung-bentuk-panja
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/10/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-komisi-ix-dpr-langsung-bentuk-panja
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/10/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-komisi-ix-dpr-langsung-bentuk-panja
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/10/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-komisi-ix-dpr-langsung-bentuk-panja
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bebas), tetapi kita tetap 

punya kedaulatan 

sendiri," ujar Putih dalam 

keterangannya, Kamis 

(10/2). 

16. 10 

Februar

y 2022 

Pemkab Lebak 

berangkatkan 

pekerja migran 

ke sejumlah 

negara di Asia 

Neutral Antara Banten  Pemerintah Kabupaten 

Lebak, Provinsi Banten 

memberangkatkan 

belasan tenaga kerja 

migran ke sejumlah 

negara di Asia sebagai 

pekerja formal, selama 

tahun 2021. "Sebagian 

besar tenaga kerja migran 

itu untuk bekerja terapi 

pijit dan penjaga toko, " 

kata Kepala Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Lebak 

Tajudin di Lebak, Rabu. 

17. 10 

Februar

y 2022 

Anak 

Perusahaan 

Farmasi BUMN 

Ini Buka 

Lowongan 

Kerja, 

Dibutuhkan 

untuk 4 Posisi 

Positive Okezone  Perusahaan farmasi 

BUMN PT Kimia Farma 

(Persero) Tbk membuka 

lowongan kerja di anak 

usahanya PT Kimia Farma 

Diagnostika. PT Kimia 

Farma Diagnostika (Jawa 

Tengah) membuka 

kesempatan bagimu 

untuk mengisi formasi 

yang tersedia," tulis akun 

Instagram resmi 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, dikutip 

Kamis (10/2/2022). Di 

mana ada empat posisi 

yang dibuka, yaitu graphic 

designer staff, clinical 

product management 

staff, national sales 

referral staff, dan key 

account management 

referral staff. "Untukmu 

Rekanaker! 

http://banten.antaranews.com/berita/205181/pemkab-lebak-berangkatkan-pekerja-migran-ke-sejumlah-negara-di-asia
http://banten.antaranews.com/berita/205181/pemkab-lebak-berangkatkan-pekerja-migran-ke-sejumlah-negara-di-asia
http://banten.antaranews.com/berita/205181/pemkab-lebak-berangkatkan-pekerja-migran-ke-sejumlah-negara-di-asia
http://banten.antaranews.com/berita/205181/pemkab-lebak-berangkatkan-pekerja-migran-ke-sejumlah-negara-di-asia
http://banten.antaranews.com/berita/205181/pemkab-lebak-berangkatkan-pekerja-migran-ke-sejumlah-negara-di-asia
http://economy.okezone.com/read/2022/02/10/622/2545089/anak-perusahaan-farmasi-bumn-ini-buka-lowongan-kerja-dibutuhkan-untuk-4-posisi
http://economy.okezone.com/read/2022/02/10/622/2545089/anak-perusahaan-farmasi-bumn-ini-buka-lowongan-kerja-dibutuhkan-untuk-4-posisi
http://economy.okezone.com/read/2022/02/10/622/2545089/anak-perusahaan-farmasi-bumn-ini-buka-lowongan-kerja-dibutuhkan-untuk-4-posisi
http://economy.okezone.com/read/2022/02/10/622/2545089/anak-perusahaan-farmasi-bumn-ini-buka-lowongan-kerja-dibutuhkan-untuk-4-posisi
http://economy.okezone.com/read/2022/02/10/622/2545089/anak-perusahaan-farmasi-bumn-ini-buka-lowongan-kerja-dibutuhkan-untuk-4-posisi
http://economy.okezone.com/read/2022/02/10/622/2545089/anak-perusahaan-farmasi-bumn-ini-buka-lowongan-kerja-dibutuhkan-untuk-4-posisi
http://economy.okezone.com/read/2022/02/10/622/2545089/anak-perusahaan-farmasi-bumn-ini-buka-lowongan-kerja-dibutuhkan-untuk-4-posisi
http://economy.okezone.com/read/2022/02/10/622/2545089/anak-perusahaan-farmasi-bumn-ini-buka-lowongan-kerja-dibutuhkan-untuk-4-posisi
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18. 10 

Februar

y 2022 

Kolaborasi 

dengan PT 

Food Station 

Tjipinang Jaya, 

Transjakarta 

Sejahterakan 

Karyawannya 

Positive Sinarharapan.id Pamrihadi 

Wiraryo,M Yana 

Aditya 

Untuk mensejahterakan 

6100 karyawannya, PT 

Transportasi Jakarta 

(Transjakarta) 

berkolaborasi PT Food 

Station Tjipinang Jaya 

dengan memberikan 

kebutuhan pangan, 

sebanyak 5Kg beras setiap 

bulannya. Kerjasama ini 

ditandai dengan proses 

penandatanganan 

perjanjian kerjasama 

penyediaan pangan yang 

dihadiri langsung oleh 

Direktur Utama PT 

Transportasi Jakarta 

(Transjakarta) M. Yana 

Aditya, Direktur Utama PT 

Food Station Tjipinang 

Jaya Pamrihadi Wiraryo, 

serta seluruh jajaran 

direksi dan perwakilan 

serikat pekerja 

Transjakarta. Direktur 

Utama PT Transportasi 

Jakarta (Transjakarta) M. 

Yana Aditya mengatakan, 

kerjasama ini sebagai 

tindaklanjut dari 

Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) yang sebelumnya 

sudah dilakukan oleh 

perusahaan bersama 

dengan serikat pekerja. 

Adapun dalam PKB 

mengatur hak dan 

kewajiban karyawan dan 

upaya untuk 

meningkatkan 

kesejahteraan karyawan 

periode 2021-2023. 

http://sinarharapan.id/kolaborasi-dengan-pt-food-station-tjipinang-jaya-transjakarta-sejahterakan-karyawannya
http://sinarharapan.id/kolaborasi-dengan-pt-food-station-tjipinang-jaya-transjakarta-sejahterakan-karyawannya
http://sinarharapan.id/kolaborasi-dengan-pt-food-station-tjipinang-jaya-transjakarta-sejahterakan-karyawannya
http://sinarharapan.id/kolaborasi-dengan-pt-food-station-tjipinang-jaya-transjakarta-sejahterakan-karyawannya
http://sinarharapan.id/kolaborasi-dengan-pt-food-station-tjipinang-jaya-transjakarta-sejahterakan-karyawannya
http://sinarharapan.id/kolaborasi-dengan-pt-food-station-tjipinang-jaya-transjakarta-sejahterakan-karyawannya
http://sinarharapan.id/kolaborasi-dengan-pt-food-station-tjipinang-jaya-transjakarta-sejahterakan-karyawannya
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19. 10 

Februar

y 2022 

Jalin 

Silaturahmi 

dan Tampung 

Aspirasi, 

Wabup Sergai 

Ajak Serikat 

Pekerja Ngopi 

Bareng 

Positive Top Metro Adlin Umar Yusri 

Tambunan 

Turut mendampingi 

Wabup Sergai, antara lain, 

Asisten Ekbangsos Drs 

Nasrul Azis Siregar, Kadis 

Nakerkop Drs Fajar 

Simbolon, dan Sekretaris 

Satpol PP Nasaruddin 

Nasution MM. Dalam 

kesempatan tersebut, 

sambil berbincang-

bincang santai penuh 

keakraban dan minum 

kopi, Wabup Adlin 

Tambunan 

menyampaikan bahwa 

kegiatan 'Ngopi' (ngobrol 

penuh inspirasi) itu 

membawa dampak positif 

antara Pemkab Sergai 

dengan para serikat 

buruh/pekerja. 

Sebelumnya, 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 

(saran dan masukan), 

Wakil Bupati Serdang 

Bedagai (Sergai) H Adlin 

Umar Yusri Tambunan ST 

MSP menggelar kegiatan 

'Ngopi Bareng' dengan 

para serikat buruh dan 

pekerja. 

20. 10 

Februar

y 2022 

Natura Kini 

Dikenakan PPh, 

Apa 

Implikasinya? 

Neutral Ddtc News  Dengan adanya UU HPP, 

pemberian natura 

kemudian menjadi 

penghasilan yang 

merupakan objek PPh, 

http://topmetro.news/139505/wabup-sergai-ajak-serikat-buruh-dan-pekerja-ngopi-bareng
http://topmetro.news/139505/wabup-sergai-ajak-serikat-buruh-dan-pekerja-ngopi-bareng
http://topmetro.news/139505/wabup-sergai-ajak-serikat-buruh-dan-pekerja-ngopi-bareng
http://topmetro.news/139505/wabup-sergai-ajak-serikat-buruh-dan-pekerja-ngopi-bareng
http://topmetro.news/139505/wabup-sergai-ajak-serikat-buruh-dan-pekerja-ngopi-bareng
http://topmetro.news/139505/wabup-sergai-ajak-serikat-buruh-dan-pekerja-ngopi-bareng
http://topmetro.news/139505/wabup-sergai-ajak-serikat-buruh-dan-pekerja-ngopi-bareng
http://topmetro.news/139505/wabup-sergai-ajak-serikat-buruh-dan-pekerja-ngopi-bareng
http://news.ddtc.co.id/natura-kini-dikenakan-pph-apa-implikasinya-36766
http://news.ddtc.co.id/natura-kini-dikenakan-pph-apa-implikasinya-36766
http://news.ddtc.co.id/natura-kini-dikenakan-pph-apa-implikasinya-36766
http://news.ddtc.co.id/natura-kini-dikenakan-pph-apa-implikasinya-36766
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sebagaimana diatur dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf a 

UU PPh. Awwaliatul 

Mukarromah,. DDTC Fiscal 

Research & Advisory. 

Pertanyaan:. 

21. 10 

Februar

y 2022 

Pemerintah 

Pakai Dana 

PEN untuk 

Hapus 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Harian Umum Sinar 

Indonesia Baru 

Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

kembali berbagai 

kebijakan untuk 

menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 

212 wilayah Indonesia 

sepanjang tahun 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," ujar 

Airlangga dalam 

keterangan tertulis, Selasa 

(8/2). Jakarta (SIB) Salah 

satunya melalui program 

Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN) 2022. 

22. 10 

Februar

y 2022 

2 Perusahaan 

Mundur Lawan 

Anies di 

Pengadilan, 

Kenapa? 

Neutral Democrazy News Anies Baswedan 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 

http://www.hariansib.com/detail/Headlines/Pemerintah-Pakai-Dana-PEN-untuk-Hapus-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://www.hariansib.com/detail/Headlines/Pemerintah-Pakai-Dana-PEN-untuk-Hapus-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://www.hariansib.com/detail/Headlines/Pemerintah-Pakai-Dana-PEN-untuk-Hapus-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://www.hariansib.com/detail/Headlines/Pemerintah-Pakai-Dana-PEN-untuk-Hapus-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://www.hariansib.com/detail/Headlines/Pemerintah-Pakai-Dana-PEN-untuk-Hapus-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://www.hariansib.com/detail/Headlines/Pemerintah-Pakai-Dana-PEN-untuk-Hapus-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://www.hariansib.com/detail/Headlines/Pemerintah-Pakai-Dana-PEN-untuk-Hapus-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://www.democrazy.id/2022/02/2-Perusahaan-Mundur-Lawan-Anies-di-Pengadilan-Kenapa.html
http://www.democrazy.id/2022/02/2-Perusahaan-Mundur-Lawan-Anies-di-Pengadilan-Kenapa.html
http://www.democrazy.id/2022/02/2-Perusahaan-Mundur-Lawan-Anies-di-Pengadilan-Kenapa.html
http://www.democrazy.id/2022/02/2-Perusahaan-Mundur-Lawan-Anies-di-Pengadilan-Kenapa.html
http://www.democrazy.id/2022/02/2-Perusahaan-Mundur-Lawan-Anies-di-Pengadilan-Kenapa.html
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Wakil Ketua DPP Apindo 

DKI Jakarta Nurjaman 

kepada detikcom 

menanggapi soal gugatan 

ke Anies Baswedan, 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. 

23. 10 

Februar

y 2022 

Dua 

Perusahaan 

Mundur, 

Apindo DKI 

Tetap Gugat 

Anies soal UMP 

Negativ

e 

Cnn Indonesia  CNN Indonesia Jakarta, 

CNN Indonesia--. Asosiasi 

Pengusaha Indonesia 

(Apindo) DKI Jakarta 

masih tetap melanjutkan 

tuntutan terkait revisi 

Upah Minimum Provinsi 

(UMP) 2022 yang 

dilakukan Gubernur Anies 

Baswedan. "Apindo tetap 

melanjutkan gugatan, 

kalau pun pengusaha lain 

mundur enggak jadi 

halangan," kata Wakil 

Ketua Dewan Pimpinan 

Provinsi (DPP) Apindo DKI 

Jakarta Nurjaman kepada 

CNNIndonesia.com, Kamis 

(10/2). Ia menjelaskan 

alasan Apindo kukuh 

dengan pendiriannya 

adalah untuk mencari 

kepastian hukum soal 

aturan pengupahan mana 

yang akan dipakai ke 

depannya. Sebelumnya, 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220210120237-92-757458/dua-perusahaan-mundur-apindo-dki-tetap-gugat-anies-soal-ump
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220210120237-92-757458/dua-perusahaan-mundur-apindo-dki-tetap-gugat-anies-soal-ump
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220210120237-92-757458/dua-perusahaan-mundur-apindo-dki-tetap-gugat-anies-soal-ump
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220210120237-92-757458/dua-perusahaan-mundur-apindo-dki-tetap-gugat-anies-soal-ump
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220210120237-92-757458/dua-perusahaan-mundur-apindo-dki-tetap-gugat-anies-soal-ump
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220210120237-92-757458/dua-perusahaan-mundur-apindo-dki-tetap-gugat-anies-soal-ump
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para pengusaha yang 

tergabung dalam Asosiasi 

Pengusaha Indonesia 

(Apindo) DKI Jakarta 

bersama PT Edico Utama 

dan PT Century Textile 

Industri resmi menggugat 

kebijakan revisi Upah 

Minimum Provinsi (UMP) 

2022 yang dilakukan 

Gubernur Anies Baswedan 

ke Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) Jakarta. 

24. 10 

Februar

y 2022 

Ketua DPD RI 

Minta Pekerja 

Migran 

Indonesia 

Dilindungi 

Hukum 

Positive Koran Progresif La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti, 

meminta Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) 

melindungi pekerja 

migran Indonesia. Hal ini 

disampaikan LaNyalla, 

menanggapi rencana 

ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) 

perekrutan pekerja rumah 

tangga (PRT) asal 

Indonesia yang akan 

dipekerjakan di Malaysia. 

"Kemenaker harus 

menunjukkan 

keberpihakan pada 

kepastian hukum dan 

perlindungan para tenaga 

migran Indonesia seperti 

kepastian keamanan. Di 

samping itu, LaNyalla juga 

meminta penunjukkan 

Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia 

harus tersertifikasi dan 

diketahui legalitasnya. 

25. 10 

Februar

y 2022 

Pelantikan 3 

DPC Tiara 

Kusuma , Ahli 

Positive Warta Pos  Tak kurang dari 300 tamu 

undangan menghadiri 

pelantikan dan seminar 

http://koranprogresif.co.id/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://koranprogresif.co.id/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://koranprogresif.co.id/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://koranprogresif.co.id/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://koranprogresif.co.id/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://koranprogresif.co.id/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://www.wartapos.id/2022/02/10/pelantikan-3-dpc-tiara-kusuma-ahli-kecantikan-dan-pengusaha-salon-di-hadiri-wabub-h-subandi-sh-di-fave-hotel
http://www.wartapos.id/2022/02/10/pelantikan-3-dpc-tiara-kusuma-ahli-kecantikan-dan-pengusaha-salon-di-hadiri-wabub-h-subandi-sh-di-fave-hotel
http://www.wartapos.id/2022/02/10/pelantikan-3-dpc-tiara-kusuma-ahli-kecantikan-dan-pengusaha-salon-di-hadiri-wabub-h-subandi-sh-di-fave-hotel
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Kecantikan Dan 

Pengusaha 

Salon Di Hadiri 

Wabub H. 

Subandi SH. Di 

Fave Hotel 

yang di buka oleh Wakil 

Bupati H. Subandi SH, dan 

turut mendampingi DPD 

Jawa Timur, DPC 

kabupaten, juga pengurus 

Tiara Kusuma, Dinas 

Tenaga Kerja, Dinas 

Pemuda olah Raga dan 

Pariwisata, Dinas 

Kesehatan, Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan, di Fave 

Hotel jalan Jenggolo No 

15 Pucang Sidoarjo Rabu 

Pelantikan pengurus DPC 

Tiara Kusuma tahun 2022- 

2026 rutin di lakukan tiap 

5 tahun sekali, demi 

penyegaran dan 

kemajuan. Dalam 

pelantikan tersebut di 

hadiri tamu undangan 

yang berprofesi 

pengusaha salon, juga 

tata rias dan perawatan 

rambut. ( 9/1 ). Pandemi 

yang melanda Dunia 

khususnya Indonesia, 

orgonisasi Tiara Kusuma 

selama 2 yahjn 

mengalami kefakuman 

dalam rentan waktu. 

26. 10 

Februar

y 2022 

Siapkan Diri 

Anda! Kimia 

Farma 

Diagnostika 

Buka 

Lowongan 

untuk Empat 

Jabatan 

Positive Idx Channel  PT Kimia Farma 

Diagnostika (Jawa 

Tengah) membuka 

kesempatan bagimu 

untuk mengisi formasi 

yang tersedia," tulis akun 

Instagram resmi 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, dikutip 

Kamis (10/2/2022). Anak 

usaha dari emiten 

farmasi, PT Kimia Farma 

(Persero) Tbk (KAEF), 

http://www.wartapos.id/2022/02/10/pelantikan-3-dpc-tiara-kusuma-ahli-kecantikan-dan-pengusaha-salon-di-hadiri-wabub-h-subandi-sh-di-fave-hotel
http://www.wartapos.id/2022/02/10/pelantikan-3-dpc-tiara-kusuma-ahli-kecantikan-dan-pengusaha-salon-di-hadiri-wabub-h-subandi-sh-di-fave-hotel
http://www.wartapos.id/2022/02/10/pelantikan-3-dpc-tiara-kusuma-ahli-kecantikan-dan-pengusaha-salon-di-hadiri-wabub-h-subandi-sh-di-fave-hotel
http://www.wartapos.id/2022/02/10/pelantikan-3-dpc-tiara-kusuma-ahli-kecantikan-dan-pengusaha-salon-di-hadiri-wabub-h-subandi-sh-di-fave-hotel
http://www.wartapos.id/2022/02/10/pelantikan-3-dpc-tiara-kusuma-ahli-kecantikan-dan-pengusaha-salon-di-hadiri-wabub-h-subandi-sh-di-fave-hotel
http://www.wartapos.id/2022/02/10/pelantikan-3-dpc-tiara-kusuma-ahli-kecantikan-dan-pengusaha-salon-di-hadiri-wabub-h-subandi-sh-di-fave-hotel
http://www.idxchannel.com/milenomic/siapkan-diri-anda-kimia-farma-diagnostika-buka-lowongan-untuk-empat-jabatan
http://www.idxchannel.com/milenomic/siapkan-diri-anda-kimia-farma-diagnostika-buka-lowongan-untuk-empat-jabatan
http://www.idxchannel.com/milenomic/siapkan-diri-anda-kimia-farma-diagnostika-buka-lowongan-untuk-empat-jabatan
http://www.idxchannel.com/milenomic/siapkan-diri-anda-kimia-farma-diagnostika-buka-lowongan-untuk-empat-jabatan
http://www.idxchannel.com/milenomic/siapkan-diri-anda-kimia-farma-diagnostika-buka-lowongan-untuk-empat-jabatan
http://www.idxchannel.com/milenomic/siapkan-diri-anda-kimia-farma-diagnostika-buka-lowongan-untuk-empat-jabatan
http://www.idxchannel.com/milenomic/siapkan-diri-anda-kimia-farma-diagnostika-buka-lowongan-untuk-empat-jabatan
http://www.idxchannel.com/milenomic/siapkan-diri-anda-kimia-farma-diagnostika-buka-lowongan-untuk-empat-jabatan
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yakni PT Kimia Farma 

Diagnostika sedang 

membuka lowongan 

pekerjaan. Sebagai 

informasi, PT Kimia Farma 

Diagnostika merupakan 

perusahaan yang 

bergerak dalam layanan 

Laboratorium Klinik di 

Indonesia. Pada akhir 

2017, PT Kimia Farma 

Diagnostika telah 

mencatatkan tonggak 

sejarah baru dalam kurun 

waktu 8 tahun dengan 

menjadi perusahaan yang 

memiliki jaringan layanan 

laboratorium klinik 

terbesar kedua di 

Indonesia. 

27. 10 

Februar

y 2022 

KABAR BAIK, 

Lowongan 

Kerja BUMN di 

PT Berdikari 

(Persero) 

Terbaru untuk 

Lulusan S1, 

Daftar di Sini 

Positive Tribun Jabar  Para pencari kerja yang 

minat bekerja di BUMN, 

ada kabar baik. Saat ini, 

PT Berdikari (Persero) 

sedang membuka 

lowongan kerja terbaru 

Februari 2022. PT 

Berdikari (Persero) 

merupakan BUMN yang 

bergerak di bidang usaha 

sarana dan prasarana 

pertanian dan 

peternakan. Dilansir 

Tribunjabar.id dari laman 

resminya, saat ini PT 

Berdikari (Persero) 

membuka beberapa 

lowongan kerja. 

28. 10 

Februar

y 2022 

TKA China Jadi 

Tukang Las 

Kereta Cepat, 

DPR Langsung 

Bentuk Panja 

Neutral Lintas Parlemen Putih 

Sari,Pungky 

Sumadi 

Sebelumnya, Deputi 

Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 

Bappenas, Pungky Sumadi 

menceritakan pada saat 

melakukan kunjungan 

http://jabar.tribunnews.com/2022/02/10/kabar-baik-lowongan-kerja-bumn-di-pt-berdikari-persero-terbaru-untuk-lulusan-s1-daftar-di-sini
http://jabar.tribunnews.com/2022/02/10/kabar-baik-lowongan-kerja-bumn-di-pt-berdikari-persero-terbaru-untuk-lulusan-s1-daftar-di-sini
http://jabar.tribunnews.com/2022/02/10/kabar-baik-lowongan-kerja-bumn-di-pt-berdikari-persero-terbaru-untuk-lulusan-s1-daftar-di-sini
http://jabar.tribunnews.com/2022/02/10/kabar-baik-lowongan-kerja-bumn-di-pt-berdikari-persero-terbaru-untuk-lulusan-s1-daftar-di-sini
http://jabar.tribunnews.com/2022/02/10/kabar-baik-lowongan-kerja-bumn-di-pt-berdikari-persero-terbaru-untuk-lulusan-s1-daftar-di-sini
http://jabar.tribunnews.com/2022/02/10/kabar-baik-lowongan-kerja-bumn-di-pt-berdikari-persero-terbaru-untuk-lulusan-s1-daftar-di-sini
http://jabar.tribunnews.com/2022/02/10/kabar-baik-lowongan-kerja-bumn-di-pt-berdikari-persero-terbaru-untuk-lulusan-s1-daftar-di-sini
http://jabar.tribunnews.com/2022/02/10/kabar-baik-lowongan-kerja-bumn-di-pt-berdikari-persero-terbaru-untuk-lulusan-s1-daftar-di-sini
http://www.lintasparlemen.com/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-dpr-langsung-bentuk-panja
http://www.lintasparlemen.com/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-dpr-langsung-bentuk-panja
http://www.lintasparlemen.com/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-dpr-langsung-bentuk-panja
http://www.lintasparlemen.com/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-dpr-langsung-bentuk-panja
http://www.lintasparlemen.com/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-dpr-langsung-bentuk-panja
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kerja ke proyek Kereta 

Cepat Jakarta-Bandung 

menemukan tukang las 

yang merupakan TKA 

China. Pengawasan 

penggunaan Tenaga Kerja 

Asing (TKA) di Indonesia 

bakal dilakukan DPR RI 

lewat Panitia Kerja (Panja) 

yang dibentuk oleh Komisi 

IX DPR RI. Anggota DPR RI 

Komisi IX, Putih Sari 

mengatakan, pihaknya 

membentuk Panja dalam 

rangka pengawasan 

penggunaan TKA di 

Indonesia. Karena, 

penggunaan TKA mesti 

memenuhi persyaratan-

persyaratan yang 

ditentukan oleh undang-

undang dan peraturan 

lainnya. 

29. 10 

Februar

y 2022 

Tukang Las 

Kereta Cepat 

Jakarta-

Bandung 

Diimpor dari 

China, Ali 

Syarief: Apa 

Tidak Hina? - 

Galamedia 

News 

Positive Galamedia Pungky Sumadi Rupanya, Pungky Sumadi 

dibuat bingung lantaran 

tukang las rel Kereta 

Cepat Jakarta-Bandung 

berasal dari China. Belum 

lama ini, Deputi Bidang 

Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 

Kementerian PPN 

Bappenas, Pungky Sumadi 

mengaku bingung terkait 

proyek kereta cepat 

Jakarta-Bandung. Tak 

berhenti di situ, dirinya 

lantas menilai proyek 

kereta cepat Jakarta-

Bandung ini contoh 

bahwa pekerja teknis di 

Indonesia masih 

membutuhkan Tenaga 

http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353701072/tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-diimpor-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-hina
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353701072/tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-diimpor-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-hina
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353701072/tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-diimpor-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-hina
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353701072/tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-diimpor-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-hina
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353701072/tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-diimpor-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-hina
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353701072/tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-diimpor-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-hina
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353701072/tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-diimpor-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-hina
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353701072/tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-diimpor-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-hina
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353701072/tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-diimpor-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-hina
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353701072/tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-diimpor-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-hina
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Kerja Asing ( TKA ), 

terutama dari China. 

30. 10 

Februar

y 2022 

Simak Kriteria 

Calon Peserta 

Kartu Prakerja 

2022 yang 

Berpeluang 

Lolos 

Positive Kompas  "Penyaluran Kartu 

Prakerja dipercepat dan 

difokuskan pada sektor 

terdampak, tentunya 

dengan PPKM level yang 

lebih tinggi," kata Febrio 

dalam taklimat media, 

Kamis (10/2/2022). 

Bersama Kartu Prakerja, 

ada sejumlah program 

lain yang digulirkan, mulai 

dari penyaluran PKH 

untuk kuartal II 2022 yang 

digulirkan lebih cepat 

pada bulan Februari 

kepada 10 juta KPM; 

hingga penyaluran 

bantuan PKL, pemilik 

warung, dan nelayan 

sebesar Rp 600. 000 

kepada 1 juta penerima. 

Dia bilang, Kartu Prakerja 

menjadi salah satu 

program yang digulirkan 

lebih dulu di tahun 2021. 

Sebagai informasi, dalam 

ekosistem Kartu Prakerja 

terdapat 180 lembaga 

pelatihan yang 

menyediakan 700 

pelatihan, 6 platform 

digital, 5 mitra 

pembayaran, 4 job 

platform, 5 lembaga 

asessor, dan 3 lembaga 

pemantau. 

31. 10 

Februar

y 2022 

Disnakertrans 

Jawa Barat 

Gencar 

Sosialisasi 

Pemahaman 

Perusahaan 

Positive Jabar Ekspres Rachmat Taufik 

Garsadi 

Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi 

Jawa Barat (Jawa Barat) 

gelar bulan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja 

http://money.kompas.com/read/2022/02/10/131000026/simak-kriteria-calon-peserta-kartu-prakerja-2022-yang-berpeluang-lolos
http://money.kompas.com/read/2022/02/10/131000026/simak-kriteria-calon-peserta-kartu-prakerja-2022-yang-berpeluang-lolos
http://money.kompas.com/read/2022/02/10/131000026/simak-kriteria-calon-peserta-kartu-prakerja-2022-yang-berpeluang-lolos
http://money.kompas.com/read/2022/02/10/131000026/simak-kriteria-calon-peserta-kartu-prakerja-2022-yang-berpeluang-lolos
http://money.kompas.com/read/2022/02/10/131000026/simak-kriteria-calon-peserta-kartu-prakerja-2022-yang-berpeluang-lolos
http://money.kompas.com/read/2022/02/10/131000026/simak-kriteria-calon-peserta-kartu-prakerja-2022-yang-berpeluang-lolos
http://jabarekspres.com/berita/2022/02/10/disnakertrans-jabar-gencar-sosialisasi-pemahaman-perusahaan-terhadap-keselamatan-dan-kesehatan-pekerja
http://jabarekspres.com/berita/2022/02/10/disnakertrans-jabar-gencar-sosialisasi-pemahaman-perusahaan-terhadap-keselamatan-dan-kesehatan-pekerja
http://jabarekspres.com/berita/2022/02/10/disnakertrans-jabar-gencar-sosialisasi-pemahaman-perusahaan-terhadap-keselamatan-dan-kesehatan-pekerja
http://jabarekspres.com/berita/2022/02/10/disnakertrans-jabar-gencar-sosialisasi-pemahaman-perusahaan-terhadap-keselamatan-dan-kesehatan-pekerja
http://jabarekspres.com/berita/2022/02/10/disnakertrans-jabar-gencar-sosialisasi-pemahaman-perusahaan-terhadap-keselamatan-dan-kesehatan-pekerja
http://jabarekspres.com/berita/2022/02/10/disnakertrans-jabar-gencar-sosialisasi-pemahaman-perusahaan-terhadap-keselamatan-dan-kesehatan-pekerja
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Terhadap 

Keselamatan 

dan Kesehatan 

Pekerja 

Nasional yang diperingati 

setiap tahun. Kepala 

Disnakertrans Jawa Barat, 

Rachmat Taufik Garsadi 

mengatakan, salah satu 

rangkaian kegiatannya 

ialah pemberian 

penghargaan, kepada 

pihak-pihak yang telah 

berkontribusi dalam 

upaya pemenuhan Norma 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja pada 

perusahaan di Jawa Barat. 

"Penghargaan diberikan 

kepada DPW 

Perkumpulan Pengusaha 

Jasa K3 Riksa Uji Indonesia 

Provinsi Jawa Barat, 

Asosiasi Lembaga 

Pelatihan/Pembinaan K3 

Indonesia DPW Provinsi 

Jawa Barat, BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor 

Wilayah Jawa Barat," ucap 

Kadisnakertrans Jawa 

Barat, di Bandung, Kamis 

(10/1). Tujuannya untuk 

memasyarakatkan budaya 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja. 

32. 10 

Februar

y 2022 

TIGA Pria 

Ngaku dari SPSI 

Tendang Sopir 

Truk Minta 

Setoran, 3 Kali 

Bayar Sehari 

Negativ

e 

Sumut Kota  Dalam video berdurasi 24 

detik itu ada tiga pria 

yang mengaku dari Serikat 

Pekerja Seluruh Indonesia 

(SPSI) berada di sebuah 

gudang. Sopir truk 

kontainer diperas oleh 

tiga orang yang mengaku 

dari Serikat Pekerja 

Seluruh Indonesia (SPSI) 

di Gudang Tembung 

Intan, Kota Tembung. 

Pada tayangan video itu 

tampak tiga pria meminta 

http://jabarekspres.com/berita/2022/02/10/disnakertrans-jabar-gencar-sosialisasi-pemahaman-perusahaan-terhadap-keselamatan-dan-kesehatan-pekerja
http://jabarekspres.com/berita/2022/02/10/disnakertrans-jabar-gencar-sosialisasi-pemahaman-perusahaan-terhadap-keselamatan-dan-kesehatan-pekerja
http://jabarekspres.com/berita/2022/02/10/disnakertrans-jabar-gencar-sosialisasi-pemahaman-perusahaan-terhadap-keselamatan-dan-kesehatan-pekerja
http://jabarekspres.com/berita/2022/02/10/disnakertrans-jabar-gencar-sosialisasi-pemahaman-perusahaan-terhadap-keselamatan-dan-kesehatan-pekerja
http://sumutkota.com/tribun/2022/02/10/tiga-pria-ngaku-dari-spsi-tendang-sopir-truk-minta-setoran-3-kali-bayar-sehari.html
http://sumutkota.com/tribun/2022/02/10/tiga-pria-ngaku-dari-spsi-tendang-sopir-truk-minta-setoran-3-kali-bayar-sehari.html
http://sumutkota.com/tribun/2022/02/10/tiga-pria-ngaku-dari-spsi-tendang-sopir-truk-minta-setoran-3-kali-bayar-sehari.html
http://sumutkota.com/tribun/2022/02/10/tiga-pria-ngaku-dari-spsi-tendang-sopir-truk-minta-setoran-3-kali-bayar-sehari.html
http://sumutkota.com/tribun/2022/02/10/tiga-pria-ngaku-dari-spsi-tendang-sopir-truk-minta-setoran-3-kali-bayar-sehari.html
http://sumutkota.com/tribun/2022/02/10/tiga-pria-ngaku-dari-spsi-tendang-sopir-truk-minta-setoran-3-kali-bayar-sehari.html
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setoran kepada sopir truk. 

Video pemerasan ini pun 

telah viral di media sosial. 

33. 10 

Februar

y 2022 

Ketua DPD RI 

Minta Pekerja 

Migran 

Indonesia 

Dilindungi 

Hukum 

Positive Kempalan La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

JAKARTA- KEMPALAN: 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti, 

meminta Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) 

melindungi pekerja 

migran Indonesia. Hal ini 

disampaikan LaNyalla 

menanggapi rencana 

ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) 

perekrutan pekerja rumah 

tangga (PRT) asal 

Indonesia yang akan 

dipekerjakan di Malaysia. 

"Kemenaker harus 

menunjukkan 

keberpihakan pada 

kepastian hukum dan 

perlindungan para tenaga 

migran Indonesia seperti 

kepastian keamanan dari 

potensi kekerasan dan 

human trafficking, 

pembayaran gaji, hak 

istirahat dan 

berhubungan dengan 

keluarga serta bantuan 

hukum," kata LaNyalla, 

Kamis (10/2/2022). Di 

samping itu, LaNyalla juga 

meminta penunjukkan 

Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia 

harus tersertifikasi dan 

diketahui legalitasnya. 

34. 10 

Februar

y 2022 

Mantan TKW 

yang Sempat 

Dikurung Kini 

Dirawat di 

Negativ

e 

Sukabumi Update  WW (33 tahun), mantan 

TKW yang sempat 

dikurung dalam bangunan 

kayu karena depresi kini 

http://kempalan.com/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://kempalan.com/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://kempalan.com/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://kempalan.com/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://kempalan.com/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://kempalan.com/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://sukabumiupdate.com/posts/95303/mantan-tkw-yang-sempat-dikurung-kini-dirawat-di-phala-martha-sukabumi
http://sukabumiupdate.com/posts/95303/mantan-tkw-yang-sempat-dikurung-kini-dirawat-di-phala-martha-sukabumi
http://sukabumiupdate.com/posts/95303/mantan-tkw-yang-sempat-dikurung-kini-dirawat-di-phala-martha-sukabumi
http://sukabumiupdate.com/posts/95303/mantan-tkw-yang-sempat-dikurung-kini-dirawat-di-phala-martha-sukabumi
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Phala Martha 

Sukabumi 

menjalani perawatan di 

BRSPDM Phala Martha 

Sukabumi. Camat 

Purabaya, Mulyadi 

menyatakan, WW dirawat 

di Phala Martha sejak 25 

Januari 2022. "Pada 

akhirnya kami berhasil 

meyakinkan pihak 

keluarga untuk dirawat di 

RSUD Syamsudin sejak 5 

Januari dan langsung 

dibawa ke Phala Martha," 

jelas Mulyadi. "Kondisinya 

membaik, sering ikut 

berbagai kegiatan," kata 

Mulyadi kepada 

sukabumiupdate.com, 

Kamis (10/2/2022). 

35. 10 

Februar

y 2022 

Sopir Truk di 

Medan 

Sumatra Utara 

Disebut Jadi 

Korban 

Pemerasan 3 

Oknum Ormas 

Negativ

e 

Tribun News  Dugaan pemerasan itu 

terjadi di Gudang 

Tembung Intan, Tembung, 

Medan, Sumatera Utara. 

Pungutan liar kepada 

sopir truk di Medan terus 

terjadi. Tribun-

medan.com masih 

berupaya menghubungi 

Kompol Aguatiawan 

terkait pungli ini. Sopir 

truk kontainer disebut 

menjadi korban 

pemerasan oleh tiga 

orang yang mengaku dari 

Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (SPSI). 

36. 10 

Februar

y 2022 

Jalin 

Silaturahmi 

dan Tampung 

Aspirasi, 

Wabup Sergai 

Ajak Serikat 

Pekerja Ngopi 

Bareng 

Positive Radar Pekanbaru Adlin Umar Yusri 

Tambunan 

Dalam kesempatan 

tersebut, sambil 

berbincang-bincang santai 

penuh keakraban dan 

minum kopi, Wabup Adlin 

Tambunan 

menyampaikan bahwa 

kegiatan Ngopi (ngobrol 

http://sukabumiupdate.com/posts/95303/mantan-tkw-yang-sempat-dikurung-kini-dirawat-di-phala-martha-sukabumi
http://sukabumiupdate.com/posts/95303/mantan-tkw-yang-sempat-dikurung-kini-dirawat-di-phala-martha-sukabumi
http://www.tribunnews.com/regional/2022/02/10/sopir-truk-di-medan-sumut-disebut-jadi-korban-pemerasan-3-oknum-ormas
http://www.tribunnews.com/regional/2022/02/10/sopir-truk-di-medan-sumut-disebut-jadi-korban-pemerasan-3-oknum-ormas
http://www.tribunnews.com/regional/2022/02/10/sopir-truk-di-medan-sumut-disebut-jadi-korban-pemerasan-3-oknum-ormas
http://www.tribunnews.com/regional/2022/02/10/sopir-truk-di-medan-sumut-disebut-jadi-korban-pemerasan-3-oknum-ormas
http://www.tribunnews.com/regional/2022/02/10/sopir-truk-di-medan-sumut-disebut-jadi-korban-pemerasan-3-oknum-ormas
http://www.tribunnews.com/regional/2022/02/10/sopir-truk-di-medan-sumut-disebut-jadi-korban-pemerasan-3-oknum-ormas
http://www.tribunnews.com/regional/2022/02/10/sopir-truk-di-medan-sumut-disebut-jadi-korban-pemerasan-3-oknum-ormas
http://radarpekanbaru.com/news/detail/16308/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://radarpekanbaru.com/news/detail/16308/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://radarpekanbaru.com/news/detail/16308/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://radarpekanbaru.com/news/detail/16308/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://radarpekanbaru.com/news/detail/16308/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://radarpekanbaru.com/news/detail/16308/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://radarpekanbaru.com/news/detail/16308/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://radarpekanbaru.com/news/detail/16308/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
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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 

terhadap Bupati Sergai H 

Darma Wijaya dan Wabup 

H Adlin Tambunan untuk 

lebih dekat dengan para 

serikat pekerja. Guna 

menjalin silaturahmi 

sekaligus menampung 

aspirasi (saran dan 

masukan), Wakil Bupati 

Serdang Bedagai (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. 
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37. 10 

Februar

y 2022 

Kemendagri 

Turunkan Tim 

ke Nusa 

Tenggara 

Timur dalam 

Dukungan 

UMP 2022 

Positive Sindikat Post Viktor Bungtilu 

Laiskodat,Kastori

us Sinaga 

Kementerian Dalam 

Negeri (Kemendagri) 

menurunkan tim ke 

Provinsi Nusa Tenggara 

Timur (Nusa Tenggara 

Timur), untuk mendukung 

penetapan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) 

2022 sesuai Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 

36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan. Karena itu, 

tambah Kastorius, Tim 

Kemendagri menilai 

penetapan UMP Provinsi 

Nusa Tenggara Timur 

telah sesuai dengan PP 

Nomor 36 Tahun 2021. 

Sementara itu, Gubernur 

Nusa Tenggara Timur 

Viktor Laiskodat 

mengapresiasi 

kedatangan Tim 

Kemendagri yang 

berkordinasi dengan 

stakeholder di daerahnya, 

untuk mendorong sektor 

ketenagakerjaan di Nusa 

Tenggara Timur makin 

berkembang. Dia 

menegaskan, pelaksanaan 

PP Nomor 36 Tahun 2021 

yang mengatur penetapan 

upah minimum di daerah, 

merupakan salah satu 

prioritas pembinaan 

Kemendagri terhadap 

pemerintah daerah 

(pemda). 

38. 10 

Februar

y 2022 

BPJamsostek 

cabang 

Yogyakarta 

Serahkan 

Santunan pada 

Tiga Ahli Waris 

Positive Tribun Jogja Muhammad 

Riadh,Aria 

Nugrahadi 

BPJamsostek cabang 

Yogyakarta menyerahkan 

santunan kepada tiga ahli 

waris peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Kepala 

Kantor Cabang 

http://sindikatpost.com/2022/02/10/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dalam-dukungan-ump-2022
http://sindikatpost.com/2022/02/10/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dalam-dukungan-ump-2022
http://sindikatpost.com/2022/02/10/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dalam-dukungan-ump-2022
http://sindikatpost.com/2022/02/10/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dalam-dukungan-ump-2022
http://sindikatpost.com/2022/02/10/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dalam-dukungan-ump-2022
http://sindikatpost.com/2022/02/10/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dalam-dukungan-ump-2022
http://sindikatpost.com/2022/02/10/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dalam-dukungan-ump-2022
http://jogja.tribunnews.com/2022/02/10/bpjamsostek-cabang-yogyakarta-serahkan-santunan-pada-tiga-ahli-waris-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://jogja.tribunnews.com/2022/02/10/bpjamsostek-cabang-yogyakarta-serahkan-santunan-pada-tiga-ahli-waris-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://jogja.tribunnews.com/2022/02/10/bpjamsostek-cabang-yogyakarta-serahkan-santunan-pada-tiga-ahli-waris-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://jogja.tribunnews.com/2022/02/10/bpjamsostek-cabang-yogyakarta-serahkan-santunan-pada-tiga-ahli-waris-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://jogja.tribunnews.com/2022/02/10/bpjamsostek-cabang-yogyakarta-serahkan-santunan-pada-tiga-ahli-waris-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://jogja.tribunnews.com/2022/02/10/bpjamsostek-cabang-yogyakarta-serahkan-santunan-pada-tiga-ahli-waris-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
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Peserta BPJS 

Ketenagakerjaa

n 

BPJamsostek Cabang 

Yogyakarta, Muhammad 

Riadh, menyampaikan 

bahwa pihaknya 

memberikan santunan 

kepada 3 ahli waris 

peserta yang meninggal 

karena kecelakaan kerja 

sehingga berhak atas 

Klaim program Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK). 

"Sepanjang tahun 2021, 

ada 45.391 klaim dengan 

nominal sejumlah 

Rp407,4 M yang telah 

BPJAMSOSTEK Cabang 

Yogyakarta beserta 

Kantor Cabang Jajaran se-

wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta bayarkan," 

imbuh Riadh. "Kami juga 

menghimbau, bagi para 

perusahaan yang belum 

mendaftarkan tenaga 

kerjanya ke program BPJS 

Ketenagakerjaan untuk 

segera mendaftarkan 

tenaga kerjanya, karena 

hal tersebut merupakan 

kewajiban dari Pemberi 

Kerja dan merupakan hak 

dari pekerja, terlebih lagi 

telah terbitnya Instruksi 

Presiden No. 2 Tahun 

2021 tentang Optimalisasi 

Pelakasanaan Program 

Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan dan 

Peraturan Gubernur D.I. 

Yogyakarta No. 99 Tahun 

2021 tentang Optimalisasi 

Kepesertaan dan 

Kepatuhan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan," 

tambah Riadh. 

http://jogja.tribunnews.com/2022/02/10/bpjamsostek-cabang-yogyakarta-serahkan-santunan-pada-tiga-ahli-waris-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://jogja.tribunnews.com/2022/02/10/bpjamsostek-cabang-yogyakarta-serahkan-santunan-pada-tiga-ahli-waris-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://jogja.tribunnews.com/2022/02/10/bpjamsostek-cabang-yogyakarta-serahkan-santunan-pada-tiga-ahli-waris-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
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39. 10 

Februar

y 2022 

FSPMI Batam 

Gelar Demo 

Ajukan 

Tuntutan 

Omnibus Law 

Dicabut 

Negativ

e 

Lampung1.com  Buruh yang tergabung 

dalam Federasi Serikat 

Pekerja Metal Indonesia 

(FSPMI) Batam menggelar 

aksi demo di depan 

Kantor DPRD Kota Batam, 

Senin (07/02/2022). Ketua 

Konsulat Cabang FSPMI 

Kota Batam, Yapet 

Ramon, mengatakan, aksi 

demo kali ini membawa 

beberapa tuntutan baru 

di samping kenaikan 

upah. Kemudian, buruh di 

Batam juga menuntut 

agar Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) 

buruh diperhatikan. 

Menurut Panglima Garda 

Metal Batam FSPMI 

Batam, Suprapto, 

kecelakaan kerja di Kota 

Batam masih meningkat. 

40. 10 

Februar

y 2022 

BPJamsostek 

Apresiasi Desa 

Sadar 

Perlindungan 

Tenaga Kerja 

Positive Nusabali  "Badan Permusyawaratan 

Desa ikut mendaftar 

sebagai peserta 

BPJamsostek terhitung 

dari bulan Januari 20" 

jelas Bimo. Bimo Prasetiyo 

juga menjelaskan bahwa 

BPJamsostek kini memiliki 

5 program perlindungan 

yaitu Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Hari 

Tua (JHT), Jaminan 

Pensiun (JP), Jaminan 

Kematian (JKM), serta 

program terbaru Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan 

(JKP). .com- Kepala Kantor 

BPJamsostek Cabang Bali 

Gianyar Bimo Prasetiyo 

mengapresiasi salah satu 

desa di wilayah kerjanya 

yang sadar akan 

http://www.lampung1.com/2022/02/fspmi-batam-gelar-demo-ajukan-tuntutan-omnibus-law-dicabut
http://www.lampung1.com/2022/02/fspmi-batam-gelar-demo-ajukan-tuntutan-omnibus-law-dicabut
http://www.lampung1.com/2022/02/fspmi-batam-gelar-demo-ajukan-tuntutan-omnibus-law-dicabut
http://www.lampung1.com/2022/02/fspmi-batam-gelar-demo-ajukan-tuntutan-omnibus-law-dicabut
http://www.lampung1.com/2022/02/fspmi-batam-gelar-demo-ajukan-tuntutan-omnibus-law-dicabut
http://www.lampung1.com/2022/02/fspmi-batam-gelar-demo-ajukan-tuntutan-omnibus-law-dicabut
http://www.nusabali.com/berita/112026/bpjamsostek-apresiasi-desa-sadar-perlindungan-tenaga-kerja
http://www.nusabali.com/berita/112026/bpjamsostek-apresiasi-desa-sadar-perlindungan-tenaga-kerja
http://www.nusabali.com/berita/112026/bpjamsostek-apresiasi-desa-sadar-perlindungan-tenaga-kerja
http://www.nusabali.com/berita/112026/bpjamsostek-apresiasi-desa-sadar-perlindungan-tenaga-kerja
http://www.nusabali.com/berita/112026/bpjamsostek-apresiasi-desa-sadar-perlindungan-tenaga-kerja
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pentingnya perlindungan 

tenaga kerja. Mulai dari 

perbekel, seluruh 

perangkat desa, petugas 

sampah dan kader siaga 

sudah terdaftar sebagai 

peserta BPJamsostek. 

41. 10 

Februar

y 2022 

BPJS 

ketenagakerjaa

n jalin PKS 

dengan Kejari, 

Ini 

Manfaatnya! 

Positive Metropolitan Dedi Mulyadi Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan Bogor 

Cileungsi menjalin 

Perjanjian Kerja Sama 

(PKS) dengan Kejaksaan 

Negeri (Kejari) Kabupaten 

Bogor. Hal Ini dilakukan 

untuk memudahkan BPJS 

Ketenagakerjaan dalam 

berkoordinasi dengan 

Kejaksaan dalam hal 

penegakan kepatuhan 

pemberi kerja dalam 

pemenuhan seluruh hak-

hak pekerja khususnya 

dalam hal Jaminan Sosial 

ketenagakerjaan sesuai 

dengan ketentuan 

undang-undang yang 

berlaku. "Ini juga sebagai 

upaya untuk 

mempercepat proses atau 

mengurangi potensi tidak 

diterimanya hak oleh 

pekerja akibat kelalaian 

atau pelanggaran-

pelanggaran normatif 

yang berkaitan dengan 

ketenagakerjaan," 

jelasnya. Dedi berharap 

dari PKS ini agar PKBU di 

wilayah Kabupaten Bogor 

tertib dan patuh dalam 

rangka penyelenggaraan 

program jaminan sosial 

sesuai ketentuan 

perundang-undangan, 

http://www.metropolitan.id/2022/02/bpjs-ketenagakerjaan-jalin-pks-dengan-kejari-ini-manfaatnya
http://www.metropolitan.id/2022/02/bpjs-ketenagakerjaan-jalin-pks-dengan-kejari-ini-manfaatnya
http://www.metropolitan.id/2022/02/bpjs-ketenagakerjaan-jalin-pks-dengan-kejari-ini-manfaatnya
http://www.metropolitan.id/2022/02/bpjs-ketenagakerjaan-jalin-pks-dengan-kejari-ini-manfaatnya
http://www.metropolitan.id/2022/02/bpjs-ketenagakerjaan-jalin-pks-dengan-kejari-ini-manfaatnya
http://www.metropolitan.id/2022/02/bpjs-ketenagakerjaan-jalin-pks-dengan-kejari-ini-manfaatnya
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sehingga dapat memutus 

rantai kemiskinan di 

wilayah Kabupaten Bogor 

yang disebabkan oleh 

risiko sosial ekonomi 

sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab BPJS 

Ketenagakerjaan selaku 

badan penyelenggara 

jaminan sosial. 

42. 10 

Februar

y 2022 

Merusak Pagar, 

31 Rohingya di 

BLK 

Lhokseumawe 

Kabur Saat 

Hujan 

Negativ

e 

Serambi Indonesia  Juru Bicara Satgas 

Penanganan Pengungsi 

Rohingya Lhokseumawe, 

Marzuki, dihubungi 

Serambinews.com, 

membenarkan ada 31 

Rohingya lagi yang kabur 

dari BLK Kandang. 

Sebanyak 31 pengungsi 

Rohingya yang ditampung 

di Balai Latihan Kerja 

(BLK) Kandang 

Lhokseumawe, pada 

Kamis (10/2/202) pagi, 

dilaporkan kembali kabur. 

Untuk yang kabur kali ini, 

dari 31 Rohingya, hanya 

tiga laki-laki, selebihnya 

adalah perempuan. 

Dijelaskan Marzuki, sesuai 

informasi awal yang dia 

terima, mereka kabur 

Kamis tadi pagi sekitar 

pukul 06.30 WIB, saat 

Lhokseumawe sedang 

diguyur hujan. 

43. 10 

Februar

y 2022 

Heboh Kereta 

Cepat Pakai 

TKA China, 

Menaker 

Diminta Beri 

Penjelasan 

Neutral Jawa Post National 

Network 

Irma Suryani 

Chaniago 

Anggota Komisi IX DPR RI 

Irma Suryani Chaniago 

merespons terkait heboh 

tukang las proyek Kereta 

Cepat Jakarta-Bandung 

didatangkan dari China. 

Irma menyatakan jika 

benar tukang KCJB adalah 

http://aceh.tribunnews.com/2022/02/10/merusak-pagar-31-rohingya-di-blk-lhokseumawe-kabur-saat-hujan
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/10/merusak-pagar-31-rohingya-di-blk-lhokseumawe-kabur-saat-hujan
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/10/merusak-pagar-31-rohingya-di-blk-lhokseumawe-kabur-saat-hujan
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/10/merusak-pagar-31-rohingya-di-blk-lhokseumawe-kabur-saat-hujan
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/10/merusak-pagar-31-rohingya-di-blk-lhokseumawe-kabur-saat-hujan
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/10/merusak-pagar-31-rohingya-di-blk-lhokseumawe-kabur-saat-hujan
http://www.jpnn.com/news/heboh-kereta-cepat-pakai-tka-china-menaker-diminta-beri-penjelasan
http://www.jpnn.com/news/heboh-kereta-cepat-pakai-tka-china-menaker-diminta-beri-penjelasan
http://www.jpnn.com/news/heboh-kereta-cepat-pakai-tka-china-menaker-diminta-beri-penjelasan
http://www.jpnn.com/news/heboh-kereta-cepat-pakai-tka-china-menaker-diminta-beri-penjelasan
http://www.jpnn.com/news/heboh-kereta-cepat-pakai-tka-china-menaker-diminta-beri-penjelasan
http://www.jpnn.com/news/heboh-kereta-cepat-pakai-tka-china-menaker-diminta-beri-penjelasan
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Tenaga Kerja Asing atau 

TKA China maka bisa 

melukai pekerja domestik. 

"Namun, sebaiknya 

informasi ini wajib 

dimintakan klarifikasi 

pada Menaker agar dapat 

dipertanggungjawabkan 

dan bukan hoaks," kata 

Irma Suryani Chaniago 

kepada JPNN.com, Kamis. 

44. 10 

Februar

y 2022 

Dukung 

Program 

Pemerintah, 

Dispora 

Kabupaten 

Bogor Gelar 

Vaksinasi 

Booster - 

Pakuan Raya 

Positive Pakuan Raya Trian Turangga Namun pada intinya, 

vaksinasi tersebut, 

merupakan bentuk 

dukungan Dispora 

Kabupaten Bogor, dalam 

mendukung percepatqn 

vaksinasi nasional yang 

dilakukan oleh Pemkab 

Bogor," ucap Trian. 

Sementara Kasubag 

Umum dan Kepegawaian 

Dispora Kabupaten Bogor, 

Jaja Sujai menambahkan, 

vaksinasi ini melibatkan 

tujuh tenaga medis dari 

Dinas Kesehatan, yang 

bekerja sama dengan tim 

Satgas COVID-19 

Kabupaten Bogor. 

Aparatur Sipil Negara 

(ASN), outsourcing, OB, 

dan tenaga keamanan, di 

lingkup Dinas Pemuda dan 

Olahraga (Dispora) 

Kabupaten Bogor, 

mengikuti vaksinasi 

lanjutan atau Booster 

dosis ketiga, yang 

dilaksanakan di kantor 

Dispora, Jalan Lingkar 

Stadion Pakansari, 

Kelurahan Pakansari, 

Kecamatan Cibinong, 

Kamis (10/2/2022). 

http://pakuanraya.com/dukung-program-pemerintah-dispora-kabupaten-bogor-gelar-vaksinasi-booster
http://pakuanraya.com/dukung-program-pemerintah-dispora-kabupaten-bogor-gelar-vaksinasi-booster
http://pakuanraya.com/dukung-program-pemerintah-dispora-kabupaten-bogor-gelar-vaksinasi-booster
http://pakuanraya.com/dukung-program-pemerintah-dispora-kabupaten-bogor-gelar-vaksinasi-booster
http://pakuanraya.com/dukung-program-pemerintah-dispora-kabupaten-bogor-gelar-vaksinasi-booster
http://pakuanraya.com/dukung-program-pemerintah-dispora-kabupaten-bogor-gelar-vaksinasi-booster
http://pakuanraya.com/dukung-program-pemerintah-dispora-kabupaten-bogor-gelar-vaksinasi-booster
http://pakuanraya.com/dukung-program-pemerintah-dispora-kabupaten-bogor-gelar-vaksinasi-booster
http://pakuanraya.com/dukung-program-pemerintah-dispora-kabupaten-bogor-gelar-vaksinasi-booster
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Kepala Dinas Pemuda dan 

Olahraga, Kabupaten 

Bogor, Asnan AP, melalui 

Sekdispora, Trian 

Turangga mengatakan 

vaksinasi booster dosis 

ketiga ini merupakan 

program lanjutan dari 

yang vaksinasi yang sudah 

dilalukan sebelumnya 

oleh Dispora kepada ASN, 

outsourcing, keamanan, 

dan OB di lingkup Dispora 

tahun 2021 lalu. 

45. 10 

Februar

y 2022 

Menaker 

Tinjau 

Pemeriksaan 

IVA bagi 

Pekerja 

Perempuan di 

Semarang 

Positive Infopublik.id David 

Hidayat,Ida 

Fauziyah 

Dalam sambutannya, 

Menaker Ida 

menyampaikan 

penyelenggaraan kegiatan 

Pemeriksaan IVA tes itu, 

sebagai wujud nyata 

program aksi kepedulian 

terhadap tenaga kerja 

perempuan. 

"Pemeriksaan kesehatan 

itu penting sebagai upaya 

untuk mencegah dan 

mendeteksi secara dini 

terjadinya kanker leher 

rahim pada pekerja 

perempuan yang 

merupakan juga bagian 

dari Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3), 

untuk itu sosialisasi dan 

pemeriksaaan secara 

berkala harus dilakukan," 

ungkap Menaker Ida. 

Lebih lanjut, Menaker 

berharap peran serta 

pengusaha dan kerja 

sama pemerintah dapat 

mengurangi risiko kanker 

serviks pada pekerja 

perempuan di Indonesia 

sejak dini. Pada 

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/605155/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/605155/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/605155/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/605155/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/605155/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/605155/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/605155/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
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kesempatan itu, Menaker 

Ida mengajak para pekerja 

perempuan yang telah 

terdaftar dalam 

kepesertaan baik dari 

BPJS Ketenagakerjaan 

maupun kesehatan, 

mereka sebenarnya 

berhak mendapatkan 

layanan manfaat 

pemeriksaan IVA tes ini. 

46. 10 

Februar

y 2022 

Ketua DPD RI 

Minta Pekerja 

Migran 

Indonesia 

Dilindungi 

Hukum 

Positive Media Indonesia Jaya La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

JAKARTA, Indonesia Jaya- 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti, 

meminta Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) 

melindungi pekerja 

migran Indonesia. Hal ini 

disampaikan LaNyalla 

menanggapi rencana 

ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) 

perekrutan pekerja rumah 

tangga (PRT) asal 

Indonesia yang akan 

dipekerjakan di Malaysia. 

"Kemenaker harus 

menunjukkan 

keberpihakan pada 

kepastian hukum dan 

perlindungan para tenaga 

migran Indonesia seperti 

kepastian keamanan dari 

potensi kekerasan dan 

human trafficking, 

pembayaran gaji, hak 

istirahat dan 

berhubungan dengan 

keluarga serta bantuan 

hukum," kata LaNyalla, 

Kamis (10/2/2022). Di 

samping itu, LaNyalla juga 

meminta penunjukkan 

Perusahaan Penempatan 

http://mediaindonesiajaya.com/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://mediaindonesiajaya.com/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://mediaindonesiajaya.com/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://mediaindonesiajaya.com/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://mediaindonesiajaya.com/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://mediaindonesiajaya.com/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
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Pekerja Migran Indonesia 

harus tersertifikasi dan 

diketahui legalitasnya. 

47. 10 

Februar

y 2022 

96 Nakes 

Kontrak di Kota 

Malang Siap 

Jalani 

Penempatan 

Positive Radar Malang Sutiaji,Totok 

Kasianto 

Sebanyak 96 Pegawai 

Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) 

Tenaga Kesehatan (Nakes) 

formasi tahun 2021 

Pemkot Malang resmi 

diangkat kemarin (9/2). 

Ada yang di puskesmas, 

RSUD Kota Malang dan 

Dinas Kesehatan (Dinkes) 

Kota Malang. Sementara 

61 orang ditempatkan di 

RSUD Kota Malang. 

"Tercatat 239 orang 

sebenarnya yang 

mendaftar untuk menjadi 

PPPK nakes, namun hanya 

96 orang yang lolos," ujar 

Kepala Badan 

Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BKPSDM) 

Kota Malang Totok 

Kasianto. 

48. 10 

Februar

y 2022 

Peringati Bulan 

K3 Nasional, 

Brantas 

Abipraya 

Dukung 

Perlindungan 

Tenaga Kerja di 

Era Digitalisasi 

Negativ

e 

Ada Di Malang Miftakhul Anas Dalam rangka 

memperingati bulan 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) 

Nasional yang diperingati 

mulai tanggal 12 Januari 

hingga 12 Februari setiap 

tahunnya, PT Brantas 

Abipraya (Persero) 

sebagai Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) di 

bidang Konstruksi 

menggelar webinar 

dengan judul 'Penerapan 

Budaya K3 pada Setiap 

Kegiatan Usaha Guna 

Mendukung Perlindungan 

http://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-malang/10/02/2022/96-nakes-kontrak-di-kota-malang-siap-jalani-penempatan
http://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-malang/10/02/2022/96-nakes-kontrak-di-kota-malang-siap-jalani-penempatan
http://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-malang/10/02/2022/96-nakes-kontrak-di-kota-malang-siap-jalani-penempatan
http://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-malang/10/02/2022/96-nakes-kontrak-di-kota-malang-siap-jalani-penempatan
http://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-malang/10/02/2022/96-nakes-kontrak-di-kota-malang-siap-jalani-penempatan
http://adadimalang.com/29444/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi.html
http://adadimalang.com/29444/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi.html
http://adadimalang.com/29444/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi.html
http://adadimalang.com/29444/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi.html
http://adadimalang.com/29444/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi.html
http://adadimalang.com/29444/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi.html
http://adadimalang.com/29444/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi.html
http://adadimalang.com/29444/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi.html
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Tenaga Kerja di Era 

Digitalisasi'. Dalam 

kegiatan seminar secara 

virtual ini diikuti oleh 

Insan Abipraya yang 

berada di Kantor Pusat 

maupun yang tersebar di 

proyek-proyek Abipraya di 

seluruh Indonesia. 

"Peringatan Bulan K3 

rutin dilakukan setiap 

tahun dan ini sebagai 

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 

dimana salah satunya 

dengan menggelar 

webinar ini," ujar 

Sekretaris Perusahaan 

Brantas Abipraya, 

Miftakhul Anas. 

49. 10 

Februar

y 2022 

Hadiri 

Sosialisasi 

Program BP 

Jamsostek, 

Fitrah Malik 

Minta LKK 

Dibiayai 

Pemerintah 

Positive Koran Progresif Dedi Supriyadi Acara tersebut turut 

dihadiri oleh anggota 

Komisi III DPRD Kota 

Cirebon, Fitrah Malik, 

Asisten Daerah 1 Bidang 

Pemerintahan dan Kesra 

Sutisna, dan Kepala BP 

Jamsostek Cabang 

Cirebon, Dedi Supriyadi. 

Anggota Komisi III DPRD 

Kota Cirebon, Fitrah Malik 

dalam sambutannya 

menyampaikan bahwa 

Program BP Jamsostek ini 

tidak ada ruginya. "Karena 

http://koranprogresif.co.id/hadiri-sosialisasi-program-bp-jamsostek-fitrah-malik-minta-lkk-dibiayai-pemerintah
http://koranprogresif.co.id/hadiri-sosialisasi-program-bp-jamsostek-fitrah-malik-minta-lkk-dibiayai-pemerintah
http://koranprogresif.co.id/hadiri-sosialisasi-program-bp-jamsostek-fitrah-malik-minta-lkk-dibiayai-pemerintah
http://koranprogresif.co.id/hadiri-sosialisasi-program-bp-jamsostek-fitrah-malik-minta-lkk-dibiayai-pemerintah
http://koranprogresif.co.id/hadiri-sosialisasi-program-bp-jamsostek-fitrah-malik-minta-lkk-dibiayai-pemerintah
http://koranprogresif.co.id/hadiri-sosialisasi-program-bp-jamsostek-fitrah-malik-minta-lkk-dibiayai-pemerintah
http://koranprogresif.co.id/hadiri-sosialisasi-program-bp-jamsostek-fitrah-malik-minta-lkk-dibiayai-pemerintah
http://koranprogresif.co.id/hadiri-sosialisasi-program-bp-jamsostek-fitrah-malik-minta-lkk-dibiayai-pemerintah
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soaialisasi saat ini 

kebanyakan dari pengurus 

LKK, dan di sini juga ada 

wakil pemerintah Bapak 

Asda 1 bapak Sutisna dan 

bapak Fitrah Malik 

anggota Komisi III DPRD 

Kota Cirebon. Forum 

Panjunan Bersatu (FPB) 

Kelurahan Panjunan Kota 

Cirebon menggelar 

sosialisasi Program BPJS 

Ketenagakerjaan atau BP 

Jamsostek bersama BP 

Jamsostek Cabang 

Cirebon. 

50. 10 

Februar

y 2022 

PT Pelindo 

Regional 2 

gelar donor 

darah peringati 

bulan K3 

Positive Antara Sumbar  "Dalam kegiatan ini kami 

menargetkan pendonor 

sebanyak 250 orang, 

semoga membantu PMI 

dalam memenuhi stok 

darah di Sumatra Barat," 

kata Pelaksana Harian 

General Manager PT 

Pelindo Regional 2 Sabar 

Hariono Wibowo mewakili 

General Manager Nunu 

Husnul Khitam, di Padang, 

Kamis. Menurutnya 

Direksi PT Pelindo 

(Persero) sejauh ini 

memberikan perhatian 

khusus terhadap 

implementasi K3 di 

seluruh cabang pelabuhan 

termasuk di wilayah 

Regional 2 Teluk Bayur. 

Hal tersebut jadi motivasi 

bagi jajaran manajemen 

PT Pelindo Grup Regional 

2 Teluk Bayur untuk terus 

memperhatikan K3 secara 

sungguh-sungguh, 

khususnya kegiatan 

operasional. Sebagai bukti 

http://sumbar.antaranews.com/berita/486405/pt-pelindo-regional-2-gelar-donor-darah-peringati-bulan-k3
http://sumbar.antaranews.com/berita/486405/pt-pelindo-regional-2-gelar-donor-darah-peringati-bulan-k3
http://sumbar.antaranews.com/berita/486405/pt-pelindo-regional-2-gelar-donor-darah-peringati-bulan-k3
http://sumbar.antaranews.com/berita/486405/pt-pelindo-regional-2-gelar-donor-darah-peringati-bulan-k3
http://sumbar.antaranews.com/berita/486405/pt-pelindo-regional-2-gelar-donor-darah-peringati-bulan-k3
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komitmen, PT Pelindo 

Regional 2 Teluk Bayur 

sepanjang 2021 

memperoleh berbagai 

penghargaan terkait 

penerapan K3. 

51. 10 

Februar

y 2022 

Ketua DPD RI 

minta pekerja 

migran 

Indonesia 

dilindungi 

hukum 

Positive Kabar Bisnis La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti, 

meminta Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) 

melindungi pekerja 

migran Indonesia. Hal ini 

disampaikan LaNyalla 

menanggapi rencana 

ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) 

perekrutan pekerja rumah 

tangga (PRT) asal 

Indonesia yang akan. 

Migran Indonesia seperti 

kepastian keamanan. Di 

samping itu, LaNyalla juga 

meminta penunjukkan 

Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia 

harus tersertifikasi dan 

diketahui legalitasnya. 

52. 10 

Februar

y 2022 

Menteri 

Ketenagakerjaa

n RI: Kuota 

Balai Latihan 

Kerja 

Pesantren 

Unlimited 

Neutral Radar Kudus Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan 

RI Ida Fauziyah 

menyambangi pondok 

pesantren (ponpes) 

Kauman, Lasem pada 

Rabu (9/2) kemarin. 

Menteri Ketenagakerjaan 

RI Ida Fauziyah 

menyambangi pondok 

pesantren (ponpes) 

Kauman, Lasem pada 

Rabu (9/2) kemarin. 

Dalam kunjungannya itu, 

ia menjelaskan tentang 

program Balai Latihan 

Kerja (BLK) untuk 

http://kabarbisnis.com/read/28111749/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://kabarbisnis.com/read/28111749/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://kabarbisnis.com/read/28111749/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://kabarbisnis.com/read/28111749/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://kabarbisnis.com/read/28111749/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://kabarbisnis.com/read/28111749/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://radarkudus.jawapos.com/rembang/10/02/2022/menteri-ketenagakerjaan-ri-kuota-balai-latihan-kerja-pesantren-unlimited
http://radarkudus.jawapos.com/rembang/10/02/2022/menteri-ketenagakerjaan-ri-kuota-balai-latihan-kerja-pesantren-unlimited
http://radarkudus.jawapos.com/rembang/10/02/2022/menteri-ketenagakerjaan-ri-kuota-balai-latihan-kerja-pesantren-unlimited
http://radarkudus.jawapos.com/rembang/10/02/2022/menteri-ketenagakerjaan-ri-kuota-balai-latihan-kerja-pesantren-unlimited
http://radarkudus.jawapos.com/rembang/10/02/2022/menteri-ketenagakerjaan-ri-kuota-balai-latihan-kerja-pesantren-unlimited
http://radarkudus.jawapos.com/rembang/10/02/2022/menteri-ketenagakerjaan-ri-kuota-balai-latihan-kerja-pesantren-unlimited
http://radarkudus.jawapos.com/rembang/10/02/2022/menteri-ketenagakerjaan-ri-kuota-balai-latihan-kerja-pesantren-unlimited
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pesantren. Ia sampai di 

kompleks Ponpes 

Kauman, Lasem sekitar 

pukul 15.00 kemarin. 

53. 10 

Februar

y 2022 

Brantas 

Abipraya 

Dukung 

Perlindungan 

Tenaga Kerja di 

Era Digitalisasi 

Negativ

e 

Bizlaw 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. 

"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," 

http://bizlaw.id/read/53858/Brantas-Abipraya-Dukung-Perlindungan-Tenaga-Kerja-di-Era-Digitalisasi
http://bizlaw.id/read/53858/Brantas-Abipraya-Dukung-Perlindungan-Tenaga-Kerja-di-Era-Digitalisasi
http://bizlaw.id/read/53858/Brantas-Abipraya-Dukung-Perlindungan-Tenaga-Kerja-di-Era-Digitalisasi
http://bizlaw.id/read/53858/Brantas-Abipraya-Dukung-Perlindungan-Tenaga-Kerja-di-Era-Digitalisasi
http://bizlaw.id/read/53858/Brantas-Abipraya-Dukung-Perlindungan-Tenaga-Kerja-di-Era-Digitalisasi
http://bizlaw.id/read/53858/Brantas-Abipraya-Dukung-Perlindungan-Tenaga-Kerja-di-Era-Digitalisasi
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ujar Miftakhul Anas, 

Sekretaris Perusahaan 

Brantas Abipraya. 

54. 10 

Februar

y 2022 

Ketua DPD RI 

Minta Pekerja 

Migran 

Indonesia 

Dilindungi 

Hukum 

Positive Mj News La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

- Ketua DPD RI, AA 

LaNyalla Mahmud 

Mattalitti, meminta 

Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

(Menakertrans) 

melindungi pekerja 

migran Indonesia. Hal ini 

disampaikan LaNyalla 

menanggapi rencana 

ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) 

perekrutan pekerja rumah 

tangga (PRT) asal 

Indonesia yang akan 

dipekerjakan di Malaysia. 

"Kemenaker harus 

menunjukkan 

keberpihakan pada 

kepastian hukum dan 

perlindungan para tenaga 

migran Indonesia seperti 

kepastian keamanan dari 

potensi kekerasan dan 

human trafficking, 

pembayaran gaji, hak 

istirahat dan 

berhubungan dengan 

keluarga serta bantuan 

hukum," kata LaNyalla, 

Kamis (10/2/2022). Di 

samping itu, LaNyalla juga 

meminta penunjukkan 

Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia 

harus tersertifikasi dan 

diketahui legalitasnya. 

55. 10 

Februar

y 2022 

2 Perusahaan 

Mundur Lawan 

Anies 

Neutral Oposisi Cerdas Anies Baswedan Pengusaha mendapatkan 

tekanan dalam 

menggugat Gubernur DKI 

Jakarta Anies Baswedan 

http://www.mjnews.id/2022/02/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum.html
http://www.mjnews.id/2022/02/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum.html
http://www.mjnews.id/2022/02/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum.html
http://www.mjnews.id/2022/02/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum.html
http://www.mjnews.id/2022/02/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum.html
http://www.mjnews.id/2022/02/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/2-perusahaan-mundur-lawan-anies-di.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/2-perusahaan-mundur-lawan-anies-di.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/2-perusahaan-mundur-lawan-anies-di.html
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Baswedan di 

Pengadilan 

ke Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN). Detikcom 

merangkum informasi 

terkini mengenai gugatan 

pengusaha terhadap 

Anies Baswedan,. Dewan 

Pimpinan Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta 

Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (DPP Apindo 

DKI Jakarta) menyatakan 

ada 2 perusahaan yang 

mencabut gugatannya 

lantaran mendapatkan 

tekanan. Nurjaman 

memastikan pihaknya 

akan terus maju menjalani 

proses gugatan kepada 

Anies Baswedan di PTUN. 

56. 10 

Februar

y 2022 

Ketua DPD RI 

Minta Pekerja 

Migran 

Indonesia 

Dilindungi 

Hukum 

Positive Aman Makmur La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Com- Ketua DPD RI, AA 

LaNyalla Mahmud 

Mattalitti, meminta 

Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

(Menakertrans) 

melindungi pekerja 

migran Indonesia. Hal ini 

disampaikan LaNyalla 

menanggapi rencana 

ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) 

perekrutan pekerja rumah 

tangga (PRT) asal 

Indonesia yang akan 

dipekerjakan di Malaysia. 

"Kemenaker harus 

menunjukkan 

keberpihakan pada 

kepastian hukum dan 

perlindungan para tenaga 

migran Indonesia seperti 

kepastian keamanan dari 

potensi kekerasan dan 

human trafficking, 

pembayaran gaji, hak 

http://www.oposisicerdas.com/2022/02/2-perusahaan-mundur-lawan-anies-di.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/2-perusahaan-mundur-lawan-anies-di.html
http://www.amanmakmur.com/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://www.amanmakmur.com/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://www.amanmakmur.com/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://www.amanmakmur.com/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://www.amanmakmur.com/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://www.amanmakmur.com/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
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istirahat dan 

berhubungan dengan 

keluarga serta bantuan 

hukum," kata LaNyalla, 

Kamis (10/2). Di samping 

itu, LaNyalla juga 

meminta penunjukkan 

Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia 

(P3MI) harus tersertifikasi 

dan diketahui 

legalitasnya. 

57. 10 

Februar

y 2022 

Komisi IX DPR 

Bentuk Panja 

Terkait TKA 

China Jadi 

Tukang Las 

Kereta Cepat 

Neutral Rmol Jatim Putih 

Sari,Pungky 

Sumadi,Agung 

Pambudi 

Bahkan Pungky juga 

menyampaikan 

temuannya di lapangan 

mengenai pekerja las di 

proyek Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung (KCJB) 

yang ternyata merupakan 

TKA China. Komisi IX DPR 

RI membentuk Panitia 

Kerja (Panja) untuk 

mengawasi penggunaan 

Tenaga Kerja Asing (TKA) 

di Indonesia. Menurut 

anggota DPR RI Komisi IX, 

Putih Sari, pihaknya 

membentuk Panja dalam 

rangka pengawasan 

penggunaan TKA di 

Indonesia. Karena, 

penggunaan TKA mesti 

memenuhi persyaratan-

persyaratan yang 

ditentukan oleh undang-

undang dan peraturan 

lainnya. 

58. 10 

Februar

y 2022 

CAIR! Bantuan 

Rp750 Ribu Per 

Bulan Bagi 

Karyawan yang 

Tidak Terdaftar 

BSU di BPJS 

Ketenagakerjaa

Neutral Kendalku.com  KENDALKU- Bagi 

karyawan yang tidak 

terdaftar BSU di BPJS 

Ketenagakerjaan bisa 

dapat bantuan Rp750 ribu 

per bulan. Segera cek dan 

simak daftar penerima 

http://www.rmoljatim.id/2022/02/10/komisi-ix-dpr-bentuk-panja-terkait-tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat
http://www.rmoljatim.id/2022/02/10/komisi-ix-dpr-bentuk-panja-terkait-tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat
http://www.rmoljatim.id/2022/02/10/komisi-ix-dpr-bentuk-panja-terkait-tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat
http://www.rmoljatim.id/2022/02/10/komisi-ix-dpr-bentuk-panja-terkait-tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat
http://www.rmoljatim.id/2022/02/10/komisi-ix-dpr-bentuk-panja-terkait-tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat
http://www.rmoljatim.id/2022/02/10/komisi-ix-dpr-bentuk-panja-terkait-tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702192/cair-bantuan-rp750-ribu-per-bulan-bagi-karyawan-yang-tidak-terdaftar-bsu-di-bpjs-ketenagakerjaan-ini-caranya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702192/cair-bantuan-rp750-ribu-per-bulan-bagi-karyawan-yang-tidak-terdaftar-bsu-di-bpjs-ketenagakerjaan-ini-caranya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702192/cair-bantuan-rp750-ribu-per-bulan-bagi-karyawan-yang-tidak-terdaftar-bsu-di-bpjs-ketenagakerjaan-ini-caranya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702192/cair-bantuan-rp750-ribu-per-bulan-bagi-karyawan-yang-tidak-terdaftar-bsu-di-bpjs-ketenagakerjaan-ini-caranya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702192/cair-bantuan-rp750-ribu-per-bulan-bagi-karyawan-yang-tidak-terdaftar-bsu-di-bpjs-ketenagakerjaan-ini-caranya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702192/cair-bantuan-rp750-ribu-per-bulan-bagi-karyawan-yang-tidak-terdaftar-bsu-di-bpjs-ketenagakerjaan-ini-caranya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702192/cair-bantuan-rp750-ribu-per-bulan-bagi-karyawan-yang-tidak-terdaftar-bsu-di-bpjs-ketenagakerjaan-ini-caranya
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n, Ini Caranya - 

Kendalku 

bantuan bagi karyawan 

yang tidak memiliki BPJS 

Ketenagakerjaan. 

Lengkapi segera syarat-

syarat sebagai penerima 

bantuan karyawan Rp750 

ribu non BPJS 

Ketenagakerjaan. Jangan 

lewatkan kesempatan ini, 

karena setiap bulan 

karyawan non BPJS 

Ketenagakerjaan bakalan 

menerima bantuan 

sebesar Rp750 ribu per 

bulan dan bisa digunakan 

untuk kebutuhan sehari-

hari. 

59. 10 

Februar

y 2022 

Info Loker Nih, 

PT Astra Honda 

Motor (AHM) 

Buka 

Lowongan 

Kerja Terbaru 

di Februari 

2022 - Harian 

Sederhana 

Positive Hariansederhana.com  Info lowongan kerja ini 

dari PT Astra Honda 

Motor ( AHM ). 

Perusahaan tersebut 

membuka kesempatan 

bagimu untuk mengisi 

formasi yang tersedia. 

Hariansederhana.com- 

Kabar baik di bulan 

Februari 2022 ada info 

lowongan kerja terbaru. 

Info lowongan kerja ini 

dikutip Hariansederhana. 

60. 10 

Februar

y 2022 

Ini Alasan 

Pemerintah 

Gunakan 

Tukang Las 

Asal China di 

Proyek Kereta 

Cepat Jakarta-

Bandung 

Neutral Tribun News 

Pekanbaru 

Pungky Sumadi - Deputi Bidang 

Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 

Kementerian 

PPN/Bappenas Pungky 

Sumadi mengungkapkan 

alasan menggunakan 

tukang las asal China 

dalam pembangunan 

proyek kereta cepat 

Jakarta-Bandung dalam 

rapat panitia kerja (Panja) 

Pengawasan Penanganan 

Tenaga Kerja Asing di 

http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702192/cair-bantuan-rp750-ribu-per-bulan-bagi-karyawan-yang-tidak-terdaftar-bsu-di-bpjs-ketenagakerjaan-ini-caranya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702192/cair-bantuan-rp750-ribu-per-bulan-bagi-karyawan-yang-tidak-terdaftar-bsu-di-bpjs-ketenagakerjaan-ini-caranya
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012635603/info-loker-nih-pt-astra-honda-motor-ahm-buka-lowongan-kerja-terbaru-di-februari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012635603/info-loker-nih-pt-astra-honda-motor-ahm-buka-lowongan-kerja-terbaru-di-februari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012635603/info-loker-nih-pt-astra-honda-motor-ahm-buka-lowongan-kerja-terbaru-di-februari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012635603/info-loker-nih-pt-astra-honda-motor-ahm-buka-lowongan-kerja-terbaru-di-februari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012635603/info-loker-nih-pt-astra-honda-motor-ahm-buka-lowongan-kerja-terbaru-di-februari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012635603/info-loker-nih-pt-astra-honda-motor-ahm-buka-lowongan-kerja-terbaru-di-februari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012635603/info-loker-nih-pt-astra-honda-motor-ahm-buka-lowongan-kerja-terbaru-di-februari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012635603/info-loker-nih-pt-astra-honda-motor-ahm-buka-lowongan-kerja-terbaru-di-februari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012635603/info-loker-nih-pt-astra-honda-motor-ahm-buka-lowongan-kerja-terbaru-di-februari-2022
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/02/10/ini-alasan-pemerintah-gunakan-tukang-las-asal-china-di-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/02/10/ini-alasan-pemerintah-gunakan-tukang-las-asal-china-di-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/02/10/ini-alasan-pemerintah-gunakan-tukang-las-asal-china-di-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/02/10/ini-alasan-pemerintah-gunakan-tukang-las-asal-china-di-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/02/10/ini-alasan-pemerintah-gunakan-tukang-las-asal-china-di-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/02/10/ini-alasan-pemerintah-gunakan-tukang-las-asal-china-di-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/02/10/ini-alasan-pemerintah-gunakan-tukang-las-asal-china-di-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/02/10/ini-alasan-pemerintah-gunakan-tukang-las-asal-china-di-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung
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Komisi IX DPR, Selasa 

(8/2/2022). Pungky 

mengatakan kualitas baja 

rel proyek kereta cepat 

Jakarta-Bandung lebih 

bagus dari buatan PT 

Krakatau Steel, sehingga 

proyek tersebut 

membutuhkan tukang las 

yang juga berkompeten. 

Pungky mengaku awalnya 

terkejut melihat 

fenomena posisi tukang 

las bahkan harus 

menggunakan pekerja 

asing asal China. Perlu 

diketahui, pemerintah 

menargetkan Kereta 

Cepat Jakarta-Bandung 

bisa dilakukan uji coba 

pada akhir 2022 

mendatang, sehingga 

diharapkan pada 2023 

sudah bisa beroperasi. 

61. 10 

Februar

y 2022 

Bantuan Bagi 

Karyawan Non 

BPJS 

Ketenagakerjaa

n Cair, Selamat 

Dapat Rp750 

Ribu, Begini 

Cara Ceknya - 

Kendalku 

Positive Kendalku.com  KENDALKU- Ada bantuan 

BLT bagi karyawan non 

BPJS Ketenagakerjaan 

sebesar Rp750 ribu. 

Segera masukkan nama 

dan NIK melalui 

cekbansos.kemensos.go.i

d untuk mendapatkan 

bantuan karyawan non 

BPJS Ketenagakerjaan 

sebesar Rp750 ribu. 

Namun, pastikan Anda 

melengkapi persyaratan 

sebagai calon penerima 

bantuan BLT non BPJS 

Ketenagakerjaan sebesar 

Rp750 ribu. Jadi tunggu 

apalagi segera simak cara 

cek bantuan bagi 

karyawan non BPJS 

Ketenagakerjaan yang 

http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702305/bantuan-bagi-karyawan-non-bpjs-ketenagakerjaan-cair-selamat-dapat-rp750-ribu-begini-cara-ceknya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702305/bantuan-bagi-karyawan-non-bpjs-ketenagakerjaan-cair-selamat-dapat-rp750-ribu-begini-cara-ceknya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702305/bantuan-bagi-karyawan-non-bpjs-ketenagakerjaan-cair-selamat-dapat-rp750-ribu-begini-cara-ceknya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702305/bantuan-bagi-karyawan-non-bpjs-ketenagakerjaan-cair-selamat-dapat-rp750-ribu-begini-cara-ceknya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702305/bantuan-bagi-karyawan-non-bpjs-ketenagakerjaan-cair-selamat-dapat-rp750-ribu-begini-cara-ceknya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702305/bantuan-bagi-karyawan-non-bpjs-ketenagakerjaan-cair-selamat-dapat-rp750-ribu-begini-cara-ceknya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702305/bantuan-bagi-karyawan-non-bpjs-ketenagakerjaan-cair-selamat-dapat-rp750-ribu-begini-cara-ceknya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702305/bantuan-bagi-karyawan-non-bpjs-ketenagakerjaan-cair-selamat-dapat-rp750-ribu-begini-cara-ceknya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702305/bantuan-bagi-karyawan-non-bpjs-ketenagakerjaan-cair-selamat-dapat-rp750-ribu-begini-cara-ceknya
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langkah-langkahnya 

tersedia di artikel ini. 

62. 10 

Februar

y 2022 

Sinar Pagi Baru 

- Ketua DPD RI 

Minta Pekerja 

Migran 

Indonesia 

Dilindungi 

Hukum 

Positive Sinarpagibaru La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti, 

meminta Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) 

melindungi Pekerja 

Migran Indonesia (PMI). 

Hal ini disampaikan 

LaNyalla menanggapi 

rencana 

ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) 

perekrutan pekerja rumah 

tangga (PRT) asal 

Indonesia yang akan 

dipekerjakan di Malaysia. 

"Kemenaker harus 

menunjukkan 

keberpihakan pada 

kepastian hukum dan 

perlindungan para tenaga 

migran Indonesia seperti 

kepastian keamanan dari 

potensi kekerasan dan 

human trafficking, 

pembayaran gaji, hak 

istirahat dan 

berhubungan dengan 

keluarga serta bantuan 

hukum," kata LaNyalla, 

Kamis (10/2/2022). Di 

samping itu, LaNyalla juga 

meminta penunjukkan 

Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia 

harus tersertifikasi dan 

diketahui legalitasnya. 

63. 10 

Februar

y 2022 

Ketua DPD RI 

Minta PMI 

Dilindungi 

Hukum 

Positive Okezone La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti, 

meminta Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) 

http://sinarpagibaru.id/berita/detail/Ketua_DPD_RI_Minta_Pekerja_Migran_Indonesia_Dilindungi_Hukum
http://sinarpagibaru.id/berita/detail/Ketua_DPD_RI_Minta_Pekerja_Migran_Indonesia_Dilindungi_Hukum
http://sinarpagibaru.id/berita/detail/Ketua_DPD_RI_Minta_Pekerja_Migran_Indonesia_Dilindungi_Hukum
http://sinarpagibaru.id/berita/detail/Ketua_DPD_RI_Minta_Pekerja_Migran_Indonesia_Dilindungi_Hukum
http://sinarpagibaru.id/berita/detail/Ketua_DPD_RI_Minta_Pekerja_Migran_Indonesia_Dilindungi_Hukum
http://sinarpagibaru.id/berita/detail/Ketua_DPD_RI_Minta_Pekerja_Migran_Indonesia_Dilindungi_Hukum
http://sinarpagibaru.id/berita/detail/Ketua_DPD_RI_Minta_Pekerja_Migran_Indonesia_Dilindungi_Hukum
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/10/337/2545257/ketua-dpd-ri-minta-pmi-dilindungi-hukum
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/10/337/2545257/ketua-dpd-ri-minta-pmi-dilindungi-hukum
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/10/337/2545257/ketua-dpd-ri-minta-pmi-dilindungi-hukum
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/10/337/2545257/ketua-dpd-ri-minta-pmi-dilindungi-hukum
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melindungi pekerja 

migran Indonesia. Ia 

meminta para pekerja 

dilindungi dengan 

kepastian hukum. Hal ini 

disampaikan LaNyalla 

menanggapi rencana 

ditandatanganinya nota 

kesepahaman perekrutan 

pekerja rumah tangga asal 

Indonesia yang akan 

dipekerjakan di Malaysia. 

MoU ini merupakan 

permintaan mendesak 

dari pengusaha Malaysia. 

64. 10 

Februar

y 2022 

PUNGLI Sopir 

Truk dengan 

Kasar, Kapolsek 

Percut Seituan 

Kompol 

Agustiawan 

Sebut Pelaku 

Sedang Diburu 

Negativ

e 

Tribun News Medan M Agustiawan Kapolsek Percut Seituan 

Kompol M Agustiawan 

ketika dikonfirmasi tribun-

medan.com mengatakan 

bahwa pihaknya telah 

menerima informasi 

adanya pungli tersebut. 

Namun, Polsek Percut 

Seituan, sebagai 

wilayahnya menjelaskan 

masih dalam pengejaran. 

Polisi telah mengantongi 

identitas, Kota Tembung 

pada Rabu (9/2/2022). 

Polisi telah melihat video 

pemerasan tiga pria yang 

mengaku dari (SPSI) 

terhadap sopir truk. 

65. 10 

Februar

y 2022 

Indonesia Kirim 

PRT ke 

Malaysia, 

LaNyalla: 

Mereka Harus 

Dilindungi 

Hukum 

Positive Haluan Riau Lanyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti 

meminta Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) 

melindungi pekerja 

migran Indonesia. Hal ini 

disampaikan LaNyalla 

menanggapi rencana 

ditandatangani nota 

kesepahaman (MoU) 

http://medan.tribunnews.com/2022/02/10/pungli-sopir-truk-dengan-kasar-kapolsek-percut-seituan-kompol-agustiawan-sebut-pelaku-sedang-diburu
http://medan.tribunnews.com/2022/02/10/pungli-sopir-truk-dengan-kasar-kapolsek-percut-seituan-kompol-agustiawan-sebut-pelaku-sedang-diburu
http://medan.tribunnews.com/2022/02/10/pungli-sopir-truk-dengan-kasar-kapolsek-percut-seituan-kompol-agustiawan-sebut-pelaku-sedang-diburu
http://medan.tribunnews.com/2022/02/10/pungli-sopir-truk-dengan-kasar-kapolsek-percut-seituan-kompol-agustiawan-sebut-pelaku-sedang-diburu
http://medan.tribunnews.com/2022/02/10/pungli-sopir-truk-dengan-kasar-kapolsek-percut-seituan-kompol-agustiawan-sebut-pelaku-sedang-diburu
http://medan.tribunnews.com/2022/02/10/pungli-sopir-truk-dengan-kasar-kapolsek-percut-seituan-kompol-agustiawan-sebut-pelaku-sedang-diburu
http://medan.tribunnews.com/2022/02/10/pungli-sopir-truk-dengan-kasar-kapolsek-percut-seituan-kompol-agustiawan-sebut-pelaku-sedang-diburu
http://medan.tribunnews.com/2022/02/10/pungli-sopir-truk-dengan-kasar-kapolsek-percut-seituan-kompol-agustiawan-sebut-pelaku-sedang-diburu
http://www.riaumandiri.co/read/detail/97902/indonesia-kirim-prt-ke-malaysia-lanyalla-mereka-harus-dilindungi-hukum
http://www.riaumandiri.co/read/detail/97902/indonesia-kirim-prt-ke-malaysia-lanyalla-mereka-harus-dilindungi-hukum
http://www.riaumandiri.co/read/detail/97902/indonesia-kirim-prt-ke-malaysia-lanyalla-mereka-harus-dilindungi-hukum
http://www.riaumandiri.co/read/detail/97902/indonesia-kirim-prt-ke-malaysia-lanyalla-mereka-harus-dilindungi-hukum
http://www.riaumandiri.co/read/detail/97902/indonesia-kirim-prt-ke-malaysia-lanyalla-mereka-harus-dilindungi-hukum
http://www.riaumandiri.co/read/detail/97902/indonesia-kirim-prt-ke-malaysia-lanyalla-mereka-harus-dilindungi-hukum
http://www.riaumandiri.co/read/detail/97902/indonesia-kirim-prt-ke-malaysia-lanyalla-mereka-harus-dilindungi-hukum
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perekrutan pekerja rumah 

tangga (PRT) asal 

Indonesia yang akan 

dipekerjakan di Malaysia. 

MoU ini merupakan 

permintaan mendesak 

dari pengusaha Malaysia. 

"Kemenaker harus 

menunjukkan 

keberpihakan pada 

kepastian hukum dan 

perlindungan para tenaga 

migran Indonesia seperti 

kepastian keamanan dari 

potensi kekerasan dan 

human trafficking, 

pembayaran gaji, hak 

istirahat dan 

berhubungan dengan 

keluarga serta bantuan 

hukum," kata LaNyalla, 

Kamis (10/2/2022). 

66. 10 

Februar

y 2022 

Brantas 

Abipraya 

Komitmen 

Terapkan K3 di 

Era Digitalisasi 

Neutral Tempo.co Miftakhul Anas Dalam rangka 

memperingati Bulan K3 

Nasional selama 12 

Januari-12 Februari, PT 

Brantas Abipraya 

(Persero) menggelar 

webinar bertajuk 

"Penerapan Budaya K3 

pada Setiap Kegiatan 

Usaha Guna Mendukung 

Perlindungan Tenaga 

Kerja di Era Digitalisasi" 

yang dihadiri oleh Insan 

Abipraya di seluruh 

Indonesia. Sekretaris 

Perusahaan Brantas 

Abipraya, Miftakhul Anas, 

mengatakan Bulan K3 

rutin diperingati setiap 

tahun. Brantas Abipraya 

memiliki komitmen kuat 

dalam hal penerapan K3 

tidak hanya di Kantor 

http://www.tempo.co/read/1559462/brantas-abipraya-komitmen-terapkan-k3-di-era-digitalisasi
http://www.tempo.co/read/1559462/brantas-abipraya-komitmen-terapkan-k3-di-era-digitalisasi
http://www.tempo.co/read/1559462/brantas-abipraya-komitmen-terapkan-k3-di-era-digitalisasi
http://www.tempo.co/read/1559462/brantas-abipraya-komitmen-terapkan-k3-di-era-digitalisasi
http://www.tempo.co/read/1559462/brantas-abipraya-komitmen-terapkan-k3-di-era-digitalisasi
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Pusat, namun juga di 

proyek-proyek miliknya. 

Menggandeng Direktorat 

Jenderal Bina Konstruksi 

Kementerian PUPR dan 

Balai Jasa Konstruksi 

Wilayah IV Surabaya, 

Brantas Abipraya 

menyelenggarakan 

bimbingan teknis K3 

konstruksi yang diikuti 

sejumlah Universitas di 

Solo pada 2019 dan di 

Malang pada 2018. 

67. 10 

Februar

y 2022 

105 petani kopi 

di 

Banjarnegara 

terlindungi 

program 

BPJAMSOSTEK 

Positive Antara  Sebanyak 105 petani kopi 

di Kabupaten 

Banjarnegara, Jawa 

Tengah, terlindungi oleh 

program Badan 

Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan atau 

BPJAMSOSTEK, melalui 

Program Gerakan 

Nasional Peduli Pekerja 

Rentan (GN Lingkaran). 

"Program GN Lingkaran 

adalah salah satu upaya 

untuk menumbuhkan 

kesadaran masyarakat 

pekerja informal terhadap 

pentingnya perlindungan 

jaminan sosial," kata 

Kepala BPJAMSOSTEK 

Cabang Banjarnegara 

Ariefnur dalam 

keterangan di 

Banjarnegara, Kamis. 

"Oleh karena itu, kami 

gencar melakukan 

sosialisasi Program GN 

Lingkaran dengan 

melibatkan perusahaan 

atau lembaga di 

Kabupaten Banjarnegara 

http://www.antaranews.com/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://www.antaranews.com/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://www.antaranews.com/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://www.antaranews.com/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://www.antaranews.com/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://www.antaranews.com/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
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untuk dapat berkontribusi 

memberikan 

perlindungan kepada 

pekerja rentan, yaitu 

pekerja yang rentan 

pendapatannya dan juga 

rentan risiko sosialnya," 

katanya. Dalam hal ini, 

kata dia, pihaknya 

memberikan edukasi 

persuasif kepada 

perusahaan atau lembaga 

di Banjarnegara agar bisa 

mengalokasikan dana CSR 

untuk mendukung 

program GN Lingkaran. 

68. 10 

Februar

y 2022 

105 petani kopi 

di 

Banjarnegara 

terlindungi 

program 

BPJAMSOSTEK 

Positive Antara Sulteng  Sebanyak 105 petani kopi 

di Kabupaten 

Banjarnegara, Jawa 

Tengah, terlindungi oleh 

program Badan 

Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan atau 

BPJAMSOSTEK, melalui 

Program Gerakan 

Nasional Peduli Pekerja 

Rentan (GN Lingkaran). 

"Program GN Lingkaran 

adalah salah satu upaya 

untuk menumbuhkan 

kesadaran masyarakat 

pekerja informal terhadap 

pentingnya perlindungan 

jaminan sosial," kata 

Kepala BPJAMSOSTEK 

Cabang Banjarnegara 

Ariefnur dalam 

keterangan di 

Banjarnegara, Kamis. 

"Oleh karena itu, kami 

gencar melakukan 

sosialisasi Program GN 

Lingkaran dengan 

melibatkan perusahaan 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
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atau lembaga di 

Kabupaten Banjarnegara 

untuk dapat berkontribusi 

memberikan 

perlindungan kepada 

pekerja rentan, yaitu 

pekerja yang rentan 

pendapatannya dan juga 

rentan risiko sosialnya," 

katanya. Dalam hal ini, 

kata dia, pihaknya 

memberikan edukasi 

persuasif kepada 

perusahaan atau lembaga 

di Banjarnegara agar bisa 

mengalokasikan dana CSR 

untuk mendukung 

program GN Lingkaran. 

69. 10 

Februar

y 2022 

19 Pasien 

Covid-19 di 

Batam 

Terkonfirmasi 

Positif 

Omicron, 

Pasien Baru 

Tambah 62 

Orang 

Positive Tribun News Batam Didi Kusmarjadi 19 Batam, Didi Kusmarjadi 

mengatakan, Kamis 10 

Februari 2022 ditemukan 

62 kasus baru 

terkonfirmasi positif 

Covid-19. "Ada tambahan 

62 orang," ujarnya, Kamis 

(10/2/2022). Didi 

mengatakan, bahwa kasus 

aktif di Batam saat ini 

berjumlah 330 orang. 

"Hasil pemeriksaan 

Litbangkes Kementerian 

Kesehatan RI, dari 110 

Probable Omicron, ada 19 

positif Omicron di Kota 

Batam," ungkap Didi. 

70. 10 

Februar

y 2022 

Bupati 

Muratara : 

Pegawai Non 

ASN Harus 

Gajian Tiap 

Bulan 

Neutral Sumatera Ekspres Devi Suhartoni Pemkab Muratara sudah 

mendaftarkan pegawai 

non ASN sebagai peserta 

BPJS Ketenagakerjaan. Hal 

itu merupakan bentuk 

perhatian pemerintah 

daerah, supaya pegawai 

non ASN mendapat 

jaminan saat 

http://batam.tribunnews.com/2022/02/10/19-pasien-covid-19-di-batam-terkonfirmasi-positif-omicron-pasien-baru-tambah-62-orang
http://batam.tribunnews.com/2022/02/10/19-pasien-covid-19-di-batam-terkonfirmasi-positif-omicron-pasien-baru-tambah-62-orang
http://batam.tribunnews.com/2022/02/10/19-pasien-covid-19-di-batam-terkonfirmasi-positif-omicron-pasien-baru-tambah-62-orang
http://batam.tribunnews.com/2022/02/10/19-pasien-covid-19-di-batam-terkonfirmasi-positif-omicron-pasien-baru-tambah-62-orang
http://batam.tribunnews.com/2022/02/10/19-pasien-covid-19-di-batam-terkonfirmasi-positif-omicron-pasien-baru-tambah-62-orang
http://batam.tribunnews.com/2022/02/10/19-pasien-covid-19-di-batam-terkonfirmasi-positif-omicron-pasien-baru-tambah-62-orang
http://batam.tribunnews.com/2022/02/10/19-pasien-covid-19-di-batam-terkonfirmasi-positif-omicron-pasien-baru-tambah-62-orang
http://batam.tribunnews.com/2022/02/10/19-pasien-covid-19-di-batam-terkonfirmasi-positif-omicron-pasien-baru-tambah-62-orang
http://batam.tribunnews.com/2022/02/10/19-pasien-covid-19-di-batam-terkonfirmasi-positif-omicron-pasien-baru-tambah-62-orang
http://sumeks.co/bupati-muratara-pegawai-non-asn-harus-gajian-tiap-bulan
http://sumeks.co/bupati-muratara-pegawai-non-asn-harus-gajian-tiap-bulan
http://sumeks.co/bupati-muratara-pegawai-non-asn-harus-gajian-tiap-bulan
http://sumeks.co/bupati-muratara-pegawai-non-asn-harus-gajian-tiap-bulan
http://sumeks.co/bupati-muratara-pegawai-non-asn-harus-gajian-tiap-bulan
http://sumeks.co/bupati-muratara-pegawai-non-asn-harus-gajian-tiap-bulan
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melaksanakan tugas. 

Bupati Musi Rawas Utara 

(Mratara) H Devi 

Suhartoni menegaskan, 

tidak ada pengurangan 

pegawai honorer guru di 

Kabupaten Muratara. 

"Pembayaran gaji honorer 

paling lambat tanggal 10 

tiap bulan," ujarnya saat 

tatap muka dengan guru 

honorer di Desa Pauh I, 

Kecamatan Rawas Ilir, 

Muratara, Kamis (10/2). 

71. 10 

Februar

y 2022 

105 petani kopi 

di 

Banjarnegara 

terlindungi 

program 

BPJAMSOSTEK 

Positive Antara Papua  Sebanyak 105 petani kopi 

di Kabupaten 

Banjarnegara, Jawa 

Tengah, terlindungi oleh 

program Badan 

Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan atau 

BPJAMSOSTEK, melalui 

Program Gerakan 

Nasional Peduli Pekerja 

Rentan (GN Lingkaran). 

"Program GN Lingkaran 

adalah salah satu upaya 

untuk menumbuhkan 

kesadaran masyarakat 

pekerja informal terhadap 

pentingnya perlindungan 

jaminan sosial," kata 

Kepala BPJAMSOSTEK 

Cabang Banjarnegara 

Ariefnur dalam 

keterangan di 

Banjarnegara, Kamis. 

"Oleh karena itu, kami 

gencar melakukan 

sosialisasi Program GN 

Lingkaran dengan 

melibatkan perusahaan 

atau lembaga di 

Kabupaten Banjarnegara 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
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untuk dapat berkontribusi 

memberikan 

perlindungan kepada 

pekerja rentan, yaitu 

pekerja yang rentan 

pendapatannya dan juga 

rentan risiko sosialnya," 

katanya. Dalam hal ini, 

kata dia, pihaknya 

memberikan edukasi 

persuasif kepada 

perusahaan atau lembaga 

di Banjarnegara agar bisa 

mengalokasikan dana CSR 

untuk mendukung 

program GN Lingkaran. 

72. 10 

Februar

y 2022 

Menaker 

Tinjau 

Pemeriksaan 

IVA Bagi 

Pekerja 

Perempuan di 

Semarang 

Positive Liputan.co.id Ida Fauziyah Dalam sambutannya, 

Menaker Ida menyatakan 

penyelenggaraan kegiatan 

Pemeriksaan IVA tes ini 

sebagai wujud nyata 

program aksi kepedulian 

terhadap tenaga kerja 

perempuan. 

"Pemeriksaan kesehatan 

ini penting sebagai upaya 

untuk mencegah dan 

mendeteksi secara dini 

terjadinya kanker leher 

rahim pada pekerja 

perempuan yang juga 

bagian dari Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja, 

untuk itu sosialisasi dan 

pemeriksaaan secara 

berkala harus dilakukan," 

ungkap Menaker Ida. 

Lebih lanjut, Menaker 

berharap peran serta 

pengusaha dan kerja 

sama pemerintah dapat 

mengurangi risiko kanker 

serviks pada pekerja 

perempuan di Indonesia 

sejak dini. Pada 

http://liputan.co.id/2022/02/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
http://liputan.co.id/2022/02/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
http://liputan.co.id/2022/02/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
http://liputan.co.id/2022/02/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
http://liputan.co.id/2022/02/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
http://liputan.co.id/2022/02/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
http://liputan.co.id/2022/02/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
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kesempatan ini, Menaker 

Ida mengajak para pekerja 

perempuan yang telah 

terdaftar dalam 

kepesertaan baik dari 

BPJS Ketenagakerjaan 

maupun kesehatan, 

mereka sebenarnya 

berhak mendapatkan 

layanan manfaat 

pemeriksaan IVA tes ini. 

73. 10 

Februar

y 2022 

SELAMAT! 

Karyawan yang 

Tidak Memiliki 

BPJS 

Ketenagakerjaa

n Dapat 

Bantuan Tunai 

Rp750 per 

Bulan, Begini 

Caranya - 

Kendalku 

Positive Kendalku.com  KENDALKU- Bagi 

karyawan yang tidak 

terdaftar di BPJS 

Ketenagakerjaan bakalan 

mendapatkan BLT Rp750 

perbulan. Segera cek dan 

jangan sampai 

ketinggalan info mengenai 

BLT karyawan non BPJS 

Ketenagakerjaan Rp750 

ribu. Simak cara daftar 

bantuan BLT karyawan 

non BPJS Ketenagakerjaan 

Rp750 ribu di artikel ini. 

Artikel ini juga menyajikan 

informasi mengenai 

seputar bantuan 

termasuk jadwal 

penyaluran dan syarat 

sebagai penerima BLT 

karyawan non BPJS 

Ketenagakerjaan. 

74. 10 

Februar

y 2022 

105 petani kopi 

di 

Banjarnegara 

terlindungi 

program 

BPJAMSOSTEK 

Positive Antara Riau  Sebanyak 105 petani kopi 

di Kabupaten 

Banjarnegara, Jawa 

Tengah, terlindungi oleh 

program Badan 

Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan atau 

BPJAMSOSTEK, melalui 

Program Gerakan 

Nasional Peduli Pekerja 

http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702492/selamat-karyawan-yang-tidak-memiliki-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-bantuan-tunai-rp750-per-bulan-begini-caranya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702492/selamat-karyawan-yang-tidak-memiliki-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-bantuan-tunai-rp750-per-bulan-begini-caranya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702492/selamat-karyawan-yang-tidak-memiliki-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-bantuan-tunai-rp750-per-bulan-begini-caranya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702492/selamat-karyawan-yang-tidak-memiliki-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-bantuan-tunai-rp750-per-bulan-begini-caranya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702492/selamat-karyawan-yang-tidak-memiliki-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-bantuan-tunai-rp750-per-bulan-begini-caranya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702492/selamat-karyawan-yang-tidak-memiliki-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-bantuan-tunai-rp750-per-bulan-begini-caranya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702492/selamat-karyawan-yang-tidak-memiliki-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-bantuan-tunai-rp750-per-bulan-begini-caranya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702492/selamat-karyawan-yang-tidak-memiliki-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-bantuan-tunai-rp750-per-bulan-begini-caranya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702492/selamat-karyawan-yang-tidak-memiliki-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-bantuan-tunai-rp750-per-bulan-begini-caranya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702492/selamat-karyawan-yang-tidak-memiliki-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-bantuan-tunai-rp750-per-bulan-begini-caranya
http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702492/selamat-karyawan-yang-tidak-memiliki-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-bantuan-tunai-rp750-per-bulan-begini-caranya
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek


 

78 

 

Rentan (GN Lingkaran). 

"Program GN Lingkaran 

adalah salah satu upaya 

untuk menumbuhkan 

kesadaran masyarakat 

pekerja informal terhadap 

pentingnya perlindungan 

jaminan sosial," kata 

Kepala BPJAMSOSTEK 

Cabang Banjarnegara 

Ariefnur dalam 

keterangan di 

Banjarnegara, Kamis. 

"Oleh karena itu, kami 

gencar melakukan 

sosialisasi Program GN 

Lingkaran dengan 

melibatkan perusahaan 

atau lembaga di 

Kabupaten Banjarnegara 

untuk dapat berkontribusi 

memberikan 

perlindungan kepada 

pekerja rentan, yaitu 

pekerja yang rentan 

pendapatannya dan juga 

rentan risiko sosialnya," 

katanya. Dalam hal ini, 

kata dia, pihaknya 

memberikan edukasi 

persuasif kepada 

perusahaan atau lembaga 

di Banjarnegara agar bisa 

mengalokasikan dana CSR 

untuk mendukung 

program GN Lingkaran. 

75. 10 

Februar

y 2022 

PUNGLI Sopir 

Truk dengan 

Kasar, Kapolsek 

Percut Seituan 

Kompol 

Agustiawan 

Sebut Pelaku 

Sedang Diburu 

Negativ

e 

Sumut Kota M Agustiawan Kapolsek Percut Seituan 

Kompol M Agustiawan 

ketika dikonfirmasi 

SUMUTkota. Namun, 

Polsek Percut Seituan, 

sebagai wilayahnya 

menjelaskan masih dalam 

pengejaran. Polisi telah 

mengantongi identitas 

http://sumutkota.com/tribun/2022/02/10/pungli-sopir-truk-dengan-kasar-kapolsek-percut-seituan-kompol-agustiawan-sebut-pelaku-sedang-diburu.html
http://sumutkota.com/tribun/2022/02/10/pungli-sopir-truk-dengan-kasar-kapolsek-percut-seituan-kompol-agustiawan-sebut-pelaku-sedang-diburu.html
http://sumutkota.com/tribun/2022/02/10/pungli-sopir-truk-dengan-kasar-kapolsek-percut-seituan-kompol-agustiawan-sebut-pelaku-sedang-diburu.html
http://sumutkota.com/tribun/2022/02/10/pungli-sopir-truk-dengan-kasar-kapolsek-percut-seituan-kompol-agustiawan-sebut-pelaku-sedang-diburu.html
http://sumutkota.com/tribun/2022/02/10/pungli-sopir-truk-dengan-kasar-kapolsek-percut-seituan-kompol-agustiawan-sebut-pelaku-sedang-diburu.html
http://sumutkota.com/tribun/2022/02/10/pungli-sopir-truk-dengan-kasar-kapolsek-percut-seituan-kompol-agustiawan-sebut-pelaku-sedang-diburu.html
http://sumutkota.com/tribun/2022/02/10/pungli-sopir-truk-dengan-kasar-kapolsek-percut-seituan-kompol-agustiawan-sebut-pelaku-sedang-diburu.html
http://sumutkota.com/tribun/2022/02/10/pungli-sopir-truk-dengan-kasar-kapolsek-percut-seituan-kompol-agustiawan-sebut-pelaku-sedang-diburu.html
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pelaku pungli sopir truk di 

Gudang Intan, Kota 

Tembung pada Rabu 

(9/2/2022). Polisi telah 

melihat video pemerasan 

tiga pria yang mengaku 

dari Serikat Pekerja 

Seluruh Indonesia (SPSI) 

terhadap sopir truk. 

76. 10 

Februar

y 2022 

Menaker 

Tinjau 

Pemeriksaan 

IVA Bagi 

Pekerja 

Perempuan di 

Semarang 

Positive Harian9.com David 

Hidayat,Ida 

Fauziyah 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah, 

meninjau 

penyelenggaraan kegiatan 

pemeriksaan IVA (Inspeksi 

Visual Asam Asetat) 

dalam rangka 

meningkatkan kesehatan 

tenaga kerja perempuan, 

dalam mencegah dan 

deteksi dini kanker pada 

Perempuan Indonesia, 

yang diselenggarakan di 

PT Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul,Tbk, 

Semarang, Jawa Tengah, 

Kamis (10/2). Dalam 

sambutannya, Menaker 

Ida menyampaikan 

penyelenggaraan kegiatan 

Pemeriksaan IVA tes ini 

sebagai wujud nyata 

program aksi kepedulian 

terhadap tenaga kerja 

perempuan. Lebih lanjut, 

Menaker berharap peran 

serta pengusaha dan 

kerjasama pemerintah 

dapat mengurangi risiko 

kanker serviks pada 

pekerja perempuan di 

Indonesia sejak dini. Pada 

kesempatan ini, Menaker 

Ida mengajak para pekerja 

perempuan yang telah 

terdaftar dalam 

http://www.harian9.com/2022/02/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi.html
http://www.harian9.com/2022/02/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi.html
http://www.harian9.com/2022/02/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi.html
http://www.harian9.com/2022/02/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi.html
http://www.harian9.com/2022/02/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi.html
http://www.harian9.com/2022/02/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi.html
http://www.harian9.com/2022/02/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi.html
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kepesertaan baik dari 

BPJS Ketenagakerjaan 

maupun kesehatan, 

mereka sebenarnya 

berhak mendapatkan 

layanan manfaat 

pemeriksaan IVA tes ini. 

77. 10 

Februar

y 2022 

Ngopi Bareng 

Serikat Buruh, 

Wabup Sergai 

Aldin : Bernilai 

Positif Tanda 

Tanah Bertuah 

Negeri Beradat 

| Silabus Kepri 

Positive Silabus Kepri Adlin Umar Yusri 

Tambunan 

Wabup Adlin Tambunan 

mengatakan 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. 

Pertemuan 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. 

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. 

SilabusKepri.co.id, Sergai 

| Untuk membangun 

http://silabuskepri.co.id/ngopi-bareng-serikat-buruh-wabup-sergai-aldin-bernilai-positif-tanda-tanah-bertuah-negeri-beradat
http://silabuskepri.co.id/ngopi-bareng-serikat-buruh-wabup-sergai-aldin-bernilai-positif-tanda-tanah-bertuah-negeri-beradat
http://silabuskepri.co.id/ngopi-bareng-serikat-buruh-wabup-sergai-aldin-bernilai-positif-tanda-tanah-bertuah-negeri-beradat
http://silabuskepri.co.id/ngopi-bareng-serikat-buruh-wabup-sergai-aldin-bernilai-positif-tanda-tanah-bertuah-negeri-beradat
http://silabuskepri.co.id/ngopi-bareng-serikat-buruh-wabup-sergai-aldin-bernilai-positif-tanda-tanah-bertuah-negeri-beradat
http://silabuskepri.co.id/ngopi-bareng-serikat-buruh-wabup-sergai-aldin-bernilai-positif-tanda-tanah-bertuah-negeri-beradat
http://silabuskepri.co.id/ngopi-bareng-serikat-buruh-wabup-sergai-aldin-bernilai-positif-tanda-tanah-bertuah-negeri-beradat
http://silabuskepri.co.id/ngopi-bareng-serikat-buruh-wabup-sergai-aldin-bernilai-positif-tanda-tanah-bertuah-negeri-beradat
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silaturahmi sekaligus 

menerima berbagai 

usulan, Wakil Bupati 

Serdang Bedagai H. Adlin 

Umar Yusri Tambunan, 

melaksanakan Ngopi 

Bareng dengan Serikat 

Buruh dan Pekerja di 

Kopitomi Cafe di Jalan 

Negara/Simp. 

78. 10 

Februar

y 2022 

Info Lowongan 

Kerja Terbaru 

di Februari 

2022 di PT 

Swadaya Cipta 

- Harian 

Sederhana 

Positive Hariansederhana.com  Hariansederhana.com- 

Info lowongan kerja 

terbaru di bulan Februari 

2022. Lowongan kerja ini 

dari PT Swadaya Cipta 

membuka kesempatan 

bagi para pencari kerja 

untuk berkarir. PT 

Swadaya Cipta membuka 

kesempatan bagimu 

untuk mengisi formasi 

yang tersedia. Info 

lowongan kerja ini dikutip 

Hariansederhana. 

79. 10 

Februar

y 2022 

KKP RI beri 100 

orang nelayan 

di Agam 

asuransi jiwa 

Neutral Antara Sumbar  Kementerian Kelautan 

dan Perikanan (KKP) 

Republik Indonesia (RI) 

pada 2022 memberi 

asuransi jiwa bagi 100 

orang nelayan di 

Kabupaten Agam, 

Sumatera Barat dalam 

rangka melindungi 

mereka saat melaut. 

Kepala Bidang Perikanan 

Tangkap Dinas Perikanan 

dan Ketahanan Pangan 

Agam, Erianto di 

Lubukbasung, Kamis, 

mengatakan ke 100 

nelayan itu tersebar di 

Kecamatan 

Tanjungmutiara sebanyak 

90 orang nelayan tangkap 

http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012635874/info-lowongan-kerja-terbaru-di-februari-2022-di-pt-swadaya-cipta
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012635874/info-lowongan-kerja-terbaru-di-februari-2022-di-pt-swadaya-cipta
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012635874/info-lowongan-kerja-terbaru-di-februari-2022-di-pt-swadaya-cipta
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012635874/info-lowongan-kerja-terbaru-di-februari-2022-di-pt-swadaya-cipta
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012635874/info-lowongan-kerja-terbaru-di-februari-2022-di-pt-swadaya-cipta
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012635874/info-lowongan-kerja-terbaru-di-februari-2022-di-pt-swadaya-cipta
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012635874/info-lowongan-kerja-terbaru-di-februari-2022-di-pt-swadaya-cipta
http://sumbar.antaranews.com/berita/486437/kkp-ri-beri-100-orang-nelayan-di-agam-asuransi-jiwa
http://sumbar.antaranews.com/berita/486437/kkp-ri-beri-100-orang-nelayan-di-agam-asuransi-jiwa
http://sumbar.antaranews.com/berita/486437/kkp-ri-beri-100-orang-nelayan-di-agam-asuransi-jiwa
http://sumbar.antaranews.com/berita/486437/kkp-ri-beri-100-orang-nelayan-di-agam-asuransi-jiwa
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di laut dan Kecamatan 

Tanjungraya 10 orang 

nelayan tangkap di Danau 

Maninjau. Sebelumnya, 

Dinas Perikanan dan 

Ketahanan Pangan Agam 

telah menyosialisasikan 

tentang asuransi itu ke 

nelayan. Jumlah nelayan 

di Agam sebanyak 2.562 

orang yang berasal dari 

nelayan di Danau 

Maninjau dan nelayan 

laut. 

80. 10 

Februar

y 2022 

Berkat Kader 

Perisai, 

Keluarga 

Almarhum 

Tukang Gali 

Kubur Terima 

Santunan Rp42 

Juta 

Positive Harian Terbit Mohamad 

Irfan,Iwan 

Setiawan 

Santunan diserahkan 

secara simbolis oleh Lurah 

Mampang Darmawansyah 

SE didampingi Kepala 

Bidang Kepesertaan 

BPJAMSOSTEK Jakarta 

Menara Jamsostek, Aris 

Setiawan dan disaksikan 

oleh Iwan Setiawan selaku 

kader Perisai yang juga 

Ketua RT 04 dan Ketua 

Karang Taruna Kelurahan 

Mampang, Andi Bedil, 

Rabu (9/2/2022). Kader 

Perisai BPJAMSOSTEK, 

Iwan Setiawan 

menyampaikan bahwa 

kepesertaan almarhum 

dalam program 

BPJAMSOSTEK merupakan 

andil pihaknya dan jajaran 

Karang Taruna untuk 

meyakinkan masyarakat 

bergotong-royong 

membantu dalam urunan 

iuran. Lebih lanjut, Iwan 

selaku kader Perisai 

mengatakan bahwa iuran 

sebesari Rp16. 800 per 

orang per bulan tersebut 

sangat ringan jika 

http://harianterbit.com/humaniora/read/164390/Berkat-Kader-Perisai-Keluarga-Almarhum-Tukang-Gali-Kubur-Terima-Santunan-Rp42-Juta
http://harianterbit.com/humaniora/read/164390/Berkat-Kader-Perisai-Keluarga-Almarhum-Tukang-Gali-Kubur-Terima-Santunan-Rp42-Juta
http://harianterbit.com/humaniora/read/164390/Berkat-Kader-Perisai-Keluarga-Almarhum-Tukang-Gali-Kubur-Terima-Santunan-Rp42-Juta
http://harianterbit.com/humaniora/read/164390/Berkat-Kader-Perisai-Keluarga-Almarhum-Tukang-Gali-Kubur-Terima-Santunan-Rp42-Juta
http://harianterbit.com/humaniora/read/164390/Berkat-Kader-Perisai-Keluarga-Almarhum-Tukang-Gali-Kubur-Terima-Santunan-Rp42-Juta
http://harianterbit.com/humaniora/read/164390/Berkat-Kader-Perisai-Keluarga-Almarhum-Tukang-Gali-Kubur-Terima-Santunan-Rp42-Juta
http://harianterbit.com/humaniora/read/164390/Berkat-Kader-Perisai-Keluarga-Almarhum-Tukang-Gali-Kubur-Terima-Santunan-Rp42-Juta
http://harianterbit.com/humaniora/read/164390/Berkat-Kader-Perisai-Keluarga-Almarhum-Tukang-Gali-Kubur-Terima-Santunan-Rp42-Juta
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dibandingkan dengan 

manfaat yang diberikan 

oleh BPJAMSOSTEK. Irfan 

juga mengapresiasi peran 

kader Perisai yang 

menjadi ujung tombak 

BPJAMSOSTEK dalam 

menyampaikan informasi 

dan edukasi secara 

langsung kepada 

masyarakat di tingkat 

paling bawah. 

81. 10 

Februar

y 2022 

Graha Wisata 

TMII Kembali 

Dibuka Untuk 

Isolasi Pasien 

Covid-19 

Neutral Bisnis Indonesia  Kepala Unit Graha Wisata 

TMII Yayan Kustiawan 

mengatakan sampai 

dengan Kamis pagi 

(10/2/2022) Graha Wisata 

TMII sudah menerima 

pasien OTG Covid-19 

sebanyak 25 orang. 

"Sampai sekarang pasien 

yang akan masuk dan 

sudah terdata di Graha 

Wisata TMII baru 

berjumlah 3 orang. 

Ketentuannya, kata 

Yayan, pasien Covid-19 

yang dapat masuk dan 

melakukan isolasi di 

Graha Wisata TMII 

seluruhnya berasal dari 

rujukan Puskesmas. Lebih 

jauh, dia menjelaskan 

kapasitas tempat tidur 

yang disiapkan di Graha 

Wisata TMII sebanyak 100 

unit. 

82. 10 

Februar

y 2022 

Tingkatkan 

Kesejahteraan, 

Karyawan 

TransJakarta 

Dapat Beras 5 

Kg Gratis 

Positive Media Indonesia Angelina Betris Betris menambahkan, 

dalam kerja sama ini 

seluruh karyawan 

TransJakarta baik yang 

berada di lapangan 

maupun di kantor akan 

mendapatkan natura 

http://kabar24.bisnis.com/read/20220210/15/1499046/graha-wisata-tmii-kembali-dibuka-untuk-isolasi-pasien-covid-19
http://kabar24.bisnis.com/read/20220210/15/1499046/graha-wisata-tmii-kembali-dibuka-untuk-isolasi-pasien-covid-19
http://kabar24.bisnis.com/read/20220210/15/1499046/graha-wisata-tmii-kembali-dibuka-untuk-isolasi-pasien-covid-19
http://kabar24.bisnis.com/read/20220210/15/1499046/graha-wisata-tmii-kembali-dibuka-untuk-isolasi-pasien-covid-19
http://kabar24.bisnis.com/read/20220210/15/1499046/graha-wisata-tmii-kembali-dibuka-untuk-isolasi-pasien-covid-19
http://mediaindonesia.com/megapolitan/470586/tingkatkan-kesejahteraan-karyawan-transjakarta-dapat-beras-5-kg-gratis
http://mediaindonesia.com/megapolitan/470586/tingkatkan-kesejahteraan-karyawan-transjakarta-dapat-beras-5-kg-gratis
http://mediaindonesia.com/megapolitan/470586/tingkatkan-kesejahteraan-karyawan-transjakarta-dapat-beras-5-kg-gratis
http://mediaindonesia.com/megapolitan/470586/tingkatkan-kesejahteraan-karyawan-transjakarta-dapat-beras-5-kg-gratis
http://mediaindonesia.com/megapolitan/470586/tingkatkan-kesejahteraan-karyawan-transjakarta-dapat-beras-5-kg-gratis
http://mediaindonesia.com/megapolitan/470586/tingkatkan-kesejahteraan-karyawan-transjakarta-dapat-beras-5-kg-gratis
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berupa beras sebanyak 5 

kg per orang setiap 

bulannya. PT Transportasi 

Jakarta (Transjakarta) 

bersama PT Food Station 

Tjipinang Jaya 

berkolaborasi dalam 

upaya meningkatkan 

kesejahteraan karyawan 

TransJakarta. Kerja sama 

ini ditandai dengan proses 

penandatanganan 

perjanjian penyediaan 

pangan untuk karyawan 

TransJakarta antara kedua 

belah pihak yang 

dilaksanakan di kantor 

pusat PT Transjakarta, 

Cawang, Jakarta Timur, 

Kamis (10/2). Acara ini 

diselenggarakan secara 

hybrid untuk 

meminimalisir adanya 

kerumunan. 

83. 10 

Februar

y 2022 

BPJAMSOSTEK 

Mangga Dua 

Terima 2015 

Klaim JHT 

Lewat Aplikasi 

JMO 

Neutral Harian Terbit  Inovasi layanan itu seperti 

Jamsostek Mobile (JMO). 

Kepala Kantor Cabang 

BPJAMSOSTEK Cabang 

Jakarta Mangga Dua, Yudi 

Amrinal mengungkapkan, 

sejak aplikasi Jamsostek 

Mobile (JMO) beroperasi 

pada bulan September 

2021, setiap peserta 

semakin mudah untuk 

melakukan Klaim JHT. 

Melalui JMO, peserta bisa 

melakukan klaim tanpa 

harus datang ke kantor 

dan tanpa wawancara. 

Semua proses verifikasi 

juga cukup melalui 

aplikasi JMO. 

http://harianterbit.com/ekonomi/read/164393/BPJAMSOSTEK-Mangga-Dua-Terima-2015-Klaim-JHT-Lewat-Aplikasi-JMO
http://harianterbit.com/ekonomi/read/164393/BPJAMSOSTEK-Mangga-Dua-Terima-2015-Klaim-JHT-Lewat-Aplikasi-JMO
http://harianterbit.com/ekonomi/read/164393/BPJAMSOSTEK-Mangga-Dua-Terima-2015-Klaim-JHT-Lewat-Aplikasi-JMO
http://harianterbit.com/ekonomi/read/164393/BPJAMSOSTEK-Mangga-Dua-Terima-2015-Klaim-JHT-Lewat-Aplikasi-JMO
http://harianterbit.com/ekonomi/read/164393/BPJAMSOSTEK-Mangga-Dua-Terima-2015-Klaim-JHT-Lewat-Aplikasi-JMO
http://harianterbit.com/ekonomi/read/164393/BPJAMSOSTEK-Mangga-Dua-Terima-2015-Klaim-JHT-Lewat-Aplikasi-JMO
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84. 10 

Februar

y 2022 

PT PIM Bantu 

Peralatan 

Teknisi AC Bagi 

Pemuda 

Lingkungan 

Positive Status Aceh.net Jufri "Melalui Program Youth 

Ship (YES), PT.PIM 

mengajak anak-anak 

lingkungan bergabung di 

pelatihan bidang 

pemeliharaan dan 

perbaikan AC kantor dan 

perumahan yang 

bekerjasama dengan BLK 

dan FKLPID Banda Aceh. 

Tenaga teknisi akan 

disubkan ke Koperasi 

Syariah PT PIM untuk 

menangani perbaikan, 

servis, dan kendala AC 

perusahaan dan juga 

perumahan karyawan. 

"Kita juga mengusahakan 

agar anak perusahaan PT 

PIM seperti RS PRIME, PT 

IMARA, Yayasan 

kesejahteraan Karyawan 

(YKK) serta BDI Almuntaha 

bekerjasama dengan TJSL 

untuk memberikan 

peluang kepada kawan-

kawan kita yang sudah 

terlatih sebagai teknisi AC. 

"Kami dari Koperasi 

Syariah PT PIM 

mendukung dan 

memberikan peluang 

kepada organisasi yang 

menaungi anak-anak 

lepasan BLK ini untuk di 

sub kontrakkan, dengan 

memakai mekanisme 

kontrak lepas dan tidak 

mengikat, kita akan 

berikan orderan kerja 

kepada kawan-kawan ini 

untuk melakukan 

perbaikan dan service 

berkala AC di area kantor, 

pabrik maupun komplek 

http://www.statusaceh.net/2022/02/pt-pim-bantu-peralatan-teknisi-ac-bagi.html
http://www.statusaceh.net/2022/02/pt-pim-bantu-peralatan-teknisi-ac-bagi.html
http://www.statusaceh.net/2022/02/pt-pim-bantu-peralatan-teknisi-ac-bagi.html
http://www.statusaceh.net/2022/02/pt-pim-bantu-peralatan-teknisi-ac-bagi.html
http://www.statusaceh.net/2022/02/pt-pim-bantu-peralatan-teknisi-ac-bagi.html
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perumahan karyawan," 

tambah Muchlis.[]. 

85. 10 

Februar

y 2022 

Tukang Las 

Kereta Cepat 

Impor dari 

China, Komisi 

IX DPR 

Langsung 

Bentuk Panja 

Neutral Konfrotasi.co Putih 

Sari,Pungky 

Sumadi,Agung 

Pambudi 

Bahkan Pungky juga 

menyampaikan 

temuannya di lapangan 

mengenai pekerja las di 

proyek Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung (KCJB) 

yang ternyata merupakan 

TKA China. Pengawasan 

penggunaan Tenaga Kerja 

Asing (TKA) di Indonesia 

bakal dilakukan DPR RI 

lewat Panitia Kerja (Panja) 

yang dibentuk oleh Komisi 

IX DPR RI. Anggota DPR RI 

Komisi IX, Putih Sari 

menyatakan, pihaknya 

membentuk Panja dalam 

rangka pengawasan 

penggunaan TKA di 

Indonesia. Karena, 

penggunaan TKA mesti 

memenuhi persyaratan-

persyaratan yang 

ditentukan oleh undang-

undang dan peraturan 

lainnya. 

86. 10 

Februar

y 2022 

Ketua DPD RI 

Minta Pekerja 

Migran 

Indonesia 

Dilindungi 

Hukum 

Positive Tribun News La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti, 

meminta Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) 

melindungi pekerja 

migran Indonesia. Hal ini 

disampaikan LaNyalla 

menanggapi rencana 

ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) 

perekrutan pekerja rumah 

tangga (PRT) asal 

Indonesia yang akan 

dipekerjakan di Malaysia. 

"Kemenaker harus 

http://www.konfrontasi.co/2022/02/tukang-las-kereta-cepat-impor-dari.html
http://www.konfrontasi.co/2022/02/tukang-las-kereta-cepat-impor-dari.html
http://www.konfrontasi.co/2022/02/tukang-las-kereta-cepat-impor-dari.html
http://www.konfrontasi.co/2022/02/tukang-las-kereta-cepat-impor-dari.html
http://www.konfrontasi.co/2022/02/tukang-las-kereta-cepat-impor-dari.html
http://www.konfrontasi.co/2022/02/tukang-las-kereta-cepat-impor-dari.html
http://www.konfrontasi.co/2022/02/tukang-las-kereta-cepat-impor-dari.html
http://www.tribunnews.com/dpd-ri/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://www.tribunnews.com/dpd-ri/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://www.tribunnews.com/dpd-ri/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://www.tribunnews.com/dpd-ri/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://www.tribunnews.com/dpd-ri/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://www.tribunnews.com/dpd-ri/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum


 

87 

 

menunjukkan 

keberpihakan pada 

kepastian hukum dan 

perlindungan para tenaga 

migran Indonesia seperti 

kepastian keamanan. Di 

samping itu, LaNyalla juga 

meminta penunjukkan 

Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia 

harus tersertifikasi dan 

diketahui legalitasnya. 

87. 10 

Februar

y 2022 

Menaker Ajak 

Pekerja 

Perempuan 

Memanfaatkan 

Layanan Tes 

Pemeriksaan 

IVA 

Positive Wartapembaruan.co.i

d 

David 

Hidayat,Ida 

Fauziyah 

Menaker Ajak Pekerja 

Perempuan 

Memanfaatkan Layanan 

Tes Pemeriksaan IVA. 

Semarang, 

Wartapembaruan.co.id- 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah, 

meninjau 

penyelenggaraan kegiatan 

pemeriksaan IVA (Inspeksi 

Visual Asam Asetat) 

dalam rangka 

meningkatkan kesehatan 

tenaga kerja perempuan, 

dalam mencegah dan 

deteksi dini kanker pada 

Perempuan Indonesia, 

yang diselenggarakan di 

PT Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul,Tbk, 

Semarang, Jawa Tengah, 

Kamis (10/2). Selain 

kegiatan pemeriksaan IVA 

yang dilaksanakan selama 

tiga hari, yakni dari 

tanggal 8 s.d. 10 Februari 

2022, dengan total 

pekerja perempuan yang 

melakukan pemeriksaan 

sebanyak 500 orang ini, 

dilakukan pula pelatihan 

K3 ditempat kerja, serta 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/menaker-ajak-pekerja-perempuan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/menaker-ajak-pekerja-perempuan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/menaker-ajak-pekerja-perempuan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/menaker-ajak-pekerja-perempuan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/menaker-ajak-pekerja-perempuan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/menaker-ajak-pekerja-perempuan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/menaker-ajak-pekerja-perempuan.html
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sosialisasi pencegahan 

penyakit Tuberculosis (Tb) 

di tempat kerja. Dalam 

sambutannya, Ida 

menyampaikan, 

penyelenggaraan kegiatan 

Pemeriksaan IVA tes ini 

sebagai wujud nyata 

program aksi kepedulian 

terhadap tenaga kerja 

perempuan. 

88. 10 

Februar

y 2022 

Sidang 

Pertama Anies 

Baswedan vs 

Pengusaha 

Digelar Pekan 

Depan 

Neutral Detik  Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) Jakarta 

akan menggelar sidang 

pertama Dewan Pimpinan 

Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (DPP 

Apindo DKI Jakarta) yang 

menggugat Gubernur DKI 

Jakarta Anies Baswedan, 

mengenai upah minimum 

provinsi (UMP) DKI 

Jakarta 2022. Mereka 

sebelumnya mengajak 2 

perusahaan dalam 

melakukan gugatan 

kepada Anies Baswedan. 

Mengutip Sistem 

Informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP) PTUN 

Jakarta, sidang pertama 

akan digelar pada Rabu 16 

Februari 2022. "Agenda 

pembacaan gugatan 

penggugat," demikian 

dikutip detikcom Kamis 

(10/2/2022). 

89. 10 

Februar

y 2022 

Ketua DPD RI 

Minta Pekerja 

Migran 

Indonesia 

Dilindungi 

Hukum 

Positive Liputan.co.id La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti, 

meminta Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans), Ida 

Fauziyah melindungi 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5936760/sidang-pertama-anies-baswedan-vs-pengusaha-digelar-pekan-depan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5936760/sidang-pertama-anies-baswedan-vs-pengusaha-digelar-pekan-depan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5936760/sidang-pertama-anies-baswedan-vs-pengusaha-digelar-pekan-depan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5936760/sidang-pertama-anies-baswedan-vs-pengusaha-digelar-pekan-depan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5936760/sidang-pertama-anies-baswedan-vs-pengusaha-digelar-pekan-depan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5936760/sidang-pertama-anies-baswedan-vs-pengusaha-digelar-pekan-depan
http://liputan.co.id/2022/02/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://liputan.co.id/2022/02/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://liputan.co.id/2022/02/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://liputan.co.id/2022/02/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://liputan.co.id/2022/02/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://liputan.co.id/2022/02/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
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pekerja migran Indonesia 

dengan kepastian hukum. 

Hal ini disampaikan 

LaNyalla menanggapi 

rencana 

ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) 

perekrutan pekerja rumah 

tangga (PRT) asal 

Indonesia yang akan 

dipekerjakan di Malaysia. 

"Kemnaker harus 

menunjukkan 

keberpihakan pada 

kepastian hukum dan 

perlindungan para tenaga 

migran Indonesia seperti 

kepastian keamanan dari 

potensi kekerasan dan 

human trafficking, 

pembayaran gaji, hak 

istirahat dan 

berhubungan dengan 

keluarga serta bantuan 

hukum," kata LaNyalla, 

Kamis (10/2/2022). Di 

samping itu, LaNyalla juga 

meminta penunjukkan 

Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia 

harus tersertifikasi dan 

diketahui legalitasnya. 

90. 10 

Februar

y 2022 

Pakar Hukum 

Lingkungan 

UGM Sebut 

Konflik Wadas 

Dampak 

Omnibus Law 

Negativ

e 

Tirto.id  Pakar hukum lingkungan 

dari Pusat Studi 

Lingkungan Hidup UGM, 

Wahyu Yun Santoso, 

mengungkapkan bahwa 

peristiwa di Desa Wadas, 

Kecamatan Bener, 

Purworejo, Jawa Tengah 

yang terjadi sejak Selasa 

(8/2/2022) merupakan 

dampak dari proyek 

strategis nasional sebagai 

implementasi dari 

http://tirto.id/pakar-hukum-lingkungan-ugm-sebut-konflik-wadas-dampak-omnibus-law-goNz
http://tirto.id/pakar-hukum-lingkungan-ugm-sebut-konflik-wadas-dampak-omnibus-law-goNz
http://tirto.id/pakar-hukum-lingkungan-ugm-sebut-konflik-wadas-dampak-omnibus-law-goNz
http://tirto.id/pakar-hukum-lingkungan-ugm-sebut-konflik-wadas-dampak-omnibus-law-goNz
http://tirto.id/pakar-hukum-lingkungan-ugm-sebut-konflik-wadas-dampak-omnibus-law-goNz
http://tirto.id/pakar-hukum-lingkungan-ugm-sebut-konflik-wadas-dampak-omnibus-law-goNz


 

90 

 

Omnibus Law Undang-

Undang Cipta Kerja (UU 

Ciptaker). Wahyu juga 

mengingatkan bahwa 

kasus Desa Wadas 

bukanlah yang pertama 

kali, sudah ada Kendeng 

yang mendapat 

penolakan dari 

masyarakat dan juga di 

Tuban yang diterima 

masyarakat namun tidak 

dikawal pengelolaan 

hidup mereka setelah 

relokasi. "Ada indikasi 

kejadian di Wadas ini 

berkaitan dengan 

pernyataan presiden 

tersebut, ditambah lagi 

proyek Bendungan Bener 

adalah PSN sehingga 

menjadi prioritas," 

terangnya. Wahyu 

meminta kepada 

pemerintah untuk 

kembali memperbaiki 

kajian terkait Bendungan 

Bener dan tambang 

quarry di Desa Wadas, 

terutama dalam aspek 

sosial dan juga Amdal. 

91. 10 

Februar

y 2022 

Demi Sekolah, 

Anak Buruh 

Migran di 

Malaysia Rela 

Daki Bukit 

hingga Dikejar 

Beruang 

Positive Kompas  Anak anak Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di 

Malaysia selalu 

menyajikan kisah menarik 

dan terkesan miris, 

terutama tentang cara 

mereka menahan 

dinginnya waktu Subuh, 

menempuh jarak 

berkilometer demi 

bersekolah. Bocah dari 

Ende Nusa Tenggara 

Timur (Nusa Tenggara 

Timur) ini tinggal di 

http://regional.kompas.com/read/2022/02/10/164854378/demi-sekolah-anak-buruh-migran-di-malaysia-rela-daki-bukit-hingga-dikejar
http://regional.kompas.com/read/2022/02/10/164854378/demi-sekolah-anak-buruh-migran-di-malaysia-rela-daki-bukit-hingga-dikejar
http://regional.kompas.com/read/2022/02/10/164854378/demi-sekolah-anak-buruh-migran-di-malaysia-rela-daki-bukit-hingga-dikejar
http://regional.kompas.com/read/2022/02/10/164854378/demi-sekolah-anak-buruh-migran-di-malaysia-rela-daki-bukit-hingga-dikejar
http://regional.kompas.com/read/2022/02/10/164854378/demi-sekolah-anak-buruh-migran-di-malaysia-rela-daki-bukit-hingga-dikejar
http://regional.kompas.com/read/2022/02/10/164854378/demi-sekolah-anak-buruh-migran-di-malaysia-rela-daki-bukit-hingga-dikejar
http://regional.kompas.com/read/2022/02/10/164854378/demi-sekolah-anak-buruh-migran-di-malaysia-rela-daki-bukit-hingga-dikejar
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Ladang Bagahak 1 Sabah 

Malaysia dan bersekolah 

di Community Learning 

Centre (CLC) Permai. Anak 

anak Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di 

Malaysia selalu 

menyajikan kisah menarik 

dan terkesan miris, 

terutama tentang cara 

mereka menahan 

dinginnya waktu Subuh, 

menempuh jarak 

berkilometer demi 

bersekolah. Bocah dari 

Ende Nusa Tenggara 

Timur (Nusa Tenggara 

Timur) ini tinggal di 

Ladang Bagahak 1 Sabah 

Malaysia dan bersekolah 

di Community Learning 

Centre (CLC) Permai. 

92. 10 

Februar

y 2022 

Ketua DPD RI 

Minta Pekerja 

Migran 

Indonesia 

Dilindungi 

Hukum 

Positive Sindo News La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti, 

meminta Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans), 

melindungi pekerja 

migran Indonesia. Hal ini 

disampaikan LaNyalla 

menanggapi rencana 

ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) 

perekrutan pekerja rumah 

tangga (PRT) asal 

Indonesia yang akan 

dipekerjakan di Malaysia. 

"Kemenaker harus 

menunjukkan 

keberpihakan pada 

kepastian hukum dan 

perlindungan para tenaga 

migran Indonesia seperti 

kepastian keamanan dari 

potensi kekerasan dan 

http://nasional.sindonews.com/read/682397/13/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum-1644483761
http://nasional.sindonews.com/read/682397/13/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum-1644483761
http://nasional.sindonews.com/read/682397/13/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum-1644483761
http://nasional.sindonews.com/read/682397/13/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum-1644483761
http://nasional.sindonews.com/read/682397/13/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum-1644483761
http://nasional.sindonews.com/read/682397/13/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum-1644483761
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human trafficking, 

pembayaran gaji, hak 

istirahat, dan 

berhubungan dengan 

keluarga serta bantuan 

hukum," kata LaNyalla, 

Kamis(10/2/2022). Di 

samping itu, LaNyalla juga 

meminta penunjukkan 

Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia 

harus tersertifikasi dan 

diketahui legalitasnya. 

93. 10 

Februar

y 2022 

BPJAMSOSTEK 

Banjarmasin 

Dorong 

Percepatan 

Perlindungan 

Pekerja di HSS 

Positive Kalimantan Post Iwan 

Pramono,Tito 

Hartono 

Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan atau 

BPJAMSOSTEK 

Banjarmasin menggelar 

Rapat Koordinasi, 

Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan Program 

Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan di 

Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan (HSS) tahun 2022. 

Kegiatan dilaksanakan di 

Aula Rakat Mufakat, 

Kabupaten HSS, Selasa 

(8/2/2022), yang dihadiri 

Tito Hartono (Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan 

Banjarmasin), Iwan 

Pramono (Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan HSS), 

Hendro Martono (Kepala 

Disnaker Kabupaten HSS), 

dan Nanang FM Noor 

(Kepala BPKPD Kabupaten 

HSS). Hadir pula 

perwakilan SKPD lainnya, 

yakni, Dinas PTSP, Dinas 

Pendidikan, Dinas 

Pertanian, Dinas PU, Dinas 

Perikanan, Dinas PMD, 

serta Bagian Kesra 

http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-banjarmasin-dorong-percepatan-perlindungan-pekerja-di-hss
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-banjarmasin-dorong-percepatan-perlindungan-pekerja-di-hss
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-banjarmasin-dorong-percepatan-perlindungan-pekerja-di-hss
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-banjarmasin-dorong-percepatan-perlindungan-pekerja-di-hss
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-banjarmasin-dorong-percepatan-perlindungan-pekerja-di-hss
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-banjarmasin-dorong-percepatan-perlindungan-pekerja-di-hss
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Kabupaten HSS. 

Diharapkan melalui Rakor 

ini para pemangku 

kebijakan di lingkungan 

Pemkab HSS dapat 

mendorong percepatan 

perlindungan kepada 

pekerja di semua sektor, 

baik formal maupun 

informal secara 

keseluruhan, sekaligus 

persiapan serta komitmen 

Pemkab HSS dalam 

meraih Paritrana Award. 

94. 10 

Februar

y 2022 

Menaker Ida 

Tinjau 

Pemeriksaan 

IVA Bagi 

Pekerja 

Perempuan di 

Semarang - 

Dobrak 

Positive Dobrak.co David 

Hidayat,Ida 

Fauziyah 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

meninjau 

penyelenggaraan kegiatan 

pemeriksaan Inspeksi 

Visual Asam Asetat (IVA) 

dalam rangka 

meningkatkan kesehatan 

tenaga kerja perempuan, 

dalam mencegah dan 

deteksi dini kanker pada 

Perempuan Indonesia, 

yang diselenggarakan di 

PT Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul,Tbk, 

Semarang, Jawa Tengah, 

Kamis (10/2). Dalam 

sambutannya, Menaker 

Ida menyampaikan 

penyelenggaraan kegiatan 

Pemeriksaan IVA tes ini 

sebagai wujud nyata 

program aksi kepedulian 

terhadap tenaga kerja 

perempuan. 

"Pemeriksaan kesehatan 

ini penting sebagai upaya 

untuk mencegah dan 

mendeteksi secara dini 

terjadinya kanker leher 

rahim pada pekerja 

http://www.dobrak.co/news/pr-932636205/menaker-ida-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
http://www.dobrak.co/news/pr-932636205/menaker-ida-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
http://www.dobrak.co/news/pr-932636205/menaker-ida-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
http://www.dobrak.co/news/pr-932636205/menaker-ida-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
http://www.dobrak.co/news/pr-932636205/menaker-ida-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
http://www.dobrak.co/news/pr-932636205/menaker-ida-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
http://www.dobrak.co/news/pr-932636205/menaker-ida-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
http://www.dobrak.co/news/pr-932636205/menaker-ida-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
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perempuan yang 

merupakan juga bagian 

dari Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3), 

untuk itu sosialisasi dan 

pemeriksaaan secara 

berkala harus dilakukan," 

ungkap Menaker Ida. 

Lebih lanjut, Menaker 

berharap peran serta 

pengusaha dan kerjasama 

pemerintah dapat 

mengurangi risiko kanker 

serviks pada pekerja 

perempuan di Indonesia 

sejak dini. 

95. 10 

Februar

y 2022 

Bupati Loteng 

Akan Temui 

ITDC, Minta 

Transportasi 

Lokal Terlibat 

di MotoGP 

Neutral Lombokpost Lalu Pathul Bahri Bupati Loteng HL Pathul 

Bahri angkat bicara 

menyangkut aksi yang 

digelar lima pengusaha 

transportasi lokal di Gumi 

Tatas Tuhu Trasna. Dia 

meminta pengelola 

Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK) Mandalika 

mengakomodir. "Itu 

harus, bila perlu wajib," 

tegas Pathul usai 

membuka pelatihan kerja 

di UPTD Balai Latihan 

Kerja (BLK) Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Loteng, 

Kamis (9/2). Dikatakan, 

berbicara kemampuan 

dan pengalaman, para 

pengusaha transportasi 

lokal tidak perlu 

diragukan lagi. 

96. 10 

Februar

y 2022 

105 petani kopi 

di 

Banjarnegara 

terlindungi 

Positive Antara Jateng  Sebanyak 105 petani kopi 

di Kabupaten 

Banjarnegara, Jawa 

Tengah, terlindungi oleh 

program Badan 

http://lombokpost.jawapos.com/praya/10/02/2022/bupati-loteng-akan-temui-itdc-minta-transportasi-lokal-terlibat-di-motogp
http://lombokpost.jawapos.com/praya/10/02/2022/bupati-loteng-akan-temui-itdc-minta-transportasi-lokal-terlibat-di-motogp
http://lombokpost.jawapos.com/praya/10/02/2022/bupati-loteng-akan-temui-itdc-minta-transportasi-lokal-terlibat-di-motogp
http://lombokpost.jawapos.com/praya/10/02/2022/bupati-loteng-akan-temui-itdc-minta-transportasi-lokal-terlibat-di-motogp
http://lombokpost.jawapos.com/praya/10/02/2022/bupati-loteng-akan-temui-itdc-minta-transportasi-lokal-terlibat-di-motogp
http://lombokpost.jawapos.com/praya/10/02/2022/bupati-loteng-akan-temui-itdc-minta-transportasi-lokal-terlibat-di-motogp
http://jateng.antaranews.com/berita/432617/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://jateng.antaranews.com/berita/432617/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://jateng.antaranews.com/berita/432617/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://jateng.antaranews.com/berita/432617/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
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program 

BPJAMSOSTEK 

Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan atau 

BPJAMSOSTEK, melalui 

Program Gerakan 

Nasional Peduli Pekerja 

Rentan (GN Lingkaran). 

"Program GN Lingkaran 

adalah salah satu upaya 

untuk menumbuhkan 

kesadaran masyarakat 

pekerja informal terhadap 

pentingnya perlindungan 

jaminan sosial," kata 

Kepala BPJAMSOSTEK 

Cabang Banjarnegara 

Ariefnur dalam 

keterangan di 

Banjarnegara, Kamis. 

"Oleh karena itu, kami 

gencar melakukan 

sosialisasi Program GN 

Lingkaran dengan 

melibatkan perusahaan 

atau lembaga di 

Kabupaten Banjarnegara 

untuk dapat berkontribusi 

memberikan 

perlindungan kepada 

pekerja rentan, yaitu 

pekerja yang rentan 

pendapatannya dan juga 

rentan risiko sosialnya," 

katanya. Dalam hal ini, 

kata dia, pihaknya 

memberikan edukasi 

persuasif kepada 

perusahaan atau lembaga 

di Banjarnegara agar bisa 

mengalokasikan dana CSR 

untuk mendukung 

program GN Lingkaran. 

http://jateng.antaranews.com/berita/432617/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://jateng.antaranews.com/berita/432617/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
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97. 10 

Februar

y 2022 

Cerita Azwan, 

Anak Eks PMI 

Malaysia 

Dirikan 

Yayasan 

Permata Ibu 

Pertiwi di 

Yogyakarta 

demi Angkat 

Derajat Teman 

Senasib 

Neutral Kompas  Setiap istirahat kerja 

bantu Bapak, saya 

bertanya 'bisakah saya 

sekolah Pak?," ujar dia, 

saat ditemui di sela 

menunggu kedatangan 

161 anak PMI Malaysia 

penerima beasiswa 

reaptriasi pendidikan, di 

pelabuhan Tunon Taka, 

Nunukan, Kaltara, Rabu 

(9/2/2022). Setiap 

istirahat kerja bantu 

Bapak, saya bertanya 

'bisakah saya sekolah 

Pak?," ujar dia, saat 

ditemui di sela menunggu 

kedatangan 161 anak PMI 

Malaysia penerima 

beasiswa reaptriasi 

pendidikan, di pelabuhan 

Tunon Taka, Nunukan, 

Kaltara, Rabu (9/2/2022). 

Ia lalu berkonsultasi 

dengan para pendidik di 

Sabah Bridge untuk 

mendirikan Yayasan 

Permata Ibu Pertiwi di 

Yogyakarta. Namanya 

Azwan (22), anak eks 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) Malaysia yang 

selalu ingin terlihat 

menonjol dengan prestasi 

demi membuktikan diri, 

status anak PMI Ilegal 

juga bisa membawa 

kebanggaan bagi orangtua 

dan teman-temannya. 

98. 10 

Februar

y 2022 

LaNyalla Minta 

Pekerja Migran 

Indonesia 

Dilindungi 

Hukum 

Positive Abadikini.com La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti, 

meminta Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) 

melindungi pekerja 

http://regional.kompas.com/read/2022/02/10/170512078/cerita-azwan-anak-eks-pmi-malaysia-dirikan-yayasan-permata-ibu-pertiwi-di
http://regional.kompas.com/read/2022/02/10/170512078/cerita-azwan-anak-eks-pmi-malaysia-dirikan-yayasan-permata-ibu-pertiwi-di
http://regional.kompas.com/read/2022/02/10/170512078/cerita-azwan-anak-eks-pmi-malaysia-dirikan-yayasan-permata-ibu-pertiwi-di
http://regional.kompas.com/read/2022/02/10/170512078/cerita-azwan-anak-eks-pmi-malaysia-dirikan-yayasan-permata-ibu-pertiwi-di
http://regional.kompas.com/read/2022/02/10/170512078/cerita-azwan-anak-eks-pmi-malaysia-dirikan-yayasan-permata-ibu-pertiwi-di
http://regional.kompas.com/read/2022/02/10/170512078/cerita-azwan-anak-eks-pmi-malaysia-dirikan-yayasan-permata-ibu-pertiwi-di
http://regional.kompas.com/read/2022/02/10/170512078/cerita-azwan-anak-eks-pmi-malaysia-dirikan-yayasan-permata-ibu-pertiwi-di
http://regional.kompas.com/read/2022/02/10/170512078/cerita-azwan-anak-eks-pmi-malaysia-dirikan-yayasan-permata-ibu-pertiwi-di
http://regional.kompas.com/read/2022/02/10/170512078/cerita-azwan-anak-eks-pmi-malaysia-dirikan-yayasan-permata-ibu-pertiwi-di
http://regional.kompas.com/read/2022/02/10/170512078/cerita-azwan-anak-eks-pmi-malaysia-dirikan-yayasan-permata-ibu-pertiwi-di
http://regional.kompas.com/read/2022/02/10/170512078/cerita-azwan-anak-eks-pmi-malaysia-dirikan-yayasan-permata-ibu-pertiwi-di
http://www.abadikini.com/2022/02/10/lanyalla-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://www.abadikini.com/2022/02/10/lanyalla-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://www.abadikini.com/2022/02/10/lanyalla-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://www.abadikini.com/2022/02/10/lanyalla-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://www.abadikini.com/2022/02/10/lanyalla-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
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migran Indonesia. Hal ini 

disampaikan LaNyalla 

menanggapi rencana 

ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) 

perekrutan pekerja rumah 

tangga (PRT) asal 

Indonesia yang akan 

dipekerjakan di Malaysia. 

"Kemenaker harus 

menunjukkan 

keberpihakan pada 

kepastian hukum dan 

perlindungan para tenaga 

migran Indonesia seperti 

kepastian keamanan dari 

potensi kekerasan dan 

human trafficking, 

pembayaran gaji, hak 

istirahat dan 

berhubungan dengan 

keluarga serta bantuan 

hukum," kata LaNyalla, 

Kamis (10/2/2022). Di 

samping itu, LaNyalla juga 

meminta penunjukkan 

Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia 

harus tersertifikasi dan 

diketahui legalitasnya. 

99. 10 

Februar

y 2022 

Ketua DPD RI 

Minta PRT 

yang Dikirim ke 

Malaysia 

Diberikan 

Perlindungan 

Hukum - 

Harian Haluan 

Positive Haluan Lanyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Hal ini disampaikan 

LaNyalla menanggapi 

rencana ditandatangani 

nota kesepahaman (MoU) 

perekrutan pekerja rumah 

tangga (PRT) asal 

Indonesia yang akan 

dipekerjakan di Malaysia. 

MoU ini merupakan 

permintaan mendesak 

dari pengusaha Malaysia. 

Diketahui Nota 

kesepahaman (MOU) 

perekrutan pekerja rumah 

tangga (PRT) asal 

http://www.harianhaluan.com/politik/pr-102636157/ketua-dpd-ri-minta-prt-yang-dikirim-ke-malaysia-diberikan-perlindungan-hukum
http://www.harianhaluan.com/politik/pr-102636157/ketua-dpd-ri-minta-prt-yang-dikirim-ke-malaysia-diberikan-perlindungan-hukum
http://www.harianhaluan.com/politik/pr-102636157/ketua-dpd-ri-minta-prt-yang-dikirim-ke-malaysia-diberikan-perlindungan-hukum
http://www.harianhaluan.com/politik/pr-102636157/ketua-dpd-ri-minta-prt-yang-dikirim-ke-malaysia-diberikan-perlindungan-hukum
http://www.harianhaluan.com/politik/pr-102636157/ketua-dpd-ri-minta-prt-yang-dikirim-ke-malaysia-diberikan-perlindungan-hukum
http://www.harianhaluan.com/politik/pr-102636157/ketua-dpd-ri-minta-prt-yang-dikirim-ke-malaysia-diberikan-perlindungan-hukum
http://www.harianhaluan.com/politik/pr-102636157/ketua-dpd-ri-minta-prt-yang-dikirim-ke-malaysia-diberikan-perlindungan-hukum
http://www.harianhaluan.com/politik/pr-102636157/ketua-dpd-ri-minta-prt-yang-dikirim-ke-malaysia-diberikan-perlindungan-hukum
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Indonesia di Malaysia 

akan ditandatangani akhir 

bulan ini. Ketua DPD RIAA 

LaNyalla Mahmud 

Mattalitti meminta 

Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

(Menakertrans) 

melindungi pekerja 

migran Indonesia. 

100

. 

10 

Februar

y 2022 

Peringati Buan 

K3 Nasional, 

Menaker 

Tinjau 

Pemeriksaan 

IVA - Lontar.id 

Positive Lontar Ida Fauziyah Dalam sambutannya, 

Menaker Ida 

menyampaikan 

penyelenggaraan kegiatan 

Pemeriksaan IVA tes ini 

sebagai wujud nyata 

program aksi kepedulian 

terhadap tenaga kerja 

perempuan. 

"Pemeriksaan kesehatan 

ini penting sebagai upaya 

untuk mencegah dan 

mendeteksi secara dini 

terjadinya kanker leher 

rahim pada pekerja 

perempuan yang 

merupakan juga bagian 

dari Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3), 

untuk itu sosialisasi dan 

pemeriksaaan secara 

berkala harus dilakukan," 

ungkap Menaker Ida. 

Lebih lanjut, Menaker 

berharap peran serta 

pengusaha dan kerjasama 

pemerintah dapat 

mengurangi risiko kanker 

serviks pada pekerja 

perempuan di Indonesia 

sejak dini. Pada 

kesempatan ini, Menaker 

Ida mengajak para pekerja 

perempuan yang telah 

terdaftar dalam 

http://lontar.id/peringati-buan-k3-nasional-menaker-tinjau-pemeriksaan-iva
http://lontar.id/peringati-buan-k3-nasional-menaker-tinjau-pemeriksaan-iva
http://lontar.id/peringati-buan-k3-nasional-menaker-tinjau-pemeriksaan-iva
http://lontar.id/peringati-buan-k3-nasional-menaker-tinjau-pemeriksaan-iva
http://lontar.id/peringati-buan-k3-nasional-menaker-tinjau-pemeriksaan-iva
http://lontar.id/peringati-buan-k3-nasional-menaker-tinjau-pemeriksaan-iva
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kepesertaan baik dari 

BPJS Ketenagakerjaan 

maupun kesehatan, 

mereka sebenarnya 

berhak mendapatkan 

layanan manfaat 

pemeriksaan IVA tes ini. 

101

. 

10 

Februar

y 2022 

BPJS 

Ketenagakerjaa

n Permudah 

Layanan 

dengan 

Aplikasi JMO 

Positive Tribun News Lampung  Melalui aplikasi Jamsostek 

Mobile (JMO) yang dapat 

diunduh secara gratis 

melalui Play Store android 

dan juga App Store IOS 

yang sudah beroperasi 

sejak September 2021. 

Kepala Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Bandar 

Lampung Darwati 

mengatakan, aplikasi JMO 

mengakomodasi 

kebutuhan peserta BPJS 

Ketenagakerjaan terkait 

pengajuan klaim dan 

pengajuan JHT dengan 

maksimal saldo Rp 10 

juta. "Dengan adanya 

aplikasi JMO ini akan lebih 

mempermudah proses 

pencairan klaim peserta 

selain proses pengajuan 

klaim dengan maksimal 

saldo Rp 10 juta juga 

terkait pengajuan JHT." 

"Fitur-fitur yang terdapat 

pada aplikasi JMO ini 

mempermudahkan 

peserta untuk 

mendapatkan informasi 

tentang kepesertaan 

BPJamsostek" ujar 

Darwati. 

102

. 

10 

Februar

y 2022 

Disnaker 

Sulawesi Barat 

Dapat 190 

Kuota 

Neutral Radar Sulbar  Dinas Tenaga Kerja 

(Disnaker) Sulawesi Barat 

kembali menjalankan 

Program Pemagangan 

http://lampung.tribunnews.com/2022/02/10/bpjs-ketenagakerjaan-permudah-layanan-dengan-aplikasi-jmo
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/10/bpjs-ketenagakerjaan-permudah-layanan-dengan-aplikasi-jmo
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/10/bpjs-ketenagakerjaan-permudah-layanan-dengan-aplikasi-jmo
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/10/bpjs-ketenagakerjaan-permudah-layanan-dengan-aplikasi-jmo
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/10/bpjs-ketenagakerjaan-permudah-layanan-dengan-aplikasi-jmo
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/10/bpjs-ketenagakerjaan-permudah-layanan-dengan-aplikasi-jmo
http://radarsulbar.co.id/disnaker-sulbar-dapat-190-kuota-pemagangan-dalam-negeri-dari-kemnaker
http://radarsulbar.co.id/disnaker-sulbar-dapat-190-kuota-pemagangan-dalam-negeri-dari-kemnaker
http://radarsulbar.co.id/disnaker-sulbar-dapat-190-kuota-pemagangan-dalam-negeri-dari-kemnaker
http://radarsulbar.co.id/disnaker-sulbar-dapat-190-kuota-pemagangan-dalam-negeri-dari-kemnaker
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Pemagangan 

Dalam Negeri 

dari Kemnaker 

Dalam Negeri tahun 2022. 

Kepala Disnaker Sulawesi 

Barat, H. Bachtiar HS, 

mengatakan, tahun 2022 

Disnaker Sulawesi Barat 

mendapatkan kuota 190 

orang untuk program 

pemagangan dalam 

negeri dari Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemnaker). 

Disnaker Sulawesi Barat 

menanggung biaya 

transportasi, uang saku 

dan baju seragam," 

paparnya. Sementara itu, 

Kepala Bidang Pelatihan 

dan Penempatan Tenaga 

Kerja Disnaker Sulawesi 

Barat Sandy T. Suli 

berharap, dari 190 orang 

yang dimagangkan, ada 

sekitar 30-40 persen yang 

akan diangkat menjadi 

karyawan tetap di 

perusahaan tempat 

mereka magang. 

103

. 

10 

Februar

y 2022 

BP2MI: 

Indonesia siap 

tempatkan PMI 

perawat ke 

Jerman lewat 

"G to G" 

Positive Antara Benny Rhamdani Indonesia resmi memulai 

program untuk mengirim 

tenaga perawat ke Jerman 

dalam skema 

penempatan pemerintah 

atau government to 

government (G to G) yang 

akan dimulai pada 2022. 

"Indonesia akan menjadi 

negara pertama 

menempatkan pekerja 

migran ke Jerman dengan 

skema G to G," kata 

Kepala BP2MI Benny 

Rhamdani dalam acara " 

Kick-Off Program 

Penempatan Perawat G to 

G di Jerman Tahun 2022" 

yang dipantau virtual dari 

http://radarsulbar.co.id/disnaker-sulbar-dapat-190-kuota-pemagangan-dalam-negeri-dari-kemnaker
http://radarsulbar.co.id/disnaker-sulbar-dapat-190-kuota-pemagangan-dalam-negeri-dari-kemnaker
http://radarsulbar.co.id/disnaker-sulbar-dapat-190-kuota-pemagangan-dalam-negeri-dari-kemnaker
http://www.antaranews.com/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
http://www.antaranews.com/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
http://www.antaranews.com/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
http://www.antaranews.com/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
http://www.antaranews.com/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
http://www.antaranews.com/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
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Jakarta, Kamis. 

Keberhasilan kerja sama 

itu, kata Benny, 

merupakan wujud dari 

kolaborasi dan dukungan 

dari perwakilan Republik 

Indonesia di Jerman, 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, 

Kementerian Luar Negeri 

dan Kementerian 

Kesehatan. Dia 

mengatakan bahwa pada 

2022 akan menjadi tahun 

penempatan pekerja 

migran Indonesia 

khususnya melalui skema 

penempatan pemerintah 

dan skema government to 

private atau penempatan 

dengan swasta. 

104
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10 

Februar

y 2022 

BP2MI: 

Indonesia siap 

tempatkan PMI 

perawat ke 

Jerman lewat 

"G to G" 

Positive Antara Sulteng Benny Rhamdani Indonesia resmi memulai 

program untuk mengirim 

tenaga perawat ke Jerman 

dalam skema 

penempatan pemerintah 

atau government to 

government (G to G) yang 

akan dimulai pada 2022. 

"Indonesia akan menjadi 

negara pertama 

menempatkan pekerja 

migran ke Jerman dengan 

skema G to G," kata 

Kepala BP2MI Benny 

Rhamdani dalam acara " 

Kick-Off Program 

Penempatan Perawat G to 

G di Jerman Tahun 2022" 

yang dipantau virtual dari 

Jakarta, Kamis. 

Keberhasilan kerja sama 

itu, kata Benny, 

merupakan wujud dari 

kolaborasi dan dukungan 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
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dari perwakilan Republik 

Indonesia di Jerman, 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, 

Kementerian Luar Negeri 

dan Kementerian 

Kesehatan. Dia 

mengatakan bahwa pada 

2022 akan menjadi tahun 

penempatan pekerja 

migran Indonesia 

khususnya melalui skema 

penempatan pemerintah 

dan skema government to 

private atau penempatan 

dengan swasta. 

105

. 

10 

Februar

y 2022 

Ketua DPD-RI 

Minta PMI 

Dilindungi 

Hukum 

Positive Rrinews La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua Dewan Perwakilan 

Daerah Republik 

Indonesia (DPD-RI), AA 

LaNyalla Mahmud 

Mattalitti. DPD-RI). (Foto: 

Dok. Ketua Dewan 

Perwakilan Daerah 

Republik Indonesia (DPD 

RI), AA LaNyalla Mahmud 

Mattalitti, meminta 

Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

(Menakertrans) 

melindungi Pekerja 

Migran Indonesia (PMI). 
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10 

Februar

y 2022 

BP2MI: 

Indonesia siap 

tempatkan PMI 

perawat ke 

Jerman lewat 

"G to G" 

Positive Antara Riau Benny Rhamdani Indonesia resmi memulai 

program untuk mengirim 

tenaga perawat ke Jerman 

dalam skema 

penempatan pemerintah 

atau government to 

government (G to G) yang 

akan dimulai pada 2022. 

"Indonesia akan menjadi 

negara pertama 

menempatkan pekerja 

migran ke Jerman dengan 

skema G to G," kata 

http://rri.co.id/nasional/hukum/1354403/ketua-dpd-ri-minta-pmi-dilindungi-hukum
http://rri.co.id/nasional/hukum/1354403/ketua-dpd-ri-minta-pmi-dilindungi-hukum
http://rri.co.id/nasional/hukum/1354403/ketua-dpd-ri-minta-pmi-dilindungi-hukum
http://rri.co.id/nasional/hukum/1354403/ketua-dpd-ri-minta-pmi-dilindungi-hukum
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
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Kepala BP2MI Benny 

Rhamdani dalam acara " 

Kick-Off Program 

Penempatan Perawat G to 

G di Jerman Tahun 2022" 

yang dipantau virtual dari 

Jakarta, Kamis. 

Keberhasilan kerja sama 

itu, kata Benny, 

merupakan wujud dari 

kolaborasi dan dukungan 

dari perwakilan Republik 

Indonesia di Jerman, 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, 

Kementerian Luar Negeri 

dan Kementerian 

Kesehatan. Dia 

mengatakan bahwa pada 

2022 akan menjadi tahun 

penempatan pekerja 

migran Indonesia 

khususnya melalui skema 

penempatan pemerintah 

dan skema government to 

private atau penempatan 

dengan swasta. 

107
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Februar

y 2022 

BP2MI: 

Indonesia siap 

tempatkan PMI 

perawat ke 

Jerman lewat 

"G to G" 

Positive Antara Papua Benny Rhamdani Indonesia resmi memulai 

program untuk mengirim 

tenaga perawat ke Jerman 

dalam skema 

penempatan pemerintah 

atau government to 

government (G to G) yang 

akan dimulai pada 2022. 

"Indonesia akan menjadi 

negara pertama 

menempatkan pekerja 

migran ke Jerman dengan 

skema G to G," kata 

Kepala BP2MI Benny 

Rhamdani dalam acara " 

Kick-Off Program 

Penempatan Perawat G to 

G di Jerman Tahun 2022" 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696465/bp2mi-indonesia-siap-tempatkan-pmi-perawat-ke-jerman-lewat-g-to-g
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yang dipantau virtual dari 

Jakarta, Kamis. 

Keberhasilan kerja sama 

itu, kata Benny, 

merupakan wujud dari 

kolaborasi dan dukungan 

dari perwakilan Republik 

Indonesia di Jerman, 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, 

Kementerian Luar Negeri 

dan Kementerian 

Kesehatan. Dia 

mengatakan bahwa pada 

2022 akan menjadi tahun 

penempatan pekerja 

migran Indonesia 

khususnya melalui skema 

penempatan pemerintah 

dan skema government to 

private atau penempatan 

dengan swasta. 
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Brantas 

Abipraya 

Peringati Bulan 

K3 Nasional 

Neutral Kementrian Bumn 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 

http://bumn.go.id/media/news/detail/brantas-abipraya-peringati-bulan-k3-nasional
http://bumn.go.id/media/news/detail/brantas-abipraya-peringati-bulan-k3-nasional
http://bumn.go.id/media/news/detail/brantas-abipraya-peringati-bulan-k3-nasional
http://bumn.go.id/media/news/detail/brantas-abipraya-peringati-bulan-k3-nasional
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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. 
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Gubernur 

Jambi Ingatkan 

Perusahaan 

Untuk Selalu 

Budaya K3 

Neutral Eksis Jambi Ida Fauziyah JAMBI- Gubernur Jambi, 

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). 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

mengangkat tema 

'Penerapan Budaya K3 

Pada Setiap Kegiatan 

http://eksisjambi.com/gubernur-jambi-ingatkan-perusahaan-untuk-selalu-budaya-k3/.html
http://eksisjambi.com/gubernur-jambi-ingatkan-perusahaan-untuk-selalu-budaya-k3/.html
http://eksisjambi.com/gubernur-jambi-ingatkan-perusahaan-untuk-selalu-budaya-k3/.html
http://eksisjambi.com/gubernur-jambi-ingatkan-perusahaan-untuk-selalu-budaya-k3/.html
http://eksisjambi.com/gubernur-jambi-ingatkan-perusahaan-untuk-selalu-budaya-k3/.html
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Usaha Guna Mendukung 

Perlindungan Tenaga 

Kerja di Era Digitalisasi', 

sebagai tema pokok Bulan 

K3 Nasional Tahun 2022. 

"Setiap perusahaan harus 

benar-benar 

memperhatikan 

keselamatan kerja para 

karyawannya dengan cara 

meningkatkan 

pengawasan. 
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Bareng Wako 

Solok BPJS 

Naker 

Serahkan 

Santunan 

Kematian 

Neutral Minangkabau News Zul Elfian Umar Bareng Walikota Solok Zul 

Elfian Umar, Kepala BPJS 

Tenaga Kerja Solok 

Ferama Putri serahkan 

santunan kematian 

kepada dua orang warga 

Kota Solok. Santunan 

kematian BPJS 

Ketenagakerjaan Solok 

atas nama Hermizon dan 

Dini Rezariansyah, dan 

diterima oleh ahli waris 

keduanya. "Terima kasih 

kepada BPJS 

Ketenagakerjaan yang 

telah memberikan 

santunan pada warga 

Kota Solok. Santunan dari 

BPJS Ketenagakerjaan ini 

merupakan yang kesekian 

kalinya yang diterima 

warga Kota Solok," 

katanya. 
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Anggota DPRD 

Kota Cirebon, 

Fitrah 

Berharap LKK 

Diberikan 

Jaminan 

Kecelakan 

Kerja dan 

Negativ

e 

Pojok Jabar  Forum Panjunan Bersatu 

(FPB), menggelar 

sosialisasi program BPJS 

Ketengakerjaan atau BP 

Jamsostek bersama BP 

Jamsostek Cabang 

Cirebon. Sosialisasi 

Program BP Jamsostek ini, 

FPB mengundang seluruh 

http://minangkabaunews.com/bareng-wako-solok-bpjs-naker-serahkan-santunan-kematian
http://minangkabaunews.com/bareng-wako-solok-bpjs-naker-serahkan-santunan-kematian
http://minangkabaunews.com/bareng-wako-solok-bpjs-naker-serahkan-santunan-kematian
http://minangkabaunews.com/bareng-wako-solok-bpjs-naker-serahkan-santunan-kematian
http://minangkabaunews.com/bareng-wako-solok-bpjs-naker-serahkan-santunan-kematian
http://minangkabaunews.com/bareng-wako-solok-bpjs-naker-serahkan-santunan-kematian
http://jabar.pojoksatu.id/cirebon/2022/02/10/anggota-dprd-kota-cirebon-fitrah-berharap-lkk-diberikan-jaminan-kecelakan-kerja-dan-jaminan-kematian
http://jabar.pojoksatu.id/cirebon/2022/02/10/anggota-dprd-kota-cirebon-fitrah-berharap-lkk-diberikan-jaminan-kecelakan-kerja-dan-jaminan-kematian
http://jabar.pojoksatu.id/cirebon/2022/02/10/anggota-dprd-kota-cirebon-fitrah-berharap-lkk-diberikan-jaminan-kecelakan-kerja-dan-jaminan-kematian
http://jabar.pojoksatu.id/cirebon/2022/02/10/anggota-dprd-kota-cirebon-fitrah-berharap-lkk-diberikan-jaminan-kecelakan-kerja-dan-jaminan-kematian
http://jabar.pojoksatu.id/cirebon/2022/02/10/anggota-dprd-kota-cirebon-fitrah-berharap-lkk-diberikan-jaminan-kecelakan-kerja-dan-jaminan-kematian
http://jabar.pojoksatu.id/cirebon/2022/02/10/anggota-dprd-kota-cirebon-fitrah-berharap-lkk-diberikan-jaminan-kecelakan-kerja-dan-jaminan-kematian
http://jabar.pojoksatu.id/cirebon/2022/02/10/anggota-dprd-kota-cirebon-fitrah-berharap-lkk-diberikan-jaminan-kecelakan-kerja-dan-jaminan-kematian
http://jabar.pojoksatu.id/cirebon/2022/02/10/anggota-dprd-kota-cirebon-fitrah-berharap-lkk-diberikan-jaminan-kecelakan-kerja-dan-jaminan-kematian
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Jaminan 

Kematian 

perwakilan LKK 

sekelurahan Panjunan, 

perwakilan Rukun 

Nelayan, Perwakilan 

pengurus HNSI Kota 

Cirebon, Babinsa, 

Babinmas, Polsek 

Lemahwungkuk dan 

seluruh pengurus FPB. 

"Hal ini, dilakukan dalam 

rangka memberikan 

Jaminan atau jaga-jaga 

kepada anggotanya jika 

terjadi resiko kecelakaan 

bekerja dan resiko 

kematian," katanya. 

Disaat bersamaan 

Anggota Komisi 3 DPRD 

Kota Cirebon Fitrah Malik 

menambahkan, program 

BP Jamsostek ini tidak ada 

ruginya, selain iurannya 

yang murah, manfaatnya 

juga sangat luar biasa. 
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LaNyalla ke 

Kemnaker: 

Pekerja Migran 

Indonesia 

Harus 

Dilindungi 

Hukum 

Positive Times Indonesia Lanyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti 

meminta Kementerian 

Ketenagakerajaan 

(Kemnaker) melindungi 

pekerja migran Indonesia 

dengan memberikan 

kepastian hukum. Hal ini 

disampaikan LaNyalla 

menanggapi rencana 

ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) 

perekrutan pekerja rumah 

tangga (PRT) asal 

Indonesia yang akan 

dipekerjakan di Malaysia. 

"Kemenaker harus 

menunjukkan 

keberpihakan pada 

kepastian hukum dan 

perlindungan para tenaga 

http://jabar.pojoksatu.id/cirebon/2022/02/10/anggota-dprd-kota-cirebon-fitrah-berharap-lkk-diberikan-jaminan-kecelakan-kerja-dan-jaminan-kematian
http://jabar.pojoksatu.id/cirebon/2022/02/10/anggota-dprd-kota-cirebon-fitrah-berharap-lkk-diberikan-jaminan-kecelakan-kerja-dan-jaminan-kematian
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395972/lanyalla-ke-kemnaker-pekerja-migran-indonesia-harus-dilindungi-hukum
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395972/lanyalla-ke-kemnaker-pekerja-migran-indonesia-harus-dilindungi-hukum
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395972/lanyalla-ke-kemnaker-pekerja-migran-indonesia-harus-dilindungi-hukum
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395972/lanyalla-ke-kemnaker-pekerja-migran-indonesia-harus-dilindungi-hukum
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395972/lanyalla-ke-kemnaker-pekerja-migran-indonesia-harus-dilindungi-hukum
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395972/lanyalla-ke-kemnaker-pekerja-migran-indonesia-harus-dilindungi-hukum
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395972/lanyalla-ke-kemnaker-pekerja-migran-indonesia-harus-dilindungi-hukum


 

108 

 

migran Indonesia seperti 

kepastian keamanan dari 

potensi kekerasan dan 

human trafficking, 

pembayaran gaji, hak 

istirahat dan 

berhubungan dengan 

keluarga serta bantuan 

hukum," kata LaNyalla, 

Kamis (10/2/2022). Di 

samping itu, LaNyalla juga 

meminta penunjukan 

Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia 

harus tersertifikasi dan 

diketahui legalitasnya. 
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Asisten 

Pemerintahan 

Pimpin Kunker 

Ke Desa Wisata 

Matano 

Neutral Liputan4.com Aini Endis Anrika Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat 

(Kesra), Aini Endis Anrika 

mewakili Bupati Luwu 

Timur memimpin 

rombongan melakukan 

kunjungan kerja di Desa 

Matano, Kecamatan 

Nuha, Kamis 

(10/02/2022). Star dari 

Dermaga Sorowako, 

rombongan kemudian 

menyeberang ke Desa 

Matano menggunakan 

Raft. Puas menikmati 

keindahan Kampung 

Taipa, kemudian 

melanjutkan perjalanan 

untuk menuju ke tempat 

utama yakni Desa Matano 

yang merupakan desa 

wisata, dan ketika tiba 

langsung disambut hangat 

oleh Kepala Desanya, 

Jumahir beserta 

aparatnya. Terakhir, 

kunjungan kerja di Desa 

Matano ditutup dengan 

makan siang bersama di 

http://liputan4.com/asisten-pemerintahan-pimpin-kunker-ke-desa-wisata-matano
http://liputan4.com/asisten-pemerintahan-pimpin-kunker-ke-desa-wisata-matano
http://liputan4.com/asisten-pemerintahan-pimpin-kunker-ke-desa-wisata-matano
http://liputan4.com/asisten-pemerintahan-pimpin-kunker-ke-desa-wisata-matano
http://liputan4.com/asisten-pemerintahan-pimpin-kunker-ke-desa-wisata-matano
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pinggir kolam Bura-Bura 

sekaligus Asisten 

Pemerintahan dan Kesra, 

Aini Endis Anrika 

menyerahkan santunan 

dari BPJS Ketenagakerjaan 

kepada Petugas 

Keagamaan Kabupaten 

Luwu Timur yang diterima 

oleh Kepala Desa Matano, 

Jumahir mewakili 

keluarga yang 

bersangkutan, sekaligus 

juga menyerahkan paket 

sembako kepada warga 

yang membutuhkan 

sebagai rangkaian dari 

Jumat Berbagi di desa 

tersebut. 
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K3 Utamakan 

Perlindungan 

di Era Digital 

dan Pandemi 

Positive Jogja Prov Aria 

Nugrahadi,Tri 

Saktiyana 

Pencegahan dan 

penanggulangan Covid-

19, serta perlindungan 

tenaga kerja di industri 

digital menjadi fokus 

dalam Peringatan Bulan 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) 

Nasional Tahun 2022. Hal 

ini disampaikan oleh 

Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi DIY, Aria 

Nugrahadi, pada kegiatan 

Puncak Peringatan Bulan 

K3 Nasional yang 

diselenggarakan di 

Pendopo Agung Royal 

Ambarrukmo, Kamis 

(10/02). "Untuk itu, K3 

diperlukan untuk 

mencegah dan 

mengurangi kecelakaan 

dan penyakit akibat kerja 

serta menjamin setiap 

tenaga kerja dan orang 

lain yang berada di 

http://jogjaprov.go.id/berita/detail/9917-k3-utamakan-perlindungan-di-era-digital-dan-pandemi
http://jogjaprov.go.id/berita/detail/9917-k3-utamakan-perlindungan-di-era-digital-dan-pandemi
http://jogjaprov.go.id/berita/detail/9917-k3-utamakan-perlindungan-di-era-digital-dan-pandemi
http://jogjaprov.go.id/berita/detail/9917-k3-utamakan-perlindungan-di-era-digital-dan-pandemi
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tempat kerja mendapat 

perlindungan atas 

keselamatannya," kata 

Tri. Tak hanya itu, K3 juga 

menjamin setiap sumber 

produksi dapat dipakai 

dan digunakan secara 

aman dan efisien dalam 

mendukung kelancaran 

proses produksi. 
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Angka 

Kecelakaan 

Kerja di 

Indonesia 

Masih Relatif 

Tinggi 

Neutral Suara.com  Jumlah angka kecelakaan 

kerja di Indonesia saat ini 

relatif masih tinggi. 

Pekerja menyelesaikan 

proyek salah satu gedung 

bertingkat di Jakarta, 

Kamis (10/2/2022). 

Berdasarkan data BPJS 

Ketenagakerjaan, pada 

tahun 2019 tercatat 114. 

235 kasus kecelakaan 

kerja. Sedangkan pada 

tahun 2020, periode 

Januari hingga Oktober, 

BPJS mencatat 177. 161 

kasus kecelakaan kerja, 53 

kasus penyakit akibat 

kerja, dimana 11 

diantaranya adalah kasus 

COVID-19. 
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Kemnaker 

Kembangkan 

Lebih dari 

Seribu BLK 

Komunitas di 

2022 

Neutral Indo Pos  Sudah banyak Balai 

Latihan Kerja (BLK) 

Komunitas berkembang 

menjadi unit usaha 

sendiri. Peran BLK 

Komunitas tersebut, 

menurut dia, untuk 

mengakselerasi 

peningkatan kompetensi 

SDM Indonesia. "Pada 

tahun lalu, sedikitnya 

kami kembangkan 25 BLK 

Komunitas menjadi 

inkubator bisnis," 

http://www.suara.com/foto/2022/02/10/180926/angka-kecelakaan-kerja-di-indonesia-masih-relatif-tinggi
http://www.suara.com/foto/2022/02/10/180926/angka-kecelakaan-kerja-di-indonesia-masih-relatif-tinggi
http://www.suara.com/foto/2022/02/10/180926/angka-kecelakaan-kerja-di-indonesia-masih-relatif-tinggi
http://www.suara.com/foto/2022/02/10/180926/angka-kecelakaan-kerja-di-indonesia-masih-relatif-tinggi
http://www.suara.com/foto/2022/02/10/180926/angka-kecelakaan-kerja-di-indonesia-masih-relatif-tinggi
http://www.suara.com/foto/2022/02/10/180926/angka-kecelakaan-kerja-di-indonesia-masih-relatif-tinggi
http://indoposco.id/nasional/2022/02/10/kemnaker-kembangkan-lebih-dari-seribu-blk-komunitas-di-2022
http://indoposco.id/nasional/2022/02/10/kemnaker-kembangkan-lebih-dari-seribu-blk-komunitas-di-2022
http://indoposco.id/nasional/2022/02/10/kemnaker-kembangkan-lebih-dari-seribu-blk-komunitas-di-2022
http://indoposco.id/nasional/2022/02/10/kemnaker-kembangkan-lebih-dari-seribu-blk-komunitas-di-2022
http://indoposco.id/nasional/2022/02/10/kemnaker-kembangkan-lebih-dari-seribu-blk-komunitas-di-2022
http://indoposco.id/nasional/2022/02/10/kemnaker-kembangkan-lebih-dari-seribu-blk-komunitas-di-2022
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bebernya. Pernyataan 

tersebut diungkapkan 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

dalam keterangan, Kamis 

(10/2/2022). 
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Tukang Las 

Kereta Cepat 

Jakarta-

Bandung 

Diimpor dari 

China, Ali 

Syarief: Apa 

Tidak Hina? 

Neutral Repelita Pungky Sumadi Rupanya, Pungky Sumadi 

dibuat bingung lantaran 

tukang las rel Kereta 

Cepat Jakarta-Bandung 

berasal dari China. Tak 

berhenti di situ, dirinya 

lantas menilai proyek 

kereta cepat Jakarta-

Bandung ini contoh 

bahwa pekerja teknis di 

Indonesia masih 

membutuhkan Tenaga 

Kerja Asing (TKA), 

terutama dari China. 

Belum lama ini, Deputi 

Bidang Kependudukan 

dan Ketenagakerjaan 

Kementerian PPN 

Bappenas, Pungky Sumadi 

mengaku bingung terkait 

proyek kereta cepat 

Jakarta-Bandung. Kabar 

tersebut rupanya 

ditanggapi kademisi Cross 

Culture Institute, Ali 

Syarief melalui akun 

Twitter @alisyarief. 
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BPJamsostek 

Tingkatkan 

Kualitas Hidup 

dan 

Kesejahteraan 

Petani 

Kabupaten 

Malang 

Positive Radar Malang Imam Santoso Gerak cepat dilakukan 

oleh Pemerintah 

Kabupaten Malang dan 

BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek) untuk 

memastikan perlindungan 

jaminan sosial tenaga 

kerja kepada petani. 

Gerak cepat dilakukan 

oleh Pemerintah 

Kabupaten Malang dan 

http://www.repelita.com/tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-diimpor-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-hina
http://www.repelita.com/tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-diimpor-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-hina
http://www.repelita.com/tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-diimpor-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-hina
http://www.repelita.com/tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-diimpor-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-hina
http://www.repelita.com/tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-diimpor-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-hina
http://www.repelita.com/tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-diimpor-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-hina
http://www.repelita.com/tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-diimpor-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-hina
http://www.repelita.com/tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-diimpor-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-hina
http://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kanjuruhan/10/02/2022/bpjamsostek-tingkatkan-kualitas-hidup-dan-kesejahteraan-petani-kabupaten-malang
http://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kanjuruhan/10/02/2022/bpjamsostek-tingkatkan-kualitas-hidup-dan-kesejahteraan-petani-kabupaten-malang
http://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kanjuruhan/10/02/2022/bpjamsostek-tingkatkan-kualitas-hidup-dan-kesejahteraan-petani-kabupaten-malang
http://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kanjuruhan/10/02/2022/bpjamsostek-tingkatkan-kualitas-hidup-dan-kesejahteraan-petani-kabupaten-malang
http://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kanjuruhan/10/02/2022/bpjamsostek-tingkatkan-kualitas-hidup-dan-kesejahteraan-petani-kabupaten-malang
http://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kanjuruhan/10/02/2022/bpjamsostek-tingkatkan-kualitas-hidup-dan-kesejahteraan-petani-kabupaten-malang
http://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kanjuruhan/10/02/2022/bpjamsostek-tingkatkan-kualitas-hidup-dan-kesejahteraan-petani-kabupaten-malang
http://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kanjuruhan/10/02/2022/bpjamsostek-tingkatkan-kualitas-hidup-dan-kesejahteraan-petani-kabupaten-malang
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BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek) untuk 

memastikan perlindungan 

jaminan sosial tenaga 

kerja kepada petani. 

Budiar melanjutkan 

Pemerintah Kabupaten 

Malang melalui Dinas 

Pertanian memperhatikan 

keberlangsungan 

perlindungan dan 

keselamatan seluruh 

petani khususnya. 

"Kabupaten Malang 

memilikipotensi anggota 

sebanyak 20 ribu petani di 

33 Kecamatan untuk 

mendaftarkan diri ke 

program BPJamsostek," 

tandasnya. 
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Kemnaker 

Gelar Tes IVA 

untuk Pekerja 

Perempuan di 

Semarang 

Neutral Jawa Post National 

Network 

Ida Fauziyah Pemeriksaan tersebut 

diselenggarakan di PT 

Industri Jamu dan Farmasi 

Sido Muncul Tbk, 

Semarang, Jawa Tengah, 

Kamis (10/2). Menteri 

Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

meninjau pemeriksaan 

inspeksi visual asam 

asetat (IVA) untuk 

meningkatkan kesehatan 

tenaga kerja perempuan 

dalam mencegah dan 

mendeteksi kanker sejak 

dini. Kegiatan ini digelar 

untuk memperingati 

rangkaian Bulan K3 

Nasional 2022. Selain 

pemeriksaan IVA, 

dilakukan pelatihan K3 

ditempat kerja serta 

sosialisasi pencegahan 

http://www.jpnn.com/news/kemnaker-gelar-tes-iva-untuk-pekerja-perempuan-di-semarang
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-gelar-tes-iva-untuk-pekerja-perempuan-di-semarang
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-gelar-tes-iva-untuk-pekerja-perempuan-di-semarang
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-gelar-tes-iva-untuk-pekerja-perempuan-di-semarang
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-gelar-tes-iva-untuk-pekerja-perempuan-di-semarang
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penyakit tuberkulosis di 

tempat kerja. 
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Bupati Landak 

Serahkan 

Jaminan 

Kematian BPJS 

Ketenagakerjaa

n dan Kartu 

CSR Petani 

Negativ

e 

Sonora.id  Pontianak, Bupati Landak 

Karolin Margret Natasa 

menyerahkan secara 

simbolis jaminan 

kematian BPJS 

Ketenagakerjaan dan 

Kartu CSR kepada petani, 

serta penyerahan 

sertifikat PTSL kepada 

petani di Kabupaten 

Landak, Provinsi 

Kalimantan Barat. Bupati 

Landak Karolin Margret 

Natasa mengatakan 

bahwa besaran yang 

dikeluarkan untuk Pekerja 

Bukan Penerima Upah 

(BPU) atau pekerja 

informal terjangkau 

mengingat manfaat yang 

didapat dari BPJS 

Ketenagakerjaan. 

Sementara itu, Kabid 

Kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan 

Pontianak Yadi 

Hadriyanto menjelaskan 

bahwa manfaat menjadi 

peserta BPJS 

Ketenagakerjaan dan 

mengapresiasi Bupati 

Landak Karolin Margret 

Natasa yang telah 

memberikan motivasi dan 

inovasi kepada 

masyarakat agar menjadi 

peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. BPJS 

Ketenagakerjaan melalui 

program Pekerja Bukan 

Penerima Upah (BPU) bagi 

kelompok petani, pekerja 

paruh waktu, tukang ojek 

http://www.sonora.id/read/423136974/bupati-landak-serahkan-jaminan-kematian-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kartu-csr-petani
http://www.sonora.id/read/423136974/bupati-landak-serahkan-jaminan-kematian-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kartu-csr-petani
http://www.sonora.id/read/423136974/bupati-landak-serahkan-jaminan-kematian-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kartu-csr-petani
http://www.sonora.id/read/423136974/bupati-landak-serahkan-jaminan-kematian-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kartu-csr-petani
http://www.sonora.id/read/423136974/bupati-landak-serahkan-jaminan-kematian-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kartu-csr-petani
http://www.sonora.id/read/423136974/bupati-landak-serahkan-jaminan-kematian-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kartu-csr-petani
http://www.sonora.id/read/423136974/bupati-landak-serahkan-jaminan-kematian-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kartu-csr-petani
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maupun wirausaha juga 

bisa mendapatkan 

keuntungan dari adanya 

Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT), sampai Jaminan 

Kematian (JKM). 
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Wabup Sergai 

Ajak Serikat 

Pekerja Ngopi 

Bareng - 

INTIPNEWS 

Neutral Intipnews Adlin Umar Yusri 

Tambunan 

Dalam kesempatan 

tersebut, sambil 

berbincang-bincang santai 

penuh keakraban dan 

minum kopi, Wabup Adlin 

Tambunan 

menyampaikan 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 

terhadap Bupati Sergai H 

Darma Wijaya dan Wabup 

http://intipnews.com/wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://intipnews.com/wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://intipnews.com/wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://intipnews.com/wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://intipnews.com/wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
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H Adlin Tambunan untuk 

lebih dekat dengan para 

serikat pekerja. Menjalin 

Silatuhrahmi Sei Rampah-

Intipnews.com: Wakil 

Bupati Serdang Bedagai 

(Sergai) H Adlin Umar 

Yusri Tambunan ST M SP 

(Foto) mengajak Serikat 

Buruh dan Pekerja ngopi 

bareng di Kopitomi Caf 

Jalan Negara/Simpang 

Pasarodi Desa Firdaus 

Kecamatan Sei Rampah 

Sumatera Utara, Rabu 9 

Febuari 2022. 
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BP2MI sebut 

2022 jadi tahun 

penempatan 

PMI khususnya 

skema "G to G" 

Neutral Antara Benny Rhamdani Kepala Badan 

Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) 

Benny Rhamdani 

mengatakan 2022 akan 

menjadi tahun 

penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) 

dengan fokus skema 

penempatan pemerintah ( 

government to 

government/G to G) dan 

pemerintah dengan 

swasta ( government to 

private/G to P). "BP2MI 

telah menetapkan tahun 

2022 adalah tahun 

penempatan pekerja 

migran Indonesia, 

khususnya melalui skema 

penempatan pemerintah 

atau G to G dan G to P," 

kata Kepala BP2MI Benny 

ketika membuka program 

penempatan perawat 

dengan skema G to G ke 

Jerman di Jakarta, Kamis. 

Sementara penempatan G 

to G pada 2021 adalah 

http://www.antaranews.com/berita/2696701/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g
http://www.antaranews.com/berita/2696701/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g
http://www.antaranews.com/berita/2696701/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g
http://www.antaranews.com/berita/2696701/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g
http://www.antaranews.com/berita/2696701/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g
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sebesar 19.234 PMI atau 

2,2 persen dari total 

penempatan skema antar-

swasta atau private to 

private (P to P) yang 

mencapai 848. 792 PMI. 

Skema G to G ke Jerman 

dimulai tahun ini, bukan 

skema penempatan 

pemerintah pertama yang 

dilakukan Indonesia untuk 

menempatkan 

pekerjanya. 
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BP2MI sebut 

2022 jadi tahun 

penempatan 

PMI khususnya 

skema "G to G" 

Neutral Antara Sulteng Benny Rhamdani Kepala Badan 

Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) 

Benny Rhamdani 

mengatakan 2022 akan 

menjadi tahun 

penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) 

dengan fokus skema 

penempatan pemerintah ( 

government to 

government/G to G) dan 

pemerintah dengan 

swasta ( government to 

private/G to P). "BP2MI 

telah menetapkan tahun 

2022 adalah tahun 

penempatan pekerja 

migran Indonesia, 

khususnya melalui skema 

penempatan pemerintah 

atau G to G dan G to P," 

kata Kepala BP2MI Benny 

ketika membuka program 

penempatan perawat 

dengan skema G to G ke 

Jerman di Jakarta, Kamis. 

Sementara penempatan G 

to G pada 2021 adalah 

sebesar 19.234 PMI atau 

2,2 persen dari total 

penempatan skema antar-

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696701/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696701/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696701/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696701/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696701/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g
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swasta atau private to 

private (P to P) yang 

mencapai 848. 792 PMI. 

Skema G to G ke Jerman 

dimulai tahun ini, bukan 

skema penempatan 

pemerintah pertama yang 

dilakukan Indonesia untuk 

menempatkan 

pekerjanya. 
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Agar Tak 

Ketinggalan 

Zaman, Santri 

Harus Kuasai 

Teknologi 

Informasi 

Positive Langit 7 Ida Fauziyah "Kuasai teknologi dan 

informasi, kalau tidak, kita 

ketinggalan zaman. Santri 

harus betul-betul 

menguasai dan unggul di 

bidang sains dan 

teknologi. Santri harus 

kuliah di ITB, UI, UGM, 

atau ITS atau di institut 

sains dan teknologi 

terbaik di seluruh dunia," 

kata Ainun Najib, dikutip 

laman resmi NU. Menteri 

Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah, 

mengatakan, para santri 

di era digital saat ini harus 

meningkatkan kualitas diri 

dengan keterampilan di 

bidang teknologi dan 

informasi. 
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BP2MI sebut 

2022 jadi tahun 

penempatan 

PMI khususnya 

skema "G to G" 

Neutral Antara Papua Benny Rhamdani Kepala Badan 

Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) 

Benny Rhamdani 

mengatakan 2022 akan 

menjadi tahun 

penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) 

dengan fokus skema 

penempatan pemerintah ( 

government to 

government/G to G) dan 

pemerintah dengan 

http://langit7.id/read/11325/1/agar-tak-ketinggalan-zaman-santri-harus-kuasai-teknologi-informasi-1644490920
http://langit7.id/read/11325/1/agar-tak-ketinggalan-zaman-santri-harus-kuasai-teknologi-informasi-1644490920
http://langit7.id/read/11325/1/agar-tak-ketinggalan-zaman-santri-harus-kuasai-teknologi-informasi-1644490920
http://langit7.id/read/11325/1/agar-tak-ketinggalan-zaman-santri-harus-kuasai-teknologi-informasi-1644490920
http://langit7.id/read/11325/1/agar-tak-ketinggalan-zaman-santri-harus-kuasai-teknologi-informasi-1644490920
http://langit7.id/read/11325/1/agar-tak-ketinggalan-zaman-santri-harus-kuasai-teknologi-informasi-1644490920
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696701/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696701/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696701/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696701/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696701/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g


 

118 

 

swasta ( government to 

private/G to P). "BP2MI 

telah menetapkan tahun 

2022 adalah tahun 

penempatan pekerja 

migran Indonesia, 

khususnya melalui skema 

penempatan pemerintah 

atau G to G dan G to P," 

kata Kepala BP2MI Benny 

ketika membuka program 

penempatan perawat 

dengan skema G to G ke 

Jerman di Jakarta, Kamis. 

Sementara penempatan G 

to G pada 2021 adalah 

sebesar 19.234 PMI atau 

2,2 persen dari total 

penempatan skema antar-

swasta atau private to 

private (P to P) yang 

mencapai 848. 792 PMI. 

Skema G to G ke Jerman 

dimulai tahun ini, bukan 

skema penempatan 

pemerintah pertama yang 

dilakukan Indonesia untuk 

menempatkan 

pekerjanya. 
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Transjakarta 

Gandeng Food 

Station 

Tingkatkan 

Kesejahteraan 

Karyawan 

Lewat 

Penyediaan 

Pangan 

Positive Berita Jakarta Mochammad 

Yana 

Aditya,Pamrihadi 

Wiraryo 

Kerja sama ini ditandai 

penandatanganan 

Perjanjian Kerja Sama 

(PKS) Penyediaan Pangan 

untuk Karyawan 

Transjakarta antara 

Direktur Utama PT FSTJ, 

Pamrihadi Wiraryo 

dengan Direktur Utama 

PT Transjakarta 

Mochammad Yana Aditya 

di Aula GBK, Kantor Pusat 

Transjakarta, Cawang, 

Jakarta Timur. PT Food 

Station Tjipinang Jaya 

(FSTJ) bekerja sama 

http://www.beritajakarta.id/read/95189/transjakarta-gandeng-food-station-tingkatkan-kesejahteraan-karyawan-lewat-penyediaan-pangan
http://www.beritajakarta.id/read/95189/transjakarta-gandeng-food-station-tingkatkan-kesejahteraan-karyawan-lewat-penyediaan-pangan
http://www.beritajakarta.id/read/95189/transjakarta-gandeng-food-station-tingkatkan-kesejahteraan-karyawan-lewat-penyediaan-pangan
http://www.beritajakarta.id/read/95189/transjakarta-gandeng-food-station-tingkatkan-kesejahteraan-karyawan-lewat-penyediaan-pangan
http://www.beritajakarta.id/read/95189/transjakarta-gandeng-food-station-tingkatkan-kesejahteraan-karyawan-lewat-penyediaan-pangan
http://www.beritajakarta.id/read/95189/transjakarta-gandeng-food-station-tingkatkan-kesejahteraan-karyawan-lewat-penyediaan-pangan
http://www.beritajakarta.id/read/95189/transjakarta-gandeng-food-station-tingkatkan-kesejahteraan-karyawan-lewat-penyediaan-pangan
http://www.beritajakarta.id/read/95189/transjakarta-gandeng-food-station-tingkatkan-kesejahteraan-karyawan-lewat-penyediaan-pangan
http://www.beritajakarta.id/read/95189/transjakarta-gandeng-food-station-tingkatkan-kesejahteraan-karyawan-lewat-penyediaan-pangan
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dengan PT Transportasi 

Jakarta (Transjakarta) 

dalam upaya 

meningkatkan 

kesejahteraan karyawan 

Transjakarta. Kerja sama 

dengan PT Transjakarta 

kali ini merupakan 

implementasi program 

besutan PT FSTJ yang 

dinamakan Berkawan 

(Beras Karyawan BUMD). 

"Jadi program Berkawan 

ini bukan saja membantu 

penyerapan Food Station, 

tetapi juga menyerap 

beras dari petani di 

berbagai daerah sentra 

produksi," kata Pamrihadi. 
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BP2MI sebut 

2022 jadi tahun 

penempatan 

PMI khususnya 

skema "G to 

G", ini lebih 

legal 

Positive Antara Riau Benny Rhamdani Kepala Badan 

Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) 

Benny Rhamdani 

mengatakan 2022 akan 

menjadi tahun 

penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) 

dengan fokus skema 

penempatan pemerintah ( 

government to 

government/G to G) dan 

pemerintah dengan 

swasta ( government to 

private/G to P). "BP2MI 

telah menetapkan tahun 

2022 adalah tahun 

penempatan pekerja 

migran Indonesia, 

khususnya melalui skema 

penempatan pemerintah 

atau G to G dan G to P," 

kata Kepala BP2MI Benny 

ketika membuka program 

penempatan perawat 

dengan skema G to G ke 

http://riau.antaranews.com/berita/265009/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g-ini-lebih-legal
http://riau.antaranews.com/berita/265009/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g-ini-lebih-legal
http://riau.antaranews.com/berita/265009/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g-ini-lebih-legal
http://riau.antaranews.com/berita/265009/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g-ini-lebih-legal
http://riau.antaranews.com/berita/265009/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g-ini-lebih-legal
http://riau.antaranews.com/berita/265009/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g-ini-lebih-legal
http://riau.antaranews.com/berita/265009/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g-ini-lebih-legal
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Jerman di Jakarta, Kamis. 

Skema G to G ke Jerman 

dimulai tahun ini, bukan 

skema penempatan 

pemerintah pertama yang 

dilakukan Indonesia untuk 

menempatkan 

pekerjanya. Sementara 

penempatan G to G pada 

2021 adalah sebesar 

19.234 PMI atau 2,2 

persen dari total 

penempatan skema antar-

swasta atau private to 

private (P to P) yang 

mencapai 848. 792 PMI. 
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Februar
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BP2MI sebut 

2022 jadi tahun 

penempatan 

PMI khususnya 

skema "G to G" 

Neutral Antara Riau Benny Rhamdani Kepala Badan 

Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) 

Benny Rhamdani 

mengatakan 2022 akan 

menjadi tahun 

penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) 

dengan fokus skema 

penempatan pemerintah ( 

government to 

government/G to G) dan 

pemerintah dengan 

swasta ( government to 

private/G to P). "BP2MI 

telah menetapkan tahun 

2022 adalah tahun 

penempatan pekerja 

migran Indonesia, 

khususnya melalui skema 

penempatan pemerintah 

atau G to G dan G to P," 

kata Kepala BP2MI Benny 

ketika membuka program 

penempatan perawat 

dengan skema G to G ke 

Jerman di Jakarta, Kamis. 

Sementara penempatan G 

to G pada 2021 adalah 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696701/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696701/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696701/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696701/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696701/bp2mi-sebut-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-khususnya-skema-g-to-g
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sebesar 19.234 PMI atau 

2,2 persen dari total 

penempatan skema antar-

swasta atau private to 

private (P to P) yang 

mencapai 848. 792 PMI. 

Skema G to G ke Jerman 

dimulai tahun ini, bukan 

skema penempatan 

pemerintah pertama yang 

dilakukan Indonesia untuk 

menempatkan 

pekerjanya. 
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Pemuda Pulau 

Seliu Olah 

Bahan Baku 

Lokal Jadi 

Produk 

Kerajinan 

Neutral Tribun News Belitung  Belasan pemuda dari Desa 

Pulau Seliu nampak asyik 

mengolah cangkang 

kerang, tempurung 

kelapa, purun, pasir 

pantai, juga limbah 

tanaman. Setelah sempat 

menggelar seremonial 

pembukaan di Desa Pulau 

Seliu, Kecamatan 

Membalong, tiga hari 

terakhir mereka 

mengikuti pelatihan di 

Tanjungpandan. 

Kesibukan nampak di 

workshop milik Sulaiman 

yang berada di Jalan 

Ahmad Yani Dalam, 

Tanjungpandan, Kamis 

(10/2/2022). Meski dari 

bahan-bahan sederhana, 

namun dengan kreativitas 

mereka mampu membuat 

produk kerajinan bernilai 

jual. 
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BPJS 

Ketenagakerjaa

n Jamin Korban 

PHK, Ini 

Ketentuannya 

Negativ

e 

Realita Anggoro Eko 

Cahyo 

BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) yang 

ditunjuk untuk 

melaksanakan program 

JKP dipastikan siap 

menerima pengajuan 

http://belitung.tribunnews.com/2022/02/10/pemuda-pulau-seliu-olah-bahan-baku-lokal-jadi-produk-kerajinan
http://belitung.tribunnews.com/2022/02/10/pemuda-pulau-seliu-olah-bahan-baku-lokal-jadi-produk-kerajinan
http://belitung.tribunnews.com/2022/02/10/pemuda-pulau-seliu-olah-bahan-baku-lokal-jadi-produk-kerajinan
http://belitung.tribunnews.com/2022/02/10/pemuda-pulau-seliu-olah-bahan-baku-lokal-jadi-produk-kerajinan
http://belitung.tribunnews.com/2022/02/10/pemuda-pulau-seliu-olah-bahan-baku-lokal-jadi-produk-kerajinan
http://belitung.tribunnews.com/2022/02/10/pemuda-pulau-seliu-olah-bahan-baku-lokal-jadi-produk-kerajinan
http://realita.co/baca-7805-bpjs-ketenagakerjaan-jamin-korban-phk-ini-ketentuannya
http://realita.co/baca-7805-bpjs-ketenagakerjaan-jamin-korban-phk-ini-ketentuannya
http://realita.co/baca-7805-bpjs-ketenagakerjaan-jamin-korban-phk-ini-ketentuannya
http://realita.co/baca-7805-bpjs-ketenagakerjaan-jamin-korban-phk-ini-ketentuannya
http://realita.co/baca-7805-bpjs-ketenagakerjaan-jamin-korban-phk-ini-ketentuannya
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klaim dari pekerja di 

seluruh Indonesia. Dirut 

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, terlebih di masa 

pandemi, adalah risiko 

Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK). 
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Ketua DPD 

minta 

Menakertrans 

lindungi 

pekerja migran 

Indonesia 

Positive Antara Lanyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti 

meminta Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) 

melindungi pekerja 

migran Indonesia (PMI) 

untuk mendapatkan 

kepastian hukum. 

"Kemenakertrans harus 

menunjukkan 

keberpihakan kepada 

kepastian hukum dan 

perlindungan para tenaga 

migran Indonesia," kata 

LaNyalla dalam 

keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Kamis. 

Permintaan ini 

disampaikan sebagai 

tanggapan atas rencana 

ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) 

perekrutan pekerja rumah 

tangga (PRT) asal 

Indonesia yang akan 

dipekerjakan di Malaysia. 

LaNyalla meminta 

http://www.antaranews.com/berita/2696785/ketua-dpd-minta-menakertrans-lindungi-pekerja-migran-indonesia
http://www.antaranews.com/berita/2696785/ketua-dpd-minta-menakertrans-lindungi-pekerja-migran-indonesia
http://www.antaranews.com/berita/2696785/ketua-dpd-minta-menakertrans-lindungi-pekerja-migran-indonesia
http://www.antaranews.com/berita/2696785/ketua-dpd-minta-menakertrans-lindungi-pekerja-migran-indonesia
http://www.antaranews.com/berita/2696785/ketua-dpd-minta-menakertrans-lindungi-pekerja-migran-indonesia
http://www.antaranews.com/berita/2696785/ketua-dpd-minta-menakertrans-lindungi-pekerja-migran-indonesia
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penunjukan Perusahaan 

Penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (P3MI) 

harus bersertifikat dan 

berlegalitas. 
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Info Lowongan 

Kerja Berbagai 

Formasi di PT 

Astra Honda 

Motor AHM, 

Ini Syarat Dan 

Cara Daftarnya 

- Semarangku 

Neutral Semarangku.com  Berikut info lowongan 

kerja di PT Astra Honda 

Motor (AHM) dimana 

membuka lowongan 

berbagai formasi. PT Astra 

Honda Motor (AHM) 

membuka lowongan kerja 

berbagai formasi. Berikut 

persyaratan dan cara 

daftar lowongan kerja 

berbagai formasi yang 

dibuka PT Astra Honda 

Motor (AHM). Melalui 

Instagram resminya, 

Kemnaker 

menginformasikan 

lowongan kerja untuk 

berbagai formasi di PT 

Astra Honda Motor 

(AHM). 
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Wabup 

Sijunjung H. 

Iraddatillah, 

S.Pt: "Mubaligh 

dan Petani 

Akan 

Mendapatkan 

Perlindungan" 

Positive Top Sumbar Kamaruddin "Mubaligh dan para 

petani akan kita berikan 

perlindungan" demikian 

disampaikan Wakil Bupati 

Sijunjung H. Iraddatillah, 

S.Pt mengawali sambutan 

dihadapan peserta 

sosialisasi. "Mubaligh dan 

bapak ibu petani kita 

rentan terhadap resiko 

dalam menjalankan 

aktivitasnya sehari-hari, 

karena itulah harus kita 

lindungi, dan BPJS 

Ketenagakerjaan telah 

bekerjasama dengan 

pemerintah daerah guna 

membantu terwujudnya 

perlindungan tersebut" 

http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-313701528/info-lowongan-kerja-berbagai-formasi-di-pt-astra-honda-motor-ahm-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-313701528/info-lowongan-kerja-berbagai-formasi-di-pt-astra-honda-motor-ahm-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-313701528/info-lowongan-kerja-berbagai-formasi-di-pt-astra-honda-motor-ahm-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-313701528/info-lowongan-kerja-berbagai-formasi-di-pt-astra-honda-motor-ahm-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-313701528/info-lowongan-kerja-berbagai-formasi-di-pt-astra-honda-motor-ahm-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-313701528/info-lowongan-kerja-berbagai-formasi-di-pt-astra-honda-motor-ahm-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-313701528/info-lowongan-kerja-berbagai-formasi-di-pt-astra-honda-motor-ahm-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-313701528/info-lowongan-kerja-berbagai-formasi-di-pt-astra-honda-motor-ahm-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://www.topsumbar.co.id/wabup-sijunjung-h-iraddatillah-s-pt-mubaligh-dan-petani-akan-mendapatkan-perlindungan
http://www.topsumbar.co.id/wabup-sijunjung-h-iraddatillah-s-pt-mubaligh-dan-petani-akan-mendapatkan-perlindungan
http://www.topsumbar.co.id/wabup-sijunjung-h-iraddatillah-s-pt-mubaligh-dan-petani-akan-mendapatkan-perlindungan
http://www.topsumbar.co.id/wabup-sijunjung-h-iraddatillah-s-pt-mubaligh-dan-petani-akan-mendapatkan-perlindungan
http://www.topsumbar.co.id/wabup-sijunjung-h-iraddatillah-s-pt-mubaligh-dan-petani-akan-mendapatkan-perlindungan
http://www.topsumbar.co.id/wabup-sijunjung-h-iraddatillah-s-pt-mubaligh-dan-petani-akan-mendapatkan-perlindungan
http://www.topsumbar.co.id/wabup-sijunjung-h-iraddatillah-s-pt-mubaligh-dan-petani-akan-mendapatkan-perlindungan
http://www.topsumbar.co.id/wabup-sijunjung-h-iraddatillah-s-pt-mubaligh-dan-petani-akan-mendapatkan-perlindungan
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demikian Wakil Bupati 

Sijunjung H. Iraddatillah, 

S.Pt menambahkan. Pada 

acara ini dengan 

didampingi 

Kakankemenag, 

Kadisnakertrans, Kacab 

BPJS Ketenagakerjaan, 

serta Wali Nagari Padang 

Sibusuk Aprizaldi, SP 

Wakil Bupati Sijunjung H. 

Iraddatillah, S.Pt 

menyerahkan secara 

simbolis santunan JKM 

(Jaminan Kematian) 

masing-masing sebesar 

Rp. Wakil Bupati Sijunjung 

H. Iraddatillah, S.Pt 

membuka sosialisasi 

perlindungan jaminan 

sosial bagi tenaga kerja 

mandiri di Muaro 

Sijunjung pada Kamis 

(10/2). 
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Ketua DPD RI 

Minta PMI 

Dilindungi 

Hukum 

Positive Gonews.co La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti, 

meminta Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) 

melindungi pekerja 

migran Indonesia. Ia 

meminta para pekerja 

dilindungi dengan 

kepastian hukum. Hal ini 

disampaikan LaNyalla 

menanggapi rencana 

ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) 

perekrutan pekerja rumah 

tangga (PRT) asal 

Indonesia yang akan 

dipekerjakan di Malaysia. 

MoU ini merupakan 

http://www.gonews.co/berita/baca/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pmi-dilindungi-hukum
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pmi-dilindungi-hukum
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pmi-dilindungi-hukum
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pmi-dilindungi-hukum
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permintaan mendesak 

dari pengusaha Malaysia. 
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2 Perusahaan 

Mundur, 

Apindo Tetap 

Gugat Anies 

Baswedan soal 

Kenaikan UMP 

2022 

Negativ

e 

Liputan 6  Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (Apindo) DKI 

Jakarta tetap melanjutkan 

tuntutan kepada 

Gubernur Anies Baswedan 

terkait revisi Upah 

Minimum Provinsi (UMP) 

2022. "Gugatan masih 

jalan terus," kata Wakil 

Ketua Dewan Pimpinan 

Provinsi (DPP) Apindo DKI 

Jakarta Nurjaman kepada 

Liputan6.com, Kamis 

(10/2/2022). Dia pun 

membeberkan alasan 

Apindo tetap melanjutkan 

tuntutan karena pihaknya 

ingin mencari kepastian 

hukum soal aturan 

pengupahan yang akan 

dipakai ke depannya. 

Sebagai informasi, 

sebelumnya Gubernur DKI 

Jakarta Anies Baswedan 

menetapkan UMP DKI 

Jakarta 2022 hanya naik 

0,85 persen atau Rp 

37.749 dari Rp 4.416.186 

menjadi Rp 4.453.935. 
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Solusi Digital 

Bisa Efisienkan 

Industri Kelapa 

Sawit 

Positive Investor Daily  Visibilitas penggunaan air 

secara real-time terbukti 

bermanfaat dalam 

meningkatkan efisiensi 

pengoperasian boiler dan 

pengolahan air, sehingga 

perusahaan kelapa sawit 

dapat fokus 

memaksimalkan efisiensi 

dan operasional 

berkelanjutan," ujar 

Taufiq Sonhajih, praktisi 

industri dan pemegang 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/4883603/2-perusahaan-mundur-apindo-tetap-gugat-anies-baswedan-soal-kenaikan-ump-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4883603/2-perusahaan-mundur-apindo-tetap-gugat-anies-baswedan-soal-kenaikan-ump-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4883603/2-perusahaan-mundur-apindo-tetap-gugat-anies-baswedan-soal-kenaikan-ump-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4883603/2-perusahaan-mundur-apindo-tetap-gugat-anies-baswedan-soal-kenaikan-ump-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4883603/2-perusahaan-mundur-apindo-tetap-gugat-anies-baswedan-soal-kenaikan-ump-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4883603/2-perusahaan-mundur-apindo-tetap-gugat-anies-baswedan-soal-kenaikan-ump-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4883603/2-perusahaan-mundur-apindo-tetap-gugat-anies-baswedan-soal-kenaikan-ump-2022
http://investor.id/it-and-telecommunication/282189/solusi-digital-bisa-efisienkan-industri-kelapa-sawit
http://investor.id/it-and-telecommunication/282189/solusi-digital-bisa-efisienkan-industri-kelapa-sawit
http://investor.id/it-and-telecommunication/282189/solusi-digital-bisa-efisienkan-industri-kelapa-sawit
http://investor.id/it-and-telecommunication/282189/solusi-digital-bisa-efisienkan-industri-kelapa-sawit
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sertifikat BNSP untuk 

perkebunan kelapa sawit, 

dikutip Kamis (10/2). : 

Menuju Industri Kelapa 

Sawit yang Tangguh. Hal 

ini berarti akan lebih 

banyak insights yang 

didapatkan untuk 

ditindaklanjuti dalam 

pengolahan air serta akan 

menghasilkan operasi 

pengolahan air yang lebih 

bersih dan baik. : TREVO 

Tawarkan Solusi 

Digitalisasi Transportasi di 

DKI Jakarta. Fokus pada 

Industri 4.0, fase 

berikutnya dari revolusi 

industri yang 

menggabungkan produksi 

dan operasi di pabrik 

melalui digitalisasi 

berpotensi untuk 

diimplementasikan di 

berbagai industri, salah 

satunya industri kelapa 

sawit dan akan menekan 

biaya produksi. Regional 

Chief Engineer di Sime 

Darby Ir Jivaratnam 

Ramasundaram 

mengatakan, beralih ke 

Industri 4.0, teknologi 3D 

TRASAR Nalco Water 

merupakan salah satu 

solusi yang tersedia untuk 

pengolahan air dan 

efektifitas operasional 

boiler. 
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BPJAMSOSTEK 

serahkan 

santunan ahli 

waris nelayan 

Negativ

e 

Antara Jateng  Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan atau 

BPJAMSOSTEK Kantor 

Cabang Kudus, Jawa 

Tengah, Kamis 

http://jateng.antaranews.com/berita/432705/bpjamsostek-serahkan-santunan-ahli-waris-nelayan-meninggal-saat-melaut
http://jateng.antaranews.com/berita/432705/bpjamsostek-serahkan-santunan-ahli-waris-nelayan-meninggal-saat-melaut
http://jateng.antaranews.com/berita/432705/bpjamsostek-serahkan-santunan-ahli-waris-nelayan-meninggal-saat-melaut
http://jateng.antaranews.com/berita/432705/bpjamsostek-serahkan-santunan-ahli-waris-nelayan-meninggal-saat-melaut
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meninggal saat 

melaut 

menyerahkan santunan 

kematian terhadap ahli 

waris dari seorang 

nelayan di Kabupaten Pati 

yang meninggal dunia 

saat melaut. Manfaat 

program jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang 

diperoleh, yakni santunan 

Jaminan Kematian untuk 

ahli waris dari almarhum 

Oktafiyanto sebesar Rp42 

juta serta Jaminan Hati 

Tua (JHT) pada saat 

pernah bekerja di PT 

Wisata Laut Nusa Permai 

di Jepara sebesar Rp1,95 

juta dan kepada ahli waris 

almarhum Supardi 

dikarenakan meninggal 

mendadak di kapal tidak 

lebih dari 24 jam dan 

kepesertaan sudah lebih 

dari satu tahun 

mendapatkan santunan 

Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK) sebesar Rp70 juta. 

Penyerahan santunan 

diserahkan oleh Kepala 

BPJAMSOSTEK Cabang 

Kudus Multanti di 

Pelabuhan Perikanan 

Pantai (P3) Bajomulyo 

Juwana, Kabupaten Pati. 

Kepala BPJAMSOSTEK 

Cabang Kudus Multanti 

menambahkan musibah 

dapat menimpa siapa saja 

dan kapan saja, seperti 

kecelakaan kerja yang 

dialami nelayan bernama 

Oktafiyanto dan Supardi 

yang menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK. 

http://jateng.antaranews.com/berita/432705/bpjamsostek-serahkan-santunan-ahli-waris-nelayan-meninggal-saat-melaut
http://jateng.antaranews.com/berita/432705/bpjamsostek-serahkan-santunan-ahli-waris-nelayan-meninggal-saat-melaut
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Kepala BP2MI 

pastikan 

penempatan 

PMI terus 

perhatikan 

prokes 

Neutral Antara Benny Rhamdani Kepala Badan 

Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) 

Benny Rhamdani 

memastikan penempatan 

pekerja migran Indonesia 

(PMI) pada 2022 akan 

sesuai dengan standar 

protokol kesehatan 

Indonesia dan negara 

penempatan. Kepala 

BP2MI Benny sebelumnya 

pada hari ini secara resmi 

membuka dimulainya 

penempatan PMI perawat 

untuk bekerja di Jerman 

dalam skema G to G yang 

dimulai pada 2022. "Tentu 

mereka nanti saat akan 

berangkat melalui prokes 

yang sudah kita tetapkan, 

sejak dari kampung ke 

tempat karantina yang 

kita siapkan harus 

memenuhi standar 

prokes," ujar Kepala 

BP2MI Benny ketika 

berbicara kepada media 

usai acara kick off 

Penempatan Perawat 

Program Goverment to 

Goverment (G to G) di 

Jerman Tahun 2022 di 

Jakarta, Kamis. Dia 

memperingatkan kepada 

para calon PMI untuk 

terus menerapkan 

protokol kesehatan, 

mengingat status negatif 

COVID-19 menjadi salah 

satu syarat 

keberangkatan. 

http://www.antaranews.com/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
http://www.antaranews.com/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
http://www.antaranews.com/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
http://www.antaranews.com/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
http://www.antaranews.com/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
http://www.antaranews.com/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
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Kepala BP2MI 

pastikan 

penempatan 

PMI terus 

perhatikan 

prokes 

Neutral Antara Sulteng Benny Rhamdani Kepala Badan 

Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) 

Benny Rhamdani 

memastikan penempatan 

pekerja migran Indonesia 

(PMI) pada 2022 akan 

sesuai dengan standar 

protokol kesehatan 

Indonesia dan negara 

penempatan. Kepala 

BP2MI Benny sebelumnya 

pada hari ini secara resmi 

membuka dimulainya 

penempatan PMI perawat 

untuk bekerja di Jerman 

dalam skema G to G yang 

dimulai pada 2022. "Tentu 

mereka nanti saat akan 

berangkat melalui prokes 

yang sudah kita tetapkan, 

sejak dari kampung ke 

tempat karantina yang 

kita siapkan harus 

memenuhi standar 

prokes," ujar Kepala 

BP2MI Benny ketika 

berbicara kepada media 

usai acara kick off 

Penempatan Perawat 

Program Goverment to 

Goverment (G to G) di 

Jerman Tahun 2022 di 

Jakarta, Kamis. Dia 

memperingatkan kepada 

para calon PMI untuk 

terus menerapkan 

protokol kesehatan, 

mengingat status negatif 

COVID-19 menjadi salah 

satu syarat 

keberangkatan. 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
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Kepala BP2MI 

pastikan 

penempatan 

PMI terus 

perhatikan 

prokes 

Neutral Antara Papua Benny Rhamdani Kepala Badan 

Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) 

Benny Rhamdani 

memastikan penempatan 

pekerja migran Indonesia 

(PMI) pada 2022 akan 

sesuai dengan standar 

protokol kesehatan 

Indonesia dan negara 

penempatan. Kepala 

BP2MI Benny sebelumnya 

pada hari ini secara resmi 

membuka dimulainya 

penempatan PMI perawat 

untuk bekerja di Jerman 

dalam skema G to G yang 

dimulai pada 2022. "Tentu 

mereka nanti saat akan 

berangkat melalui prokes 

yang sudah kita tetapkan, 

sejak dari kampung ke 

tempat karantina yang 

kita siapkan harus 

memenuhi standar 

prokes," ujar Kepala 

BP2MI Benny ketika 

berbicara kepada media 

usai acara kick off 

Penempatan Perawat 

Program Goverment to 

Goverment (G to G) di 

Jerman Tahun 2022 di 

Jakarta, Kamis. Dia 

memperingatkan kepada 

para calon PMI untuk 

terus menerapkan 

protokol kesehatan, 

mengingat status negatif 

COVID-19 menjadi salah 

satu syarat 

keberangkatan. 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
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Kepala BP2MI 

pastikan 

penempatan 

PMI terus 

perhatikan 

prokes 

Neutral Antara Riau Benny Rhamdani Kepala Badan 

Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) 

Benny Rhamdani 

memastikan penempatan 

pekerja migran Indonesia 

(PMI) pada 2022 akan 

sesuai dengan standar 

protokol kesehatan 

Indonesia dan negara 

penempatan. Kepala 

BP2MI Benny sebelumnya 

pada hari ini secara resmi 

membuka dimulainya 

penempatan PMI perawat 

untuk bekerja di Jerman 

dalam skema G to G yang 

dimulai pada 2022. "Tentu 

mereka nanti saat akan 

berangkat melalui prokes 

yang sudah kita tetapkan, 

sejak dari kampung ke 

tempat karantina yang 

kita siapkan harus 

memenuhi standar 

prokes," ujar Kepala 

BP2MI Benny ketika 

berbicara kepada media 

usai acara kick off 

Penempatan Perawat 

Program Goverment to 

Goverment (G to G) di 

Jerman Tahun 2022 di 

Jakarta, Kamis. Dia 

memperingatkan kepada 

para calon PMI untuk 

terus menerapkan 

protokol kesehatan, 

mengingat status negatif 

COVID-19 menjadi salah 

satu syarat 

keberangkatan. 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696889/kepala-bp2mi-pastikan-penempatan-pmi-terus-perhatikan-prokes
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Ngopi Bareng 

Serikat Buruh, 

Wagub Sergai 

Aldin Tampung 

Aspirasi Buruh 

Positive Independen News Adlin Umar Yusri 

Tambunan 

Sergai | Untuk menjalin 

silaturahmi sekaligus 

menampung aspirasi, 

Wakil Bupati Serdang 

Bedagai H. Adlin Umar 

Yusri Tambunan, 

menggelar kegiatan Ngopi 

Bareng dengan Serikat 

Buruh dan Pekerja di 

Kopitomi Cafe di Jalan 

Negara/Simp. Dalam 

kesempatan itu, sambil 

berbincang santai penuh 

keakraban sembari 

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. "Syukur 

Alhamdulillah pertemuan 

ini bisa membuat 

komunikasi dua arah 

http://independennews.com/ngopi-bareng-serikat-buruh-wagub-sergai-aldin-tampung-aspirasi-buruh
http://independennews.com/ngopi-bareng-serikat-buruh-wagub-sergai-aldin-tampung-aspirasi-buruh
http://independennews.com/ngopi-bareng-serikat-buruh-wagub-sergai-aldin-tampung-aspirasi-buruh
http://independennews.com/ngopi-bareng-serikat-buruh-wagub-sergai-aldin-tampung-aspirasi-buruh
http://independennews.com/ngopi-bareng-serikat-buruh-wagub-sergai-aldin-tampung-aspirasi-buruh
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antara Pemkab dengan 

serikat pekerja yg ada di 

Sergai. 
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Dua 

Penyelundup 

PMI Ilegal, 

Acing dan Ong 

Dijerat Pasal 

Pencucian 

Uang 

Negativ

e 

Meja Redaksi Harry 

Goldenhardt 

Kedua tersangka tersebut, 

Acing yang merupakan 

pemiliki kapal pengangkut 

PMI ilegal dan tengelam 

hingga menelan puluhan 

korban jiwa di Johor 

Bahru, Malaysia. Dan 

tersangka Ong, 

merupakan pelaku yang 

mengumpulkan para PMI 

dari berbagai daerah. 

"Tersangka Acing dan Ong 

diterapkan UU Tindak 

Pidana Pencucian Uang. 

Dalam pengungkapan 

kasus tersebut, 

Ditreskrimum Polda Kepri 

telah menangkap Acing 

pemiliki kapal, selain itu 

juga menangkap M alias 

Ong, JI alias J, AS alias AB 

dan ES alias E yang 

merupakan jaringan 

dalam pengiriman PMI ke 

Malaysia. 
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Kapolres Cek 

Ruang Isolasi 

Covid-19 di 

RSUD dan BLK 

Neutral Pelita Riau Andi Yul Ltg Kapolres Kepulauan 

Meranti AKBP Andi Yul 

LTG SH SIK MH, Kamis 

(10/2/2022) siang, 

melakukan pengecekan 

terhadap ruangan isolasi 

Covid-19 yang berada di 

RSUD dan Balai Latihan 

Kerja (BLK) Selatpanjang. 

Wakil Ketua Satuan Tugas 

(Satgas) Penanggulangan 

Covid-19 Kabupaten 

Kepulauan Meranti itu 

menyampaikan agar pihak 

RSUD dan pengelola 

Isolater BLK untuk selalu 

http://mejaredaksi.co.id/2022/02/10/dua-penyelundup-pmi-ilegal-acing-dan-ong-dijerat-pasal-pencucian-uang
http://mejaredaksi.co.id/2022/02/10/dua-penyelundup-pmi-ilegal-acing-dan-ong-dijerat-pasal-pencucian-uang
http://mejaredaksi.co.id/2022/02/10/dua-penyelundup-pmi-ilegal-acing-dan-ong-dijerat-pasal-pencucian-uang
http://mejaredaksi.co.id/2022/02/10/dua-penyelundup-pmi-ilegal-acing-dan-ong-dijerat-pasal-pencucian-uang
http://mejaredaksi.co.id/2022/02/10/dua-penyelundup-pmi-ilegal-acing-dan-ong-dijerat-pasal-pencucian-uang
http://mejaredaksi.co.id/2022/02/10/dua-penyelundup-pmi-ilegal-acing-dan-ong-dijerat-pasal-pencucian-uang
http://mejaredaksi.co.id/2022/02/10/dua-penyelundup-pmi-ilegal-acing-dan-ong-dijerat-pasal-pencucian-uang
http://pelitariau.com/berita/detail/25918/kapolres-cek-ruang-isolasi-covid19-di-rsud-dan-blk
http://pelitariau.com/berita/detail/25918/kapolres-cek-ruang-isolasi-covid19-di-rsud-dan-blk
http://pelitariau.com/berita/detail/25918/kapolres-cek-ruang-isolasi-covid19-di-rsud-dan-blk
http://pelitariau.com/berita/detail/25918/kapolres-cek-ruang-isolasi-covid19-di-rsud-dan-blk
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dalam kondisi siaga, 

sebagai langkah antisipasi 

jika terjadi kasus 

terkonfirmasi positif. 

"Baik di RSUD maupun 

BLK harus tetap siaga. 

Saat pengecekan 

tersebut, Kapolres 

didampingi Kabag Ops 

Kompol Yudi Setiawan SH 

MH. Hadir juga Direktur 

RSUD Kepulauan Meranti 

dr Prima dan staff, Kabid 

P2P Dinas Kesehatan 

Zulham Efendi. 
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Kalimantan 

Timur 

Nominasi 

Paritrana 

Award 2021 

Positive Media Reformasi Hadi Mulyadi Kalimantan Timur menjadi 

provinsi yang masuk 

dalam calon penerima 

Penghargaan Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan 

(Paritrana Award) Tahun 

2021. Kalimantan Timur 

menjadi salah satu 

nominasi Paritrana Award 

Tahun 2021," kata Rini 

Suryarini. Kabar itu 

disampaikan Deputi 

Direktur Wilayah BPJS 

Ketenagakerjaan 

Kalimantan Rini Suryarini 

di Rumah Dinas Wakil 

Gubernur Kalimantan 

Timur, Kamis (10/2/2022). 

Gandeng BPS Kalimantan 

Timur, Diskominfo Kukar 

Gelar Workshop Statistik 

Sektoral. 
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Peringati Bulan 

K3 Nasional, 

Brantas 

Abipraya 

Dukung 

Perlindungan 

Tenaga Kerja 

Negativ

e 

Press Release Miftakhul Anas Dalam rangka 

memperingati bulan K3 

Nasional yang tiap 

tahunnya jatuh pada 

tanggal 12 Januari-12 

Februari, PT Brantas 

Abipraya (Persero) yang 

http://mediareformasi.com/kalimantan-timur-nominasi-paritrana-award-2021
http://mediareformasi.com/kalimantan-timur-nominasi-paritrana-award-2021
http://mediareformasi.com/kalimantan-timur-nominasi-paritrana-award-2021
http://mediareformasi.com/kalimantan-timur-nominasi-paritrana-award-2021
http://mediareformasi.com/kalimantan-timur-nominasi-paritrana-award-2021
http://pressrelease.kontan.co.id/news/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja
http://pressrelease.kontan.co.id/news/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja
http://pressrelease.kontan.co.id/news/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja
http://pressrelease.kontan.co.id/news/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja
http://pressrelease.kontan.co.id/news/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja
http://pressrelease.kontan.co.id/news/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja
http://pressrelease.kontan.co.id/news/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja
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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. 

"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. 
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Kick-Off 

Program 

Penempatan 

Perawat G to G 

di Jerman di 

fasilitasi oleh 

BP2MI 

Positive Tanamo News Benny Rhamdani Indonesia resmi memulai 

program untuk mengirim 

tenaga perawat ke Jerman 

dalam skema 

penempatan pemerintah 

atau government to 

government (G to G) yang 

akan dimulai pada 2022. 

http://www.tanamonews.com/2022/02/kick-off-program-penempatan-perawat-g.html
http://www.tanamonews.com/2022/02/kick-off-program-penempatan-perawat-g.html
http://www.tanamonews.com/2022/02/kick-off-program-penempatan-perawat-g.html
http://www.tanamonews.com/2022/02/kick-off-program-penempatan-perawat-g.html
http://www.tanamonews.com/2022/02/kick-off-program-penempatan-perawat-g.html
http://www.tanamonews.com/2022/02/kick-off-program-penempatan-perawat-g.html
http://www.tanamonews.com/2022/02/kick-off-program-penempatan-perawat-g.html
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"Indonesia akan menjadi 

negara pertama 

menempatkan pekerja 

migran ke Jerman dengan 

skema G to G," kata 

Kepala BP2MI Benny 

Rhamdani dalam acara 

"Kick-Off Program 

Penempatan Perawat G to 

G di Jerman Tahun 2022" 

Kamis 10/02/22. 

Keberhasilan kerja sama 

itu, kata Benny, 

merupakan wujud dari 

kolaborasi dan dukungan 

dari perwakilan Republik 

Indonesia di Jerman, 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, 

Kementerian Luar Negeri 

dan Kementerian 

Kesehatan. Dia 

memastikan bahwa 

Indonesia akan 

mengirimkan anak-anak 

bangsa yang memiliki 

kompetensi dan 

kualifikasi ke Jerman. 
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Kapolres Cek 

Ruang Isolasi 

Covid-19 di 

RSUD dan BLK 

Neutral Liputan4.com Andi Yul Ltg Kapolres Kepulauan 

Meranti AKBP Andi Yul 

LTG SH SIK MH, Kamis 

(10/2/2022) siang, 

melakukan pengecekan 

terhadap ruangan isolasi 

Covid-19 yang berada di 

RSUD dan Balai Latihan 

Kerja (BLK) Selatpanjang. 

Wakil Ketua Satuan Tugas 

(Satgas) Penanggulangan 

Covid-19 Kabupaten 

Kepulauan Meranti itu 

menyampaikan agar pihak 

RSUD dan pengelola 

Isolater BLK untuk selalu 

dalam kondisi siaga, 

http://liputan4.com/kapolres-cek-ruang-isolasi-covid-19-di-rsud-dan-blk
http://liputan4.com/kapolres-cek-ruang-isolasi-covid-19-di-rsud-dan-blk
http://liputan4.com/kapolres-cek-ruang-isolasi-covid-19-di-rsud-dan-blk
http://liputan4.com/kapolres-cek-ruang-isolasi-covid-19-di-rsud-dan-blk
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sebagai langkah antisipasi 

jika terjadi kasus 

terkonfirmasi positif. 

"Baik di RSUD maupun 

BLK harus tetap siaga. 

Saat pengecekan 

tersebut, Kapolres 

didampingi Kabag Ops 

Kompol Yudi Setiawan SH 

MH. Hadir juga Direktur 

RSUD Kepulauan Meranti 

dr Prima dan staff, Kabid 

P2P Dinas Kesehatan 

Zulham Efendi. 
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BP2MI: 2022 

Jadi Tahun 

Penempatan 

PMI Skema G 

to G 

Neutral Republika Benny Rhamdani Kepala Badan 

Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) 

Benny Rhamdani 

mengatakan 2022 akan 

menjadi tahun 

penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) 

dengan fokus skema 

penempatan pemerintah 

(government to 

government/G to G) dan 

pemerintah dengan 

swasta (government to 

private/G to P). "BP2MI 

telah menetapkan tahun 

2022 adalah tahun 

penempatan pekerja 

migran Indonesia, 

khususnya melalui skema 

penempatan pemerintah 

atau G to G dan G to P," 

kata Kepala BP2MI Benny 

ketika membuka program 

penempatan perawat 

dengan skema G to G ke 

Jerman di Jakarta, Kamis 

(10/2/2022). Sementara 

penempatan G to G pada 

2021 adalah sebesar 

19.234 PMI atau 2,2 

http://www.republika.co.id/berita/r73cym383/bp2mi-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-skema-g-to-g
http://www.republika.co.id/berita/r73cym383/bp2mi-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-skema-g-to-g
http://www.republika.co.id/berita/r73cym383/bp2mi-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-skema-g-to-g
http://www.republika.co.id/berita/r73cym383/bp2mi-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-skema-g-to-g
http://www.republika.co.id/berita/r73cym383/bp2mi-2022-jadi-tahun-penempatan-pmi-skema-g-to-g
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persen dari total 

penempatan skema antar-

swasta atau private to 

private (P to P) yang 

mencapai 848. 792 PMI. 

Skema G to G ke Jerman 

dimulai tahun ini, bukan 

skema penempatan 

pemerintah pertama yang 

dilakukan Indonesia untuk 

menempatkan 

pekerjanya. 
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Suspected 

Vietnamese 

people 

smuggler 

arrested and 

charged in the 

UK 

Negativ

e 

Vietnam  News  Mai Van Nguyen, an 

alleged high-ranking 

member of a Vietnamese 

people smuggling 

network, has been 

arrested and charged in 

the UK. NCA Branch 

Operations Manager Paul 

Boniface said: "This is the 

latest phase of an ongoing 

investigation into the 

activities of a significant 

smuggling network, 

bringing people illegally 

into the UK and then 

laundering the profits. 

The arrest is the most 

recent phase of an 

investigation into the 

smuggling of mainly 

Vietnamese migrants into 

the UK in the backs of 

lorries in August, 

September and October 

2020. The operation has 

already seen a number of 

others arrested and two 

men charged, including 

one other from 

Birmingham. 

http://vietnamnews.vn/society/1153507/suspected-vietnamese-people-smuggler-arrested-and-charged-in-the-uk.html
http://vietnamnews.vn/society/1153507/suspected-vietnamese-people-smuggler-arrested-and-charged-in-the-uk.html
http://vietnamnews.vn/society/1153507/suspected-vietnamese-people-smuggler-arrested-and-charged-in-the-uk.html
http://vietnamnews.vn/society/1153507/suspected-vietnamese-people-smuggler-arrested-and-charged-in-the-uk.html
http://vietnamnews.vn/society/1153507/suspected-vietnamese-people-smuggler-arrested-and-charged-in-the-uk.html
http://vietnamnews.vn/society/1153507/suspected-vietnamese-people-smuggler-arrested-and-charged-in-the-uk.html
http://vietnamnews.vn/society/1153507/suspected-vietnamese-people-smuggler-arrested-and-charged-in-the-uk.html
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Antisipasi 

Kasus Covid-

19, Kapolres 

Meranti Minta 

RSUD dan BLK 

Tetap Siaga 

Positive Goriau Andi Yul Ltg Kapolres Kepulauan 

Meranti, AKBP Andi Yul 

LTG SH SIK MH, 

melakukan pengecekan 

terhadap ruangan isolasi 

Covid-19 yang berada di 

RSUD dan Balai Latihan 

Kerja (BLK) Selatpanjang, 

Kamis (10/2/2022). Wakil 

Ketua Satuan Tugas 

(Satgas) Penanggulangan 

Covid-19 Kabupaten 

Kepulauan Meranti itu 

menyampaikan agar pihak 

RSUD dan pengelola 

Isolater BLK untuk selalu 

dalam kondisi siaga, 

sebagai langkah antisipasi 

jika terjadi kasus 

terkonfirmasi positif. 

"Baik di RSUD maupun 

BLK harus tetap siaga. 

Saat pengecekan 

tersebut, Kapolres 

didampingi Kabag Ops 

Kompol Yudi Setiawan SH 

MH. Hadir juga Direktur 

RSUD Kepulauan Meranti, 

dr Prima dan staff, Kabid 

P2P Dinas Kesehatan, 

Zulham Efendi. 
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Wakil Bupati 

Gresik 

Aminatun 

Habibah Lantik 

Pengurus 

Kwarran 

Driyorejo Dan 

Kunjungi 

UMKM 

Neutral Sabda News Aminatun 

Habibah 

Wakil Bupati Gresik 

Aminatun Habibah yang 

juga merupakan Ketua 

Kwarcab Gerakan 

Pramuka Kabupaten 

Gresik hadir secara 

langsung untuk melantik 

pengurus baru. Setelah 

berkegiatan di Pendopo 

Kecamatan Driyorejo, 

Wakil Bupati Gresik 

Aminatun Habibah 

bergeser menuju UD 

Family Food yang 

http://www.goriau.com/berita/baca/antisipasi-kasus-covid19-kapolres-meranti-minta-rsud-dan-blk-tetap-siaga.html
http://www.goriau.com/berita/baca/antisipasi-kasus-covid19-kapolres-meranti-minta-rsud-dan-blk-tetap-siaga.html
http://www.goriau.com/berita/baca/antisipasi-kasus-covid19-kapolres-meranti-minta-rsud-dan-blk-tetap-siaga.html
http://www.goriau.com/berita/baca/antisipasi-kasus-covid19-kapolres-meranti-minta-rsud-dan-blk-tetap-siaga.html
http://www.goriau.com/berita/baca/antisipasi-kasus-covid19-kapolres-meranti-minta-rsud-dan-blk-tetap-siaga.html
http://www.goriau.com/berita/baca/antisipasi-kasus-covid19-kapolres-meranti-minta-rsud-dan-blk-tetap-siaga.html
http://sabdanews.com/2022/02/10/wakil-bupati-gresik-aminatun-habibah-lantik-pengurus-kwarran-driyorejo-dan-kunjungi-umkm
http://sabdanews.com/2022/02/10/wakil-bupati-gresik-aminatun-habibah-lantik-pengurus-kwarran-driyorejo-dan-kunjungi-umkm
http://sabdanews.com/2022/02/10/wakil-bupati-gresik-aminatun-habibah-lantik-pengurus-kwarran-driyorejo-dan-kunjungi-umkm
http://sabdanews.com/2022/02/10/wakil-bupati-gresik-aminatun-habibah-lantik-pengurus-kwarran-driyorejo-dan-kunjungi-umkm
http://sabdanews.com/2022/02/10/wakil-bupati-gresik-aminatun-habibah-lantik-pengurus-kwarran-driyorejo-dan-kunjungi-umkm
http://sabdanews.com/2022/02/10/wakil-bupati-gresik-aminatun-habibah-lantik-pengurus-kwarran-driyorejo-dan-kunjungi-umkm
http://sabdanews.com/2022/02/10/wakil-bupati-gresik-aminatun-habibah-lantik-pengurus-kwarran-driyorejo-dan-kunjungi-umkm
http://sabdanews.com/2022/02/10/wakil-bupati-gresik-aminatun-habibah-lantik-pengurus-kwarran-driyorejo-dan-kunjungi-umkm
http://sabdanews.com/2022/02/10/wakil-bupati-gresik-aminatun-habibah-lantik-pengurus-kwarran-driyorejo-dan-kunjungi-umkm
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merupakan sentra UMKM 

berbasis pengolahan ikan 

dan seafood yang berada 

di Desa Tenaru. GRESIK, 

SabdaNews.com- Gerakan 

Pramuka di Kabupaten 

Gresik mulai bergeliat dari 

tidur panjangnya. Hal ini 

ditandai dengan 

dilantiknya pengurus 

pramuka dari Majelis 

Pembimbing, Pengurus 

Kwartir Ranting dan 

Pengurus Lembaga 

Pemeriksa Keuangan (LPK) 

di berbagai Kwartir 

Ranting di seluruh 

Kecamatan di Kabupaten 

Gresik. 
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Dana RT 10 

Juta Bakal Cair, 

Ini 

Peruntukannya 

Neutral Berita Jatim  Tahun ini, sebanyak 6.842 

rukun tetangga (RT) di 

bumi reyog bakal 

menerima uang Rp 10 juta 

per RT per tahun. Uang 

sebanyak Rp 10 juta itu 

merupakan realisasi dari 

program dana RT yang 

dicanangkan oleh Bupati 

Sugiri Sancoko dan Wakil 

bupati Lisdyarita. 

"Pencarian dalam dua 

tahap, tahap pertama 

senilai Rp 7,5 juta, dan 

tahap kedua untuk 

menggenapi Rp 10 juta, 

yakni Rp 2,5 juta," kata 

Kepala Bidang (Kabid) 

Pembinaan Desa Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (DPMD) 

Kabupaten Ponorogo, Tini 

Fifyantini, saat ditemui 

beritajatim. Com di 

http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/dana-rt-10-juta-bakal-cair-ini-peruntukannya
http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/dana-rt-10-juta-bakal-cair-ini-peruntukannya
http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/dana-rt-10-juta-bakal-cair-ini-peruntukannya
http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/dana-rt-10-juta-bakal-cair-ini-peruntukannya
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kantornya, Kamis 

(10/2/2022). 
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Akomodir 

Kepentingan 

Upah, 

Kabupaten 

Mimika Harus 

Segera Bentuk 

Apindo 

Neutral Tabaos14.com Yohanes Felix 

Helyanan 

Demi mengakomodir 

suara para pekerja 

mengenai upah maka 

Mimika harus segera 

membentuk Asosiasi 

Pengusaha Indonesia ( 

APINDO). Menurut 

Yohanes merespon 

persoalan yang 

disampaikan Kepala dinas 

tenaga kerja (Kadisnaker) 

Mimika bahwa belum 

adanya Apindo yang 

menyebabkan usulan 

kenaikan upah pekerja 

tahun 2022 yang akhirnya 

harus dikonsultasikan 

dengan APINDO Provinsi, 

harusnya Pemkab dan 

para pengusaha di Timika 

harus respon cepat. 

Karena upah setelah 

dibahas dewan 

pengupahan harus 

disetujui Apindo lalu 

diteruskan ke provinsi 

untuk disahkan Gubernur. 

Wakil Ketua II DPRD 

Mimika, Yohanes Felix 

Helyanan, SE saat ditemui 

Tabaos14. 
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Memperingati 

Bulan K3 

Nasional, 

Brantas 

Abipraya 

Dukung 

Penjagaan 

Tenaga Kerja di 

Era Digitalisasi 

Negativ

e 

Rakyat Sultra Miftakhul Anas Rakyatsultra,- 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) 

http://tabaos14.com/baca/akomodir-kepentingan-upah-kabupaten-mimika-harus-segera-bentuk-apindo.html
http://tabaos14.com/baca/akomodir-kepentingan-upah-kabupaten-mimika-harus-segera-bentuk-apindo.html
http://tabaos14.com/baca/akomodir-kepentingan-upah-kabupaten-mimika-harus-segera-bentuk-apindo.html
http://tabaos14.com/baca/akomodir-kepentingan-upah-kabupaten-mimika-harus-segera-bentuk-apindo.html
http://tabaos14.com/baca/akomodir-kepentingan-upah-kabupaten-mimika-harus-segera-bentuk-apindo.html
http://tabaos14.com/baca/akomodir-kepentingan-upah-kabupaten-mimika-harus-segera-bentuk-apindo.html
http://tabaos14.com/baca/akomodir-kepentingan-upah-kabupaten-mimika-harus-segera-bentuk-apindo.html
http://rakyatsultra.com/2022/02/memperingati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-penjagaan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
http://rakyatsultra.com/2022/02/memperingati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-penjagaan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
http://rakyatsultra.com/2022/02/memperingati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-penjagaan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
http://rakyatsultra.com/2022/02/memperingati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-penjagaan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
http://rakyatsultra.com/2022/02/memperingati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-penjagaan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
http://rakyatsultra.com/2022/02/memperingati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-penjagaan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
http://rakyatsultra.com/2022/02/memperingati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-penjagaan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
http://rakyatsultra.com/2022/02/memperingati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-penjagaan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
http://rakyatsultra.com/2022/02/memperingati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-penjagaan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi
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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. 

"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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BP2MI : Siap 

Kirim Tenaga 

Perawat dalam 

Skema G to G 

Mulai 

Semester II 

2022 

Positive Tempo.co Benny Rhamdani Indonesia resmi memulai 

program pengiriman 

tenaga perawat ke Jerman 

dalam skema 

penempatan pemerintah 

atau government to 

government (G to G) pada 

semester II 2022. 

Penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) 

melalui program triple 

http://www.tempo.co/read/1559582/bp2mi-siap-kirim-tenaga-perawat-dalam-skema-g-to-g-mulai-semester-ii-2022
http://www.tempo.co/read/1559582/bp2mi-siap-kirim-tenaga-perawat-dalam-skema-g-to-g-mulai-semester-ii-2022
http://www.tempo.co/read/1559582/bp2mi-siap-kirim-tenaga-perawat-dalam-skema-g-to-g-mulai-semester-ii-2022
http://www.tempo.co/read/1559582/bp2mi-siap-kirim-tenaga-perawat-dalam-skema-g-to-g-mulai-semester-ii-2022
http://www.tempo.co/read/1559582/bp2mi-siap-kirim-tenaga-perawat-dalam-skema-g-to-g-mulai-semester-ii-2022
http://www.tempo.co/read/1559582/bp2mi-siap-kirim-tenaga-perawat-dalam-skema-g-to-g-mulai-semester-ii-2022
http://www.tempo.co/read/1559582/bp2mi-siap-kirim-tenaga-perawat-dalam-skema-g-to-g-mulai-semester-ii-2022
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win ini merupakan tindak 

lanjut dari 

penandatanganan 

perjanjian kerja sama 

antara Badan 

Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) 

dengan Agensi 

Ketenagakerjaan Federal 

(Bundesagenturfr Arbeit) 

pada Juli 2021. Kepala 

Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI), Benny 

Rhamdani, 

mengungkapkan, 

"Indonesia akan menjadi 

negara pertama yang 

menempatkan pekerja 

migran ke Jerman dengan 

skema G to G sejak 

instrumen terbaru UU 

Imigrasi Jerman 2020 

diterbitkan," jelasnya 

pada acara Kick Off 

Program Penempatan 

Perawat G to G di Jerman 

tahun 2022, secara virtual 

pada Kamis 10 Februari 

2022. Pada 2022 juga 

akan menjadi tahun 

penempatan PMI melalui 

skema government to 

private atau penempatan 

dengan swasta. 
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BPJamsostek 

Yogyakarta 

menyerahkan 

santunan 

kecelakaan 

kerja 

Positive Antara Yogya Muhammad 

Riadh 

BPJS Ketenagakerjaan 

atau BPJamsostek Cabang 

Yogyakarta menyerahkan 

santunan Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK) 

kepada tiga ahli waris 

peserta yang meninggal 

dunia karena kecelakaan 

kerja. Santunan manfaat 

Jaminan Kecelakaan Kerja 

http://jogja.antaranews.com/berita/538325/bpjamsostek-yogyakarta-menyerahkan-santunan-kecelakaan-kerja
http://jogja.antaranews.com/berita/538325/bpjamsostek-yogyakarta-menyerahkan-santunan-kecelakaan-kerja
http://jogja.antaranews.com/berita/538325/bpjamsostek-yogyakarta-menyerahkan-santunan-kecelakaan-kerja
http://jogja.antaranews.com/berita/538325/bpjamsostek-yogyakarta-menyerahkan-santunan-kecelakaan-kerja
http://jogja.antaranews.com/berita/538325/bpjamsostek-yogyakarta-menyerahkan-santunan-kecelakaan-kerja
http://jogja.antaranews.com/berita/538325/bpjamsostek-yogyakarta-menyerahkan-santunan-kecelakaan-kerja
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(JKK) diserahkan secara 

simbolis kepada ahli waris 

peserta BPJamsostek saat 

upacara peringatan Bulan 

K3 tahun 2022 di 

Yogyakarta, Kamis. Kami 

sadar bahwa santunan 

yang kami berikan tidak 

dapat menggantikan 

almarhum, tapi kami 

berharap santunan yang 

kami berikan dapat 

bermanfaat sebagaimana 

mestinya untuk keluarga 

yang ditinggalkan," kata 

Kepala Kantor Cabang 

BPJamsostek Cabang 

Yogyakarta, Muhammad 

Riadh. Sepanjang 2021, ia 

mencatat sebanyak 

45.391 klaim dengan 

nominal Rp407,4 miliar 

yang telah dibayarkan 

oleh BPJamsostek Cabang 

Yogyakarta beserta kantor 

cabang se-DIY. 
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Kapolres Cek 

Ruang Isolasi 

Covid-19 di 

RSUD dan BLK 

Neutral Harian Fikiran Sumut Andi Yul Ltg Kapolres Kepulauan 

Meranti AKBP Andi Yul 

LTG SH SIK MH, Kamis 

(10/2/2022) siang, 

melakukan pengecekan 

terhadap ruangan isolasi 

Covid-19 yang berada di 

RSUD dan Balai Latihan 

Kerja (BLK) Selatpanjang. 

Wakil Ketua Satuan Tugas 

(Satgas) Penanggulangan 

Covid-19 Kabupaten 

Kepulauan Meranti itu 

menyampaikan agar pihak 

RSUD dan pengelola 

Isolater BLK untuk selalu 

dalam kondisi siaga, 

sebagai langkah antisipasi 

jika terjadi kasus 

http://www.harianfikiransumut.com/2022/02/kapolres-cek-ruang-isolasi-covid-19-di.html
http://www.harianfikiransumut.com/2022/02/kapolres-cek-ruang-isolasi-covid-19-di.html
http://www.harianfikiransumut.com/2022/02/kapolres-cek-ruang-isolasi-covid-19-di.html
http://www.harianfikiransumut.com/2022/02/kapolres-cek-ruang-isolasi-covid-19-di.html
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terkonfirmasi positif. 

"Baik di RSUD maupun 

BLK harus tetap siaga. 

Saat pengecekan 

tersebut, Kapolres 

didampingi Kabag Ops 

Kompol Yudi Setiawan SH 

MH. Hadir juga Direktur 

RSUD Kepulauan Meranti 

dr Prima dan staff, Kabid 

P2P Dinas Kesehatan 

Zulham Efendi. 
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Lewat 

Penyediaan 

Pangan, 

Transjakarta 

Gandeng Food 

Station Untuk 

Tingkatkan 

Kesejahteraan 

Karyawan 

Positive Suara Merdeka Jakarta Mochammad 

Yana 

Aditya,Pamrihadi 

Wiraryo 

Dalam upaya 

meningkatkan 

kesejahteraan karyawan 

Transjakarta, PT Food 

Station Tjipinang Jaya 

(FSTJ) bekerja sama 

dengan PT Transportasi 

Jakarta (Transjakarta) 

melakukan 

penandatanganan 

Perjanjian Kerja Sama 

(PKS) Penyediaan Pangan 

untuk Karyawan 

Transjakarta. Kerja sama 

dengan PT Transjakarta 

kali ini merupakan 

implementasi program 

besutan PT FSTJ yang 

dinamakan Berkawan 

(Beras Karyawan BUMD). 

"Jadi program Berkawan 

ini bukan saja membantu 

penyerapan Food Station, 

tetapi juga menyerap 

beras dari petani di 

berbagai daerah sentra 

produksi," kata Pamrihadi. 

Penandatanganan 

Perjanjian Kerja Sama 

(PKS) antara Direktur 

Utama PT FSTJ, Pamrihadi 

Wiraryo dengan Direktur 

Utama PT Transjakarta 

http://jakarta.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-1342637578/lewat-penyediaan-pangan-transjakarta-gandeng-food-station-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-karyawan
http://jakarta.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-1342637578/lewat-penyediaan-pangan-transjakarta-gandeng-food-station-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-karyawan
http://jakarta.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-1342637578/lewat-penyediaan-pangan-transjakarta-gandeng-food-station-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-karyawan
http://jakarta.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-1342637578/lewat-penyediaan-pangan-transjakarta-gandeng-food-station-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-karyawan
http://jakarta.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-1342637578/lewat-penyediaan-pangan-transjakarta-gandeng-food-station-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-karyawan
http://jakarta.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-1342637578/lewat-penyediaan-pangan-transjakarta-gandeng-food-station-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-karyawan
http://jakarta.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-1342637578/lewat-penyediaan-pangan-transjakarta-gandeng-food-station-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-karyawan
http://jakarta.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-1342637578/lewat-penyediaan-pangan-transjakarta-gandeng-food-station-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-karyawan
http://jakarta.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-1342637578/lewat-penyediaan-pangan-transjakarta-gandeng-food-station-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-karyawan
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Mochammad Yana Aditya 

di Aula GBK, Kantor Pusat 

Transjakarta, Cawang, 

Jakarta Timur, kamis 

(10/2). 
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THLT 

Ditanggung 

BPJS, Tapi 

Dengan Syarat 

! 

Positive Betv News  Pegawai non ASN atau 

Tenaga Harian Lepas 

Terdaftar (THLT) di 

lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lebong boleh 

berbahagia. Saat ini, 

Pemkab Lebong sudah 

mengalokasikan anggaran 

untuk ratusan THLT 

sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, 

menyusul diterbitkannya 

Permendagri nomor 27 

tahun 2021. Namun 

demikian, THLT yang 

mendapatkan jaminan 

sosial ini minimal sudah 

bekerja selama 6 bulan, 

hal ini sesuai dengan 

aturan yang ada. Merujuk 

pada ketentuan ini, maka 

THLT yang ada dijajaran 

Pemkab Lebong bakal 

diusulkan masuk menjadi 

peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. 
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Menaker Ida 

Tinjau 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Pemeriksaan 

IVA di 

Semarang 

Positive Jurnas David 

Hidayat,Ida 

Fauziyah 

Dalam sambutannya, 

Menaker Ida 

menyampaikan 

penyelenggaraan kegiatan 

Pemeriksaan IVA tes ini 

sebagai wujud nyata 

program aksi kepedulian 

terhadap tenaga kerja 

perempuan. 

"Pemeriksaan kesehatan 

ini penting sebagai upaya 

untuk mencegah dan 

mendeteksi secara dini 

http://betv.rakyatbengkulu.com/thlt-ditanggung-bpjs-tapi-dengan-syarat
http://betv.rakyatbengkulu.com/thlt-ditanggung-bpjs-tapi-dengan-syarat
http://betv.rakyatbengkulu.com/thlt-ditanggung-bpjs-tapi-dengan-syarat
http://betv.rakyatbengkulu.com/thlt-ditanggung-bpjs-tapi-dengan-syarat
http://betv.rakyatbengkulu.com/thlt-ditanggung-bpjs-tapi-dengan-syarat
http://www.jurnas.com/artikel/111082/Menaker-Ida-Tinjau-Pelaksanaan-Kegiatan-Pemeriksaan-IVA-di-Semarang
http://www.jurnas.com/artikel/111082/Menaker-Ida-Tinjau-Pelaksanaan-Kegiatan-Pemeriksaan-IVA-di-Semarang
http://www.jurnas.com/artikel/111082/Menaker-Ida-Tinjau-Pelaksanaan-Kegiatan-Pemeriksaan-IVA-di-Semarang
http://www.jurnas.com/artikel/111082/Menaker-Ida-Tinjau-Pelaksanaan-Kegiatan-Pemeriksaan-IVA-di-Semarang
http://www.jurnas.com/artikel/111082/Menaker-Ida-Tinjau-Pelaksanaan-Kegiatan-Pemeriksaan-IVA-di-Semarang
http://www.jurnas.com/artikel/111082/Menaker-Ida-Tinjau-Pelaksanaan-Kegiatan-Pemeriksaan-IVA-di-Semarang
http://www.jurnas.com/artikel/111082/Menaker-Ida-Tinjau-Pelaksanaan-Kegiatan-Pemeriksaan-IVA-di-Semarang
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terjadinya kanker leher 

rahim pada pekerja 

perempuan yang 

merupakan juga bagian 

dari Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3), 

untuk itu sosialisasi dan 

pemeriksaaan secara 

berkala harus dilakukan," 

ungkap Menaker Ida. 

Lebih lanjut, Menaker 

berharap peran serta 

pengusaha dan kerjasama 

pemerintah dapat 

mengurangi risiko kanker 

serviks pada pekerja 

perempuan di Indonesia 

sejak dini. Pada 

kesempatan ini, Menaker 

Ida mengajak para pekerja 

perempuan yang telah 

terdaftar dalam 

kepesertaan baik dari 

BPJS Ketenagakerjaan 

maupun kesehatan, 

mereka sebenarnya 

berhak mendapatkan 

layanan manfaat 

pemeriksaan IVA tes ini. 
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BPJAMSOSTEK 

dorong 

komitmen 

Kabupaten HSS 

raih Paritrana 

Award 

Positive Antara Kalsel Tito Hartono Badan Perlindungan 

Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) 

mendorong kometmen 

Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan (HSS) dapat 

meraih penghargaan 

Paritrana Award. 

Penghargaan Paritrana 

Award merupakan 

apresiasi dari pemerintah 

kepada pemerintah 

daerah dan pelaku usaha 

yang telah mendukung 

penuh implementasi 

http://kalsel.antaranews.com/berita/311621/bpjamsostek-dorong-komitmen-kabupaten-hss-raih-paritrana-award
http://kalsel.antaranews.com/berita/311621/bpjamsostek-dorong-komitmen-kabupaten-hss-raih-paritrana-award
http://kalsel.antaranews.com/berita/311621/bpjamsostek-dorong-komitmen-kabupaten-hss-raih-paritrana-award
http://kalsel.antaranews.com/berita/311621/bpjamsostek-dorong-komitmen-kabupaten-hss-raih-paritrana-award
http://kalsel.antaranews.com/berita/311621/bpjamsostek-dorong-komitmen-kabupaten-hss-raih-paritrana-award
http://kalsel.antaranews.com/berita/311621/bpjamsostek-dorong-komitmen-kabupaten-hss-raih-paritrana-award
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program jaminan sosial 

ketenagakerjaan. Kepala 

Kantor Cabang 

BPJAMSOSTEK 

Banjarmasin, Kalimantan 

Selatan Tito Hartono di 

Banjarmasin, Kamis, 

menyampaikan, bahwa 

pemerintah daerah 

Kabupaten HSS 

menyatakan 

berkomitmen meraih 

penghargaan itu 

kedepannya. 

BPJAMSOSTEK pun, kata 

Tito, telah membantu 

upaya percepatan 

peningkatan perlindungan 

penuh kepada semua 

pekerjaan dengan 

melakukan rapat 

koordinasi, monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan 

program Jamsostek di 

Kabupaten HSS tersebut 

pada 8 Januari 2022 di 

Aula Mufakat HSS. 
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Selama 

Pandemi, TKI 

Ilegal yang 

Masuk ke 

Malaysia 

Meningkat 

Hingga 146 

Persen, Kemlu: 

Ini Fenomena 

Gunung ES 

Neutral Suara.com Judha Nugraha Kementerian Luar Negeri 

(Kemlu) mencatat adanya 

peningkatan jumlah 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI), atau yang biasa 

disebut tenaga kerja 

Indonesia (TKI), hingga 

146 persen yang bekerja 

secara ilegal di Malaysia. 

Ia mengemukakan, 

langkah pengawasan 

perbatasan yang lebih 

tepat untuk mencegah 

keberangkatan secara 

ilegal, penegakkan hukum 

yang tegas terhadap 

pihak-pihak yang 

memberangkatkan 

http://www.suara.com/news/2022/02/10/213120/selama-pandemi-tki-ilegal-yang-masuk-ke-malaysia-meningkat-hingga-146-persen-kemlu-ini-fenomena-gunung-es
http://www.suara.com/news/2022/02/10/213120/selama-pandemi-tki-ilegal-yang-masuk-ke-malaysia-meningkat-hingga-146-persen-kemlu-ini-fenomena-gunung-es
http://www.suara.com/news/2022/02/10/213120/selama-pandemi-tki-ilegal-yang-masuk-ke-malaysia-meningkat-hingga-146-persen-kemlu-ini-fenomena-gunung-es
http://www.suara.com/news/2022/02/10/213120/selama-pandemi-tki-ilegal-yang-masuk-ke-malaysia-meningkat-hingga-146-persen-kemlu-ini-fenomena-gunung-es
http://www.suara.com/news/2022/02/10/213120/selama-pandemi-tki-ilegal-yang-masuk-ke-malaysia-meningkat-hingga-146-persen-kemlu-ini-fenomena-gunung-es
http://www.suara.com/news/2022/02/10/213120/selama-pandemi-tki-ilegal-yang-masuk-ke-malaysia-meningkat-hingga-146-persen-kemlu-ini-fenomena-gunung-es
http://www.suara.com/news/2022/02/10/213120/selama-pandemi-tki-ilegal-yang-masuk-ke-malaysia-meningkat-hingga-146-persen-kemlu-ini-fenomena-gunung-es
http://www.suara.com/news/2022/02/10/213120/selama-pandemi-tki-ilegal-yang-masuk-ke-malaysia-meningkat-hingga-146-persen-kemlu-ini-fenomena-gunung-es
http://www.suara.com/news/2022/02/10/213120/selama-pandemi-tki-ilegal-yang-masuk-ke-malaysia-meningkat-hingga-146-persen-kemlu-ini-fenomena-gunung-es
http://www.suara.com/news/2022/02/10/213120/selama-pandemi-tki-ilegal-yang-masuk-ke-malaysia-meningkat-hingga-146-persen-kemlu-ini-fenomena-gunung-es
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termasuk kepada tekong 

yang memberangkatkan 

TKI secara ilegal. "Di sisi 

lain kita juga mendorong 

pihak Malaysia untuk juga 

bisa melakukan 

penegakan hukum yang 

tegas terhadap tekong-

tekong dan juga majikan 

yang mempekerjakan 

pekerja asing secara 

ilegal," katanya. Judha 

menuturkan, peningkatan 

TKI yang signifikan terjadi 

melalui wilayah 

Semenanjung Malaysia. 
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Pemkab Kudus 

Siapkan Rp 500 

Juta untuk 

Kembangkan 

Omah UKM 

Positive Tribun News Jateng  Dinas Tenaga Kerja 

Perindustrian Koperasi 

dan Usaha Kecil 

Menengah (Disperinkop 

dan UKM) Kabupaten 

Kudus menyiapkan Omah 

UMKM Kudus pada tahun 

2022. Kepala Disperinkop 

dan UKM Kabupaten 

Kudus, Rini Kartika 

menjelaskan, 

menganggarkan sebesar 

Rp 500 juta untuk 

menyiapkan fasilitas bagi 

UKM di Kabupaten Kudus. 

Rencananya lokasi Omah 

UKM itu akan 

menggunakan eks gudang 

di Balai Latihan Kerja 

(BLK) yang sudah ditinjau 

Bupati Kudus, HM 

Hartopo dan Ketua DPRD 

Kudus, Masan, beberapa 

waktu lalu. Selanjutnya, 

pihaknya akan 

menjadikan tempat itu 

sebagai display sejumlah 

http://jateng.tribunnews.com/2022/02/10/pemkab-kudus-siapkan-rp-500-juta-untuk-kembangkan-omah-ukm
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/10/pemkab-kudus-siapkan-rp-500-juta-untuk-kembangkan-omah-ukm
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/10/pemkab-kudus-siapkan-rp-500-juta-untuk-kembangkan-omah-ukm
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/10/pemkab-kudus-siapkan-rp-500-juta-untuk-kembangkan-omah-ukm
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/10/pemkab-kudus-siapkan-rp-500-juta-untuk-kembangkan-omah-ukm
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produk UKM di Kabupaten 

Kudus. 
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Fitrah Malik 

Ingin Pengurus 

LKK se- Kota 

Cirebon 

Dapatkan 

Program BP 

Jamsostek dari 

Pemerintah 

Neutral Inapos Dedi Supriyadi Acara tersebut dihadiri 

oleh anggota Komisi III 

DPRD Kota Cirebon, Fitrah 

Malik, Asisten Daerah 1 

Bidang Pemerintahan dan 

Kesra Sutisna, dan Kepala 

BP Jamsostek Cabang 

Cirebon, Dedi Supriyadi. 

Anggota Komisi III DPRD 

Kota Cirebon, Fitrah Malik 

menyampaikan, bahwa 

Program BP Jamsostek ini 

tidak ada ruginya. "Karena 

sosialisasi saat ini 

kebanyakan dari pengurus 

LKK, dan di sini juga ada 

wakil pemerintah Bapak 

Asda 1 bapak Sutisna dan 

bapak Fitrah Malik 

anggota Komisi III DPRD 

Kota Cirebon. KOTA 

CIREBON.- Forum 

Panjunan Bersatu (FPB) 

Kelurahan Panjunan Kota 

Cirebon menggelar 

sosialisasi Program BPJS 

Ketenagakerjaan atau BP 

Jamsostek bersama BP 

Jamsostek Cabang 

Cirebon. 
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Kapolres Cek 

Ruang Isolasi 

Covid-19 di 

RSUD dan BLK 

Neutral Riau Time Andi Yul Ltg Kapolres Kepulauan 

Meranti AKBP Andi Yul 

LTG SH SIK MH, Kamis 

(10/2/2022) siang, 

melakukan pengecekan 

terhadap ruangan isolasi 

Covid-19 yang berada di 

RSUD dan Balai Latihan 

Kerja (BLK) Selatpanjang. 

Wakil Ketua Satuan Tugas 

(Satgas) Penanggulangan 

Covid-19 Kabupaten 

http://inapos.com/fitrah-malik-ingin-pengurus-lkk-se-kota-cirebon-dapatkan-program-bp-jamsostek-dari-pemerintah
http://inapos.com/fitrah-malik-ingin-pengurus-lkk-se-kota-cirebon-dapatkan-program-bp-jamsostek-dari-pemerintah
http://inapos.com/fitrah-malik-ingin-pengurus-lkk-se-kota-cirebon-dapatkan-program-bp-jamsostek-dari-pemerintah
http://inapos.com/fitrah-malik-ingin-pengurus-lkk-se-kota-cirebon-dapatkan-program-bp-jamsostek-dari-pemerintah
http://inapos.com/fitrah-malik-ingin-pengurus-lkk-se-kota-cirebon-dapatkan-program-bp-jamsostek-dari-pemerintah
http://inapos.com/fitrah-malik-ingin-pengurus-lkk-se-kota-cirebon-dapatkan-program-bp-jamsostek-dari-pemerintah
http://inapos.com/fitrah-malik-ingin-pengurus-lkk-se-kota-cirebon-dapatkan-program-bp-jamsostek-dari-pemerintah
http://inapos.com/fitrah-malik-ingin-pengurus-lkk-se-kota-cirebon-dapatkan-program-bp-jamsostek-dari-pemerintah
http://www.riautime.com/news/detail/4968/kapolres-cek-ruang-isolasi-covid19-di-rsud-dan-blk
http://www.riautime.com/news/detail/4968/kapolres-cek-ruang-isolasi-covid19-di-rsud-dan-blk
http://www.riautime.com/news/detail/4968/kapolres-cek-ruang-isolasi-covid19-di-rsud-dan-blk
http://www.riautime.com/news/detail/4968/kapolres-cek-ruang-isolasi-covid19-di-rsud-dan-blk
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Kepulauan Meranti itu 

menyampaikan agar pihak 

RSUD dan pengelola 

Isolater BLK untuk selalu 

dalam kondisi siaga, 

sebagai langkah antisipasi 

jika terjadi kasus 

terkonfirmasi positif. 

"Baik di RSUD maupun 

BLK harus tetap siaga. 

Saat pengecekan 

tersebut, Kapolres 

didampingi Kabag Ops 

Kompol Yudi Setiawan SH 

MH. Hadir juga Direktur 

RSUD Kepulauan Meranti 

dr Prima dan staff, Kabid 

P2P Dinas Kesehatan 

Zulham Efendi. 
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Kapolres Cek 

Ruang Isolasi 

Covid-19 di 

RSUD dan BLK 

Neutral Meranti One Andi Yul Ltg Kapolres Kepulauan 

Meranti AKBP Andi Yul 

LTG SH SIK MH, Kamis 

(10/2/2022) siang, 

melakukan pengecekan 

terhadap ruangan isolasi 

Covid-19 yang berada di 

RSUD dan Balai Latihan 

Kerja (BLK) Selatpanjang. 

Wakil Ketua Satuan Tugas 

(Satgas) Penanggulangan 

Covid-19 Kabupaten 

Kepulauan Meranti itu 

menyampaikan agar pihak 

RSUD dan pengelola 

Isolater BLK untuk selalu 

dalam kondisi siaga, 

sebagai langkah antisipasi 

jika terjadi kasus 

terkonfirmasi positif. 

"Baik di RSUD maupun 

BLK harus tetap siaga. 

Saat pengecekan 

tersebut, Kapolres 

didampingi Kabag Ops 

Kompol Yudi Setiawan SH 

http://merantione.com/view/berita/19774/Kapolres-Cek-Ruang-Isolasi-Covid-19-di-RSUD-dan-BLK.html
http://merantione.com/view/berita/19774/Kapolres-Cek-Ruang-Isolasi-Covid-19-di-RSUD-dan-BLK.html
http://merantione.com/view/berita/19774/Kapolres-Cek-Ruang-Isolasi-Covid-19-di-RSUD-dan-BLK.html
http://merantione.com/view/berita/19774/Kapolres-Cek-Ruang-Isolasi-Covid-19-di-RSUD-dan-BLK.html
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MH. Hadir juga Direktur 

RSUD Kepulauan Meranti 

dr Prima dan staff, Kabid 

P2P Dinas Kesehatan 

Zulham Efendi. 
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Wakil Ketua 

Satgas Meranti 

Berharap 

Ruang Isolasi 

Selalu 

Dibersihkan 

Positive Riau Post Andi Yul Ltg Aktivitas ini dipimpin oleh 

Wakil Ketua Satgas AKBP 

Andi Yul LTG SH SIK MH, 

Kamis (10/2/2022) siang. 

Satgas Percepatan 

Penanggulangan Covid-19 

Kepulauan Meranti 

kembali memastikan 

ketersediaan ruang 

isolasi. Ia beserta jajaran 

melakukan pengecekan 

satu persatu ruangan 

isolasi yang berada di 

RSUD dan Balai Latihan 

Kerja (BLK) Selatpanjang, 

Pusat Kabupaten 

Kepulauan Meranti. 

Pengecekan tersebut 

dilakukan sebagai tindak 

lanjut dari rapat 

koordinasi yang diikuti 

oleh seluruh unsur 

forkopimda provinsi, 

kabupaten dan kota di 

Riau beberapa hari lalu. 
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2 Penyelundup 

PMI Ilegal di 

Tanjungbalai 

Sumatra Utara 

Diringkus Polisi 

Positive Voi  Dua orang diduga sindikat 

penyelundup Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) 

Ilegal ditangkap Satuan 

Reskrim Polres 

Tanjungbalai, Sumatera 

Utara. Kapolres 

Tanjungbalai AKBP 

Triyadi, mengatakan, 

kedua tersangka yang 

diamankan merupakan 

perempuan berinisial MIS 

(40) dan pria berinisial 

NAS (35). Penangkapan 

http://riaupos.jawapos.com/kepulauan-meranti/10/02/2022/267468/wakil-ketua-satgas-meranti-berharap-ruang-isolasi-selalu-dibersihkan.html
http://riaupos.jawapos.com/kepulauan-meranti/10/02/2022/267468/wakil-ketua-satgas-meranti-berharap-ruang-isolasi-selalu-dibersihkan.html
http://riaupos.jawapos.com/kepulauan-meranti/10/02/2022/267468/wakil-ketua-satgas-meranti-berharap-ruang-isolasi-selalu-dibersihkan.html
http://riaupos.jawapos.com/kepulauan-meranti/10/02/2022/267468/wakil-ketua-satgas-meranti-berharap-ruang-isolasi-selalu-dibersihkan.html
http://riaupos.jawapos.com/kepulauan-meranti/10/02/2022/267468/wakil-ketua-satgas-meranti-berharap-ruang-isolasi-selalu-dibersihkan.html
http://riaupos.jawapos.com/kepulauan-meranti/10/02/2022/267468/wakil-ketua-satgas-meranti-berharap-ruang-isolasi-selalu-dibersihkan.html
http://voi.id/berita/133626/2-penyelundup-pmi-ilegal-di-tanjungbalai-sumut-diringkus-polisi
http://voi.id/berita/133626/2-penyelundup-pmi-ilegal-di-tanjungbalai-sumut-diringkus-polisi
http://voi.id/berita/133626/2-penyelundup-pmi-ilegal-di-tanjungbalai-sumut-diringkus-polisi
http://voi.id/berita/133626/2-penyelundup-pmi-ilegal-di-tanjungbalai-sumut-diringkus-polisi
http://voi.id/berita/133626/2-penyelundup-pmi-ilegal-di-tanjungbalai-sumut-diringkus-polisi
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kedua tersangka berawal 

dari penggerebekan yang 

dilakukan petugas ke 

tempat penampungan 

para PMI ilegal di 

Kelurahan Sijambi, 

Kecamatan Datukbandar, 

Kota Tanjungbalai 

beberapa waktu lalu. 

"Tersangka MIS berperan 

sebagai pencari calon 

PMI, Kemudian tersangka 

Nas sebagai pengantar 

para PMI," kata AKBP 

Triyadi, Kamis, 10 

Februari. 
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Pekerja Sound 

Sistem STB 

Trenggalek Kini 

Dilindungi BPJS 

Ketenagakerjaa

n Program BPU 

Positive Harianbangsa.net  Trenggalek, HB.net- 

Pekerja informal atau 

pekerja Bukan Penerima 

Upah (BPU) saat ini begitu 

banyak ragamnya. Dan 

kini, para pekerja sound 

system yang tergabung 

dalam Kelompok Sound 

Tugu Bersaudara (STB) 

dari wilayah Kecamatan 

Tugu, Kab. Trenggalek 

sudah terdaftar aktif 

menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan pada 

sektor program Bukan 

Penerima Upah (BPU). 

Sudah ada agen Perisai 

BPJS Ketenagakerjaan 

Trenggalek, Arnita Setiani 

yang langsung 

mendatangi tempat 

sekretariat STB untuk 

menginformasikan cara 

pendaftaran, pembayaran 

iuran dan manfaat-

manfaat apa saja yang 

didapatkan ketika menjadi 

peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. 

http://harianbangsa.net/pekerja-sound-sistem-stb-trenggalek-kini-dilindungi-bpjs-ketenagakerjaan-program-bpu
http://harianbangsa.net/pekerja-sound-sistem-stb-trenggalek-kini-dilindungi-bpjs-ketenagakerjaan-program-bpu
http://harianbangsa.net/pekerja-sound-sistem-stb-trenggalek-kini-dilindungi-bpjs-ketenagakerjaan-program-bpu
http://harianbangsa.net/pekerja-sound-sistem-stb-trenggalek-kini-dilindungi-bpjs-ketenagakerjaan-program-bpu
http://harianbangsa.net/pekerja-sound-sistem-stb-trenggalek-kini-dilindungi-bpjs-ketenagakerjaan-program-bpu
http://harianbangsa.net/pekerja-sound-sistem-stb-trenggalek-kini-dilindungi-bpjs-ketenagakerjaan-program-bpu
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"Harapannya para para 

anggota STB dapat 

menjalankan pekerjaan 

secara produktif dengan 

tenang dan aman karena 

sudah terjamin penuh 

oleh BPJS 

Ketenagakerjaan dalam 

hal risiko kecelakaan kerja 

dan kematian," jelas 

Septian Satya Prabowo 

selaku Pps Kepala Kantor 

Cabang Trenggalek. 
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TransJakarta 

Resmi 

Berkolaborasi 

dengan Food 

Station 

Positive Businessnews.co.id Angelina Betris Dalam upaya 

meningkatkan 

kesejahteraan karyawan, 

PT Transportasi Jakarta 

(Transjakarta) bersama PT 

Food Station Tjipinang 

Jaya secara resmi 

melakukan kolaborasi. 

Kerja sama ini ditandai 

dengan proses 

penandatanganan 

perjanjian penyediaan 

pangan untuk karyawan 

TransJakarta antara kedua 

belah pihak yang 

dilaksanakan di kantor 

pusat PT Transjakarta, 

Cawang, Jakarta Timur, 

Kamis (10/2/2022). Acara 

tersebut dihadiri langsung 

oleh Direktur Utama PT 

Transportasi Jakarta 

(Transjakarta) M. Yana 

Aditya, Direktur Utama PT 

Food Station Tjipinang 

Jaya Pamrihadi Wiraryo, 

serta seluruh jajaran 

direksi dan perwakilan 

serikat pekerja 

Transjakarta. Kepala Divisi 

Sekretaris Korporasi dan 

Humas PT Transjakarta 

http://businessnews.co.id/transjakarta-resmi-berkolaborasi-dengan-food-station
http://businessnews.co.id/transjakarta-resmi-berkolaborasi-dengan-food-station
http://businessnews.co.id/transjakarta-resmi-berkolaborasi-dengan-food-station
http://businessnews.co.id/transjakarta-resmi-berkolaborasi-dengan-food-station
http://businessnews.co.id/transjakarta-resmi-berkolaborasi-dengan-food-station
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(Transjakarta), Angelina 

Betris menyampaikan 

kerja sama ini juga 

sebagai tindak lanjut dari 

Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) yang sebelumnya 

sudah dilakukan oleh 

perusahaan bersama 

dengan serikat pekerja. 
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Menakertrans 

diminta 

lindungi 

pekerja migran 

Indonesia 

Positive Antara Kalteng Lanyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti 

meminta Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) 

melindungi pekerja 

migran Indonesia (PMI) 

untuk mendapatkan 

kepastian hukum. 

"Kemenakertrans harus 

menunjukkan 

keberpihakan kepada 

kepastian hukum dan 

perlindungan para tenaga 

migran Indonesia," kata 

LaNyalla dalam 

keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Kamis. 

Permintaan ini 

disampaikan sebagai 

tanggapan atas rencana 

ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) 

perekrutan pekerja rumah 

tangga (PRT) asal 

Indonesia yang akan 

dipekerjakan di Malaysia. 

LaNyalla meminta 

penunjukan Perusahaan 

Penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (P3MI) 

harus bersertifikat dan 

berlegalitas. 

http://kalteng.antaranews.com/berita/541229/menakertrans-diminta-lindungi-pekerja-migran-indonesia
http://kalteng.antaranews.com/berita/541229/menakertrans-diminta-lindungi-pekerja-migran-indonesia
http://kalteng.antaranews.com/berita/541229/menakertrans-diminta-lindungi-pekerja-migran-indonesia
http://kalteng.antaranews.com/berita/541229/menakertrans-diminta-lindungi-pekerja-migran-indonesia
http://kalteng.antaranews.com/berita/541229/menakertrans-diminta-lindungi-pekerja-migran-indonesia
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Anggota DPRD 

Kota Cirebon 

Fitrah Malik 

Berharap 

Pemkot 

Daftarkan LKK 

Peserta BPJS 

Ketenagakerjaa

n 

Neutral Times Indonesia  Anggota Komisi III DPRD 

Kota Cirebon, Fitrah Malik 

meminta kepada 

Pemerintah Daerah 

(Pemda) Kota Cirebon 

untuk merumuskan agar 

pengurus Lembaga 

Keswadayaan Kelurahan 

(LKK) bisa diikutsertakan 

menjadi peserta a. Hal itu 

diungkapkan Fitrah, saat 

menghadiri sosialisasi 

program BPJS 

Ketenagakerjaan yang 

dilakukan oleh Forum 

Panjunan Bersatu (FPB) 

bekerjasama dengan 

Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang 

Cirebon, di Sekretariat 

FPB, Panjunan Kota 

Cirebon, Kamis 

(10/2/2022). Fitrah 

menilai, ikut menjadi 

peserta BPJS 

Ketenagakerjaan banyak 

mendapatkan manfaat. 

"Semoga Pemda Kota 

Cirebon bisa merumuskan 

supaya LKK bisa jadi 

peserta BPJS 

Ketenagakerjaan dan bisa 

dibiayai dari APBD, tapi 

juga tentunya juga mesti 

disesuaikan dengan 

keuangan daerah," kata 

Fitrah. 
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Diduga 

Miskomunikasi, 

Kadis 

Nakertrans 

Bolmong Sebut 

PT Advanced 

Agri Indonesia 

Negativ

e 

Komentar  Pabrik Pengeringan 

jagung yang dikerjakan 

oleh PT Advanced Agri 

Indonesia sangat 

diapresiasi oleh 

masyarakat dalam hal ini 

oleh para petani jagung di 

Kabupaten Bolmong 

http://www.timesindonesia.co.id/read/news/396023/anggota-dprd-kota-cirebon-fitrah-malik-berharap-pemkot-daftarkan-lkk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/396023/anggota-dprd-kota-cirebon-fitrah-malik-berharap-pemkot-daftarkan-lkk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/396023/anggota-dprd-kota-cirebon-fitrah-malik-berharap-pemkot-daftarkan-lkk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/396023/anggota-dprd-kota-cirebon-fitrah-malik-berharap-pemkot-daftarkan-lkk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/396023/anggota-dprd-kota-cirebon-fitrah-malik-berharap-pemkot-daftarkan-lkk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/396023/anggota-dprd-kota-cirebon-fitrah-malik-berharap-pemkot-daftarkan-lkk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/396023/anggota-dprd-kota-cirebon-fitrah-malik-berharap-pemkot-daftarkan-lkk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/396023/anggota-dprd-kota-cirebon-fitrah-malik-berharap-pemkot-daftarkan-lkk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/396023/anggota-dprd-kota-cirebon-fitrah-malik-berharap-pemkot-daftarkan-lkk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.komentar.co/2022/02/diduga-miskomunikasi-kadis-nakertrans.html
http://www.komentar.co/2022/02/diduga-miskomunikasi-kadis-nakertrans.html
http://www.komentar.co/2022/02/diduga-miskomunikasi-kadis-nakertrans.html
http://www.komentar.co/2022/02/diduga-miskomunikasi-kadis-nakertrans.html
http://www.komentar.co/2022/02/diduga-miskomunikasi-kadis-nakertrans.html
http://www.komentar.co/2022/02/diduga-miskomunikasi-kadis-nakertrans.html
http://www.komentar.co/2022/02/diduga-miskomunikasi-kadis-nakertrans.html
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Beroperasi 

Ilegal 

Provinsi Sulawesi Utara. 

Ditempat terpisah salah 

satu penanggungjawab 

manajer sipil di PT 

Advanced Agri Indonesia 

atas nama Ujang Rubiat 

ketika ditemui saat 

sedang mengawasi 

pekerjaan, menjelaskan 

bahwa pihak perusahaan 

sudah menyelesaikan 

semua yang berhubungan 

dengan perijinan dan 

tenaga kerja, "Itulah 

sebabnya semua berjalan 

dengan baik," klaim 

Rubiat. Ironisnya, 

menurut pengakuan 

Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) 

Kabupaten Bolaang 

Mongondow Dedi 

Mokodongan, perusahaan 

tersebut belum melapor 

tentang kedatangannya 

dan aktifitasnya di tanah 

Totabuan, saat ditemui 

Komentar.co diruang 

kerjanya semestinya, kata 

Mokodongan, tenaga 

kerja wajib dilaporkan 

serta persyaratan lainnya 

wajib dimasukan sebelum 

beraktifitas. "Mereka juga 

harus melaporkan berapa 

tenaga kerja disitu, sudah 

tercatat atau belum 

karena sampai saat ini 

belum tercatat di Dinas 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten 

Bolaang Mongondow, 

sementara mereka sudah 

mulai bekerja. 

http://www.komentar.co/2022/02/diduga-miskomunikasi-kadis-nakertrans.html
http://www.komentar.co/2022/02/diduga-miskomunikasi-kadis-nakertrans.html
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67 Rohingya 

Kabur, Kini 

Tersisa 41 

Orang Lagi di 

BLK 

Lhokseumawe 

Negativ

e 

Serambi Indonesia  Jumlah para pengungsi 

Rohingya yang kabur dari 

lokasi penampungan Balai 

Latihan Kerja (BLK) 

Kandang Lhokseumawe 

terus bertambah. Sesuai 

data terakhir dari Satgas 

Penanganan Pengungsi 

Rohingya Kota 

Lhokseumawe, jumlah 

Rohingya yang kabur 

sudah mencapai 67 orang. 

Juru Bicara Satgas 

Penanggulangan 

Pengungsi Rohingya 

Lhokseumawe, Marzuki, 

Kamis (10/2/2022), 

mengakui sudah ada 67 

pengungsi Rohingya yang 

kabur. Disebutkan juga, 

pelarian 67 rohingya dari 

BLK Kandang terjadi 

dalam enam tahap. 

176
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Kinerja Sido 

Muncul 

Sepanjang 

2021 Kembali 

Tunjukkan Tren 

Positif 

Positive Semarangpedia David 

Hidayat,Ida 

Fauziyah 

SEMARANG[SemarangPed

ia]- Manajemen PT 

Industri Jamu dan Farmasi 

Sido Muncul Tbk (SIDO) 

optimistis kinerja 2022 

mampu menunjukkan 

tren positif, setelah pada 

semester II/2021berhasil 

mencatat pertumbuhan 

yang menggembirakan. 

Direktur Utama PT 

Industri Jamu dan Farmasi 

Sido Muncul David 

Hidayat mengatakan 

kinerja manajemen sangat 

menggembirakan dan 

kenaikan penjualan yang 

melebihi target yang telah 

ditetapkan, seiring 

dengan terjadinya 

lonjakan permintaan 

produk-produk herbal dan 

http://aceh.tribunnews.com/2022/02/10/67-rohingya-kabur-kini-tersisa-41-orang-lagi-di-blk-lhokseumawe
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/10/67-rohingya-kabur-kini-tersisa-41-orang-lagi-di-blk-lhokseumawe
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/10/67-rohingya-kabur-kini-tersisa-41-orang-lagi-di-blk-lhokseumawe
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/10/67-rohingya-kabur-kini-tersisa-41-orang-lagi-di-blk-lhokseumawe
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/10/67-rohingya-kabur-kini-tersisa-41-orang-lagi-di-blk-lhokseumawe
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/10/67-rohingya-kabur-kini-tersisa-41-orang-lagi-di-blk-lhokseumawe
http://semarangpedia.com/kinerja-sido-muncul-sepanjang-2021-kembali-tunjukkan-tren-positif
http://semarangpedia.com/kinerja-sido-muncul-sepanjang-2021-kembali-tunjukkan-tren-positif
http://semarangpedia.com/kinerja-sido-muncul-sepanjang-2021-kembali-tunjukkan-tren-positif
http://semarangpedia.com/kinerja-sido-muncul-sepanjang-2021-kembali-tunjukkan-tren-positif
http://semarangpedia.com/kinerja-sido-muncul-sepanjang-2021-kembali-tunjukkan-tren-positif
http://semarangpedia.com/kinerja-sido-muncul-sepanjang-2021-kembali-tunjukkan-tren-positif
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juga minuman kesehatan. 

Menurutnya, laju bisnis di 

tahun 2021 ini berjalan 

mulus, bahkan Sido 

Muncul pun semakin 

sigap dalam melakukan 

berbagai strategi 

menyikapi lonjakan 

permintaan yang terjadi 

hingga menuntut 

perseroan untuk gerak 

cepat supaya dapat 

memenuhi permintaan 

pasar. Bahkan ke 

depannya ditunjang hasil 

penerapan teknologi 

green house yang akan 

menunjang effisiensi 

pengadaan bahan baku," 

ujar David seusai 

mendampingi Menaker 

Ida Fauziyah meninjau 

penyelenggaraan kegiatan 

pemeriksaan IVA (Inspeksi 

Visual Asam Asetat) yang 

digelar di Kawasan Agro 

Wisata Sido Muncul, 

Bergas, Kabupaten 

Semarang, Kamis (10/2). 
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Sikapi Naiknya 

Kasus Positif 

Covid 19, Ini 

Langkah yang 

Dilakukan 

Pemkab 

Lampung 

Selatan - 

Banten 

Ekspose 

Positive Banteneks Pose Ida Fauziyah Menyikapi perkembangan 

naiknya kasus positif 

Covid 19 varian Omicron, 

Pemkab Lampung Selatan 

menggelar Rakor 

pengendalian penyebaran 

Covid 19. Rakor 

pengendalian penyebaran 

Covid 19 yang digelar 

tersebut, membahas 

langkah yatang akan 

dilakukan Pemkab 

Lampung Selatan dalam 

menekan penyebaran 

Covid 19. Data Pemkab 

Lampung Selatan, yang 

http://www.bantenekspose.id/news/pr-2342638043/sikapi-naiknya-kasus-positif-covid-19-ini-langkah-yang-dilakukan-pemkab-lampung-selatan
http://www.bantenekspose.id/news/pr-2342638043/sikapi-naiknya-kasus-positif-covid-19-ini-langkah-yang-dilakukan-pemkab-lampung-selatan
http://www.bantenekspose.id/news/pr-2342638043/sikapi-naiknya-kasus-positif-covid-19-ini-langkah-yang-dilakukan-pemkab-lampung-selatan
http://www.bantenekspose.id/news/pr-2342638043/sikapi-naiknya-kasus-positif-covid-19-ini-langkah-yang-dilakukan-pemkab-lampung-selatan
http://www.bantenekspose.id/news/pr-2342638043/sikapi-naiknya-kasus-positif-covid-19-ini-langkah-yang-dilakukan-pemkab-lampung-selatan
http://www.bantenekspose.id/news/pr-2342638043/sikapi-naiknya-kasus-positif-covid-19-ini-langkah-yang-dilakukan-pemkab-lampung-selatan
http://www.bantenekspose.id/news/pr-2342638043/sikapi-naiknya-kasus-positif-covid-19-ini-langkah-yang-dilakukan-pemkab-lampung-selatan
http://www.bantenekspose.id/news/pr-2342638043/sikapi-naiknya-kasus-positif-covid-19-ini-langkah-yang-dilakukan-pemkab-lampung-selatan
http://www.bantenekspose.id/news/pr-2342638043/sikapi-naiknya-kasus-positif-covid-19-ini-langkah-yang-dilakukan-pemkab-lampung-selatan
http://www.bantenekspose.id/news/pr-2342638043/sikapi-naiknya-kasus-positif-covid-19-ini-langkah-yang-dilakukan-pemkab-lampung-selatan
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dilakukan Dinkes per 

tanggal 18 Maret 2020 

hingga 8 Februari 2022 di 

Kabupaten Lampung 

Selatan, telah tercatat 

sebanyak 4.729 Kasus 

yang terkonfirmasi prositif 

Covid 19. Baca juga : 

Pengelola Warteg Embat 

Pembantunya, Ini 

Ancaman Hukumannya 

Kata Kapolsek Kompol 

Mustakim Dikutip dari 

laman resmi Pemkab 

Lampung Selatan, pada 

periode 1 Januari 2022 

hingga 8 Februari 2022 

terdapat sebanyak 161 

kasus baru positif Covid 

19. 
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Jalin 

Silaturahmi 

dan Tampung 

Aspirasi, 

Wabup Sergai 

Ajak Serikat 

Pekerja "Ngopi 

Bareng" 

Positive Ini Medan Bung 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 

http://www.inimedanbung.com/2022/02/10/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://www.inimedanbung.com/2022/02/10/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://www.inimedanbung.com/2022/02/10/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://www.inimedanbung.com/2022/02/10/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://www.inimedanbung.com/2022/02/10/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://www.inimedanbung.com/2022/02/10/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://www.inimedanbung.com/2022/02/10/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
http://www.inimedanbung.com/2022/02/10/jalin-silaturahmi-dan-tampung-aspirasi-wabup-sergai-ajak-serikat-pekerja-ngopi-bareng
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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 (saran dan 

masukan), Wakil Bupati 

Serdang Bedagai (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. 
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Polisi Tangkap 

2 Tersangka 

Penyelundup 

PMI Ilegal di 

Tanjungbalai 

Sumatra Utara 

Positive Detik  Polisi menangkap dua 

orang tersangka 

penyelundup pekerja 

migran Indonesia (PMI) 

ilegal di Tanjungbalai, 

Sumatera Utara (Sumatra 

Utara). Tersangka yang 

ditangkap kemudian 

dibawa ke Polres 

Tanjungbalai. 

Penangkapan berawal 

dari penggerebekan 

tempat penampungan 

oleh polisi beberapa 

waktu yang lalu. Mereka 

http://news.detik.com/berita/d-5937342/polisi-tangkap-2-tersangka-penyelundup-pmi-ilegal-di-tanjungbalai-sumut
http://news.detik.com/berita/d-5937342/polisi-tangkap-2-tersangka-penyelundup-pmi-ilegal-di-tanjungbalai-sumut
http://news.detik.com/berita/d-5937342/polisi-tangkap-2-tersangka-penyelundup-pmi-ilegal-di-tanjungbalai-sumut
http://news.detik.com/berita/d-5937342/polisi-tangkap-2-tersangka-penyelundup-pmi-ilegal-di-tanjungbalai-sumut
http://news.detik.com/berita/d-5937342/polisi-tangkap-2-tersangka-penyelundup-pmi-ilegal-di-tanjungbalai-sumut
http://news.detik.com/berita/d-5937342/polisi-tangkap-2-tersangka-penyelundup-pmi-ilegal-di-tanjungbalai-sumut
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ditangkap pada Selasa 

(8/2) malam. 
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Luar Biasa, 

Sebanyak 255. 

043 Tenaga 

Kerja 

Kalimantan 

Timur Terserap 

di 11.236 

Perusahaan, Ini 

Kata Kepala 

Disnakertrans 

Suroto 

Neutral Suara.com  Sebanyak 255. 043 tenaga 

kerja di Provinsi 

Kalimantan Timur 

(Kalimantan Timur) 

terserap pada 11.236 

perusahaan yang tersebar 

di 10 kabupaten/kota. 

Sebanyak 11.236 

perusahaan di Kalimantan 

Timur yang mampu 

menyerap ratusan ribu 

pekerja tersebut dengan 

rincian, perusahaan mikro 

sebanyak 8.748 unit, 

perusahaan kecil 

sebanyak 1.006 unit, dan 

perusahaan besar 

sebanyak 476 unit. Hal itu 

disampaikan Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi 

Kalimantan Timur Suroto. 

"Sebanyak 255. 043 

tenaga kerja terserap di 

11.236 perusahaan," 

bebernya, melansir dari 

ANTARA, Kamis 

(10/2/2022). 
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Pemkot Gelar 

Malam 

Syukuran HUT 

Kota, 

Tampilkan Seni 

Budaya Paser 

Positive Ini Balikpapan Rahmad Masud Com- Pemerintah Kota 

Balikpapan menggelar 

malam syukuran HUT 

Kota Balikpapan ke 125 di 

halaman pemkot, Kamis 

(10/2/2022) malam. " 

Butuh 6 jam untuk 

merubah set panggung 

menjadi seperti malam 

ini, " ucap Ketua Panitia 

HUT Kota Arbain Side saat 

sambutan malam 

syukuran. BALIKPAPAN, 

http://kaltim.suara.com/read/2022/02/10/232420/luar-biasa-sebanyak-255043-tenaga-kerja-kaltim-terserap-di-11236-perusahaan-ini-kata-kepala-disnakertrans-suroto
http://kaltim.suara.com/read/2022/02/10/232420/luar-biasa-sebanyak-255043-tenaga-kerja-kaltim-terserap-di-11236-perusahaan-ini-kata-kepala-disnakertrans-suroto
http://kaltim.suara.com/read/2022/02/10/232420/luar-biasa-sebanyak-255043-tenaga-kerja-kaltim-terserap-di-11236-perusahaan-ini-kata-kepala-disnakertrans-suroto
http://kaltim.suara.com/read/2022/02/10/232420/luar-biasa-sebanyak-255043-tenaga-kerja-kaltim-terserap-di-11236-perusahaan-ini-kata-kepala-disnakertrans-suroto
http://kaltim.suara.com/read/2022/02/10/232420/luar-biasa-sebanyak-255043-tenaga-kerja-kaltim-terserap-di-11236-perusahaan-ini-kata-kepala-disnakertrans-suroto
http://kaltim.suara.com/read/2022/02/10/232420/luar-biasa-sebanyak-255043-tenaga-kerja-kaltim-terserap-di-11236-perusahaan-ini-kata-kepala-disnakertrans-suroto
http://kaltim.suara.com/read/2022/02/10/232420/luar-biasa-sebanyak-255043-tenaga-kerja-kaltim-terserap-di-11236-perusahaan-ini-kata-kepala-disnakertrans-suroto
http://kaltim.suara.com/read/2022/02/10/232420/luar-biasa-sebanyak-255043-tenaga-kerja-kaltim-terserap-di-11236-perusahaan-ini-kata-kepala-disnakertrans-suroto
http://kaltim.suara.com/read/2022/02/10/232420/luar-biasa-sebanyak-255043-tenaga-kerja-kaltim-terserap-di-11236-perusahaan-ini-kata-kepala-disnakertrans-suroto
http://kaltim.suara.com/read/2022/02/10/232420/luar-biasa-sebanyak-255043-tenaga-kerja-kaltim-terserap-di-11236-perusahaan-ini-kata-kepala-disnakertrans-suroto
http://kaltim.suara.com/read/2022/02/10/232420/luar-biasa-sebanyak-255043-tenaga-kerja-kaltim-terserap-di-11236-perusahaan-ini-kata-kepala-disnakertrans-suroto
http://www.inibalikpapan.com/pemkot-gelar-malam-syukuran-hut-kota-tampilkan-seni-budaya-paser
http://www.inibalikpapan.com/pemkot-gelar-malam-syukuran-hut-kota-tampilkan-seni-budaya-paser
http://www.inibalikpapan.com/pemkot-gelar-malam-syukuran-hut-kota-tampilkan-seni-budaya-paser
http://www.inibalikpapan.com/pemkot-gelar-malam-syukuran-hut-kota-tampilkan-seni-budaya-paser
http://www.inibalikpapan.com/pemkot-gelar-malam-syukuran-hut-kota-tampilkan-seni-budaya-paser
http://www.inibalikpapan.com/pemkot-gelar-malam-syukuran-hut-kota-tampilkan-seni-budaya-paser
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Ini balikpapan. Dalam 

acara ini, panggung besar 

untuk upacara HUT Kota 

yang digunakan Kamis 

pagi diubah dalam waktu 

6 jam menjadi panggung 

utama kegiatan syukuran. 

182

. 

10 

Februar

y 2022 

Aktivis Ormas 

Minta Disnaker 

Batanghari 

Tindak Tegas 

Perusahaan 

Nakal PT GNL 

Positive Duasatu.net  PT Gema Nusa Lestari (PT 

GNL) perusahaan 

bergerak di bidang pabrik 

triplek atau plywood ini di 

duga kangkangi peraturan 

perundang-undangan 

ketenagakerjaan, karena 

mempekerjakan 

karyawannya selama 12 

jam. Hal tersebut di 

ungkap oleh salah 

seorang karyawan yang 

minta namanya tak di 

libatkan, Kamis 

(10/2/2022) bahwa 

mereka bekerja dari pukul 

07.00 Wib pagi hingga 

pukul 07:00 Wib malam. 

Ironisnya lagi, setelah itu 

mereka hanya diberi 

waktu 1 jam untuk 

istirahat makan siang, 

kemudian harus bekerja 

kembali pada pukul 13:00 

Wib di setiap harinya jam 

kerja. Aktivis Ketua Ormas 

Laskar Merah Putih (LMP) 

Kecamatan Muara 

Tembesi Kabupaten 

Batanghari, M. Ali Zen hal 

tersebut jelas tidak sesuai 

dengan undang-undang 

ketenagakerjaan. 
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Peringati Bulan 

K3 Nasional, 

Kemnaker 

Gelar Tes IVA 

Neutral Jawa Post National 

Network 

David 

Hidayat,Ida 

Fauziyah 

Kegiatan tersebut berupa 

pemeriksaan IVA (Inspeksi 

Visual dengan Asam 

Asetat) kepada para 

http://www.duasatu.net/2022/02/aktivis-ormas-minta-disnaker-batanghari.html
http://www.duasatu.net/2022/02/aktivis-ormas-minta-disnaker-batanghari.html
http://www.duasatu.net/2022/02/aktivis-ormas-minta-disnaker-batanghari.html
http://www.duasatu.net/2022/02/aktivis-ormas-minta-disnaker-batanghari.html
http://www.duasatu.net/2022/02/aktivis-ormas-minta-disnaker-batanghari.html
http://www.duasatu.net/2022/02/aktivis-ormas-minta-disnaker-batanghari.html
http://www.jpnn.com/news/peringati-bulan-k3-nasional-kemnaker-gelar-tes-iva-untuk-pekerja-perempuan-di-sido-muncul
http://www.jpnn.com/news/peringati-bulan-k3-nasional-kemnaker-gelar-tes-iva-untuk-pekerja-perempuan-di-sido-muncul
http://www.jpnn.com/news/peringati-bulan-k3-nasional-kemnaker-gelar-tes-iva-untuk-pekerja-perempuan-di-sido-muncul
http://www.jpnn.com/news/peringati-bulan-k3-nasional-kemnaker-gelar-tes-iva-untuk-pekerja-perempuan-di-sido-muncul


 

164 

 

untuk Pekerja 

Perempuan di 

Sido Muncul 

tenaga kerja perempuan 

di PT Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul Tbk. 

Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah mengatakan 

Sido Muncul dipilih 

sebagai tempat 

penyelenggaraan kegiatan 

tersebut bukan tanpa 

alasan. "Kami ingin 

memberikan apresiasi 

kepada Sido Muncul 

karena tidak melakukan 

PHK selama masa sulit 

pandemi ini," ujar 

Menaker Ida di Kawasan 

Agro Wisata Pabrik Sido 

Muncul, Bergas, 

Semarang, Kamis (10/2). 

Selain itu, Menaker Ida 

menyebutkan Sido 

Muncul merupakan 

perusahaan yang 

memberi gaji karyawan di 

atas upah minimum 

provinsi. 

184

. 

10 

Februar

y 2022 

TKI Ilegal yang 

Masuk ke 

Malaysia 

Meningkat 

hingga 146 

Persen Selama 

Pandemi 

Negativ

e 

Sukabumi Update  Kementerian Luar Negeri 

(Kemlu) mencatat adanya 

peningkatan jumlah 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI), atau yang biasa 

disebut tenaga kerja 

Indonesia (TKI), hingga 

146 persen yang bekerja 

secara ilegal di Malaysia. 

"Ada peningkatan 146 

persen di wilayah 

semenanjung dari wilayah 

Sumatera dan juga Kepri 

menuju ke semenanjung 

Malaysia," jelasnya. "Kami 

mencatat peningkatan-

peningkatan 

keberangkatan warga 

negara kita secara ilegal 

http://www.jpnn.com/news/peringati-bulan-k3-nasional-kemnaker-gelar-tes-iva-untuk-pekerja-perempuan-di-sido-muncul
http://www.jpnn.com/news/peringati-bulan-k3-nasional-kemnaker-gelar-tes-iva-untuk-pekerja-perempuan-di-sido-muncul
http://www.jpnn.com/news/peringati-bulan-k3-nasional-kemnaker-gelar-tes-iva-untuk-pekerja-perempuan-di-sido-muncul
http://sukabumiupdate.com/posts/95337/tki-ilegal-yang-masuk-ke-malaysia-meningkat-hingga-146-persen-selama-pandemi
http://sukabumiupdate.com/posts/95337/tki-ilegal-yang-masuk-ke-malaysia-meningkat-hingga-146-persen-selama-pandemi
http://sukabumiupdate.com/posts/95337/tki-ilegal-yang-masuk-ke-malaysia-meningkat-hingga-146-persen-selama-pandemi
http://sukabumiupdate.com/posts/95337/tki-ilegal-yang-masuk-ke-malaysia-meningkat-hingga-146-persen-selama-pandemi
http://sukabumiupdate.com/posts/95337/tki-ilegal-yang-masuk-ke-malaysia-meningkat-hingga-146-persen-selama-pandemi
http://sukabumiupdate.com/posts/95337/tki-ilegal-yang-masuk-ke-malaysia-meningkat-hingga-146-persen-selama-pandemi
http://sukabumiupdate.com/posts/95337/tki-ilegal-yang-masuk-ke-malaysia-meningkat-hingga-146-persen-selama-pandemi
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ke Malaysia. Dari catatan 

kami terjadi peningkatan 

146 persen dari tahun 

2020 ke tahun 2021," ujar 

Direktur Perlindungan 

WNI dan Badan Hukum 

Indonesia Kemlu RI Judha 

Nugraha seperti dilansir 

dari suara.com--jejaring 

sukabumiupdate.com, 

Kamis (10/2/2022). 

185

. 

11 

Februar

y 2022 

Terpapar 

Covid-19 Lagi, 

Bupati 

Muarojambi 

Masnah 

Diisolasi 

Mandiri di 

Jakarta 

Positive Pojok Jambi  Bupati Muarojambi 

Masnah Busro, 

dikabarkan terkonfirmasi 

positif Covid-19. Ini 

setelah Masnah 

melakukan penjalanan 

dinas ke Jakarta beberapa 

waktu lalu. Saat ditemui 

usai membuka rapat 

Koordinasi dan Evaluasi 

BPJS Ketenagakerjaan 

kemarin, Sekda 

Muarojambi Budhi 

Hartono menyampaikan, 

saat ini Masnah tengah 

menjalani isolasi mandiri 

di Jakarta. Kabar ini 

dibenarkan oleh Sekda 

Muarojambi Budhi 

Hartono. 

186

. 

11 

Februar

y 2022 

LSP K3 

Nasional 

Promotor 

Sertifikasi K3 

BNSP 

Neutral Detik  Sertifikasi kompetensi K3 

adalah proses pemberian 

sertifikat kompetensi yang 

dilakukan secara 

sistematis dan obyektif 

oleh Lembaga Sertifikasi 

Profesi Keselamatan & 

Kesehatan Kerja Nasional 

(LSP K3 Nasional), melalui 

uji kompetensi yang 

mengacu kepada Standar 

Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia 

http://pojokjambi.com/read/2022/02/11/4204/terpapar-covid19-lagi-bupati-muarojambi-masnah-diisolasi-mandiri-di-jakarta
http://pojokjambi.com/read/2022/02/11/4204/terpapar-covid19-lagi-bupati-muarojambi-masnah-diisolasi-mandiri-di-jakarta
http://pojokjambi.com/read/2022/02/11/4204/terpapar-covid19-lagi-bupati-muarojambi-masnah-diisolasi-mandiri-di-jakarta
http://pojokjambi.com/read/2022/02/11/4204/terpapar-covid19-lagi-bupati-muarojambi-masnah-diisolasi-mandiri-di-jakarta
http://pojokjambi.com/read/2022/02/11/4204/terpapar-covid19-lagi-bupati-muarojambi-masnah-diisolasi-mandiri-di-jakarta
http://pojokjambi.com/read/2022/02/11/4204/terpapar-covid19-lagi-bupati-muarojambi-masnah-diisolasi-mandiri-di-jakarta
http://pojokjambi.com/read/2022/02/11/4204/terpapar-covid19-lagi-bupati-muarojambi-masnah-diisolasi-mandiri-di-jakarta
http://pojokjambi.com/read/2022/02/11/4204/terpapar-covid19-lagi-bupati-muarojambi-masnah-diisolasi-mandiri-di-jakarta
http://inet.detik.com/cyberlife/d-5937363/lsp-k3-nasional-promotor-sertifikasi-k3-bnsp
http://inet.detik.com/cyberlife/d-5937363/lsp-k3-nasional-promotor-sertifikasi-k3-bnsp
http://inet.detik.com/cyberlife/d-5937363/lsp-k3-nasional-promotor-sertifikasi-k3-bnsp
http://inet.detik.com/cyberlife/d-5937363/lsp-k3-nasional-promotor-sertifikasi-k3-bnsp
http://inet.detik.com/cyberlife/d-5937363/lsp-k3-nasional-promotor-sertifikasi-k3-bnsp
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(SKKNI). Untuk 

melaksanakan sertifikasi 

kompetensi K3 di seluruh 

wilayah Indonesia, Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi 

(BNSP) telah memberikan 

lisensi kepada LSP K3 

Nasional melalui Surat 

Keputusan Ketua BNSP 

nomor 

KEP.2621/BNSP/XII/2021. 

Perlu diketahui LSP K3 

Nasional juga telah 

memperoleh dukungan 

resmi dari Kementerian 

Ketenagakerjaan RI 

sebagai pemegang 

kebijakan nasional bidang 

K3 di Indonesia. 

Pertengahan bulan 

Januari lalu LSP K3 

Nasional telah 

melaksanakan uji 

kompetensi untuk 

pertama kalinya di salah 

satu Tempat Uji 

Kompetensi (TUK) 

sewaktu yang disaksikan 

langsung oleh BNSP. 

"Hingga beberapa tahun 

ke depan LSP K3 Nasional 

akan melaksanakan 

sertifikasi kompetensi 

bagi jutaan SDM K3 di 

seluruh Indonesia. 

187

. 

11 

Februar

y 2022 

Kanit Binmas 

Ipda Abdul 

Fuad Sambang 

PT CPB 

Neutral Independentnews45.c

om 

Abdul Fuad Com- Untuk menjaga 

situasi Perusahaan di 

wilayah Polsek Jawilan 

tetap kondusip, Kanit 

Binmas Polsek Jawilan 

Ipda Abdul Fuad 

melaksanakan sambang 

DDS (Door to Door 

Sistem) kepada HRD PT 

CPB Sdr Johan, Kamis 

http://www.independentnews45.com/2022/02/kanit-binmas-ipda-abdul-fuad-sambang-pt.html
http://www.independentnews45.com/2022/02/kanit-binmas-ipda-abdul-fuad-sambang-pt.html
http://www.independentnews45.com/2022/02/kanit-binmas-ipda-abdul-fuad-sambang-pt.html
http://www.independentnews45.com/2022/02/kanit-binmas-ipda-abdul-fuad-sambang-pt.html
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(10/02/2022) pukul 11.30 

Wib. KABUPATEN 

SERANG, INews45. Pada 

kesempatan tersebut 

Kanit Binmas memberikan 

himbauan kepada HRD 

Sdr. Johan untuk 

menyampaikan kepada 

karyawannya agar 

mengurangi mobilitas 

guna menekan 

penyebaran virus Covid-

19. Juga terkait seringnya 

aksi demo buruh, Fuad 

meminta agar pihak 

perusahaan selalu 

menyiapkan perwakilan 

karyawan untuk 

mengikuti aksi demo, hal 

tersebut untuk 

menghindari aksi 

sweeping yang dilakukan 

oleh massa aksi demo. 

188

. 

11 

Februar

y 2022 

ABK Hilang di 

Mauritius, 

Kemenlu Desak 

Pemerintah 

Mauritius 

Percepat 

Proses 

Penyelidikan 

Negativ

e 

Voa Judha Nugraha Judha menegaskan 

Kementerian Luar Negeri 

mendesak pemerintah 

Mauritius untuk 

mempercepat proses 

penyelidikan dan 

penegakan hukum untuk 

bisa memberikan 

kepastian terhadap nasib 

dan hak-hak ketujuh ABK 

yang masih dinyatakan 

hilang itu. Sedikitnya 

tujuh anak buah kapal 

(ABK) asal Indonesia 

hilang di perairan Port 

Louis, Mauritius, Afrika 

Timur sejak Februari 2021 

lalu. Kemudian pada 2 

Maret, lanjut Judha, 

aparat keamanan 

Mauritius dapat menarik 

kembali kapal Wei Fa ke 

http://www.voaindonesia.com/a/abk-hilang-di-mauritius-kemenlu-desak-pemerintah-mauritius-percepat-proses-penyelidikan/6435812.html
http://www.voaindonesia.com/a/abk-hilang-di-mauritius-kemenlu-desak-pemerintah-mauritius-percepat-proses-penyelidikan/6435812.html
http://www.voaindonesia.com/a/abk-hilang-di-mauritius-kemenlu-desak-pemerintah-mauritius-percepat-proses-penyelidikan/6435812.html
http://www.voaindonesia.com/a/abk-hilang-di-mauritius-kemenlu-desak-pemerintah-mauritius-percepat-proses-penyelidikan/6435812.html
http://www.voaindonesia.com/a/abk-hilang-di-mauritius-kemenlu-desak-pemerintah-mauritius-percepat-proses-penyelidikan/6435812.html
http://www.voaindonesia.com/a/abk-hilang-di-mauritius-kemenlu-desak-pemerintah-mauritius-percepat-proses-penyelidikan/6435812.html
http://www.voaindonesia.com/a/abk-hilang-di-mauritius-kemenlu-desak-pemerintah-mauritius-percepat-proses-penyelidikan/6435812.html
http://www.voaindonesia.com/a/abk-hilang-di-mauritius-kemenlu-desak-pemerintah-mauritius-percepat-proses-penyelidikan/6435812.html
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Pelabuahn Port Louis, 

namun tujuh ABK asal 

Indonesia tidak 

ditemukan. Lalu pada 

September 2021, 

kepolisian Mauritius 

melansir keterangan 

resmi yang menyatakan 

tujuh ABK dari Indonesia 

tersebut hilang. 

189

. 

11 

Februar

y 2022 

Polisi Tangkap 

2 Pelaku 

Penyelundup 

PMI Ilegal di 

Sumatra Utara 

Positive Suara.com Ahmad Dahlan Polisi menangkap dua 

pelaku penyelundup 

pekerja migran Indonesia 

(PMI) ilegal di Tanjung 

Balai, Sumatera Utara 

(Sumatra Utara). 

Keduanya berinisial MIS 

(40) dan NAS alias Yasir 

(35). Mereka ditangkap 

Selasa (8/2/2022). 

Kasubbag Humas Polres 

Tanjung Balai Iptu Ahmad 

Dahlan mengatakan, 

penangkapan berawal 

dari penggerebekan 

tempat penampungan 

PMI ilegal. 

190

. 

11 

Februar

y 2022 

Momen HUT 

Kota 

Balikpapan, 

BPJAMSOSTEK 

Berikan 

Santunan 

kepada Korban 

Kecelakaan 

Muara Rapak 

Negativ

e 

Radar Sampit  Dalam rangka HUT ke 125 

Kota Balikpapan yang 

jatuh pada tanggal 10 

Februari 2022, BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor 

Cabang Balikpapan yang 

berada di bawah Kantor 

Wilayah Kalimantan 

memberikan santunan 

kepada korban dan ahli 

waris korban kecelakaan 

lalu lintas di perempatan 

Rapak beberapa waktu 

lalu. Acara HUT Kota 

Balikpapan yang 

dilaksanakan secara 

virtual dan terbatas 

http://sumut.suara.com/read/2022/02/11/004803/polisi-tangkap-2-pelaku-penyelundup-pmi-ilegal-di-sumut
http://sumut.suara.com/read/2022/02/11/004803/polisi-tangkap-2-pelaku-penyelundup-pmi-ilegal-di-sumut
http://sumut.suara.com/read/2022/02/11/004803/polisi-tangkap-2-pelaku-penyelundup-pmi-ilegal-di-sumut
http://sumut.suara.com/read/2022/02/11/004803/polisi-tangkap-2-pelaku-penyelundup-pmi-ilegal-di-sumut
http://sumut.suara.com/read/2022/02/11/004803/polisi-tangkap-2-pelaku-penyelundup-pmi-ilegal-di-sumut
http://news.prokal.co/read/news/10342-momen-hut-kota-balikpapan-bpjamsostek-berikan-santunan-kepada-korban-kecelakaan-muara-rapak.html
http://news.prokal.co/read/news/10342-momen-hut-kota-balikpapan-bpjamsostek-berikan-santunan-kepada-korban-kecelakaan-muara-rapak.html
http://news.prokal.co/read/news/10342-momen-hut-kota-balikpapan-bpjamsostek-berikan-santunan-kepada-korban-kecelakaan-muara-rapak.html
http://news.prokal.co/read/news/10342-momen-hut-kota-balikpapan-bpjamsostek-berikan-santunan-kepada-korban-kecelakaan-muara-rapak.html
http://news.prokal.co/read/news/10342-momen-hut-kota-balikpapan-bpjamsostek-berikan-santunan-kepada-korban-kecelakaan-muara-rapak.html
http://news.prokal.co/read/news/10342-momen-hut-kota-balikpapan-bpjamsostek-berikan-santunan-kepada-korban-kecelakaan-muara-rapak.html
http://news.prokal.co/read/news/10342-momen-hut-kota-balikpapan-bpjamsostek-berikan-santunan-kepada-korban-kecelakaan-muara-rapak.html
http://news.prokal.co/read/news/10342-momen-hut-kota-balikpapan-bpjamsostek-berikan-santunan-kepada-korban-kecelakaan-muara-rapak.html
http://news.prokal.co/read/news/10342-momen-hut-kota-balikpapan-bpjamsostek-berikan-santunan-kepada-korban-kecelakaan-muara-rapak.html
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dilaksanakan di Halaman 

Balai Kota Balikpapan. 

Dalam acara tersebut juga 

diserahkan santunan 

kepada korban dan ahli 

waris korban kecelakaan 

lalu lintas di perempatan 

Rapak yang diserahkan 

langsung Oleh 

Muhammad Ramdhoni 

selaku Pejabat Pengganti 

Sementara Deputi 

Direktur BPJAMSOSTEK 

Wilayah Kalimantan, 

didampingi oleh Hazairin 

Hasan selaku Kepala 

Cabang Balikpapan, serta 

disaksikan oleh Walikota 

Balikpapan dan seluruh 

undangan. Penyerahan 

Simbolis ini nantinya kami 

lanjutkan dengan 

penyerahan santunan 

kepada korban yang 

diwakilkan oleh ahli waris 

korban kecelakaan lalu 

lintas di perempatan 

rapak lainnya, dimana ahli 

waris tersebut berdomisili 

di luar kota Balikpapan, 

Ungkap Muhammad 

Ramdhoni. 

191

. 

11 

Februar

y 2022 

Cara Mudah 

Mencari 

Lowongan 

Kerja secara 

Online 

Neutral Kompas  Lowongan kerja mudah 

dicari di era digital saat 

ini. Pencari kerja dapat 

mencari lowongan kerja 

terbaru secara online. 

Bagi Anda yang kesulitan 

mencari lowongan kerja, 

simak cara cari lowongan 

kerja secara online berikut 

ini:. Cara cari lowongan 

pekerjaan 1. 

http://money.kompas.com/read/2022/02/11/053300226/cara-mudah-mencari-lowongan-kerja-secara-online
http://money.kompas.com/read/2022/02/11/053300226/cara-mudah-mencari-lowongan-kerja-secara-online
http://money.kompas.com/read/2022/02/11/053300226/cara-mudah-mencari-lowongan-kerja-secara-online
http://money.kompas.com/read/2022/02/11/053300226/cara-mudah-mencari-lowongan-kerja-secara-online
http://money.kompas.com/read/2022/02/11/053300226/cara-mudah-mencari-lowongan-kerja-secara-online
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192

. 

11 

Februar

y 2022 

BPJAMSOSTEK 

Berikan 

Santunan 

Korban 

Kecelakaan 

Muara Rapak 

Negativ

e 

Ini Balikpapan  "Selain santunan, kami 

juga memberikan 

pembiayaan dan 

perawatan kepada 13 

orang yang mengalami 

luka ringan sampai 

dengan luka berat atas 

kecelakaan di Muara 

Rapak. Dalam rangka HUT 

ke-125 Kota Balikpapan 

yang jatuh pada 10 

Februari 2022, BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor 

Cabang Balikpapan yang 

berada di bawah Kantor 

Wilayah Kalimantan 

memberikan santunan 

kepada korban dan ahli 

waris korban kecelakaan 

lalu lintas di perempatan 

Rapak beberapa waktu 

lalu. Acara HUT Kota 

Balikpapan yang 

dilaksanakan secara 

virtual dan terbatas di 

Halaman Balai Kota 

Balikpapan. Dalam acara 

tersebut juga diserahkan 

santunan kepada korban 

dan ahli waris korban 

kecelakaan lalu lintas di 

perempatan Rapak yang 

diserahkan langsung Oleh 

Muhammad Ramdhoni 

selaku Pejabat Pengganti 

Sementara Deputi 

Direktur BPJAMSOSTEK 

Wilayah Kalimantan, 

didampingi oleh Hazairin 

Hasan selaku Kepala 

Cabang Balikpapan, serta 

disaksikan oleh Walikota 

Balikpapan dan seluruh 

undangan. 

http://www.inibalikpapan.com/bpjamsostek-berikan-santunan-korban-kecelakaan-muara-rapak
http://www.inibalikpapan.com/bpjamsostek-berikan-santunan-korban-kecelakaan-muara-rapak
http://www.inibalikpapan.com/bpjamsostek-berikan-santunan-korban-kecelakaan-muara-rapak
http://www.inibalikpapan.com/bpjamsostek-berikan-santunan-korban-kecelakaan-muara-rapak
http://www.inibalikpapan.com/bpjamsostek-berikan-santunan-korban-kecelakaan-muara-rapak
http://www.inibalikpapan.com/bpjamsostek-berikan-santunan-korban-kecelakaan-muara-rapak
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193

. 

11 

Februar

y 2022 

Kriteria Calon 

Peserta Kartu 

Prakerja 2022 

yang 

Berpeluang 

Lolos, Ayo 

Disimak! 

Positive Kontan  "Penyaluran Kartu 

Prakerja dipercepat dan 

difokuskan pada sektor 

terdampak, tentunya 

dengan PPKM level yang 

lebih tinggi," kata Febrio 

dalam taklimat media, 

Kamis (10/2/2022). 

Bersama Kartu Prakerja, 

ada sejumlah program 

lain yang digulirkan, mulai 

dari penyaluran PKH 

untuk kuartal II 2022 yang 

digulirkan lebih cepat 

pada bulan Februari 

kepada 10 juta KPM; 

hingga penyaluran 

bantuan PKL, pemilik 

warung, dan nelayan 

sebesar Rp 600. 000 

kepada 1 juta penerima. 

Dia bilang, Kartu Prakerja 

menjadi salah satu 

program yang digulirkan 

lebih dulu di tahun 2021. 

Sebagai informasi, dalam 

ekosistem Kartu Prakerja 

terdapat 180 lembaga 

pelatihan yang 

menyediakan 700 

pelatihan, 6 platform 

digital, 5 mitra 

pembayaran, 4 job 

platform, 5 lembaga 

asessor, dan 3 lembaga 

pemantau. 

194

. 

11 

Februar

y 2022 

KPA Dorong 

Revisi Perpres 

Reforma 

Agraria Tak 

Dikaitkan UU 

Cipta Kerja 

Negativ

e 

Cnn Indonesia Dewi Kartika Sekretaris Jenderal 

Konsorsium Pembaruan 

Agraria (KPA) Dewi Kartika 

meminta pemerintah 

tidak mengaitkan revisi 

Peraturan Presiden 

(Perpres) Reforma Agraria 

dengan Undang-Undang 

Cipta Kerja (UU Ciptaker). 

http://nasional.kontan.co.id/news/kriteria-calon-peserta-kartu-prakerja-2022-yang-berpeluang-lolos-ayo-disimak
http://nasional.kontan.co.id/news/kriteria-calon-peserta-kartu-prakerja-2022-yang-berpeluang-lolos-ayo-disimak
http://nasional.kontan.co.id/news/kriteria-calon-peserta-kartu-prakerja-2022-yang-berpeluang-lolos-ayo-disimak
http://nasional.kontan.co.id/news/kriteria-calon-peserta-kartu-prakerja-2022-yang-berpeluang-lolos-ayo-disimak
http://nasional.kontan.co.id/news/kriteria-calon-peserta-kartu-prakerja-2022-yang-berpeluang-lolos-ayo-disimak
http://nasional.kontan.co.id/news/kriteria-calon-peserta-kartu-prakerja-2022-yang-berpeluang-lolos-ayo-disimak
http://nasional.kontan.co.id/news/kriteria-calon-peserta-kartu-prakerja-2022-yang-berpeluang-lolos-ayo-disimak
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220210171333-20-757645/kpa-dorong-revisi-perpres-reforma-agraria-tak-dikaitkan-uu-cipta-kerja
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220210171333-20-757645/kpa-dorong-revisi-perpres-reforma-agraria-tak-dikaitkan-uu-cipta-kerja
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220210171333-20-757645/kpa-dorong-revisi-perpres-reforma-agraria-tak-dikaitkan-uu-cipta-kerja
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220210171333-20-757645/kpa-dorong-revisi-perpres-reforma-agraria-tak-dikaitkan-uu-cipta-kerja
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220210171333-20-757645/kpa-dorong-revisi-perpres-reforma-agraria-tak-dikaitkan-uu-cipta-kerja
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220210171333-20-757645/kpa-dorong-revisi-perpres-reforma-agraria-tak-dikaitkan-uu-cipta-kerja
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RA bukan program 

pengadaan tanah seperti 

yang diatur dalam Bank 

Tanah," bunyi keterangan 

resmi KPA. Sebab 

menurutnya, UU Ciptaker 

bertentangan dengan UU 

Pokok Agraria. 

"Seharusnya revisi 

Perpres Reforma Agraria 

ini tidak disangkutpautkan 

dengan UU Cipta Kerja. 

195

. 

11 

Februar

y 2022 

DPR Desak 

Pengawasan 

Terhadap 

Pengusaha 

yang Tidak 

Terapkan SSU 

di Karawang 

Neutral Industry Edy Wuryanto Anggota Komisi IX DPR RI 

Edy Wuryanto menilai 

belum semua perusahaan 

di Kabupaten Karawang, 

Jawa Barat, menerapkan 

struktur dan skala upah 

(SSU). Demikian 

disampaikan usai 

pertemuan dengan Bupati 

Karawang, perwakilan 

Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, 

jajaran Dinas 

Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Provinsi 

Jawa Barat dan 

Kabupaten Karawang, 

Dewan Pengupahan Jawa 

Barat dan Karawang, 

Direksi BPJS 

Ketenagakerjaan Kanwil 

Jawa Barat dan Karawang, 

APINDO, KADIN, SPSI, 

KSPI, KSPSI Jawa Barat 

dan Karawang, di Kantor 

Bupati Karawang, Jawa 

Barat, Kamis (10/2/2022). 

Untuk itu, Eddy menilai, 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Karawang 

Nomor 1 tahun 2022 

tentang Kerja Sama 

Daerah perlu dievaluasi 

http://www.industry.co.id/read/102134/dpr-desak-pengawasan-terhadap-pengusaha-yang-tidak-terapkan-ssu-di-karawang
http://www.industry.co.id/read/102134/dpr-desak-pengawasan-terhadap-pengusaha-yang-tidak-terapkan-ssu-di-karawang
http://www.industry.co.id/read/102134/dpr-desak-pengawasan-terhadap-pengusaha-yang-tidak-terapkan-ssu-di-karawang
http://www.industry.co.id/read/102134/dpr-desak-pengawasan-terhadap-pengusaha-yang-tidak-terapkan-ssu-di-karawang
http://www.industry.co.id/read/102134/dpr-desak-pengawasan-terhadap-pengusaha-yang-tidak-terapkan-ssu-di-karawang
http://www.industry.co.id/read/102134/dpr-desak-pengawasan-terhadap-pengusaha-yang-tidak-terapkan-ssu-di-karawang
http://www.industry.co.id/read/102134/dpr-desak-pengawasan-terhadap-pengusaha-yang-tidak-terapkan-ssu-di-karawang
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kembali. "Perda Nomor 1 

tahun 2022 yang dari 

Bupati Karawang itu 

dievaluasi kembali, malah 

nanti tabrakan dengan 

perdanya gubernur. 

196

. 

11 

Februar

y 2022 

BP2MI Bakal 

Berangkatkan 

200 PMI 

Sebagai 

Perawat di 

Jerman 

Neutral Medcom.id  Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) bakal 

memberangkatkan 200 

PMI terlatih ke Jerman. 

Saat ini, sambung Benny, 

200 PMI yang akan 

diberangkatkan sebagai 

perawat ke Jerman 

tengah mengikuti tes dan 

pelatihan. Sebab ini 

pertama kalinya bagi 

Indonesia atau (negara) 

pertama di dunia 

menempatkan perawat ke 

Jerman melalui skema 

Government to 

Government (G to G)," 

kata Kepala BP2MI Benny 

Rhamdhani di Kantor 

BP2MI, Jalan Jalan MT 

Haryono, Pancoran, 

Jakarta Selatan (Jaksel), 

Kamis, 10 Februari 2022. 

Selain itu, pengiriman PMI 

sebagai perawat ke 

Jerman sebagai upaya 

mendongkrak kembali 

pengiriman tenaga kerja 

asal Indonesia. 

197

. 

11 

Februar

y 2022 

Top 3 Dunia: 

TKI Tak Digaji 7 

Tahun, 

Mahasiswa 

Asing Masuk 

Malaysia 

Negativ

e 

Tempo.co  TKI Tak Digaji 7 Tahun di 

Malaysia, Majikan 

Mengaku Beri Tumpangan 

Gratis. Top 3 Dunia pada 

10 November 2022, di 

urutan pertama adalah 

tentang seorang TKI yang 

tak digaji selama tujuh 

http://www.medcom.id/nasional/politik/4baq5grb-bp2mi-bakal-berangkatkan-200-pmi-sebagai-perawat-di-jerman
http://www.medcom.id/nasional/politik/4baq5grb-bp2mi-bakal-berangkatkan-200-pmi-sebagai-perawat-di-jerman
http://www.medcom.id/nasional/politik/4baq5grb-bp2mi-bakal-berangkatkan-200-pmi-sebagai-perawat-di-jerman
http://www.medcom.id/nasional/politik/4baq5grb-bp2mi-bakal-berangkatkan-200-pmi-sebagai-perawat-di-jerman
http://www.medcom.id/nasional/politik/4baq5grb-bp2mi-bakal-berangkatkan-200-pmi-sebagai-perawat-di-jerman
http://www.medcom.id/nasional/politik/4baq5grb-bp2mi-bakal-berangkatkan-200-pmi-sebagai-perawat-di-jerman
http://www.tempo.co/read/1559578/top-3-dunia-tki-tak-digaji-7-tahun-mahasiswa-asing-masuk-malaysia
http://www.tempo.co/read/1559578/top-3-dunia-tki-tak-digaji-7-tahun-mahasiswa-asing-masuk-malaysia
http://www.tempo.co/read/1559578/top-3-dunia-tki-tak-digaji-7-tahun-mahasiswa-asing-masuk-malaysia
http://www.tempo.co/read/1559578/top-3-dunia-tki-tak-digaji-7-tahun-mahasiswa-asing-masuk-malaysia
http://www.tempo.co/read/1559578/top-3-dunia-tki-tak-digaji-7-tahun-mahasiswa-asing-masuk-malaysia
http://www.tempo.co/read/1559578/top-3-dunia-tki-tak-digaji-7-tahun-mahasiswa-asing-masuk-malaysia
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tahun. Sementara di 

urutan ketiga, mahasiswa 

asing yang masuk ke 

Malaysia masih 

diwajibkan menjalani 

karantina. Berikut top 3 

dunia:. 

198

. 

11 

Februar

y 2022 

Gertakan 

Partai Buruh 

Dianggap 

Angin Lalu 

Negativ

e 

Rmco.id Said 

Iqbal,Hendrawan 

Supratikno,Ace 

Hasan Syadzily 

Partai Buruh mulai 

menebar serangan ke 

lawan-lawan politiknya. 

Menanggapi ini, Politisi 

PDIP, Hendrawan 

Supratikno mengaku tak 

masalah jika partainya 

jadi sasaran serangan 

Partai Buruh. Partai 

pimpinan Airlangga 

Hartarto itu sama sekali 

tak gentar dengan 

ancaman Partai Buruh. 

Kampanye untuk tidak 

memilih partai pendukung 

UndangUndang Cipta 

Kerja di Pemilu 2024, 

disuarakan Presiden 

Partai Buruh, Said Iqbal di 

depan Gedung DPR/MPR, 

Jakarta, Senin (7/2). 

199

. 

11 

Februar

y 2022 

BPJamsostek 

Cabang 

Gorontalo 

Sambut Baik 

Hadirnya 

Program 

Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

Negativ

e 

Infopublik.id Anggoro Eko 

Cahyo,Hendra 

Elvian 

Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek) Cabang 

Gorontalo menyambut 

baik hadirnya program 

Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) yang 

mulai diberlakukan mulai 

tanggal 1 Februari 2022. 

Kepala BPJamsostek 

Cabang Gorontalo, 

Hendra Elvian, pun 

berharap dengan adanya 

program JKP ini, peserta 

BPJS Ketenagakerjaan 

http://rm.id/baca-berita/parpol/111940/tolak-parpol-pendukung-uu-ciptaker-gertakan-partai-buruh-dianggap-angin-lalu
http://rm.id/baca-berita/parpol/111940/tolak-parpol-pendukung-uu-ciptaker-gertakan-partai-buruh-dianggap-angin-lalu
http://rm.id/baca-berita/parpol/111940/tolak-parpol-pendukung-uu-ciptaker-gertakan-partai-buruh-dianggap-angin-lalu
http://rm.id/baca-berita/parpol/111940/tolak-parpol-pendukung-uu-ciptaker-gertakan-partai-buruh-dianggap-angin-lalu
http://infopublik.id/kategori/nusantara/605312/bpjamsostek-cabang-gorontalo-sambut-baik-hadirnya-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/605312/bpjamsostek-cabang-gorontalo-sambut-baik-hadirnya-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/605312/bpjamsostek-cabang-gorontalo-sambut-baik-hadirnya-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/605312/bpjamsostek-cabang-gorontalo-sambut-baik-hadirnya-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/605312/bpjamsostek-cabang-gorontalo-sambut-baik-hadirnya-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/605312/bpjamsostek-cabang-gorontalo-sambut-baik-hadirnya-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/605312/bpjamsostek-cabang-gorontalo-sambut-baik-hadirnya-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/605312/bpjamsostek-cabang-gorontalo-sambut-baik-hadirnya-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/605312/bpjamsostek-cabang-gorontalo-sambut-baik-hadirnya-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
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tidak perlu khawatir 

dengan resiko kerja yang 

semakin penuh dengan 

ketidakpastian. "Hadirnya 

program JKP ini 

diharapkan mampu untuk 

menjadi semangat baru 

dan angin segar sekaligus 

menambah brand image 

BPJS Ketenagakerjaan di 

kalangan masyarakat 

pekerja sebagai Badan 

Penyelenggara Jaminan 

Sosial, khususnya untuk 

perlindungan pekerja 

Indonesia, seperti yang di 

amanatkan oleh Undang-

undang," ujar Hendra 

Elvian, Kamis (10/2/2022). 

Sebelumnya, Direktur 

Utama BPJamsostek, 

Anggoro Eko Cahyo, 

mengungkapkan Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan 

(Jamsostek) sendiri 

merupakan jaring 

pengaman yang didesain 

untuk menghindari 

kemungkinan pekerja 

terkena risiko sosial 

ekonomi akibat aktivitas 

kerjanya. 

200

. 

11 

Februar

y 2022 

200 Tenaga 

Medis CPMI 

dari 25 Provinsi 

akan Berangkat 

ke Jerman 

Neutral Voi Benny Rhamdani Sebanyak 200 tenaga 

kesehatan Indonesia akan 

segera diberangkatkan ke 

Jerman dalam program 

Government to 

Government (G to G). 

Pasalnya, Jerman sangat 

membutuhkan tenaga 

perawat untuk bekerja di 

rumah sakit. "Pengiriman 

para pekerja migran kita 

ke Jerman untuk perawat. 

Indonesia dalam 

http://voi.id/berita/133656/200-tenaga-medis-cpmi-dari-25-provinsi-akan-berangkat-ke-jerman
http://voi.id/berita/133656/200-tenaga-medis-cpmi-dari-25-provinsi-akan-berangkat-ke-jerman
http://voi.id/berita/133656/200-tenaga-medis-cpmi-dari-25-provinsi-akan-berangkat-ke-jerman
http://voi.id/berita/133656/200-tenaga-medis-cpmi-dari-25-provinsi-akan-berangkat-ke-jerman
http://voi.id/berita/133656/200-tenaga-medis-cpmi-dari-25-provinsi-akan-berangkat-ke-jerman
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menempatkan perawat ke 

Jerman melalui skema G 

to G," kata Kepala Badan 

Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia 

(BP2MI), Benny Rhamdani 

saat dikonfirmasi 

wartawan, Kamis 10 

Februari. 

201

. 

11 

Februar

y 2022 

BP2MI Kirim 

Perawat ke 

Jerman 

Semester II 

2022 

Neutral Tempo.co Arif Havas 

Oegroseno,Benn

y Rhamdani 

Indonesia resmi memulai 

program pengiriman 

tenaga perawat ke Jerman 

dalam skema 

penempatan pemerintah 

atau government to 

government (G to G) pada 

semester II 2022. Kepala 

Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI), Benny 

Rhamdani, 

mengungkapkan, 

"Indonesia akan menjadi 

negara pertama yang 

menempatkan pekerja 

migran ke Jerman dengan 

skema G to G sejak 

instrumen terbaru UU 

Imigrasi Jerman 2020 

diterbitkan," di acara Kick 

Off Program Penempatan 

Perawat G to G di Jerman 

tahun 2022, secara virtual 

pada Kamis 10 Februari 

2022. "Hampir 13 tahun 

penantian panjang, 

akhirnya skema 

penempatan pemerintah 

G to G di Jerman dapat 

terealisasikan. 

Keberhasilan kerjasama 

ini merupakan 

perwujudan kolaborasi 

dan dukungan dari 

perwakilan Republik 

http://nasional.tempo.co/read/1559582/bp2mi-kirim-perawat-ke-jerman-semester-ii-2022
http://nasional.tempo.co/read/1559582/bp2mi-kirim-perawat-ke-jerman-semester-ii-2022
http://nasional.tempo.co/read/1559582/bp2mi-kirim-perawat-ke-jerman-semester-ii-2022
http://nasional.tempo.co/read/1559582/bp2mi-kirim-perawat-ke-jerman-semester-ii-2022
http://nasional.tempo.co/read/1559582/bp2mi-kirim-perawat-ke-jerman-semester-ii-2022
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Indonesia di Jerman, 

Kementerian Ketenaga 

kerjaan, Kementerian Luar 

Negeri dan Kementerian 

Kesehatan, " katanya. 

202

. 

11 

Februar

y 2022 

ABK Hilang di 

Mauritius, 

Kemenlu Desak 

Pemerintah 

Mauritius 

Percepat 

Proses 

Penyelidikan 

Negativ

e 

Trans Indonesia Judha Nugraha TRANSINDONESIA.co | 

Kementerian Luar Negeri 

Indonesia mendesak 

pemerintah Mauritius 

untuk mempercepat 

proses penyelidikan dan 

penegakan hukum terkait 

kasus tujuh ABK asal 

Indonesia yang hilang di 

Perairan Port Louis, 

Mauritius, Afrika Timur. 

Judha menegaskan 

Kementerian Luar Negeri 

mendesak pemerintah 

Mauritius untuk 

mempercepat proses 

penyelidikan dan 

penegakan hukum untuk 

bisa memberikan 

kepastian terhadap nasib 

dan hak-hak ketujuh ABK 

yang masih dinyatakan 

hilang itu. Sedikitnya 

tujuh anak buah kapal 

(ABK) asal Indonesia 

hilang di perairan Port 

Louis, Mauritius, Afrika 

Timur sejak Februari 2021 

lalu. Kemudian pada 2 

Maret, lanjut Judha, 

aparat keamanan 

Mauritius dapat menarik 

kembali kapal Wei Fa ke 

Pelabuahn Port Louis, 

namun tujuh ABK asal 

Indonesia tidak 

ditemukan. 

http://transindonesia.co/2022/02/abk-hilang-di-mauritius-kemenlu-desak-pemerintah-mauritius-percepat-proses-penyelidikan
http://transindonesia.co/2022/02/abk-hilang-di-mauritius-kemenlu-desak-pemerintah-mauritius-percepat-proses-penyelidikan
http://transindonesia.co/2022/02/abk-hilang-di-mauritius-kemenlu-desak-pemerintah-mauritius-percepat-proses-penyelidikan
http://transindonesia.co/2022/02/abk-hilang-di-mauritius-kemenlu-desak-pemerintah-mauritius-percepat-proses-penyelidikan
http://transindonesia.co/2022/02/abk-hilang-di-mauritius-kemenlu-desak-pemerintah-mauritius-percepat-proses-penyelidikan
http://transindonesia.co/2022/02/abk-hilang-di-mauritius-kemenlu-desak-pemerintah-mauritius-percepat-proses-penyelidikan
http://transindonesia.co/2022/02/abk-hilang-di-mauritius-kemenlu-desak-pemerintah-mauritius-percepat-proses-penyelidikan
http://transindonesia.co/2022/02/abk-hilang-di-mauritius-kemenlu-desak-pemerintah-mauritius-percepat-proses-penyelidikan
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203

. 

11 

Februar

y 2022 

Kalimantan 

Timur masuk 

nominasi 

penerima 

penghargaan 

Paritrana 

Award dari 12 

nominasi 

Positive Antara Riau Rini Suryani,Hadi 

Mulyadi 

Deputi Direktur Wilayah 

BPJS Ketenagakerjaan 

Kalimantan Rini Suryani 

menyampaikan Provinsi 

Kalimantan Timur masuk 

dalam calon penerima 

Penghargaan Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan 

(Paritrana Award) Tahun 

2021. Kalimantan Timur 

menjadi salah satu 

nominasi Paritrana Award 

Tahun 2021," kata Rini 

Suryani di Rumah Dinas 

Wakil Gubernur 

Kalimantan Timur, Kamis. 

Kepada Wagub Hadi 

Mulyadi, Rini menjelaskan 

berdasarkan hasil 

verifikasi, tim penilai 

pusat telah menetapkan 

12 nominasi untuk 

Pemerintah Provinsi, 9 

nominasi untuk 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota, 10 

nominasi Badan Usaha 

Skala Besar dan 9 

nominasi Badan Usaha 

Skala Menengah. 

"Sedangkan waktu untuk 

Kalimantan Timur 

ditetapkan Selasa 15 

Februari 2022, sore hari," 

ungkap Rini Suryani. 

204

. 

11 

Februar

y 2022 

Simak, Ada 101 

Jabatan Kepala 

Daerah Kosong 

Tahun Ini, 

Kepri 

Bagaimana? 

Neutral Kata Siber Benni Irawan Kepala Pusat Penerangan 

Kementerian Dalam 

Negeri (Kemendagri) 

Benni Irawan mengatakan 

masalah kekosongan 

jabatan ini akan merujuk 

pada UU Nomor 10 Tahun 

2016 yang telah 

disempurnakan menjadi 

UU Nomor 6 Tahun 2020 

http://riau.antaranews.com/berita/265125/kaltim-masuk-nominasi-penerima-penghargaan-paritrana-award-dari-12-nominasi
http://riau.antaranews.com/berita/265125/kaltim-masuk-nominasi-penerima-penghargaan-paritrana-award-dari-12-nominasi
http://riau.antaranews.com/berita/265125/kaltim-masuk-nominasi-penerima-penghargaan-paritrana-award-dari-12-nominasi
http://riau.antaranews.com/berita/265125/kaltim-masuk-nominasi-penerima-penghargaan-paritrana-award-dari-12-nominasi
http://riau.antaranews.com/berita/265125/kaltim-masuk-nominasi-penerima-penghargaan-paritrana-award-dari-12-nominasi
http://riau.antaranews.com/berita/265125/kaltim-masuk-nominasi-penerima-penghargaan-paritrana-award-dari-12-nominasi
http://riau.antaranews.com/berita/265125/kaltim-masuk-nominasi-penerima-penghargaan-paritrana-award-dari-12-nominasi
http://riau.antaranews.com/berita/265125/kaltim-masuk-nominasi-penerima-penghargaan-paritrana-award-dari-12-nominasi
http://katasiber.id/2022/02/11/simak-ada-101-jabatan-kepala-daerah-kosong-tahun-ini-kepri-bagaimana
http://katasiber.id/2022/02/11/simak-ada-101-jabatan-kepala-daerah-kosong-tahun-ini-kepri-bagaimana
http://katasiber.id/2022/02/11/simak-ada-101-jabatan-kepala-daerah-kosong-tahun-ini-kepri-bagaimana
http://katasiber.id/2022/02/11/simak-ada-101-jabatan-kepala-daerah-kosong-tahun-ini-kepri-bagaimana
http://katasiber.id/2022/02/11/simak-ada-101-jabatan-kepala-daerah-kosong-tahun-ini-kepri-bagaimana
http://katasiber.id/2022/02/11/simak-ada-101-jabatan-kepala-daerah-kosong-tahun-ini-kepri-bagaimana
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tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan 

Wali Kota. Adapun 101 

kepada daerah yang masa 

jabatannya selesai pada 

2022 ini terdiri dari 18 

Wali Kota, 27 Bupati, 

tujuh Gubernur. Sebanyak 

101 kepala daerah akan 

mengakhiri masa 

jabatannya pada 2022 ini. 

Di Provinsi Kepulauan 

Riau (Kepri) sendiri, hanya 

Walikota Tanjungpinang 

Hj Rahma masa 

jabatannya akan berakhir 

tahun 2023 mendatang. 
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. 

11 

Februar

y 2022 

'Ajaibnya' 

Revisi UU PPP, 

Bisa Perbaiki 

Typo di UU 

Meski Sudah 

Diteken 

Presiden 

Positive Era.id Anwar Usman Tak hanya sekadar dinilai 

merugikan buruh ataupun 

pembahasannya yang 

terburu-buru, tetapi juga 

UU tersebut terdapat 

kesalahan ketik atau typo 

bahkan setelah UU 

tersebut ditaken oleh 

Presiden Joko Widodo. 

Menariknya, dalam draf 

Revisi UU PPP yang 

diterima ERA.id, terdapat 

pasal yang 

mengakomodasi 

perbaikan typo dalam UU 

yang sudah 

ditandatangani oleh 

presiden. Pada ayat (1) 

pasal tersebut dijelaskan, 

RUU yang telah disetujui 

bersama oleh DPR dan 

Presiden disampaikan 

oleh pimpinan DPR 

kepada Presiden untuk 

disahkan menjadi UU. 

Kemudian pada ayat (2) 

Pasal 72 draf Revisi UU 

PPP itulah tercantum 

http://era.id/nasional/87662/ajaibnya-revisi-uu-ppp-bisa-perbaiki-typo-di-uu-meski-sudah-diteken-presiden
http://era.id/nasional/87662/ajaibnya-revisi-uu-ppp-bisa-perbaiki-typo-di-uu-meski-sudah-diteken-presiden
http://era.id/nasional/87662/ajaibnya-revisi-uu-ppp-bisa-perbaiki-typo-di-uu-meski-sudah-diteken-presiden
http://era.id/nasional/87662/ajaibnya-revisi-uu-ppp-bisa-perbaiki-typo-di-uu-meski-sudah-diteken-presiden
http://era.id/nasional/87662/ajaibnya-revisi-uu-ppp-bisa-perbaiki-typo-di-uu-meski-sudah-diteken-presiden
http://era.id/nasional/87662/ajaibnya-revisi-uu-ppp-bisa-perbaiki-typo-di-uu-meski-sudah-diteken-presiden
http://era.id/nasional/87662/ajaibnya-revisi-uu-ppp-bisa-perbaiki-typo-di-uu-meski-sudah-diteken-presiden
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bolehnya typo di UU yang 

sudah diteken Presiden 

untuk diperbaiki. 
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11 
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MENAKER 

TINJAU 

PEMERIKSAAN 

IVA BAGI 

PEKERJA 

PEREMPUAN 

DI PABRIK SIDO 

MUNCUL. 

Positive Iqplus David 

Hidayat,Ida 

Fauziyah 

Dalam sambutannya, 

Menaker Ida 

menyampaikan 

penyelenggaraan kegiatan 

Pemeriksaan IVA tes ini 

sebagai wujud nyata 

program aksi kepedulian 

terhadap tenaga kerja 

perempuan. 

"Pemeriksaan kesehatan 

ini penting sebagai upaya 

untuk mencegah dan 

mendeteksi secara dini 

terjadinya kanker leher 

rahim pada pekerja 

perempuan yang 

merupakan juga bagian 

dari Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3), 

untuk itu sosialisasi dan 

pemeriksaaan secara 

berkala harus 

dilakukan,"ungkap 

Menaker Ida. Lebih lanjut, 

Menaker berharap peran 

serta pengusaha dan 

kerjasama pemerintah 

dapat mengurangi risiko 

kanker serviks pada 

pekerja perempuan di 

Indonesia sejak dini. Pada 

kesempatan ini, Menaker 

Ida mengajak para pekerja 

perempuan yang telah 

terdaftar dalam 

kepesertaan baik dari 

BPJS Ketenagakerjaan 

maupun kesehatan, 

mereka sebenarnya 

berhak mendapatkan 

http://www.iqplus.info/news/stock_news/sido-menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-pabrik-sido-muncul%2C41082545.html
http://www.iqplus.info/news/stock_news/sido-menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-pabrik-sido-muncul%2C41082545.html
http://www.iqplus.info/news/stock_news/sido-menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-pabrik-sido-muncul%2C41082545.html
http://www.iqplus.info/news/stock_news/sido-menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-pabrik-sido-muncul%2C41082545.html
http://www.iqplus.info/news/stock_news/sido-menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-pabrik-sido-muncul%2C41082545.html
http://www.iqplus.info/news/stock_news/sido-menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-pabrik-sido-muncul%2C41082545.html
http://www.iqplus.info/news/stock_news/sido-menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-pabrik-sido-muncul%2C41082545.html
http://www.iqplus.info/news/stock_news/sido-menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-pabrik-sido-muncul%2C41082545.html
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layanan manfaat 

pemeriksaan IVA tes ini. 
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Pekerja Tak 

Dapat BSU 

2022, Daftar 

Bansos PKH 

Bisa Cair 3 Juta 

Positive Ayo Bandung  Namun sayangnya kabar 

kelanjutan program ini 

tidak jelas. : Daftar BSU 

2022 BLT Subsidi Gaji, 

Simak Cara Dapatkan 

Bantuan Lebih dari 1 Juta. 

Kabar baik buat para 

pekarja yang tak dapat 

BSU 2022, pekerja bisa 

daftar PKH yang 

merupakan program 

Kementerian Sosial RI. 

Pekerja yang tak dapat 

BSU 2022 bisa daftar 

bansos PKH alias Program 

Keluarga Harapan yang 

menyasar beragam 

kelompok, tak terkecuali 

mereka yang berstatus 

sebagai pekerja. Bagi yang 

belum kebagian BSU 2022 

dan tidak terdaftar 

sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, bisa 

memanfaatkan program 

bantuan PKH dari 

Kemensos. 
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KKP RI beri 

perlindungan 

asuransi jiwa 

bagi 100 

nelayan di 

Agam, Sumatra 

Barat, kereen 

Positive Antara Riau  Kementerian Kelautan 

dan Perikanan (KKP) 

Republik Indonesia pada 

2022 memberikan fasilitas 

jaminan asuransi jiwa bagi 

100 orang nelayan di 

Kabupaten Agam, 

Sumatera Barat, dalam 

rangka melindungi 

mereka saat melaut. 

Kepala Bidang Perikanan 

Tangkap Dinas Perikanan 

dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Agam, Erianto 

di Lubukbasung, Kamis, 

http://www.ayocirebon.com/umum/pr-942636258/pekerja-tak-dapat-bsu-2022-daftar-bansos-pkh-bisa-cair-3-juta
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-942636258/pekerja-tak-dapat-bsu-2022-daftar-bansos-pkh-bisa-cair-3-juta
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-942636258/pekerja-tak-dapat-bsu-2022-daftar-bansos-pkh-bisa-cair-3-juta
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-942636258/pekerja-tak-dapat-bsu-2022-daftar-bansos-pkh-bisa-cair-3-juta
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-942636258/pekerja-tak-dapat-bsu-2022-daftar-bansos-pkh-bisa-cair-3-juta
http://riau.antaranews.com/berita/265153/kkp-ri-beri-perlindungan-asuransi-jiwa-bagi-100-nelayan-di-agam-sumbar-kereen
http://riau.antaranews.com/berita/265153/kkp-ri-beri-perlindungan-asuransi-jiwa-bagi-100-nelayan-di-agam-sumbar-kereen
http://riau.antaranews.com/berita/265153/kkp-ri-beri-perlindungan-asuransi-jiwa-bagi-100-nelayan-di-agam-sumbar-kereen
http://riau.antaranews.com/berita/265153/kkp-ri-beri-perlindungan-asuransi-jiwa-bagi-100-nelayan-di-agam-sumbar-kereen
http://riau.antaranews.com/berita/265153/kkp-ri-beri-perlindungan-asuransi-jiwa-bagi-100-nelayan-di-agam-sumbar-kereen
http://riau.antaranews.com/berita/265153/kkp-ri-beri-perlindungan-asuransi-jiwa-bagi-100-nelayan-di-agam-sumbar-kereen
http://riau.antaranews.com/berita/265153/kkp-ri-beri-perlindungan-asuransi-jiwa-bagi-100-nelayan-di-agam-sumbar-kereen
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mengatakan, ke 100 

nelayan itu tersebar di 

Kecamatan 

Tanjungmutiara sebanyak 

90 orang nelayan tangkap 

di laut dan Kecamatan 

Tanjungraya 10 orang 

nelayan tangkap di Danau 

Maninjau. Sebelumnya, 

Dinas Perikanan dan 

Ketahanan Pangan 

Kabupaten Agam 

menyosialisasikan tentang 

asuransi itu ke nelayan. 

Jumlah nelayan di 

Kabupaten Agam 

sebanyak 2.562 orang 

yang berasal dari nelayan 

di Danau Maninjau dan 

nelayan laut. 
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500 Pekerja di 

Semarang 

Lakukan 

Pemeriksaan 

IVA, Menaker: 

Wujud 

Kepedulian 

terhadap 

Pekerja 

Perempuan 

Positive Suara.com David 

Hidayat,Ida 

Fauziyah 

Sebanyak 500 pekerja 

perempuan di Semarang, 

Jawa Tengah, melakukan 

pemeriksaan Inspeksi 

Visual Asam Asetat (IVA), 

dalam rangka 

meningkatkan kesehatan 

tenaga kerja perempuan, 

mencegah dan 

mendeteksi dini kanker 

pada perempuan. Dalam 

sambutannya, Menaker 

menyampaikan, 

pemeriksaan IVA tes 

sebagai wujud nyata 

program aksi kepedulian 

terhadap tenaga kerja 

perempuan. 

"Pemeriksaan kesehatan 

penting, sebagai upaya 

untuk mencegah dan 

mendeteksi secara dini 

terjadinya kanker leher 

rahim pada pekerja 

perempuan yang 

http://www.suara.com/bisnis/2022/02/11/084436/500-pekerja-di-semarang-lakukan-pemeriksaan-iva-menaker-wujud-kepedulian-terhadap-pekerja-perempuan
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/11/084436/500-pekerja-di-semarang-lakukan-pemeriksaan-iva-menaker-wujud-kepedulian-terhadap-pekerja-perempuan
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/11/084436/500-pekerja-di-semarang-lakukan-pemeriksaan-iva-menaker-wujud-kepedulian-terhadap-pekerja-perempuan
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/11/084436/500-pekerja-di-semarang-lakukan-pemeriksaan-iva-menaker-wujud-kepedulian-terhadap-pekerja-perempuan
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/11/084436/500-pekerja-di-semarang-lakukan-pemeriksaan-iva-menaker-wujud-kepedulian-terhadap-pekerja-perempuan
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/11/084436/500-pekerja-di-semarang-lakukan-pemeriksaan-iva-menaker-wujud-kepedulian-terhadap-pekerja-perempuan
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/11/084436/500-pekerja-di-semarang-lakukan-pemeriksaan-iva-menaker-wujud-kepedulian-terhadap-pekerja-perempuan
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/11/084436/500-pekerja-di-semarang-lakukan-pemeriksaan-iva-menaker-wujud-kepedulian-terhadap-pekerja-perempuan
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/11/084436/500-pekerja-di-semarang-lakukan-pemeriksaan-iva-menaker-wujud-kepedulian-terhadap-pekerja-perempuan
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/11/084436/500-pekerja-di-semarang-lakukan-pemeriksaan-iva-menaker-wujud-kepedulian-terhadap-pekerja-perempuan
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merupakan juga bagian 

dari K3 untuk itu 

sosialisasi dan 

pemeriksaaan secara 

berkala harus dilakukan," 

ungkap Menaker Ida. 

Menaker Ida mengajak 

para pekerja perempuan 

yang telah terdaftar 

dalam kepesertaan, baik 

BPJS Ketenagakerjaan 

maupun lembaga 

kesehatan lainnya mau 

mendapatkan layanan 

manfaat pemeriksaan IVA. 
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Peringatan 

Bulan K3, 

Menaker 

Kunjungi PT. 

Industri Jamu 

dan Farmasi 

Sido Muncul, 

Tbk 

Neutral Progresnews.info David 

Hidayat,Ida 

Fauziyah 

Dalam sambutannya, 

Menaker Ida 

menyampaikan 

penyelenggaraan kegiatan 

Pemeriksaan IVA tes ini 

sebagai wujud nyata 

program aksi kepedulian 

terhadap tenaga kerja 

perempuan. 

"Pemeriksaan kesehatan 

ini penting sebagai upaya 

untuk mencegah dan 

mendeteksi secara dini 

terjadinya kanker leher 

rahim pada pekerja 

perempuan yang 

merupakan juga bagian 

dari Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3), 

untuk itu sosialisasi dan 

pemeriksaaan secara 

berkala harus dilakukan," 

ungkap Menaker Ida. 

Lebih lanjut, Menaker 

berharap peran serta 

pengusaha dan kerjasama 

pemerintah dapat 

mengurangi risiko kanker 

serviks pada pekerja 

perempuan di Indonesia 

http://progresnews.info/2022/02/11/6888
http://progresnews.info/2022/02/11/6888
http://progresnews.info/2022/02/11/6888
http://progresnews.info/2022/02/11/6888
http://progresnews.info/2022/02/11/6888
http://progresnews.info/2022/02/11/6888
http://progresnews.info/2022/02/11/6888
http://progresnews.info/2022/02/11/6888
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sejak dini. Pada 

kesempatan ini, Menaker 

Ida mengajak para pekerja 

perempuan yang telah 

terdaftar dalam 

kepesertaan baik dari 

BPJS Ketenagakerjaan 

maupun kesehatan, 

mereka sebenarnya 

berhak mendapatkan 

layanan manfaat 

pemeriksaan IVA tes ini. 
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Ketua DPD RI 

Minta Pekerja 

Migran 

Indonesia 

Dilindungi 

Hukum 

Positive Beda News La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti, 

meminta Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) 

melindungi pekerja 

migran Indonesia. Hal ini 

disampaikan LaNyalla, 

menanggapi rencana 

ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) 

perekrutan pekerja rumah 

tangga (PRT) asal 

Indonesia yang akan 

dipekerjakan di Malaysia. 

"Kemenaker harus 

menunjukkan 

keberpihakan pada 

kepastian hukum dan 

perlindungan para tenaga 

migran Indonesia seperti 

kepastian keamanan. Di 

samping itu, LaNyalla juga 

meminta penunjukkan 

Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia 

harus tersertifikasi dan 

diketahui legalitasnya. 
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KPA Minta 

Proses Revisi 

Perpres 

Reforma 

Positive Kompas Dewi Sartika Konsorsium Pembaruan 

Agraria (KPA) meminta 

pemerintah melibatkan 

partisipasi publik dalam 

http://bedanews.com/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://bedanews.com/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://bedanews.com/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://bedanews.com/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://bedanews.com/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://bedanews.com/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-hukum
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/11/09100501/kpa-minta-proses-revisi-perpres-reforma-agraria-libatkan-partisipasi-publik
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/11/09100501/kpa-minta-proses-revisi-perpres-reforma-agraria-libatkan-partisipasi-publik
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/11/09100501/kpa-minta-proses-revisi-perpres-reforma-agraria-libatkan-partisipasi-publik
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/11/09100501/kpa-minta-proses-revisi-perpres-reforma-agraria-libatkan-partisipasi-publik
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Agraria 

Libatkan 

Partisipasi 

Publik 

proses revisi Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 

86 Tahun 2018 tentang 

Reforma Agraria. Sekjen 

KPA Dewi Sartika 

mengatakan, Presiden 

Joko Widodo pada 2020 

telah berkomitmen 

merevisi Perpres tersebut. 

KPA melihat pemerintah 

masih ketakutan untuk 

menertibkan penguasaan 

tanah oleh perusahaan-

perusahaan yang selama 

ini menjadi penyebab 

ketimpangan dan konflik 

agraria. Namun, hingga 

kini proses revisi tersebut 

tampak tidak adanya 

keterbukaan publik. 
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Pencari dan 

Pengantar PMI 

Ilegal Asal Batu 

Bara Ditangkap 

Polisi 

Neutral Mistar.id Ahmad Dahlan 

Panjaitan 

Personil Satreskrim Polres 

Tanjungbalai menangkap 

dua orang warga asal 

Kabupaten Batu Bara, 

Sumatera Utara, (Sumatra 

Utara). Kapolres 

Tanjungbalai AKBP Triyadi 

melalui Kasi Humas Iptu 

Ahmad Dahlan Panjaitan, 

Selasa,(8/2/22) malam 

membenarkan 

penangkapan terhadap 

kedua warga asal 

Kabupaten Batu Bara itu. 

Mis (40) dan Yasir (35) 

ditangkap secara terpisah 

berdasarkan 

pengembangan. 

 

  

http://nasional.kompas.com/read/2022/02/11/09100501/kpa-minta-proses-revisi-perpres-reforma-agraria-libatkan-partisipasi-publik
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/11/09100501/kpa-minta-proses-revisi-perpres-reforma-agraria-libatkan-partisipasi-publik
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/11/09100501/kpa-minta-proses-revisi-perpres-reforma-agraria-libatkan-partisipasi-publik
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/11/09100501/kpa-minta-proses-revisi-perpres-reforma-agraria-libatkan-partisipasi-publik
http://www.mistar.id/hukum-peristiwa/pencari-dan-pengantar-pmi-ilegal-asal-batu-bara-ditangkap-polisi
http://www.mistar.id/hukum-peristiwa/pencari-dan-pengantar-pmi-ilegal-asal-batu-bara-ditangkap-polisi
http://www.mistar.id/hukum-peristiwa/pencari-dan-pengantar-pmi-ilegal-asal-batu-bara-ditangkap-polisi
http://www.mistar.id/hukum-peristiwa/pencari-dan-pengantar-pmi-ilegal-asal-batu-bara-ditangkap-polisi
http://www.mistar.id/hukum-peristiwa/pencari-dan-pengantar-pmi-ilegal-asal-batu-bara-ditangkap-polisi


 

186 

 

Title 4.810 Pasien Covid-19 Dirawat di Wisma Atlet Author Indra Gunawan 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Link http://kabar24.bisnis.com/read/20220210/15/1498844/4810pasien-covid-19-dirawat-di-

wisma-atlet 

Summary Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta merawat 4.810 

pasien Covid-19 pada Kamis (10/2/2022). Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Aris 

Mudian mengatakan, jumlah pasien yang dirawat bertambah 15 dibanding dengan hari 

sebelumnya 4.795 seperti dilansir dari keterangan resminya, Kamis (10/2/2022). Secara 

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

mencapai 147. 876 orang. Sementara itu, RSKI Pulau Galang merawat 162 pasien, bertambah 

36 dibanding hari sebelumnya, 227. 

 

 

 

Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta merawat 4.810 pasien Covid-19 

pada Kamis (10/2/2022).Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Aris Mudian mengatakan, jumlah 

pasien yang dirawat bertambah 15 dibanding dengan hari sebelumnya 4.795 seperti dilansir dari 

keterangan resminya, Kamis (10/2/2022).Secara keseluruhan, total pasien Covid-19 yang terdaftar di 

Wisma Atlet di Tower 4, 5, 6, dan 7 mencapai 147. 876 orang.Sementara itu, RSKI Pulau Galang merawat 

162 pasien, bertambah 36 dibanding hari sebelumnya, 227. Sejak beroperasi 12 April 2020, RSKI Galang 

telah mendapat kunjungan pasien sebanyak 18.692 orang.Kemudian, RSDC Pasar Rumput saat ini 

merawat 3.216, bertambah 441 dibanding hari sebelumnya 2.775 pasien.Lebih lanjut, RSDC Wisma Atlet 

Pademangan kini merawat inap 1.149 pasien repatriasi atau pekerja migran Indonesia (PMI) atau 

bertambah 162 dibandingkan hari sebelumnya 987 orang.Pada saat yang sama, RSDC Rusun Nagrak 

merawat 2.172, tidak mengalami penambahan atau pengurangan dibanding hari sebelumnya. 
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Title Peringati Bulan K3 Nasional, Brantas Abipraya Dukung 

Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi 

Author Media Digital 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Negative 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20220210/45/1498847/peringati-bulan-k3-nasional-

brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi 

Summary 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." 

 

 

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."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.Ditambahkannya, webinar 

yang diisi dengan sharing knowledge ini mengundang dua narasumber yaitu, Dani Yudi Susanto, Manager 

HSE Project Jakarta International Stadium yang berbagi pengetahuan terkait potensi bahaya di 

lingkungan kerja; dan Danar Rahadian, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3, Disnakertrans, Provinsi 

Jawa Timur yang pada kesempatan ini membawakan materi: Dasar-Dasar K3 untuk Pekerjaan di Ruang 

Terbatas.Brantas Abipraya memiliki komitmen kuat dalam hal penerapan K3 tidak hanya di Kantor Pusat, 

namun juga di proyek-proyek miliknya. Komitmennya inipun telah membawa BUMN konstruksi ini 

mengantongi beberapa penghargaan K3, salah satunya dengan menyabet Indonesia Safety Culture 

Awards dari World Safety Organization. Adapun, salah satu kriteria penghargaan tersebut adalah 

pengimplementasian budaya keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) tingkat dunia 

dengan sangat baik.Anas mengatakan bahwa pandemi COVID-19 merupakan momentum bagi 

Perusahaan untuk memahami tentang pentingnya penerapan K3L di tempat kerja. Menurutnya, Brantas 

Abipraya telah menerapkan Behavior Based Safety (BBS) baik di lingkungan kantor maupun proyek pada 

masa pandemi.Foto: dok. Brantas AbiprayaBBS ini bertujuan mempersiapkan dan melatih Perusahaan 

agar mempunyai ketahanan apabila terjadi bencana, salah satunya adalah saat COVID-19 menyerang 

Indonesia. Oleh karena itu, lingkungan kantor maupun di lingkungan proyek dapat terhindar dari adanya 

penyebaran COVID-19. Ini membuktikan budaya K3 di Brantas Abipraya semakin kuat.Tak hanya itu, 

BUMN yang dikenal terunggul dalam pembangunan bendungan ini juga berkontribusi dalam mendukung 

program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu percepatan sertifikasi 

pekerja konstruksi. Dengan menggandeng Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR dan 
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Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Brantas Abipraya menyelenggarakan bimbingan teknis K3 

konstruksi dengan diikuti sejumlah Universitas di Solo pada tahun 2019 dan di Malang pada tahun 2018 

lalu.Kegiatan ini merupakan implementasi Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

yang menyatakan setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki 

Sertifikat Kompetensi Kerja. Permasalahan K3 konstruksi seringkali menjadi penyebab banyaknya 

kecelakaan kerja seperti rendahnya pemahaman dan kepekaan terhadap bahaya dan risiko konstruksi. 

Kegiatan ini pula menjadi salah satu sosialisasi pentingnya tenaga kerja bersertifikat dan bertujuan untuk 

nantinya melindungi tenaga kerja nasional agar memiliki nilai tambah, lebih kompeten dan 

produktif."Sebagai BUMN konstruksi yang berperan menjadi agen pembangunan, di setiap proyek kami 

selalu mengutamakan mutu dan kualitas, sehingga dirasa sangat perlu untuk terus meningkatkan kualitas 

praktik K3 di lingkungan kerja, khususnya di lingkungan proyek untuk mencegah adanya kecelakaan kerja 

dan penyakit akibat kerja sehingga menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk 

mendorong produktivitas," tutup Anas. 
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Title Lindungi Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Jalin PKS dengan Kejari 

Bogor 

Author _noname 

Media Radarbogor.id Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.radarbogor.id/2022/02/10/lindungi-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-jalin-pks-

dengan-kejari-bogor 

Summary BPJS Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi 

Dedi Mulyadi mengatakan, PKS ini juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan 

tugas dan fungsi para pihak dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata 

usaha negara baik di dalam mupun di luar pengadilan. "Seperti pemberian bantuan hukum 

oleh JPN secara litigasi maupun non litigasi, pemberian legal opinion dan tindakan hukum 

lainnya," katanya kepada Radar Bogor Kamis (10/2/2022). "Isi PKS ini sebenarnya penegakan 

hukum terhadap implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten 

Bogor," paparnya. 

 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri 

(Kejari) Kabupaten Bogor.Hal Ini dilakukan untuk memudahkan BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi 

dengan Kejaksaan dalam hal penegakan kepatuhan pemberi kerja dan pemenuhan seluruh hak-hak 

pekerja, khususnya Jaminan Sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang 

berlaku.Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi Dedi Mulyadi mengatakan, PKS ini juga 

dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam penanganan 

masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam mupun di luar pengadilan."Seperti 

pemberian bantuan hukum oleh JPN secara litigasi maupun non litigasi, pemberian legal opinion dan 

tindakan hukum lainnya," katanya kepada Radar Bogor Kamis (10/2/2022).Dedi memaparkan, 

penandatangan perjanjian kerja sama ini bukanlah hal baru, karena sudah dilaksanakan sebelumnya."Isi 

PKS ini sebenarnya penegakan hukum terhadap implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada 

di Kabupaten Bogor," paparnya.Lebih lanjut, Dedi menyebutkan, bahwa kewenangan penegakan hukum 

ada di Kejaksaan sebagai pengacara negara. Sehingga, pihak BPJS Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi terus 

berkoordinasi dengan Kejari dalam hal penegakan kepatuhan badan usaha/pemberi kerja."Ini juga 
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sebagai upaya untuk mempercepat proses atau mengurangi potensi tidak diterimanya hak oleh pekerja, 

akibat kelalaian atau pelanggaran-pelanggaran normatif yang berkaitan dengan ketenagakerjaan," 

jelasnya.Dedi berharap, dari PKS ini para PKBU di wilayah Kabupaten Bogor tertib dan patuh dalam rangka 

penyelenggaraan program jaminan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat 

memutus rantai kemiskinan di wilayah Kabupaten Bogor yang disebabkan oleh risiko sosial ekonomi, 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan selaku badan penyelenggara jaminan 

sosial.Adapun PKS ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor beserta jajaran bidang 

perdata dan tata usaha negara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi beserta jajaran dan Kepala 

BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota beserta jajaran. (all)Editor : Yosep 
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Title AIRLANGGA DORONG KARTU PRAKERJA CIPTAKAN PASAR 

PENDIDIKAN DIGITAL. 

Author _noname 

Media Iqplus Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-airlangga-dorong-kartu-prakerja-

ciptakan-pasar-pendidikan-digital,40093311.html 

Summary Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Program Kartu 

Prakerja akan diarahkan untuk terus mendorong penciptaan pasar pendidikan berbasis 

digital. "Inovasi berikutnya Program Kartu Prakerja didorong untuk ekosistem kemitraan 

yang bersifat digital dan menciptakan pasar baru yakni pendidikan berbasis digital yang 

sebelum diperkenalkan Kartu Prakerja, ekosistem market ini berserakan," kata Airlangga 

dalam webinar Evaluasi Dampak Kartu Prakerja yang dipantau di Jakarta, Rabu. 

 

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Program Kartu Prakerja akan 

diarahkan untuk terus mendorong penciptaan pasar pendidikan berbasis digital."Inovasi berikutnya 

Program Kartu Prakerja didorong untuk ekosistem kemitraan yang bersifat digital dan menciptakan pasar 

baru yakni pendidikan berbasis digital yang sebelum diperkenalkan Kartu Prakerja, ekosistem market ini 

berserakan," kata Airlangga dalam webinar Evaluasi Dampak Kartu Prakerja yang dipantau di Jakarta, 

Rabu.Saat ini Program Kartu Prakerja diselenggarakan bekerja sama dengan 180 lembaga pelatihan yang 

menyediakan 700 pelatihan, 6 platform digital market place, 5 mitra pembayaran, 4 platform toko digital, 

5 lembaga aksesor, dan 5 lembaga pemantau.Airlangga menambahkan saat ini terdapat 11,4 juta 

penerima Program Kartu Prakerja yang berasal dari 15 kabupaten/kota dengan pendidikan beragam dari 

SD sampai sarjana, dari penyandang disabilitas hingga purna pekerja migran Indonesia."Ini merupakan 

satu hal yang membuktikan program ini bersifat inklusif. Dan kemarin kami ketemu ketua BP2MI (Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) yang mengapresiasi karena terdapat purna migran yang 

disentuh dengan program pelatihan dan semi bansos sehingga mereka bisa masuk ke job market 

kembali," kata Airlangga 
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Title Brantas Abipraya Dukung Perlindungan Tenaga Kerja di Era 

Digital 

Author _noname 

Media Indo Pos Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Negative 

Link http://indoposco.id/ekonomi/2022/02/10/brantas-abipraya-dukung-perlindungan-tenaga-

kerja-di-era-digital 

Summary 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." 

 

 

 

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."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.Ditambahkannya, webinar 

yang diisi dengan sharing knowledge ini mengundang dua narasumber yaitu, Dani Yudi Susanto, Manager 

HSE Project Jakarta International Stadium yang berbagi pengetahuan terkait potensi bahaya di 

lingkungan kerja; dan Danar Rahadian, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3, Disnakertrans, Provinsi 

Jawa Timur yang pada kesempatan ini membawakan materi: Dasar-Dasar K3 untuk Pekerjaan di Ruang 

Terbatas.Brantas Abipraya memiliki komitmen kuat dalam hal penerapan K3 tidak hanya di Kantor Pusat, 

namun juga di proyek-proyek miliknya. Komitmennya inipun telah membawa BUMN konstruksi ini 

mengantongi beberapa penghargaan K3, salah satunya dengan menyabet Indonesia Safety Culture 

Awards dari World Safety Organization. Adapun, salah satu kriteria penghargaan tersebut adalah 
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pengimplementasian budaya keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) tingkat dunia 

dengan sangat baik. Anas mengatakan bahwa pandemi COVID-19 merupakan momentum bagi 

Perusahaan untuk memahami tentang pentingnya penerapan K3L di tempat kerja. Menurutnya, Brantas 

Abipraya telah menerapkan Behavior Based Safety (BBS) baik di lingkungan kantor maupun proyek pada 

masa pandemi. 
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Title Pemkab Toba Gelar Pembekalan dan Pelatihan 41 Kades 

Terpilih 

Author _noname 

Media Mistar.id Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.mistar.id/sumut/pemkab-toba-gelar-pembekalan-dan-pelatihan-41-kades-

terpilih 

Summary "Para Kades juga diharapkan mampu menggerakkan seluruh potensi desa serta 

meningkatkan sumber daya manusia untuk kemajuan desa dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Toba yang unggul dan bersinar," ungkap Bupati 

Toba. Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 

Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP PA) bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan 

BPJS Ketenagakerjaan, menggelar pembekalan dan pelatihan pengelolaan administratif 

pemerintahan desa bagi 41 kepala desa terpilih periode 2022-2028 yang tersebar di 

sejumlah kecamatan di Toba dan satu Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) yakni Desa 

Balige II Kecamatan Balige Periode 2019-2026, bertempat di Balai Data Kantor Bupati 

Kabupaten Toba, Rabu (9/2/22), kemarin. 

 

 

 

Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan 

Perlindungan Anak (PMDP PA) bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, 

menggelar pembekalan dan pelatihan pengelolaan administratif pemerintahan desa bagi 41 kepala desa 

terpilih periode 2022-2028 yang tersebar di sejumlah kecamatan di Toba dan satu Kepala Desa Pengganti 

Antar Waktu (PAW) yakni Desa Balige II Kecamatan Balige Periode 2019-2026, bertempat di Balai Data 

Kantor Bupati Kabupaten Toba, Rabu (9/2/22), kemarin.Kegiatan pembekalan, dihadiri Bupati Toba 

Poltak Sitorus, Kadis PMDPPA Henry Silalahi, Inspektur Wallen Hutahaean, Kepala BPKAD Ganyang 

Situmorang dan Kabag Hukum Setdakab Toba Lukman Siagian. Dalam arahannya, Bupati Toba Poltak 

Sitorus berharap melalui pelatihan dan pembekalan ini, para kepala desa dapat menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya dengan baik serta memahami segala peraturan yang menjadi pedoman kerja."Para 

Kades juga diharapkan mampu menggerakkan seluruh potensi desa serta meningkatkan sumber daya 

manusia untuk kemajuan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan 

Kabupaten Toba yang unggul dan bersinar," ungkap Bupati Toba.Sebelumnya, Kepala Dinas PMD PA 
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Kabupaten Toba Henry Silalahi saat menyampaikan laporan kegiatan, menyebutkan bahwa pelatihan dan 

pembekalan ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 2 Tahun 2015 pasal 6 ayat (1), dimana calon 

kepala desa terpilih yang sudah dilantik, wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah kabupaten/kota.Hal ini bertujuan agar setiap kepala desa dapat menyusun program 

kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di desa, 

menjalin hubungan dengan masyarakat desa maupun perangkat desa. Pembekalan ini melibatkan 

Inspektur, Kabag Hukum dan Kepala BPKAD yang menjadi narasumber, memaparkan materi pelatihan 

dan pembekalan bagi ke 42 kepala desa tersebut.Kepala BPJS Kabupaten Toba Dolok Erikson Siagian, 

berkesempatan juga memaparkan sosialisai program JKN KIS BPJS Kesehatan bagi para kepala desa yang 

baru, yang mana jabatan kepala desa dan perangkatnya telah dipesertakan Pemkab Toba menjadi 

peserta BPJS Kesehatan.Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balige 

Hendrik Timbul Manullang menyerahkan santunan kematian perangkat Desa Sampuara Kecamatan 

Uluan (Ridolles Dolok Saribu) kepada Bupati Toba, yang selanjutnya oleh bupati menyerahkannya kepada 

ahli waris penerima santunan. Rangkaian kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, berlangsung 

dengan menerapkan protokol kesehatan guna mewaspadai penyebaran Covid-19 maupun varian lainnya. 
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Title Guna Jalin Silaturahmi, Wabup Sergai Ajak Serikat Pekerja 

Ngopi Bareng 

Author _noname 

Media Utusan Indo Sumut Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://sumut.utusanindo.com/guna-jalin-silaturahmi-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. 

 

 

sumut.utusanindo.comGuna menjalin silaturahmi sekaligus menampung aspirasi (saran dan masukan), 

Wakil Bupati Serdang Bedagai (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 Sei Rampah, Sergai, 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.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."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-SPTI / K-SPSI, OSSPKM dan dari DPC Perbuni.(IY) 
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Title PT PIM Membantu Peralatan Teknisi AC Bagi Pemuda Lingkungan 

Lulusan Program (DUDI) 

Author _noname 

Media Radar Aceh Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.radaraceh.id/2022/02/pt-pim-membantu-peralatan-teknisi-ac.html 

Summary "Melalui Program Youth Ship (YES) PT Pupuk Iskandar Muda mengajak anak-anak lingkungan 

bergabung di pelatihan bidang pemeliharaan dan perbaikan AC kantor dan perumahan yang 

bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini BLK dan FKLPID Banda Aceh, dan terbukti 

selesai pelatihan anak-anak kita berhasil mendapat skill yang bisa membantu mereka dalam 

hal mendapat kerja maupun dalam berwira usaha, sejalan dengan motto program "Learn 

from the past, live for the today, and plan for tomorrow" anak muda harus optimis bisa 

meraih peluang dengan mengasah berbagai keahlian dan siap bersaing," ujar Asisstant Vice 

President PKBL Jufri. Tenaga teknisi akan disubkan ke Koperasi Syariah PT PIM untuk 

menangani perbaikan, servis, dan kendala AC perusahaan dan juga perumahan karyawan. 

 

 

 

PT Pupuk Iskandar Muda bersama Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah (FKLPID) dan 

Balai Latihan Kerja (BLK) Banda Aceh berhasil mencetak sumberdaya manusia dari lingkungan perusahaan 

yang punya keahlian untuk terjun ke dunia kerja, Pemuda-pemuda lingkungan perusahaan dilatih selama 

1 (satu) bulan sehingga bisa mandiri dalam berwira usaha maupun memenuhi kebutuhan kerja yang ada 

di Provinsi Aceh maupun di luar daerah, Rabu 9 Februari 2022."Melalui Program Youth Ship (YES) PT 

Pupuk Iskandar Muda mengajak anak-anak lingkungan bergabung di pelatihan bidang pemeliharaan dan 

perbaikan AC kantor dan perumahan yang bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini BLK dan FKLPID 

Banda Aceh, dan terbukti selesai pelatihan anak-anak kita berhasil mendapat skill yang bisa membantu 

mereka dalam hal mendapat kerja maupun dalam berwira usaha, sejalan dengan motto program "Learn 

from the past, live for the today, and plan for tomorrow" anak muda harus optimis bisa meraih peluang 

dengan mengasah berbagai keahlian dan siap bersaing," ujar Asisstant Vice President PKBL 

Jufri.Pelaksanaan kegiatan program Youth Entrepreneur Ship ( YES) berbasis Dunia Usaha dan Dunia 

Industri (DUDI) di bidang pemeliharaan dan perbaikan AC sudah selesai dilaksanakan dan hari ini 

dilakukan pembagian sertifikat pelatihan dan juga sertifikat keahlian yang didapatkan melalui mekanisme 

Uji Kompetensi oleh tim sertifikasi BNSP.SVP Sekper & Tata Kelola. Saifuddin Noerdin dalam 
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sambutannya menyampaikan, "Suatu kebanggaan bagi kami Manajemen PT PIM melihat kawan-kawan 

kita dari lingkungan perusahaan berhasil menempa ilmu dan siap diaplikasikan di dunia usaha. PT PIM 

akan memfasilitasi kawan-kawan kita ini untuk kemandirian usahanya. Tim TJSL sudah merencanakan 

dari awal tahapan-tahapan yang akan dilakukan setelah dilakukan pelatihan, kedepan kita akan bentuk 

satu badan usaha untuk menaungi kawan-kawan kita yang akan beraktifitas nantinya. Struktur organisasi 

sudah disiapkan, dan peralatan kerja pun kita bantu 4 (empat) Full Set bagi 4 (empat) Kelompok yang 

akan kita bentuk," ucapnya.Para teknisi diberikan 1 (Satu) unit alat transportasi Motor Tiga Roda Merek 

Viar untuk memudahkan dalam aktifitas dan mobilisasi kerjanya. Tenaga teknisi akan disubkan ke 

Koperasi Syariah PT PIM untuk menangani perbaikan, servis, dan kendala AC perusahaan dan juga 

perumahan karyawan."Kita juga mengusahakan agar anak perusahaan PT PIM seperti RS PRIME, PT 

IMARA, Yayasan kesejahteraan Karyawan (YKK) serta BDI Almuntaha bekerjasama dengan TJSL untuk 

memberikan peluang kepada kawan-kawan kita yang sudah terlatih sebagai teknisi AC. Harapannya agar 

anak-anak muda menjadi pilot project bagi usaha kaum muda di wilayah Kecamatan Dewantara sehingga 

dapat membangun perekonomian desa dan daerah," ujar Saifuddin.Dukungan stakeholder bagi program 

TJSL PT Pupuk Iskandar Muda sangat diharapkan, sehingga dapat merubah mindset masyarakat terhadap 

keberadaan PT PIM ditengah-tengah lingkungan.Ketua Koperasi Syariah PT PIM Mukhlis 

mengapresiasikan anak-anak muda lingkungan perusahaan yang sudah mau berusaha mengasah 

kemampuan untuk mendapat pekerjaan sesuai minat dan keahliannya."Kami dari Koperasi Syariah PT 

PIM mendukung dan memberikan peluang kepada organisasi yang menaungi anak-anak lepasan BLK ini 

untuk di sub kontrakkan, dengan memakai mekanisme kontrak lepas dan tidak mengikat, kita akan 

berikan orderan kerja kepada kawan-kawan ini untuk melakukan perbaikan dan service berkala AC di 

area kantor, pabrik maupun komplek perumahan karyawan," tambah Muchlis.Seperti diberitakan 

sebelumnya PT Pupuk Iskandar Muda melalui Program Youth Ship (YES) merekrut pemuda-pemuda di 

lingkungan perusahaan di Kecamatan Dewantara untuk dilatih menjadi tenaga siap pakai. Sebanyak 16 

(Enam belas) orang pemuda yang dilatih menjadi teknisi AC diserap dan diberdayakan baik dalam 

perusahaan melalui sub kontrak lepas Koperasi Syariah Karyawan dan dibina secara berkelanjutan. 
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Summary Bahkan Pungky juga menyampaikan temuannya di lapangan mengenai pekerja las di proyek 

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang ternyata merupakan TKA China. Pengawasan 

penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia bakal dilakukan DPR RI lewat Panitia Kerja 

(Panja) yang dibentuk oleh Komisi IX DPR RI. Anggota DPR RI Komisi IX, Putih Sari 

menyatakan, pihaknya membentuk Panja dalam rangka pengawasan penggunaan TKA di 

Indonesia. Karena, penggunaan TKA mesti memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

ditentukan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. 

 

 

 

Pengawasan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia bakal dilakukan DPR RI lewat Panitia 

Kerja (Panja) yang dibentuk oleh Komisi IX DPR RI.Anggota DPR RI Komisi IX, Putih Sari menyatakan, 

pihaknya membentuk Panja dalam rangka pengawasan penggunaan TKA di Indonesia. Karena, 

penggunaan TKA mesti memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan 

peraturan lainnya."Secara regulasi undang-undang ketenagakerjaan (UU 23/2003) memperbolehkan 

penggunaan TKA, dan sebagai konsekuensi dari komunitas ekonomi ASEAN, kita ikut dalam kebijakan 

free flow of labor (arus tenaga kerja bebas), tetapi kita tetap punya kedaulatan sendiri," ujar Putih dalam 

keterangannya, Kamis (10/2).Menurut Putih, pemanfaatan TKA sudah seharusnya disesuaikan dengan 

hukum nasional setempat, supaya masyarakat Indonesia bisa mengambil bagian terhadap dunia kerja 

nasional."Dan negara wajib mengedepankan kepentingan warganya, supaya tingkat pengangguran dan 

kemiskinan yang masih tinggi tidak terus semakin melebar," imbuhnya.Putih Sari yang juga Wakil Ketua 

Umum Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Partai Gerindra ini menyampaikan, Panja TKA dibentuk 

karena banyaknya aspirasi masyarakat terkait penggunaan TKA yang bekerja di level low skill, sehingga 

pengawasan dan penegakkan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan TKA perlu ditingkatkan.Selain 

itu, Putih juga mempertanyakan mekanisme proses transfer pengetahuan dan teknologi dari TKA ke 

pekerja Indonesia yang menjadi syarat selama ini. Menurutnya kewajiban TKA melakukan alih ilmu 



 

200 

 

pengetahuan dan teknologi harus dipastikan terimplementasikan."Jangan sekadar syarat, (pemanfaatan 

TKA) tujuannya agar kompentensi tenaga kerja lokal meningkat tidak tercapai," tuturnya.Dalam rapat 

Panja Komisi IX DPR RI yang diselenggarakan Selasa (8/2), Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Bappenas, Pungky Sumadi mengatakan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia hanya boleh menduduki 

profesi yang memerlukan keahlian, dan dilarang untuk dipekerjakan di pekerjaan keterampilan 

rendah.Bahkan Pungky juga menyampaikan temuannya di lapangan mengenai pekerja las di proyek 

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang ternyata merupakan TKA China.Sedangkan menurut salah satu 

pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Agung Pambudi yang mengusulkan adanya perubahan 

mekanisme penentuan jabatan yang bisa diisi oleh TKA di Indonesia dari positive list menjadi negative 

list."Menurut kami lebih baik kalau pemerintah mengatur apa yang tidak boleh dibandingkan dengan 

mengatur apa yang boleh untuk jabatan yang dapat diisi oleh TKA," katanya."Bagi industri yang 

berkembang dengan sangat pesat, negative list akan lebih membantu percepatan investasi asing di 

Indonesia," tandas Agung. 
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Summary KRUENG GEUKEUH, Aceh Utara (Waspada): Para pemuda lingkungan PIM menerima 

peralatan teknisi AC dari perusahaan pupuk tersebut. "Kita juga mengusahakan agar anak 

perusahaan PT PIM seperti RS PRIME, PT IMARA, Yayasan kesejahteraan Karyawan (YKK) 

serta BDI Almuntaha bekerjasama dengan TJSL untuk memberikan peluang kepada kawan-

kawan kita yang sudah terlatih sebagai teknisi AC. 

 

 

 

KRUENG GEUKEUH, Aceh Utara (Waspada): Para pemuda lingkungan PIM menerima peralatan teknisi AC 

dari perusahaan pupuk tersebut. Sebelumnya, merek dilatih bidang AC kerjasama PT.PIM, FKPPI dan BLK 

Banda Aceh.Sejumlah pemuda penerima peralatan teknisi AC, telah berhasil lulus pelatihan yang 

diadakan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) bersama Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah 

(FKLPID) dan Balai Latihan Kerja (BLK) Banda Aceh. Lembaga tersebut berhasil mencetak sumberdaya 

manusia dari lingkungan perusahaan yang punya keahlian untuk terjun ke dunia kerja. Pemuda-pemuda 

lingkungan perusahaan dilatih selama satu bulan, sehingga bisa mandiri dalam berwira usaha, maupun 

memenuhi kebutuhan kerja yang ada di Provinsi Aceh maupun di luar daerah.Melalui Program Youth Ship 

(YES) PT Pupuk Iskandar Muda mengajak pemuda lingkungan bergabung di pelatihan bidang 

pemeliharaan dan perbaikan AC kantor dan perumahan yang bekerjasama dengan pemerintah dalam hal 

ini BLK dan FKLPID Banda Aceh. "Terbukti selesai pelatihan mereka berhasil mendapat skill yang bisa 

membantu dalam hal mendapat kerja maupun dalam berwira usaha, sejalan dengan motto program 

"Learn from the past, live for the today, and plan for tomorrow" anak muda harus optimis bisa meraih 

peluang dengan mengasah berbagai keahlian dan siap bersaing," ujar Asisstant Vice President PKBL Jufri, 

Rabu (9/2).Pelaksanaan kegiatan program Youth Entrepreneur Ship ( YES) berbasis Dunia Usaha dan 

Dunia Industri (DUDI) di bidang pemeliharaan dan perbaikan AC sudah selesai dilaksanakan. Sekarang, 

dilakukan pembagian sertifikat pelatihan dan juga sertifikat keahlian yang didapatkan melalui mekanisme 

Uji Kompetensi oleh tim sertifikasi BNSP.SVP Sekper dan Tata Kelola. Saifuddin Noerdin dalam 
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sambutannya menyampaikan, suatu kebanggaan bagi Manajemen PT PIM melihat para pemuda dari 

lingkungan perusahaan berhasil menempa ilmu dan siap diaplikasikan di dunia usaha. "PT PIM akan 

memfasilitasi kawan-kawan kita ini untuk kemandirian usahanya. Tim TJSL sudah merencanakan dari 

awal tahapan-tahapan yang akan dilakukan setelah dilakukan pelatihan, kedepan kita akan bentuk satu 

badan usaha untuk menaungi kawan-kawan kita yang akan beraktivitas nantinya. Struktur organisasi 

sudah disiapkan, dan peralatan kerja pun kita bantu empat Full Set bagi empat Kelompok yang akan kita 

bentuk," ucapnya.Para teknisi diberikan satu unit alat transportasi Motor Tiga Roda Merek Viar, untuk 

memudahkan dalam aktifitas dan mobilisasi kerjanya. Tenaga teknisi akan disubkan ke Koperasi Syariah 

PT PIM untuk menangani perbaikan, servis, dan kendala AC perusahaan dan juga perumahan 

karyawan."Kita juga mengusahakan agar anak perusahaan PT PIM seperti RS PRIME, PT IMARA, Yayasan 

kesejahteraan Karyawan (YKK) serta BDI Almuntaha bekerjasama dengan TJSL untuk memberikan 

peluang kepada kawan-kawan kita yang sudah terlatih sebagai teknisi AC. Harapannya agar anak-anak 

muda menjadi pilot project bagi usaha kaum muda di wilayah Kecamatan Dewantara sehingga dapat 

membangun perekonomian desa dan daerah," ujar Saifuddin.Dukungan stakeholder bagi program TJSL 

PT Pupuk Iskandar Muda sangat diharapkan, sehingga dapat merubah mindset masyarakat terhadap 

keberadaan PT PIM ditengah-tengah lingkungan.Ketua Koperasi Syariah PT PIM Mukhlis 

mengapresiasikan anak-anak muda lingkungan perusahaan yang sudah mau berusaha mengasah 

kemampuan untuk mendapat pekerjaan sesuai minat dan keahliannya."Kami dari Koperasi Syariah PT 

PIM mendukung dan memberikan peluang kepada organisasi yang menaungi anak-anak lepasan BLK ini 

untuk di sub kontrakkan, dengan memakai mekanisme kontrak lepas dan tidak mengikat, kita akan 

berikan orderan kerja kepada kawan-kawan ini untuk melakukan perbaikan dan service berkala AC di 

area kantor, pabrik maupun komplek perumahan karyawan," tambah Muchlis.Seperti diberitakan 

sebelumnya PT Pupuk Iskandar Muda melalui Program Youth Ship (YES) merekrut pemuda-pemuda di 

lingkungan perusahaan di Kecamatan Dewantara untuk dilatih menjadi tenaga siap pakai. Sebanyak 16 

orang pemuda yang dilatih menjadi teknisi AC diserap dan diberdayakan baik dalam perusahaan melalui 

sub kontrak lepas Koperasi Syariah Karyawan dan dibina secara berkelanjutan. 
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Title Jalin Silaturahmi dan Tampung Aspirasi, Wabup Sergai Ajak Serikat 

Pekerja Ngopi Bareng 
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Link http://karimuntoday.com/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. 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. 

 

 

 

Guna menjalin silaturahmi sekaligus menampung aspirasi (saran dan masukan), Wakil Bupati Serdang 

Bedagai (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 Sei 

Rampah, 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. 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. Suasana Wakil Bupati Serdang Bedagai (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 Sei Rampah, Rabu (9/2/2022). 

"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 
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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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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. 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 

terhadap Bupati Sergai H Darma Wijaya dan Wabup H Adlin Tambunan untuk lebih dekat 

dengan para serikat pekerja. Guna menjalin silaturahmi sekaligus menampung aspirasi saran 

dan masukan), Wakil Bupati Serdang Bedagai (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. 

 

 

 

Guna menjalin silaturahmi sekaligus menampung aspirasi saran dan masukan), Wakil Bupati Serdang 

Bedagai (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 Sei 

Rampah, 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.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 
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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 Polres Kediri Sita 6 Paket Pil 

Dobel L dalam Lemari Pakaian 

di Pagu 

Author https&#58;//radarkediri.jawapos.com 

Media Radar Kediri Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://radarkediri.jawapos.com/hukum-kriminal/10/02/2022/polres-kediri-sita-6-paket-pil-

dobel-l-dalam-lemari-pakaian-di-pagu 

Summary Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin, Seger, 40, ditahan Polres Kediri. Ia ditangkap di 

rumahnya, Desa Menang, Kecamatan Pagu. Petugas menyita 268 butir pil dobel L. "Akibat 

perbuatannya, tersangka melanggar pasal 197 UU Nomor 36/2009 tentang Kesehatan jo 

pasal 60 ayat 10 UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja atau pasal 196 UU Nomor 36/2009 

tentang Kesehatan," jelas Kasatnarkoba Polres Kediri AKP Ridwan Sahara. Penangkapan 

Seger adalah hasil pengembangan penyidikan kasus pengedaran pil dobel L yang sedang 

marak di wilayah Pagu. 

 

 

 

Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin, Seger, 40, ditahan Polres Kediri. Ia ditangkap di rumahnya, Desa 

Menang, Kecamatan Pagu. Petugas menyita 268 butir pil dobel L."Akibat perbuatannya, tersangka 

melanggar pasal 197 UU Nomor 36/2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 ayat 10 UU Nomor 11/2020 

tentang Cipta Kerja atau pasal 196 UU Nomor 36/2009 tentang Kesehatan," jelas Kasatnarkoba Polres 

Kediri AKP Ridwan Sahara.Informasi Jawa Pos Radar Kediri, Seger ditangkap Senin (7/2) sekitar pukul 

19.00 WIB. Ketika itu buruh tani ini sedang berada di rumah. Penangkapan Seger adalah hasil 

pengembangan penyidikan kasus pengedaran pil dobel L yang sedang marak di wilayah Pagu. "Dari hasil 

laporan masyarakat bahwa tersangka ini mengedarkan pil jenis dobel L," ungkap Ridwan.Ketika ditangkap 

Seger tidak dapat melarikan diri. Laki-laki kelahiran 1980 ini hanya pasrah ketika petugas menggeledah 

rumahnya. Hasilnya, ditemukan enam paket pil dobel L siap diedarkan. Pil ditemukan dalam lemari 

pakaian di kamarnya.Selain enam paket dobel L yang dikemas plastik klip, polisi juga menyita gawai 

merek Nokia milik Seger. "Meski telah menangkap tersangka, kami masih mengembangkan kasus ini. 

Utamanya mencari dari mana barang tersebut," kata Ridwan. 
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Title TKA China Jadi Tukang Las Kereta Cepat, Komisi IX DPR Langsung 

Bentuk Panja 

Author _noname 

Media Oposisi Cerdas Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.oposisicerdas.com/2022/02/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat.html 

Summary Bahkan Pungky juga menyampaikan temuannya di lapangan mengenai pekerja las di proyek 

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang ternyata merupakan TKA China. Pengawasan 

penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia bakal dilakukan DPR RI lewat Panitia Kerja 

(Panja) yang dibentuk oleh Komisi IX DPR RI. Anggota DPR RI Komisi IX, Putih Sari 

menyatakan, pihaknya membentuk Panja dalam rangka pengawasan penggunaan TKA di 

Indonesia. Karena, penggunaan TKA mesti memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

ditentukan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. 

 

Pengawasan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia bakal dilakukan DPR RI lewat Panitia 

Kerja (Panja) yang dibentuk oleh Komisi IX DPR RI.Anggota DPR RI Komisi IX, Putih Sari menyatakan, 

pihaknya membentuk Panja dalam rangka pengawasan penggunaan TKA di Indonesia. Karena, 

penggunaan TKA mesti memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan 

peraturan lainnya."Secara regulasi undang-undang ketenagakerjaan (UU 23/2003) memperbolehkan 

penggunaan TKA, dan sebagai konsekuensi dari komunitas ekonomi ASEAN, kita ikut dalam kebijakan 

free flow of labor (arus tenaga kerja bebas), tetapi kita tetap punya kedaulatan sendiri," ujar Putih dalam 

keterangannya, Kamis (10/2).Menurut Putih, pemanfaatan TKA sudah seharusnya disesuaikan dengan 

hukum nasional setempat, supaya masyarakat Indonesia bisa mengambil bagian terhadap dunia kerja 

nasional."Dan negara wajib mengedepankan kepentingan warganya, supaya tingkat pengangguran dan 

kemiskinan yang masih tinggi tidak terus semakin melebar," imbuhnya.Putih Sari yang juga Wakil Ketua 

Umum Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Partai Gerindra ini menyampaikan, Panja TKA dibentuk 

karena banyaknya aspirasi masyarakat terkait penggunaan TKA yang bekerja di level low skill, sehingga 

pengawasan dan penegakkan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan TKA perlu ditingkatkan.Selain 

itu, Putih juga mempertanyakan mekanisme proses transfer pengetahuan dan teknologi dari TKA ke 

pekerja Indonesia yang menjadi syarat selama ini. Menurutnya kewajiban TKA melakukan alih ilmu 

pengetahuan dan teknologi harus dipastikan terimplementasikan."Jangan sekadar syarat, (pemanfaatan 

TKA) tujuannya agar kompentensi tenaga kerja lokal meningkat tidak tercapai," tuturnya.Dalam rapat 

Panja Komisi IX DPR RI yang diselenggarakan Selasa (8/2), Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Bappenas, Pungky Sumadi mengatakan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia hanya boleh menduduki 

profesi yang memerlukan keahlian, dan dilarang untuk dipekerjakan di pekerjaan keterampilan 

rendah.Bahkan Pungky juga menyampaikan temuannya di lapangan mengenai pekerja las di proyek 

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang ternyata merupakan TKA China.Sedangkan menurut salah satu 

pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Agung Pambudi yang mengusulkan adanya perubahan 

mekanisme penentuan jabatan yang bisa diisi oleh TKA di Indonesia dari positive list menjadi negative 

list."Menurut kami lebih baik kalau pemerintah mengatur apa yang tidak boleh dibandingkan dengan 

mengatur apa yang boleh untuk jabatan yang dapat diisi oleh TKA," katanya."Bagi industri yang 

berkembang dengan sangat pesat, negative list akan lebih membantu percepatan investasi asing di 

Indonesia," tandas Agung. 
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Title TKA China Jadi Tukang Las Kereta Cepat, Komisi IX DPR Langsung 

Bentuk Panja 

Author _noname 

Media Harian Aceh Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.harianaceh.co.id/2022/02/10/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-komisi-

ix-dpr-langsung-bentuk-panja 

Summary Bahkan Pungky juga menyampaikan temuannya di lapangan mengenai pekerja las di proyek 

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang ternyata merupakan TKA China. Anggota DPR RI 

Komisi IX, Putih Sari menyatakan, pihaknya membentuk Panja dalam rangka pengawasan 

penggunaan TKA di Indonesia. Karena, penggunaan TKA mesti memenuhi persyaratan-

persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. 

 

 

Anggota DPR RI Komisi IX, Putih Sari menyatakan, pihaknya membentuk Panja dalam rangka pengawasan 

penggunaan TKA di Indonesia. Karena, penggunaan TKA mesti memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

ditentukan oleh undang-undang dan peraturan lainnya."Secara regulasi undang-undang ketenagakerjaan 

(UU 23/2003) memperbolehkan penggunaan TKA, dan sebagai konsekuensi dari komunitas ekonomi 

ASEAN, kita ikut dalam kebijakan free flow of labor (arus tenaga kerja bebas), tetapi kita tetap punya 

kedaulatan sendiri," ujar Putih dalam keterangannya, Kamis (10/2).Menurut Putih, pemanfaatan TKA 

sudah seharusnya disesuaikan dengan hukum nasional setempat, supaya masyarakat Indonesia bisa 

mengambil bagian terhadap dunia kerja nasional."Dan negara wajib mengedepankan kepentingan 

warganya, supaya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi tidak terus semakin melebar," 

imbuhnya.Putih Sari yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Partai 

Gerindra ini menyampaikan, Panja TKA dibentuk karena banyaknya aspirasi masyarakat terkait 

penggunaan TKA yang bekerja di level low skill, sehingga pengawasan dan penegakkan sanksi terhadap 

pelanggaran penggunaan TKA perlu ditingkatkan.Selain itu, Putih juga mempertanyakan mekanisme 

proses transfer pengetahuan dan teknologi dari TKA ke pekerja Indonesia yang menjadi syarat selama ini. 

Menurutnya kewajiban TKA melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi harus dipastikan 

terimplementasikan."Jangan sekadar syarat, (pemanfaatan TKA) tujuannya agar kompentensi tenaga 

kerja lokal meningkat tidak tercapai," tuturnya.Dalam rapat Panja Komisi IX DPR RI yang diselenggarakan 

Selasa (8/2), Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi mengatakan bahwa 

TKA yang bekerja di Indonesia hanya boleh menduduki profesi yang memerlukan keahlian, dan dilarang 

untuk dipekerjakan di pekerjaan keterampilan rendah.Bahkan Pungky juga menyampaikan temuannya di 

lapangan mengenai pekerja las di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang ternyata merupakan 

TKA China.Sedangkan menurut salah satu pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Agung 

Pambudi yang mengusulkan adanya perubahan mekanisme penentuan jabatan yang bisa diisi oleh TKA 

di Indonesia dari positive list menjadi negative list."Menurut kami lebih baik kalau pemerintah mengatur 

apa yang tidak boleh dibandingkan dengan mengatur apa yang boleh untuk jabatan yang dapat diisi oleh 

TKA," katanya."Bagi industri yang berkembang dengan sangat pesat, negative list akan lebih membantu 

percepatan investasi asing di Indonesia," tandas Agung. 
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Title Pemkab Lebak berangkatkan pekerja migran ke sejumlah 

negara di Asia 

Author Mansyur suryana 

Media Antara Banten Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Link http://banten.antaranews.com/berita/205181/pemkab-lebak-berangkatkan-pekerja-

migran-ke-sejumlah-negara-di-asia 

Summary Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten memberangkatkan belasan tenaga kerja 

migran ke sejumlah negara di Asia sebagai pekerja formal, selama tahun 2021. "Sebagian 

besar tenaga kerja migran itu untuk bekerja terapi pijit dan penjaga toko, " kata Kepala Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Lebak Tajudin di Lebak, Rabu. 

 

 

 

Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten memberangkatkan belasan tenaga kerja migran ke 

sejumlah negara di Asia sebagai pekerja formal, selama tahun 2021. "Sebagian besar tenaga kerja migran 

itu untuk bekerja terapi pijit dan penjaga toko, " kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak Tajudin 

di Lebak, Rabu. 
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Title Anak Perusahaan Farmasi BUMN Ini Buka Lowongan 

Kerja, Dibutuhkan untuk 4 Posisi 

Author Shelma Rachmahyanti 

Media Okezone Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/02/10/622/2545089/anak-perusahaan-farmasi-

bumn-ini-buka-lowongan-kerja-dibutuhkan-untuk-4-posisi 

Summary Perusahaan farmasi BUMN PT Kimia Farma (Persero) Tbk membuka lowongan kerja di anak 

usahanya PT Kimia Farma Diagnostika. PT Kimia Farma Diagnostika (Jawa Tengah) membuka 

kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia," tulis akun Instagram resmi 

Kementerian Ketenagakerjaan, dikutip Kamis (10/2/2022). Di mana ada empat posisi yang 

dibuka, yaitu graphic designer staff, clinical product management staff, national sales 

referral staff, dan key account management referral staff. "Untukmu Rekanaker! 

 

 

 

Perusahaan farmasi BUMN PT Kimia Farma (Persero) Tbk membuka lowongan kerja di anak usahanya PT 

Kimia Farma Diagnostika.Di mana ada empat posisi yang dibuka, yaitu graphic designer staff, clinical 

product management staff, national sales referral staff, dan key account management referral 

staff."Untukmu Rekanaker! PT Kimia Farma Diagnostika (Jawa Tengah) membuka kesempatan bagimu 

untuk mengisi formasi yang tersedia," tulis akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan, dikutip 

Kamis (10/2/2022).Sebagai informasi, PT Kimia Farma Diagnostika merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam layanan Laboratorium Klinik di Indonesia.Pada akhir 2017, PT Kimia Farma Diagnostika telah 

mencatatkan tonggak sejarah baru dalam kurun waktu 8 tahun dengan menjadi perusahaan yang 

memiliki jaringan layanan laboratorium klinik terbesar kedua di Indonesia.Diketahui, periode lowongan 

tersebut berakhir pada 10 Februari 2022.Lucky Ads 
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Title Kolaborasi dengan PT Food Station Tjipinang Jaya, Transjakarta 

Sejahterakan Karyawannya 

Author _noname 

Media Sinarharapan.id Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://sinarharapan.id/kolaborasi-dengan-pt-food-station-tjipinang-jaya-transjakarta-

sejahterakan-karyawannya 

Summary Untuk mensejahterakan 6100 karyawannya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) 

berkolaborasi PT Food Station Tjipinang Jaya dengan memberikan kebutuhan pangan, 

sebanyak 5Kg beras setiap bulannya. Kerjasama ini ditandai dengan proses 

penandatanganan perjanjian kerjasama penyediaan pangan yang dihadiri langsung oleh 

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) M. Yana Aditya, Direktur Utama PT 

Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo, serta seluruh jajaran direksi dan perwakilan 

serikat pekerja Transjakarta. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) M. Yana 

Aditya mengatakan, kerjasama ini sebagai tindaklanjut dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

yang sebelumnya sudah dilakukan oleh perusahaan bersama dengan serikat pekerja. Adapun 

dalam PKB mengatur hak dan kewajiban karyawan dan upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan karyawan periode 2021-2023. 

 

 

 

Untuk mensejahterakan 6100 karyawannya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berkolaborasi PT Food 

Station Tjipinang Jaya dengan memberikan kebutuhan pangan, sebanyak 5Kg beras setiap 

bulannya.Kerjasama ini ditandai dengan proses penandatanganan perjanjian kerjasama penyediaan 

pangan yang dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) M. Yana 

Aditya, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo, serta seluruh jajaran direksi 

dan perwakilan serikat pekerja Transjakarta.Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) M. 

Yana Aditya mengatakan, kerjasama ini sebagai tindaklanjut dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang 

sebelumnya sudah dilakukan oleh perusahaan bersama dengan serikat pekerja.Adapun dalam PKB 

mengatur hak dan kewajiban karyawan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan periode 

2021-2023.Sementara menurut Pamrihadi Wiraryo, Direktur Utama, PT Food Station Tjipinang " ada tiga 

poin penting dalam kerjasama ini, yakni kerjasama ini untuk mensejahterakan karyawan Transjakarta, 

lalu sebagai bentuk ketahanan pangan dan kerjasama ini sekaligus merupaka kolaborasi antar dua 
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BUMD."Adapun kerjasama ini berlaku hingga 31 Desember 2022. Karyawan nantinya akan mendapatkan 

SMS notifikasi yang menginfokan berhak mendapat bantuan beras yang bisa diambil di geraiAlfamart 

terdekat. "Mereka cukup menunjukan bukti SMS dan mendownload Alfagift untuk proses pengambilan 

di Alfamart terdekat yang tersebar dan berlaku untuk wilayah Jabodetak, Serang hingga Karawang, jelas 

Yana.Kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan sehingga kinerja terhadap 

perusahaan akan berjalan lebih baik, harmonis dan seimbang ke depannya, pungkas Yana. 
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Title Jalin Silaturahmi dan Tampung Aspirasi, Wabup Sergai Ajak 

Serikat Pekerja Ngopi Bareng 

Author _noname 

Media Top Metro Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://topmetro.news/139505/wabup-sergai-ajak-serikat-buruh-dan-pekerja-ngopi-bareng 

Summary Turut mendampingi Wabup Sergai, antara lain, Asisten Ekbangsos Drs Nasrul Azis Siregar, 

Kadis Nakerkop Drs Fajar Simbolon, dan Sekretaris Satpol PP Nasaruddin Nasution MM. 

Dalam kesempatan tersebut, sambil berbincang-bincang santai penuh keakraban dan 

minum kopi, Wabup Adlin Tambunan menyampaikan bahwa kegiatan 'Ngopi' (ngobrol 

penuh inspirasi) itu membawa dampak positif antara Pemkab Sergai dengan para serikat 

buruh/pekerja. 

 

 

 

Guna menjalin silaturahmi sekaligus menampung aspirasi (saran dan masukan), Wakil Bupati Serdang 

Bedagai (Sergai) H Adlin Umar Yusri Tambunan ST MSP menggelar kegiatan 'Ngopi Bareng' dengan para 

serikat buruh dan pekerja.Kegiatan berlangsung di Kopitomi Cafe Jalan Negara/Simpang Pasarodi Desa 

Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Rabu (9/2/2022). Turut mendampingi Wabup Sergai, antara lain, Asisten 

Ekbangsos Drs Nasrul Azis Siregar, Kadis Nakerkop Drs Fajar Simbolon, dan Sekretaris Satpol PP 

Nasaruddin Nasution MM.Dalam kesempatan tersebut, sambil berbincang-bincang santai penuh 

keakraban dan minum kopi, Wabup Adlin Tambunan menyampaikan bahwa kegiatan 'Ngopi' (ngobrol 

penuh inspirasi) itu membawa dampak positif antara Pemkab Sergai dengan para serikat buruh/pekerja. 

Terutama 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."Syukur Alhamdulillah. Pertemuan ini 

bisa membuat komunikasi dua arah antara pemkab dengan serikat pekerja yang ada di Sergai. Hal ini 

guna memberi masukan-masukan yang baik, bertukar pikiran. Serta menunjukan bahwa 'Tanah Bertuah 

Negeri Beradat' dekat dengan para serikat pekerja," pungkasnya.Pemkab dan Serikat 

PekerjaSebelumnya, 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 konsen dalam peningkatan kualitas 

ketenagakerjaan. Jika ada sumber daya hendaknya dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat positif. 
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Misalnya membina atau membangun SDM pekerja yang ada di Sergai," katanya.Kemudian ia pun 

berharap kegiatan seperti ini dapat rutin terlaksana di lain kesempatan. "Guna memberi masukan serta 

mencari solusi jika terdapat permasalahan yang harus diselesaikan guna menjadikan Sergai Maju Terus," 

tutupnya.Sedangkan perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sergai, Syai Adin, 

menyampaikan beberapa masukan. Di antaranya usul 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.Ada pun para serikat 

pekerja yang hadir di antaranya dari unsur DPC SBSI 1992, DPC SBSI, SPPP, FSPMI, F-SPSI/K-SPTI, OSSPKM, 

dan DPC Perbuni. 
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Title Natura Kini Dikenakan PPh, Apa Implikasinya? Author _noname 

Media Ddtc News Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Link http://news.ddtc.co.id/natura-kini-dikenakan-pph-apa-implikasinya-36766 

Summary Dengan adanya UU HPP, pemberian natura kemudian menjadi penghasilan yang merupakan 

objek PPh, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh. Awwaliatul 

Mukarromah,. DDTC Fiscal Research & Advisory. Pertanyaan:. 

 

 

 

Awwaliatul Mukarromah,DDTC Fiscal Research & Advisory.Pertanyaan:PERKENALKAN, nama saya 

Linggar. Saya adalah manajer keuangan salah satu perusahaan pertambangan. Berdasarkan pada 

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebelumnya, pemberian natura masuk ke dalam 

penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh.Akan tetapi, dari yang saya baca dalam Undang-

Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kini pemberian natura menjadi penghasilan yang 

merupakan objek PPh.Pertanyaan saya, apa implikasi dari berubahnya aturan PPh pada pemberian 

natura yang dilakukan perusahaan saya?Terima kasih.Jawaban:TERIMA kasih Bapak Linggar atas 

pertanyaan yang telah disampaikan. Sebelum terbitnya UU HPP, merujuk pada Pasal 4 ayat (3) huruf d 

UU PPh s.t.d.t.d UU Cipta Kerja, natura masuk ke dalam penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan 

PPh. Bunyi ayat tersebut sebagai berikut:"(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:.penggantian 

atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura 

dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, 

Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan 

khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;"Ketentuan pengecualian ini membawa 

implikasi tidak adanya PPh yang terutang, sehingga tidak ada pemotongan PPh atas pekerja yang 

menerima natura. Di sisi lain, atas pemberian natura yang dilakukan pemberi kerja, tidak dapat menjadi 

pengurang penghasilan bruto sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh s.t.d.t.d UU Cipta Kerja sebagai 

berikut:"(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan 

bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:.penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan 

atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan 

minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di 

daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan 
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Peraturan Menteri Keuangan;Dengan adanya UU HPP, pemberian natura kemudian menjadi penghasilan 

yang merupakan objek PPh, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh. Selanjutnya, 

pemberian natura yang dilakukan pemberi kerja kini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sesuai 

Pasal 6 ayat (1) huruf n UU PPh.Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh setelah berlakunya UU HPP 

menyebutkan:"(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:penggantian atau imbalan berkenaan 

dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau 

kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;"Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) huruf n UU 

PPh setelah berlakunya UU HPP menyebutkan:"(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak 

dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:.biaya penggantian atau imbalan yang 

diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan."Namun demikian, tidak semua natura menjadi 

objek PPh. Terdapat beberapa pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh 

sebagai berikut:"Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau 

diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:makanan, bahan makanan, bahan 

minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai; natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di 

daerah tertentu; natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam 

pelaksanaan pekerjaan; natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa; atau natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan 

tertentu."Dengan kata lain, atas pemberian natura yang masuk kategori di atas tidak akan dikenai PPh. 

Sayangnya, hingga saat ini belum terdapat ketentuan lebih lanjut yang memerinci lebih detail mengenai 

kriteria natura yang dikecualikan dari pengenaan PPh.Sesuai dengan amanat UU HPP, ketentuan teknis 

mengenai natura yang dikecualikan dari objek pajak serta biaya natura yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto akan diatur dalam peraturan pemerintah.Adapun implikasi secara khusus terhadap 

perusahaan Bapak tentunya memerlukan analisis lebih jauh dengan mempertimbangkan kondisi 

perusahaan Bapak serta berbagai hal, mulai dari subjek penerima dan jenis natura/kenikmatan yang 

diberikan, besaran dan valuasi, kewajiban administrasi, serta aspek lainnya.Demikian jawaban kami. 

Semoga membantu.Sebagai informasi, artikel Konsultasi UU HPP akan hadir setiap Selasa guna menjawab 

pertanyaan terkait UU HPP beserta peraturan turunannya yang diajukan ke email [email protected]. Bagi 

Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut. 
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Title Pemerintah Pakai Dana PEN untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem di 

212 Wilayah 

Author _noname 

Media Harian Umum Sinar Indonesia Baru Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.hariansib.com/detail/Headlines/Pemerintah-Pakai-Dana-PEN-untuk-Hapus-

Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah 

Summary Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong kembali berbagai kebijakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan 

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

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

diturunkan," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (8/2). Jakarta (SIB) Salah 

satunya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. 

 

 

 

Jakarta (SIB) Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong kembali berbagai kebijakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 

212 wilayah Indonesia sepanjang tahun 2022. Salah satunya melalui program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN) 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah 

yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa 

(8/2). Hal ini dia ungkapkan dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu 

Pemulihan Nasional di Kendari.Lebih lanjut, Airlangga menilai program perlindungan sosial itu 

merupakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan tingkat kemiskinan. 

Airlangga mengungkapkan bahwa program yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN) telah berhasil menurunkan angka tingkat kemiskinan sepanjang tahun 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 Ketua Umum Partai Golkar itu.Pada bulan Maret 2015 

tingkat kemiskinan 11,22 persen turun menjadi 11,13 pada bulan September. 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 angka tingkat kemiskinan di Indonesia 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.Tren penurunan ini terhenti pada 2020 seiring pandemi Covid-19 melanda 
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Indonesia. Terbukti dengan naiknya angka tingkat kemiskinan menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan 

terus naik hingga 10,19 persen pada September.Meskipun begitu, tingkat kemiskinan kembali menurun 

pada Maret 2021 dan menurun lagi pada September seiring pemerintah mengakselerasi program 

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

Rp186,64 triliun. Dengan rincian pengalokasiannya untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 

juta penerima di 35 kabupaten prioritas.Sementara itu, program perlindungan masyarakat pada 2022 

memiliki pagu Rp 154,8 triliun. Anggaran tersebut ditujukan 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 2 Perusahaan Mundur Lawan Anies di Pengadilan, Kenapa? Author _noname 

Media Democrazy News Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.democrazy.id/2022/02/2-Perusahaan-Mundur-Lawan-Anies-di-Pengadilan-

Kenapa.html 

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 menanggapi soal gugatan ke Anies Baswedan, 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. 

 

 

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. SK tersebut menetapkan 

upah minimum Jakarta naik 0,85%.Kemudian Anies merevisi SK 1935 dengan mengeluarkan SK 1517 

tertanggal 16 Desember sehingga UMP naik sebesar 5,1% di 2022.Pengusaha meminta penetapan UMP 

dikembalikan ke SK 1935 karena menilai revisi yang dilakukan Anies menyalahi aturan.Berikut informasi 

terkini mengenai gugatan pengusaha terhadap Anies Baswedan:1. Dua Perusahaan MundurDewan 

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 menanggapi soal gugatan ke 

Anies Baswedan, 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.2. Apindo 

Tetap Lanjutkan GugatanMeski 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.3. Baru Tahap Pemeriksaan 

PersiapanDalam 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 

http://www.democrazy.id/2022/02/2-Perusahaan-Mundur-Lawan-Anies-di-Pengadilan-Kenapa.html
http://www.democrazy.id/2022/02/2-Perusahaan-Mundur-Lawan-Anies-di-Pengadilan-Kenapa.html
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2022 dilaksanakan agenda perbaikan gugatan penggugat."Pertama persiapan pemeriksaan takutnya ada 

kesalahan gitu kan, dikasih waktu untuk perbaikan, sudah beres," kata Nurjaman.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. 
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Title Dua Perusahaan Mundur, Apindo DKI Tetap Gugat Anies soal 

UMP 

Author CNN Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220210120237-92-757458/dua-perusahaan-

mundur-apindo-dki-tetap-gugat-anies-soal-ump 

Summary CNN Indonesia Jakarta, CNN Indonesia--. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta 

masih tetap melanjutkan tuntutan terkait revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang 

dilakukan Gubernur Anies Baswedan. "Apindo tetap melanjutkan gugatan, kalau pun 

pengusaha lain mundur enggak jadi halangan," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi 

(DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/2). Ia 

menjelaskan alasan Apindo kukuh dengan pendiriannya adalah untuk mencari kepastian 

hukum soal aturan pengupahan mana yang akan dipakai ke depannya. 

 

 

CNN Indonesia Jakarta, CNN Indonesia --Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta masih tetap 

melanjutkan tuntutan terkait revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang dilakukan Gubernur Anies 

Baswedan. Sementara, dua perusahaan lainnya membatalkan gugatan mereka di Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) Jakarta."Apindo tetap melanjutkan gugatan, kalau pun pengusaha lain mundur enggak 

jadi halangan," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman kepada 

CNNIndonesia.com, Kamis (10/2).Kedua perusahaan yang memutuskan mundur adalah PT Edico Utama 

dan PT Century Textile Industri.Ia menjelaskan alasan Apindo kukuh dengan pendiriannya adalah untuk 

mencari kepastian hukum soal aturan pengupahan mana yang akan dipakai ke depannya.Nurjamah 

menilai kepastian harus didapatkan karena polemik pengupahan tidak berlangsung setahun saja tapi juga 

pada tahun-tahun berikutnya. Artinya, jika karut-marut aturan tak dibereskan ke depan akan ada 

kerancuan."Bukan besar kecilnya kenaikan, kami tidak peduli kenaikan mau 5 persen, 10 persen, itu 

bukan masalah buat kami, yang jadi masalah adalah bagaimana aturan mau dipakai enggak? Mau dipakai 

mana? Kan peraturan dibuat pemerintah," jelasnya.Dia turut meluruskan bahwa gugatan dibuat bukan 

karena pengusaha berpolemik dengan Pemda DKI. Menurut dia, yang berpolemik justru pemerintah 

pusat dan pemda yang saling beradu aturan."Kami pengusaha kan tidak punya aturan, yang punya aturan 

pemerintah untuk dijalankan oleh kami," ujarnya.Nurjamah mengaku akan menerima apa pun putusan 

Pengadilan, sekali pun jika ditetapkan kenaikan di atas 5 persen."Kalau pun Pengadilan mengubah angka 

lebih dari 5 persen, kami siap asal itu putusan Pengadilan," pungkasnya.Sebelumnya, para pengusaha 

yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bersama PT Edico Utama dan 

PT Century Textile Industri resmi menggugat kebijakan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang 

dilakukan Gubernur Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.Gugatan mereka 

layangkan pada 13 Januari lalu dan terdaftar dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. Para pengusaha 

menunjuk Tjoetjoe Sandjaja Hernanto sebagai kuasa hukum.Dalam petitum gugatannya, para pengusaha 

meminta pengadilan untuk mengabulkan gugatan seluruhnya."Menyatakan batal atau tidak sah Surat 

Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi 

(UMP) 2022 tanggal 16 Desember 2021," sebagaimana dikutip dari petitum yang diunggah di Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Senin (17/1).Selanjutnya, para pengusaha juga 
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meminta pengadilan untuk menyatakan Kepgub DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang UMP 2022 

tanggal 19 November 2021 berlaku dan mengikat.Para pengusaha juga meminta pengadilan mewajibkan 

kepada Anies mencabut Kepgub DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022 tanggal 16 

Desember 2021 dan menyatakan Kepgub DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang UMP 2022 tanggal 

19 November 2021 berlaku dan mengikat.Selain itu, para pengusaha meminta pengadilan untuk 

menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. 
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Title Ketua DPD RI Minta Pekerja Migran Indonesia Dilindungi 

Hukum 

Author _noname 

Media Koran Progresif Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://koranprogresif.co.id/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-

hukum 

Summary Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Menakertrans) melindungi pekerja migran Indonesia. Hal ini disampaikan 

LaNyalla, menanggapi rencana ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) perekrutan 

pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan dipekerjakan di Malaysia. "Kemenaker 

harus menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum dan perlindungan para tenaga 

migran Indonesia seperti kepastian keamanan. Di samping itu, LaNyalla juga meminta 

penunjukkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus tersertifikasi dan 

diketahui legalitasnya. 

 

 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) melindungi pekerja migran Indonesia. Ia meminta para pekerja dilindungi dengan 

kepastian hukum.Hal ini disampaikan LaNyalla, menanggapi rencana ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan dipekerjakan di 

Malaysia. MoU ini merupakan permintaan mendesak dari pengusaha Malaysia."Kemenaker harus 

menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum dan perlindungan para tenaga migran Indonesia 

seperti kepastian keamanandari potensi kekerasan dan human trafficking, pembayaran gaji, hak istirahat 

dan berhubungan dengan keluarga serta bantuan hukum," kata LaNyalla, Kamis (10/2/2022).Kepastian 

hukum, lanjut LaNyalla, untuk menghindari kasus yang selama ini banyak terjadi. Misalnya gaji tidak 

dibayarkan dan kekerasan bahkan berujung pada masalah hukum pidana."Kita tidak ingin mendengar lagi 

ada pekerja migran yang terlantar, tidak dipenuhi haknya atau mendapat kekerasan dari majikan," 

ucapnya.Di samping itu, LaNyalla juga meminta penunjukkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia harus tersertifikasi dan diketahui legalitasnya."Penting juga P3MI itu memiliki balai latihan 

kerja agar pekerja migran terutama PRT asal Indonesia memiliki kualitas yang baik dan profesional," tutur 

dia.Diketahui, Nota kesepahaman (MOU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia di 

Malaysia akan ditandatangani akhir bulan ini.MOU sangat mendesak karena permintaan untuk pembantu 

rumah tangga di kalangan pengusaha lokal Malaysia. 
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Title Pelantikan 3 DPC Tiara Kusuma , Ahli Kecantikan Dan Pengusaha 

Salon Di Hadiri Wabub H. Subandi SH. Di Fave Hotel 

Author _noname 

Media Warta Pos Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapos.id/2022/02/10/pelantikan-3-dpc-tiara-kusuma-ahli-kecantikan-dan-

pengusaha-salon-di-hadiri-wabub-h-subandi-sh-di-fave-hotel 

Summary Pelantikan pengurus DPC Tiara Kusuma tahun 2022 - 2026 rutin di lakukan tiap 5 tahun sekali, 

demi penyegaran dan kemajuan. Dalam pelantikan tersebut di hadiri tamu undangan yang 

berprofesi pengusaha salon , juga tata rias dan perawatan rambut. 

 

Pelantikan pengurus DPC Tiara Kusuma tahun 2022 - 2026 rutin di lakukan tiap 5 tahun sekali, demi 

penyegaran dan kemajuan. Dalam pelantikan tersebut di hadiri tamu undangan yang berprofesi 

pengusaha salon , juga tata rias dan perawatan rambut. Tak kurang dari 300 tamu undangan menghadiri 

pelantikan dan seminar yang di buka oleh Wakil Bupati H. Subandi SH, dan turut mendampingi DPD Jawa 

Timur, DPC kabupaten, juga pengurus Tiara Kusuma, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemuda olah Raga dan 

Pariwisata, Dinas Kesehatan , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , di Fave Hotel jalan Jenggolo No 15 

Pucang Sidoarjo Rabu ( 9/1 ).Pandemi yang melanda Dunia khususnya Indonesia, orgonisasi Tiara Kusuma 

selama 2 yahjn mengalami kefakuman dalam rentan waktu. Organisasi yang berdiri pada tahun 1979. 

Dengan usia sekarang ini 42 tahun sudah berkiprah di dunia salon, tata rias, dan perawatan rambut, 

dalam keorganisasian Tiara Kusuma sudah menyebar di seluruh Indonesia. Ada 3 kabupaten dan kota 

yang di lantik diantaranya, DPC Kabupaten Sidoarjo, DPC kabupaten Pasuruan, DPC kota Batu 

Malang.Dalam pidatonya Wabub Abah Bandi yang biasa orang panggil" dengan bergabungnya di 

organisasi Tiara Kusuma skill dan kompenten akan terasa, kontribusi sebagai pemerintah dengan adanya 

DPC Tiara Kusima sebagai pembinaan dan tenaga kerja, meskipun di masa pandemi Tiara Kusuma tetap 

berdiri dan exsis maka kita beri suport , karena juga membantu dalam pemulihan ekonomi jangan sampai 

pandemi pengusaha tidak bekerja. Terkait persolan kita dengarkan dan kita putuskan melalui kebijakan , 

biarkan masyarakat bisa kembali bekerja dan mendatangi salon lagi. Dan pemulihan ekonomi bisa 

berjalan lagi, dan nantinya kita lihat ke depannya kalau perlu di berikan anggaran supaya bisa 

berkembang lagi masih kata Abah Bandi.Juga terkait perijinan pemerintah akan memfasilitasi juga 

persoalan persoalan, kalau perlu duduk bersama dan uadensi. Bila nanti ada kegiatan kalau bisa Tiara 

Kusuma juga turut hadir ujarnya.Di tempat yang sama ketua DPC Tiara Kusuma kabupaten Sidoarjo Hj. 

Puji Yudha Rimbani.SH saya kepingin mengibarkan bendera Tiara Kusuma , selama inikan fakum , di 

organisasi Tiara Kusuma ini, dala. pelantikan tadi ada 18 baik ketua dam pengurus yang di lantik, 

organisasi ini bergerak di bidang profesi kecantikan kulit dan rambut. Juga di bidang salon dan juga non 

formal yang di kelola oleh Tiara Kusuma, terkait sertifikasi dan kompetensi bekerja sama dengan 

pemerintah di bawah fokasi Kemendikbud. Juga berstandart SKKNI ( Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia ), yang di launcing oleh Disnaker pada tahun 2021, kedepannya tiara Kusuma bisa bersaing 

dalam era di gitalisasi dalam mencapai jasa pemasaran dan pencapaian efesien dan efektif.Semoga atas 

di lantiknya DPC Tiara Kusuma Sidoarjo , bekerja penuh amanah , ikhlas , dan komitmen dalam mengapai 

kesuksesan organisasi Tiara Kusuma Ini 
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Title Siapkan Diri Anda! Kimia Farma Diagnostika Buka Lowongan 

untuk Empat Jabatan 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.idxchannel.com/milenomic/siapkan-diri-anda-kimia-farma-diagnostika-buka-

lowongan-untuk-empat-jabatan 

Summary PT Kimia Farma Diagnostika (Jawa Tengah) membuka kesempatan bagimu untuk mengisi 

formasi yang tersedia," tulis akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan, dikutip 

Kamis (10/2/2022). Anak usaha dari emiten farmasi, PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF), 

yakni PT Kimia Farma Diagnostika sedang membuka lowongan pekerjaan. Sebagai informasi, 

PT Kimia Farma Diagnostika merupakan perusahaan yang bergerak dalam layanan 

Laboratorium Klinik di Indonesia. Pada akhir 2017, PT Kimia Farma Diagnostika telah 

mencatatkan tonggak sejarah baru dalam kurun waktu 8 tahun dengan menjadi perusahaan 

yang memiliki jaringan layanan laboratorium klinik terbesar kedua di Indonesia. 

 

 

Anak usaha dari emiten farmasi, PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF), yakni PT Kimia Farma Diagnostika 

sedang membuka lowongan pekerjaan. Ada empat posisi yang ditawarkan kepada para pencari 

kerja.Keempat posisi tersebut, antara lain graphic designer staff, clinical product management staff, 

national sales referral staff, dan key account management referral staff."Untukmu Rekanaker! PT Kimia 

Farma Diagnostika (Jawa Tengah) membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia," 

tulis akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan, dikutip Kamis (10/2/2022).Sebagai informasi, 

PT Kimia Farma Diagnostika merupakan perusahaan yang bergerak dalam layanan Laboratorium Klinik di 

Indonesia.Pada akhir 2017, PT Kimia Farma Diagnostika telah mencatatkan tonggak sejarah baru dalam 

kurun waktu 8 tahun dengan menjadi perusahaan yang memiliki jaringan layanan laboratorium klinik 

terbesar kedua di Indonesia.Diketahui, periode lowongan tersebut berakhir pada 10 Februari 2022. Oleh 

karena itu, bagi Anda yang berminat harap segera mendaftarkan diri."Ayo buruan siapkan diri dan 

daftarkan diri Rekanaker! Pendaftaran paling lambat tanggal 10 Februari 2022. Mention teman, tetangga, 

dan saudaramu agar mereka tahu informasi baik ini. Selamat berjuang!" tulis Kementerian 

Ketenagakerjaan.Dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, pelamar 

harus memiliki serangkaian kualifikasi atau persyaratan untuk memenuhi kriteria rekrutmen. Oleh karena 

itu, info lebih lanjut bisa dilihat di media sosial (medsos) resmi perusahaan."Info lebih lanjut kunjungi IG 

@lifeatkf," tulis Kementerian Ketenagakerjaan. 
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Title KABAR BAIK, Lowongan Kerja BUMN di PT Berdikari (Persero) 

Terbaru untuk Lulusan S1, Daftar di Sini 

Author _noname 

Media Tribun Jabar Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://jabar.tribunnews.com/2022/02/10/kabar-baik-lowongan-kerja-bumn-di-pt-

berdikari-persero-terbaru-untuk-lulusan-s1-daftar-di-sini 

Summary Para pencari kerja yang minat bekerja di BUMN, ada kabar baik. Saat ini, PT Berdikari 

(Persero) sedang membuka lowongan kerja terbaru Februari 2022. PT Berdikari (Persero) 

merupakan BUMN yang bergerak di bidang usaha sarana dan prasarana pertanian dan 

peternakan. Dilansir Tribunjabar.id dari laman resminya, saat ini PT Berdikari (Persero) 

membuka beberapa lowongan kerja. 

 

 

 

Para pencari kerja yang minat bekerja di BUMN, ada kabar baik.Saat ini, PT Berdikari (Persero) sedang 

membuka lowongan kerja terbaru Februari 2022.PT Berdikari (Persero) merupakan BUMN yang bergerak 

di bidang usaha sarana dan prasarana pertanian dan peternakan.Dilansir Tribunjabar.id dari laman 

resminya, saat ini PT Berdikari (Persero) membuka beberapa lowongan kerja.Adapun lowongan kerja 

terbuka untuk lulusan S1.Berikut simak rinciannya:Persyaratan:* Pendidikan minimal lulusan S1 jurusan 

Bisnis, Manajemen atau terkait* Berpengalaman dalam bidang Administrasi Perkantoran minimal 2 

tahun* Keterampilan interpersonal dan kemampuan untuk membangun hubungan dengan pemangku 

kepentingan; mulai dari staf, manajemen, mitra eksternal hingga pejabat pemerintah* Keterampilan 

organisasi dan penjadwalan yang mencerminkan kemampuan analisis dan prioritas manajemen waktu 

yang sangat baik dan detail* Terampil menggunakan perangkat lunak Microsoft Office untuk menyusun 

presentasi bisnis dan materi informasi manajemen dengan menarik dan akurat* Proaktif dalam 

pemecahan masalah generalis dengan pola pemikiran kedepan serta kemampuan pengambilan 

keputusan yang cepat dan berkualitas.Persyaratan:* Pendidikan lulusan S1 jurusan Ekonomi, diutamakan 

Jurusan Akuntansi/Keuangan* Usia maksimal 45 tahun* Kompeten dan memiliki pengalaman kerja 

minimal 10 tahun di bidang audit* Mampu berbasa Inggris (lisan maupun tertulis), diutamakan memiliki 

TOEFL 500* Mampu bekerja mandiri* Mampu menyusun analisa atas kinerja perusahaan* Mampu 

menyusun paparan* Mampu bekerja dengan target/deadlineBagi Anda yang minat bergabung di BUMN 

ini, pendaftaran lowongan kerja dibuka secara online.https://bit.ly/RekrutmenBerdikariBatas 
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pendaftaran dibuka paling lambat hingga 18 Februari 2022PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni 

sedang membuka lowongan kerja terbaru Februari 2022.Dilansir Tribunjabar.id dari Kemnaker dan laman 

resminya, PT Pelni membuka rekrutmen untuk posisi Sekretaris Direksi.Berikut simak rincian 

persyaratannya:Persyaratan Umum:* Pendidikan minimal lulusan S1 semua jurusan* Berasal dari lulusan 

universitas dengan Akreditasi B atau Predikat "Baik Sekali" dan memiliki IPK minimal 3,00* Pria/Wanita* 

Usia maksimal 27 tahun* Belum menikah* Diutamakan memiliki pengalaman sebagai sekretaris minimal 

1 tahun* Siap untuk segera bekerja* Mempunyai kemampuan Analisa dan Komunikasi yang baik* 

Berpenampilan Menarik dan berwawasan luas* Mampu menggunakan Ms. OfficePersyaratan Khusus:* 

Kompetensi yang diperlukan: fokus kepada pelanggan, inisiatif, integritas, kemampuan berkomunikasi 

dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa inggris, menjalin relasi.* Memiliki keahlian dalam korespondensi, 

tata penyimpanan file, dan mengorganisir acara pertemuan bisnis (baik offline maupun virtual).Tata cara 

pendaftaranBagi Anda yang minat, lowongan kerja BUMN di PT Pelni ini dibuka secara online.Berikut 

pendaftaran dapat diakses melalui laman resminya di bawah ini.https://rekrutmen.pelni.co.id/Batas 

pendaftaran dibuka paling lambat hingga 12 Februari 2022. 
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Title TKA China Jadi Tukang Las Kereta Cepat, DPR Langsung Bentuk 

Panja 

Author _noname 

Media Lintas Parlemen Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.lintasparlemen.com/tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-dpr-langsung-

bentuk-panja 

Summary Sebelumnya, Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi 

menceritakan pada saat melakukan kunjungan kerja ke proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung menemukan tukang las yang merupakan TKA China. Pengawasan penggunaan 

Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia bakal dilakukan DPR RI lewat Panitia Kerja (Panja) yang 

dibentuk oleh Komisi IX DPR RI. Anggota DPR RI Komisi IX, Putih Sari mengatakan, pihaknya 

membentuk Panja dalam rangka pengawasan penggunaan TKA di Indonesia. Karena, 

penggunaan TKA mesti memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh undang-

undang dan peraturan lainnya. 

 

Pengawasan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia bakal dilakukan DPR RI lewat Panitia 

Kerja (Panja) yang dibentuk oleh Komisi IX DPR RI.Anggota DPR RI Komisi IX, Putih Sari mengatakan, 

pihaknya membentuk Panja dalam rangka pengawasan penggunaan TKA di Indonesia. Karena, 

penggunaan TKA mesti memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan 

peraturan lainnya."Secara regulasi undang-undang ketenagakerjaan (UU 23/2003) memperbolehkan 

penggunaan TKA, dan sebagai konsekuensi dari komunitas ekonomi ASEAN, kita ikut dalam kebijakan 

free flow of labor (arus tenaga kerja bebas), tetapi kita tetap punya kedaulatan sendiri," kata Putih dalam 

keterangannya, Kamis (10/2).Putih berpendapat, pemanfaatan TKA sudah seharusnya disesuaikan 

dengan hukum nasional setempat, supaya masyarakat Indonesia bisa mengambil bagian terhadap dunia 

kerja nasional."Dan negara wajib mengedepankan kepentingan warganya, supaya tingkat pengangguran 

dan kemiskinan yang masih tinggi tidak terus semakin melebar," harapnya.Wakil Ketua Umum Bidang 

Kesehatan dan Ketenagakerjaan Partai Gerindra ini menyampaikan, Panja TKA dibentuk karena 

banyaknya aspirasi masyarakat terkait penggunaan TKA yang bekerja di level low skill, sehingga 

pengawasan dan penegakkan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan TKA perlu ditingkatkan.Putih 

juga mempertanyakan mekanisme proses transfer pengetahuan dan teknologi dari TKA ke pekerja 

Indonesia yang menjadi syarat selama ini. Menurutnya kewajiban TKA melakukan alih ilmu pengetahuan 

dan teknologi harus dipastikan terimplementasikan."Jangan sekadar syarat, (pemanfaatan TKA) 

tujuannya agar kompentensi tenaga kerja lokal meningkat tidak tercapai," tandasnya.Sebelumnya, 

Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi menceritakan pada saat 

melakukan kunjungan kerja ke proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menemukan tukang las yang 

merupakan TKA China."Contoh misalnya kami sempat mengunjungi proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung. Itu awalnya agak membingungkan pada saat kami melihat misalnya tukang las untuk rel itu 

ternyata masih harus dari Tiongkok kita datangkan," ungkapnya dalam rapat Panja Pengawasan 

Penanganan Tenaga Kerja Asing dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/2/2022). 
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Title Tukang Las Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diimpor dari China, 

Ali Syarief: Apa Tidak Hina? - Galamedia News 

Author Sartika Rizki 

Fadilah 

Media Galamedia Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353701072/tukang-las-kereta-cepat-jakarta-

bandung-diimpor-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-hina 

Summary Rupanya, Pungky Sumadi dibuat bingung lantaran tukang las rel Kereta Cepat Jakarta-

Bandung berasal dari China. Belum lama ini, Deputi Bidang Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bappenas, Pungky Sumadi mengaku bingung terkait 

proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tak berhenti di situ, dirinya lantas menilai proyek 

kereta cepat Jakarta-Bandung ini contoh bahwa pekerja teknis di Indonesia masih 

membutuhkan Tenaga Kerja Asing ( TKA ), terutama dari China. 

 

 

Belum lama ini, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bappenas, Pungky 

Sumadi mengaku bingung terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Rupanya, Pungky Sumadi dibuat 

bingung lantaran tukang las rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung berasal dari China. Tak berhenti di situ, 

dirinya lantas menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini contoh bahwa pekerja teknis di Indonesia 

masih membutuhkan Tenaga Kerja Asing ( TKA ), terutama dari China. Kabar tersebut rupanya ditanggapi 

kademisi Cross Culture Institute, Ali Syarief melalui akun Twitter @alisyarief."Apa tidak merasa terhina?" 

ucapnya dilansir Galamedia dari akun Twitter @alisyarief pada Kamis, 10 Februari 2022. Lebih jauh, Ali 

Syarief juga menyinggung inisial LBP yang menurutnya akan marah. "LBP pasti marah," cuitnya. Tak 

sedikit yang menduga jika LBP yang dimaksud adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan 

Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. 
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Title Simak Kriteria Calon Peserta Kartu Prakerja 2022 yang Berpeluang 

Lolos 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://money.kompas.com/read/2022/02/10/131000026/simak-kriteria-calon-peserta-

kartu-prakerja-2022-yang-berpeluang-lolos 

Summary "Penyaluran Kartu Prakerja dipercepat dan difokuskan pada sektor terdampak, tentunya 

dengan PPKM level yang lebih tinggi," kata Febrio dalam taklimat media, Kamis (10/2/2022). 

Bersama Kartu Prakerja, ada sejumlah program lain yang digulirkan, mulai dari penyaluran 

PKH untuk kuartal II 2022 yang digulirkan lebih cepat pada bulan Februari kepada 10 juta 

KPM; hingga penyaluran bantuan PKL, pemilik warung, dan nelayan sebesar Rp 600. 000 

kepada 1 juta penerima. Dia bilang, Kartu Prakerja menjadi salah satu program yang 

digulirkan lebih dulu di tahun 2021. Sebagai informasi, dalam ekosistem Kartu Prakerja 

terdapat 180 lembaga pelatihan yang menyediakan 700 pelatihan, 6 platform digital, 5 mitra 

pembayaran, 4 job platform, 5 lembaga asessor, dan 3 lembaga pemantau. 

 

 

 

Pemerintah kembali melanjutkan program Kartu Prakerja di tahun ini. Namun demikian, calon penerima 

Kartu Prakerja bakal diseleksi lebih ketat.Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengungkapkan, 

pendaftar dari sektor terdampak pandemi dengan wilayah PPKM yang lebih tinggi memiliki peluang lebih 

besar."Penyaluran Kartu Prakerja dipercepat dan difokuskan pada sektor terdampak, tentunya dengan 

PPKM level yang lebih tinggi," kata Febrio dalam taklimat media, Kamis (10/2/2022).Febrio menuturkan, 

pemerintah sudah menyiapkan dana untuk program tersebut sebesar Rp 11 triliun dan menyasar sekitar 

2,9 juta calon penerima.Dia bilang, Kartu Prakerja menjadi salah satu program yang digulirkan lebih dulu 

di tahun 2021. Hal ini tak lepas karena Kartu Prakerja bermetamorfosis menjadi program semi bansos 

selama pandemi Covid-19.Bersama Kartu Prakerja, ada sejumlah program lain yang digulirkan, mulai dari 

penyaluran PKH untuk kuartal II 2022 yang digulirkan lebih cepat pada bulan Februari kepada 10 juta 

KPM; hingga penyaluran bantuan PKL, pemilik warung, dan nelayan sebesar Rp 600. 000 kepada 1 juta 

penerima."Tahun 2022 kita lakukan front loading penyaluran perlindungan masyarakat, seperti 

pencairan kartu sembako, penyaluran bantuan PKL dan warung, dan BLT dana desa kita percepat," beber 

Febrio.Sebagai informasi, dalam ekosistem Kartu Prakerja terdapat 180 lembaga pelatihan yang 
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menyediakan 700 pelatihan, 6 platform digital, 5 mitra pembayaran, 4 job platform, 5 lembaga asessor, 

dan 3 lembaga pemantau.Saat ini, sudah ada 11,4 juta penerima program yang berasal dari 514 

kabupaten/kota dengan pendidikan yang beragam, mulai dari SD hingga sarjana, maupun dari 

penyandang disabilitas hingga purna pekerja migran Indonesia.Berdasarkan hasil riset Presisi Indonesia 

yang didukung oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, UNDP, dan pemerintah Jepang, penerima 

Kartu Prakerja mendapat peningkatan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan kewirausahaan lebih 

tinggi dibanding non penerima.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 Disnakertrans Jawa Barat Gencar Sosialisasi 

Pemahaman Perusahaan Terhadap Keselamatan 

dan Kesehatan Pekerja 

Author Jabarekspres.Com Berita 

Author Ariyantirita 

Media Jabar Ekspres Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://jabarekspres.com/berita/2022/02/10/disnakertrans-jabar-gencar-sosialisasi-

pemahaman-perusahaan-terhadap-keselamatan-dan-kesehatan-pekerja 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jawa Barat) gelar 

bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional yang diperingati setiap tahun. Kepala 

Disnakertrans Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, salah satu rangkaian 

kegiatannya ialah pemberian penghargaan, kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi 

dalam upaya pemenuhan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada perusahaan di Jawa 

Barat. "Penghargaan diberikan kepada DPW Perkumpulan Pengusaha Jasa K3 Riksa Uji 

Indonesia Provinsi Jawa Barat, Asosiasi Lembaga Pelatihan/Pembinaan K3 Indonesia DPW 

Provinsi Jawa Barat, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Barat," ucap 

Kadisnakertrans Jawa Barat, di Bandung, Kamis (10/1). Tujuannya untuk memasyarakatkan 

budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jawa Barat) gelar bulan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional yang diperingati setiap tahun. Tujuannya untuk 

memasyarakatkan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja.Pada Tahun 2022, Bulan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Nasional mengusung tema "Penerapan Budaya K3 Pada Setiap Kegiatan Usaha Guna 

Mendukung Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi".Tema tersebut tercantum dalam Keputusan 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 202 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2022.Kepala Disnakertrans Jawa Barat, Rachmat 

Taufik Garsadi mengatakan, salah satu rangkaian kegiatannya ialah pemberian penghargaan, kepada 

pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam upaya pemenuhan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

pada perusahaan di Jawa Barat."Penghargaan diberikan kepada DPW Perkumpulan Pengusaha Jasa K3 

Riksa Uji Indonesia Provinsi Jawa Barat, Asosiasi Lembaga Pelatihan/Pembinaan K3 Indonesia DPW 

Provinsi Jawa Barat, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Barat," ucap Kadisnakertrans Jawa Barat, 

di Bandung, Kamis (10/1).Tidak hanya itu, penghargaan diberikan kepada perwakilan perusahaan yang 

memiliki komitmen dalam penerapan Sistem Manajeman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta 

perusahaan yang memiliki dedikasi dan prestasi dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan 

HIV/AIDS di Tempat Kerja. 
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Title TIGA Pria Ngaku dari SPSI Tendang Sopir Truk Minta Setoran, 3 

Kali Bayar Sehari 

Author _noname 

Media Sumut Kota Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Negative 

Link http://sumutkota.com/tribun/2022/02/10/tiga-pria-ngaku-dari-spsi-tendang-sopir-truk-

minta-setoran-3-kali-bayar-sehari.html 

Summary Dalam video berdurasi 24 detik itu ada tiga pria yang mengaku dari Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (SPSI) berada di sebuah gudang. Sopir truk kontainer diperas oleh tiga orang yang 

mengaku dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Gudang Tembung Intan, Kota 

Tembung. Pada tayangan video itu tampak tiga pria meminta setoran kepada sopir truk. 

Video pemerasan ini pun telah viral di media sosial. 

 

 

 

Sopir truk kontainer diperas oleh tiga orang yang mengaku dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 

di Gudang Tembung Intan, Kota Tembung.Video pemerasan ini pun telah viral di media sosial.Pungutan 

liar kepada sopir truk di Medan terus terjadi.Pada tayangan video itu tampak tiga pria meminta setoran 

kepada sopir truk.Dalam video berdurasi 24 detik itu ada tiga pria yang mengaku dari Serikat Pekerja 

Seluruh Indonesia (SPSI) berada di sebuah gudang.Ketiganya tampak mendatangi seorang sopir.Tak 

begitubanyak bicara dalam video itu.Namjn, terjadi ketegangan antara yang meminta setoran dengan 

sopir.Pelaku pun sempat menendang sopir truk.Sementara dua rekannya mengawasi sang sopir dan 

mendekatinya. 
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Title Ketua DPD RI Minta Pekerja Migran Indonesia 

Dilindungi Hukum 

Author Kempalan.Com Author 

Redaktur 

Media Kempalan Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://kempalan.com/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-

dilindungi-hukum 

Summary JAKARTA- KEMPALAN: Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) melindungi pekerja migran Indonesia. Hal ini 

disampaikan LaNyalla menanggapi rencana ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) 

perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan dipekerjakan di Malaysia. 

"Kemenaker harus menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum dan perlindungan 

para tenaga migran Indonesia seperti kepastian keamanan dari potensi kekerasan dan 

human trafficking, pembayaran gaji, hak istirahat dan berhubungan dengan keluarga serta 

bantuan hukum," kata LaNyalla, Kamis (10/2/2022). Di samping itu, LaNyalla juga meminta 

penunjukkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus tersertifikasi dan 

diketahui legalitasnya. 

 

 

JAKARTA - KEMPALAN: Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Menakertrans) melindungi pekerja migran Indonesia. Ia meminta para pekerja 

dilindungi dengan kepastian hukum. Hal ini disampaikan LaNyalla menanggapi rencana 

ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia 

yang akan dipekerjakan di Malaysia. MoU ini merupakan permintaan mendesak dari pengusaha Malaysia. 

"Kemenaker harus menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum dan perlindungan para tenaga 

migran Indonesia seperti kepastian keamanan dari potensi kekerasan dan human trafficking, 

pembayaran gaji, hak istirahat dan berhubungan dengan keluarga serta bantuan hukum," kata LaNyalla, 

Kamis (10/2/2022). Kepastian hukum, lanjut LaNyalla, untuk menghindari kasus yang selama ini banyak 

terjadi. Misalnya gaji tidak dibayarkan dan kekerasan bahkan berujung pada masalah hukum pidana. "Kita 

tidak ingin mendengar lagi ada pekerja migran yang terlantar, tidak dipenuhi haknya atau mendapat 

kekerasan dari majikan," ucapnya. Di samping itu, LaNyalla juga meminta penunjukkan Perusahaan 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus tersertifikasi dan diketahui legalitasnya. "Penting juga P3MI 

itu memiliki balai latihan kerja agar pekerja migran terutama PRT asal Indonesia memiliki kualitas yang 

baik dan profesional," tutur dia. Diketahui Nota kesepahaman (MOU) perekrutan pekerja rumah tangga 

(PRT) asal Indonesia di Malaysia akan ditandatangani akhir bulan ini. MOU sangat mendesak karena 

permintaan untuk pembantu rumah tangga di kalangan pengusaha lokal Malaysia. 
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Title Mantan TKW yang Sempat Dikurung Kini Dirawat di Phala Martha 

Sukabumi 

Author _noname 

Media Sukabumi Update Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Negative 

Link http://sukabumiupdate.com/posts/95303/mantan-tkw-yang-sempat-dikurung-kini-

dirawat-di-phala-martha-sukabumi 

Summary WW (33 tahun), mantan TKW yang sempat dikurung dalam bangunan kayu karena depresi 

kini menjalani perawatan di BRSPDM Phala Martha Sukabumi. Camat Purabaya, Mulyadi 

menyatakan, WW dirawat di Phala Martha sejak 25 Januari 2022. "Pada akhirnya kami 

berhasil meyakinkan pihak keluarga untuk dirawat di RSUD Syamsudin sejak 5 Januari dan 

langsung dibawa ke Phala Martha," jelas Mulyadi. "Kondisinya membaik, sering ikut berbagai 

kegiatan," kata Mulyadi kepada sukabumiupdate.com, Kamis (10/2/2022). 

 

 

 

WW (33 tahun), mantan TKW yang sempat dikurung dalam bangunan kayu karena depresi kini menjalani 

perawatan di BRSPDM Phala Martha Sukabumi.Camat Purabaya, Mulyadi menyatakan, WW dirawat di 

Phala Martha sejak 25 Januari 2022. "Kondisinya membaik, sering ikut berbagai kegiatan," kata Mulyadi 

kepada sukabumiupdate.com, Kamis (10/2/2022).Menurut Mulyadi, WW dapat dirawat di tempat yang 

lebih layak setelah pihak kecamatan dan puskesmas terus menerus membujuk keluarga.Sebab karena 

depresi dan kerap mengamuk, keluarganya lantas mengurung WW di dalam bangunan kayu yang 

dibangun di depan rumah orang tuanya di Desa Purabaya, Kecamatan Purabaya, Kabupaten 

Sukabumi.Selain itu, pihak keluarga enggan membawa Wiwin untuk berobat ke rumah sakit dan lebih 

memilih pengobatan alternatif.Setelah terus menerus dibujuk, keluarga WW pun luluh. "Pada akhirnya 

kami berhasil meyakinkan pihak keluarga untuk dirawat di RSUD Syamsudin sejak 5 Januari dan langsung 

dibawa ke Phala Martha," jelas Mulyadi. 
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Title Sopir Truk di Medan Sumatra Utara Disebut Jadi Korban 

Pemerasan 3 Oknum Ormas 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.tribunnews.com/regional/2022/02/10/sopir-truk-di-medan-sumut-disebut-

jadi-korban-pemerasan-3-oknum-ormas 

Summary Dugaan pemerasan itu terjadi di Gudang Tembung Intan, Tembung, Medan, Sumatera Utara. 

Pungutan liar kepada sopir truk di Medan terus terjadi. Tribun-medan.com masih berupaya 

menghubungi Kompol Aguatiawan terkait pungli ini. Sopir truk kontainer disebut menjadi 

korban pemerasan oleh tiga orang yang mengaku dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 

(SPSI). 

 

 

Sopir truk kontainer disebut menjadi korban pemerasan oleh tiga orang yang mengaku dari Serikat 

Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).Dugaan pemerasan itu terjadi di Gudang Tembung Intan, Tembung, 

Medan, Sumatera Utara.Video pemerasan ini pun telah viral di media sosial.Pungutan liar kepada sopir 

truk di Medan terus terjadi.Pada tayangan video itu tampak tiga pria meminta setoran kepada sopir 

truk.Dalam video berdurasi 24 detik itu ada tiga pria yang mengaku dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 

(SPSI) berada di sebuah gudang.Ketiganya tampak mendatangi seorang sopir.Tak begitu banyak bicara 

dalam video itu.Namun, terjadi ketegangan antara yang meminta setoran dengan sopir.Pelaku pun 

sempat menendang sopir truk.Sementara dua rekannya mengawasi sang sopir dan mendekatinya.Video 

itu di posting oleh aku Facebook Jufry Siagian pada Rabu (9/2/2022).Ketiganya dikatakan meminta uang 

secara bergantian kepada sopir truk.Uang yang dimintai sebesar 30 ribu.Dalam postingannya Jufry 

menuliskan,"tolong diamankan pungli di pergudangan Tembung intan. SPSI meski 3 kali bayar dengan 

nilai Rp. 30.000, beda orang beda yang bayar terutama 3 orang gantian meminta"Mengetahui aksinya 

direkam, pelaku yang menendang sopir tersebut pun meminta agar video mereka dihapus."Hey hey, kau 

rekam itu, hapus itu, hapus" ujar pria tersebut.Sementara itu, Kapolsek Percut Seituan Kompol 

Muhammad Aguatiawan belum memberikan tanggapan.tribun-medan.com masih berupaya 

menghubungi Kompol Aguatiawan terkait pungli ini. 
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Title Jalin Silaturahmi dan Tampung Aspirasi, Wabup Sergai Ajak Serikat 

Pekerja Ngopi Bareng 

Author _noname 

Media Radar Pekanbaru Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://radarpekanbaru.com/news/detail/16308/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. 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 terhadap 

Bupati Sergai H Darma Wijaya dan Wabup H Adlin Tambunan untuk lebih dekat dengan para 

serikat pekerja. Guna menjalin silaturahmi sekaligus menampung aspirasi (saran dan 

masukan), Wakil Bupati Serdang Bedagai (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. 

 

 

 

Guna menjalin silaturahmi sekaligus menampung aspirasi (saran dan masukan), Wakil Bupati Serdang 

Bedagai (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 Sei 

Rampah, 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.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 
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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. (Maren)Editor : Indra Jaya 
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Title Kemendagri Turunkan Tim ke Nusa Tenggara Timur dalam 

Dukungan UMP 2022 

Author _noname 

Media Sindikat Post Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://sindikatpost.com/2022/02/10/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dalam-dukungan-

ump-2022 

Summary Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim ke Provinsi Nusa Tenggara Timur 

(Nusa Tenggara Timur), untuk mendukung penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 

sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Karena itu, 

tambah Kastorius, Tim Kemendagri menilai penetapan UMP Provinsi Nusa Tenggara Timur 

telah sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara 

Timur Viktor Laiskodat mengapresiasi kedatangan Tim Kemendagri yang berkordinasi 

dengan stakeholder di daerahnya, untuk mendorong sektor ketenagakerjaan di Nusa 

Tenggara Timur makin berkembang. Dia menegaskan, pelaksanaan PP Nomor 36 Tahun 2021 

yang mengatur penetapan upah minimum di daerah, merupakan salah satu prioritas 

pembinaan Kemendagri terhadap pemerintah daerah (pemda). 

 

 

 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (Nusa 

Tenggara Timur), untuk mendukung penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sesuai Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Tim ini dipimpin langsung oleh Staf Khusus 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga.Adapun tim tersebut terdiri 

dari pejabat Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD IV) Direktorat Jenderal (Ditjen) 

Bina Pembangunan Daerah (Bangda) dan turut bergabung pejabat Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker).Tim tersebut berada di Nusa Tenggara Timur dari tanggal 3 hingga 5 Februari 2022. Dalam 

kunjungannya, tim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor 

Laiskodat dan dihadiri oleh jajaran pejabat pemerintah daerah setempat.Kastorius menjelaskan, sesuai 

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mendagri merupakan 

koordinator pembina dan pengawas umum pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai urusan 

pemerintahan, termasuk terkait ketenagakerjaan.Dia menegaskan, pelaksanaan PP Nomor 36 Tahun 

2021 yang mengatur penetapan upah minimum di daerah, merupakan salah satu prioritas pembinaan 
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Kemendagri terhadap pemerintah daerah (pemda). Apalagi, pelaksanaan PP tersebut merupakan bagian 

dari program prioritas nasional."Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi setiap tahun. 

Formula baru penetapan UMP 2022 yang digariskan oleh PP (Nomor) 36/2021, di mana perhitungan upah 

minimum dibahas dalam sidang Dewan Pengupahan dengan merujuk pada berbagai variabel termasuk 

indikator ekonomi, inflasi, dan batas atas dan bawah upah minimum provinsi harus ditaati sebagai 

pedoman penerbitan SK Gubernur tentang penetapan UMP," ujar Kastorius.Dia menekankan, apabila 

penetapan upah itu menyimpang dari formula PP Nomor 36 Tahun 2021, Mendagri dapat memberikan 

sanksi kepada gubernur. Menurutnya, pembinaan dan pengawasan penetapan UMP 2022 ini penting, 

karena merupakan tahun pertama pelaksanaan aturan teknis pengupahan sebagai turunan implementasi 

UU Cipta Kerja (Omnibuslaw). Artinya, suksesnya penetapan UMP 2022 ini akan menjadi preseden baik 

untuk tahun-tahun mendatang.Karena itu, kata Kastorius, Mendagri memberi perhatian serius karena 

penetapan tersebut menjadi salah satu tolok ukur kesuksesan pelaksanaan UU Cipta Kerja ke depan. 

Selain itu, ini menjadi fondasi soliditas sistem penetapan UMP dengan formula baru sesuai PP Nomor 36 

Tahun 2021."Sebagai Korbinwas (koordinator pembina dan pengawas) pemda, Kemendagri melakukan 

pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, serta pengawasan penepatan UM Provinsi yang secara yuridis 

ditetapkan lewat SK Gubernur. Mendagri Tito memerintahkan komponen terkait, yaitu Direktorat 

Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD IV) Ditjen (Bina) Bangda yang membidangi 

ketenagakerjaan bersama dengan Kemenaker untuk turun melakukan pembinaan terhadap provinsi yang 

penetapan UM-nya tidak atau belum sesuai dengan formula PP 36/2021," ujar Kastorius.Sejauh ini, 

terang Kastorius, hampir seluruh provinsi telah menetapkan UMP dengan tenggat waktu, formula, dan 

mekanisme perhitungan yang tepat sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021. Hanya saja, masih terdapat 5 

provinsi yang perhitungan besaran UMP-nya belum sesuai dengan ketentuan, salah satunya Nusa 

Tenggara Timur.Kendati demikian, berdasarkan rapat kordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) 

Pemprov Nusa Tenggara Timur, Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, serikat 

pekerja/buruh, dan jajaran Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Nusa Tenggara Timur 

diketahui sejumlah informasi terkait penetapan upah tersebut."Dari sisi mekanisme dan prosedur, 

penetapan UMP 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur telah sesuai dengan PP (Nomor) 36/2021," 

imbuhnya.Perbedaan hanya terdapat pada angka akhir UMP karena adanya kesepakatan antara serikat 

pekerja dengan Apindo. Kesepakatan itu, yakni membulatkan angka UMP dari semula Rp 1.965.874 

menjadi Rp. 1.975.000. Nilai pembulatan ini relatif tidak signifikan dan tetap masih di bawah ambang 

batas UMP yang ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan sesuai formula PP Nomor 36 Tahun 2021. 

Penetapan UMP tersebut diakui berlangsung lancar dan diterima oleh serikat pekerja dan 

pengusaha.Karena itu, tambah Kastorius, Tim Kemendagri menilai penetapan UMP Provinsi Nusa 

Tenggara Timur telah sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021. Pembulatan angka UMP tersebut 

dilakukan atas kesepakatan sejumlah pihak terkait. Pembulatan angka itu juga untuk memudahkan 

sosialisasi angka upah minimum kepada masyarakat."Di samping itu, UMP lebih berfungsi sebagai 

patokan pemahaman sosial bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke bawah. Bagi pekerja dengan masa 

kerja di atas 1 tahun, pemerintah lebih mendorong pengusaha dan serikat pekerja untuk memakai 

formula skala struktur upah yang lebih menekankan aspek tingkat keahlian, produktivitas, dan masa kerja 

di dalam penentuan upah guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja," pungkas 

Kastorius.Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat mengapresiasi kedatangan Tim 

Kemendagri yang berkordinasi dengan stakeholder di daerahnya, untuk mendorong sektor 

ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Timur makin berkembang. Terlebih di tengah situasi kondusif dan 

harmonis, antara serikat pekerja dan pengusaha yang telah menerima penetapan angka UMP 2022 tanpa 

gejolak dan resistensi. Ia juga menekankan, perlunya aspek produktivitas dan kesejahteraan pekerja 

sebagai variabel penting di dalam penetapan UMP. 
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Title BPJamsostek cabang Yogyakarta Serahkan Santunan pada Tiga Ahli 

Waris Peserta BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Tribun Jogja Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://jogja.tribunnews.com/2022/02/10/bpjamsostek-cabang-yogyakarta-serahkan-

santunan-pada-tiga-ahli-waris-peserta-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary BPJamsostek cabang Yogyakarta menyerahkan santunan kepada tiga ahli waris peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Cabang Yogyakarta, Muhammad 

Riadh, menyampaikan bahwa pihaknya memberikan santunan kepada 3 ahli waris peserta 

yang meninggal karena kecelakaan kerja sehingga berhak atas Klaim program Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK). "Sepanjang tahun 2021, ada 45.391 klaim dengan nominal sejumlah 

Rp407,4 M yang telah BPJAMSOSTEK Cabang Yogyakarta beserta Kantor Cabang Jajaran se-

wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta bayarkan," imbuh Riadh. "Kami juga menghimbau, bagi 

para perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya ke program BPJS 

Ketenagakerjaan untuk segera mendaftarkan tenaga kerjanya, karena hal tersebut 

merupakan kewajiban dari Pemberi Kerja dan merupakan hak dari pekerja, terlebih lagi telah 

terbitnya Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelakasanaan Program 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta No. 99 Tahun 2021 

tentang Optimalisasi Kepesertaan dan Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," tambah 

Riadh. 

 

 

 

BPJamsostek cabang Yogyakarta menyerahkan santunan kepada tiga ahli waris peserta BPJS 

Ketenagakerjaan.Penyerahan simbolis tersebut dilakukan pada upacara peringatan Bulan K3 tahun 2022 

di halaman Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Kamis (10/2/2022).Kepala Kantor Cabang BPJamsostek 

Cabang Yogyakarta, Muhammad Riadh, menyampaikan bahwa pihaknya memberikan santunan kepada 

3 ahli waris peserta yang meninggal karena kecelakaan kerja sehingga berhak atas Klaim program 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)."Mewakili seluruh Insan BPJAMSOSTEK, kami turut berduka atas 

meninggalnya keluarga yang tercinta. Kami sadar bahwa santunan yang kami berikan tidak dapat 

menggantikan almarhum, tapi kami berharap santunan yang kami berikan dapat bermanfaat 

sebagaimana mestinya untuk keluarga yang ditinggalkan," kata Riadh.Riadh menyampaikan bahwa 
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masing masing ahli waris berhak atas biaya pemakaman sebesar Rp10 jt, santunan berkala sebesar Rp12 

jt dan Santunan Kematian yang jumlah berbeda dengan perhitungan 48 dikali upah yang dilaporkan.Riadh 

menambahkan bahwa diantara peserta yang meninggal, terdapat peserta yang memiliki 2 anak di usia 

sekolah sehingga berhak atas bantuan manfaat pendidikan hingga lulus perguruan tinggi."Sepanjang 

tahun 2021, ada 45.391 klaim dengan nominal sejumlah Rp407,4 M yang telah BPJAMSOSTEK Cabang 

Yogyakarta beserta Kantor Cabang Jajaran se-wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta bayarkan," imbuh 

Riadh.Riadh menambahkan bahwa rincian klaim tersebut meliputi 32.835 Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) 

dengan nominal sejumlah Rp 345,3 Miliar.Kemudian ada 3.206 Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

berupa santunan dan biaya perawatan dengan nominal sejumlah Rp 14,4 Miliar.Lalu ada 8.108 Klaim 

Jaminan Pensiun (JP) dengan nominal sejumlah Rp 10,5 Miliar dan 1.242 Klaim Jaminan Kematian (JKM) 

berupa santunan yang telah diterima ahli waris dengan nominal sejumlah Rp37,1 Miliar."Kami 

memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada perusahaan yang telah melaksanakan kewajiban 

dengan mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta program BPJAMSOSTEK, sehingga para 

pekerja mendapatkan hak perlindungan program-program BPJAMSOSTEK sebagaimana mestinya." ujar 

Riadh.Riadh juga menghimbau kepada para peserta BPJAMSOSTEk yang telah memenuhi syarat dan 

bermaksud mengajukan klaim untuk dapat mengajukan klaim secara daring melalui 

lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id guna menghindari kerumunan sebagai upaya untuk mencegah 

penyebaran Covid-19."Kami juga menghimbau, bagi para perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga 

kerjanya ke program BPJS Ketenagakerjaan untuk segera mendaftarkan tenaga kerjanya, karena hal 

tersebut merupakan kewajiban dari Pemberi Kerja dan merupakan hak dari pekerja, terlebih lagi telah 

terbitnya Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelakasanaan Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta No. 99 Tahun 2021 tentang Optimalisasi 

Kepesertaan dan Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," tambah Riadh.Sementara Kepala 

Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi, mengatakan untuk perlindungan ketenagakerjaan di DIY, skema yang 

diberikan adalah dengan BPJS Ketenagakerjaan.Hal ini sesuai dengan instruksi presiden, begitu juga 

dengan peraturan daerah untuk mengoptimalkan perlindungan ketenagakerjaan.Hanya saja 

Disnakertrans tetap meminta perusahaan mengoptimalkan perlindungan pekerja dengan program K3."Di 

DIY, dari 6.000 perusahaan besar dan menengah sebagian besar sudah menerapkan proram K3. Mereka 

sudah memiliki lembaga P2K3 tersebut. Mereka menerapkan K3 di tempat kerja masing-masing," 

katanya. 
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Title FSPMI Batam Gelar Demo Ajukan Tuntutan Omnibus Law 

Dicabut 

Author _noname 

Media Lampung1.com Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.lampung1.com/2022/02/fspmi-batam-gelar-demo-ajukan-tuntutan-omnibus-

law-dicabut 

Summary Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam 

menggelar aksi demo di depan Kantor DPRD Kota Batam, Senin (07/02/2022). Ketua Konsulat 

Cabang FSPMI Kota Batam, Yapet Ramon, mengatakan, aksi demo kali ini membawa 

beberapa tuntutan baru di samping kenaikan upah. Kemudian, buruh di Batam juga 

menuntut agar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) buruh diperhatikan. Menurut 

Panglima Garda Metal Batam FSPMI Batam, Suprapto, kecelakaan kerja di Kota Batam masih 

meningkat. 

 

 

Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam menggelar aksi 

demo di depan Kantor DPRD Kota Batam, Senin (07/02/2022).Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam, 

Yapet Ramon, mengatakan, aksi demo kali ini membawa beberapa tuntutan baru di samping kenaikan 

upah.Selain menuntut kenaikan upah,buruh juga mengajukan tuntutan agar Omnibus Law Cipta Kerja 

dicabut. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas dengan FSPMI pusat. Setelah merayakan HUT FSPMI ke-

23, FSPMI se-Indonesia memang menjalankan aksi demo."Kemarin kami sudah adakan kegiatan gerak 

jalan di sekitar Taman Aspirasi. Sekarang, kami mengajak kawan-kawan aliansi lain untuk menyuarakan 

demo tolak UU Cipta Kerja," jelas Ramon.Kemudian, buruh di Batam juga menuntut agar Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) buruh diperhatikan. Menurut Panglima Garda Metal Batam FSPMI Batam, 

Suprapto, kecelakaan kerja di Kota Batam masih meningkat."Kemarin ada yang meninggal karena 

tertimpa forklift, beberapa waktu lalu ada siswa PKL yang jatuh ke laut. Ini kan tidak masuk akal. 

Seharusnya perusahaan harus bertanggungjawab di ranah hukum, jangan hanya selesaikan secara 

kekeluargaan," ujar Suprapto.Menurutnya, pengawasan terhadap K3 sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 

saat ini ditarik menjadi wewenang pemerintah provinsi. Hal ini mengakibatkan, penanganan terhadap 

kasus K3 menjadi tidak maksimal."Pengawasannya sulit di tingkat provinsi, kemudian penyelesaiannya di 

Disnaker dilimpahkan berkaitan dengan hubungan industrial," ujar Suprapto.Aspirasi tuntutan ini pun 

diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batam,Kamaluddin.Buruh meminta agar DPRD Kota 

Batam dapat menindaklanjuti tuntutan para buruh dengan sebaik mungkin."Kami akan koordinasikan 

masalah K3 ini kepada Komisi 4 DPRD Kota Batam. Kemudian terkait upah buruh, kami akan menyurati 

Walikota Batam untuk kemudian diteruskan ke Gubernur Kepri," jawab Kamal 

  



 

245 

 

Title BPJamsostek Apresiasi Desa Sadar Perlindungan Tenaga Kerja Author nv 

Media Nusabali Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.nusabali.com/berita/112026/bpjamsostek-apresiasi-desa-sadar-perlindungan-

tenaga-kerja 

Summary "Badan Permusyawaratan Desa ikut mendaftar sebagai peserta BPJamsostek terhitung dari 

bulan Januari 20" jelas Bimo. Bimo Prasetiyo juga menjelaskan bahwa BPJamsostek kini 

memiliki 5 program perlindungan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), serta program terbaru Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP). .com- Kepala Kantor BPJamsostek Cabang Bali Gianyar Bimo 

Prasetiyo mengapresiasi salah satu desa di wilayah kerjanya yang sadar akan pentingnya 

perlindungan tenaga kerja. Mulai dari perbekel, seluruh perangkat desa, petugas sampah 

dan kader siaga sudah terdaftar sebagai peserta BPJamsostek. 

 

 

 

.com - Kepala Kantor BPJamsostek Cabang Bali Gianyar Bimo Prasetiyo mengapresiasi salah satu desa di 

wilayah kerjanya yang sadar akan pentingnya perlindungan tenaga kerja.Mulai dari perbekel, seluruh 

perangkat desa, petugas sampah dan kader siaga sudah terdaftar sebagai peserta BPJamsostek. Kini 

disusul kepesertaan baru dari pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD). "Salah satu desa yang 

peduli akan pentingnya perlindungan ketenagakerjaan adalah Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung," 

ungkap Bimo, Kamis (10/2/20.Pihaknya secara langsung menyerahkan simbolis kartu kepesertaan 

kepada Kepala BPD Kamasan I Wayan Suwita yang didampingi oleh Perbekel Desa Kamasan I Gede Buda 

Artawan di Kantor Desa Kamasan, Klungkung, Selasa (8/2/20."Badan Permusyawaratan Desa ikut 

mendaftar sebagai peserta BPJamsostek terhitung dari bulan Januari 20" jelas Bimo.Perlindungan 

Bpjamsostek ini tidak terlepas dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Pada pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa setiap 

pemberi kerja yang beroperasi di wilayah provinsi berkewajiban mendaftarkan dirinya dan/atau pekerja 

dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.Bimo Prasetiyo 

mengatakan jaminan sosial yang diberikan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam 

memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja dalam menghadapi risiko sosial yang terjadi.Berdasarkan 

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan 
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Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, 

Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu 

harus didaftarkan menjadi peserta BPJamsostek.Bimo Prasetiyo berharap apa yang dilakukan oleh Desa 

Kamasan bisa diikuti oleh desa lain di Bali, khususnya Gianyar dan Klungkung. Agar seluruh aparat desa, 

petugas sampah, kader siaga, linmas, posyandu dan Bumdes dapat terdaftar sebagai peserta 

BPJamsostek."Desa Kamasan adalah contoh desa sadar akan perlindungan Bpjamsostek. Semoga desa 

lain juga ikut terlindungi program ini karena resikonya tidak kita harapkan, tetapi perlindungannya kita 

butuhkan," ungkap Bimo.Untuk dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja 

dapat mendaftarkan melalui kanal layanan yang telah bekerjasama, seperti kantor pos/agen pos, gerai 

Indomaret, Alfamaret, dan channel perbankan dengan membayar iuran mulai Rp 16.800 per bulan.Bimo 

Prasetiyo juga menjelaskan bahwa BPJamsostek kini memiliki 5 program perlindungan yaitu Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), serta 

program terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)."Tentunya kelima program tersebut memiliki 

manfaat yang beragam diantaranya perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis bagi peserta 

yang mengalami kecelakaan kerja, santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) sebesar 100% gaji 

selama 12 bulan pertama, dan 50% untuk bulan selanjutnya hingga sembuh jika peserta dalam masa 

pemulihan dan tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, serta santuan 48 kali upah terakhir yang 

dilaporkan untuk peserta BPJamsostek yang meninggal karena kecelakaan kerja.Selain itu masih ada juga 

manfaat berupa santunan kematian sebesar Rp 42 juta bagi peserta yang meninggal bukan karena 

kecelakaan kerja, dan beasiswa untuk dua orang anak mulai dari jenjang pendidikan dasar (TK) hingga 

perguruan tinggi maksimal Rp 174 juta.Sedangkan untuk JKP, ada 3 manfaat yang diberikan yaitu uang 

tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja" tutup Bimo. 
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Title BPJS ketenagakerjaan jalin PKS dengan Kejari, Ini 

Manfaatnya! 

Author Maulana Yusuf 

Media Metropolitan Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.metropolitan.id/2022/02/bpjs-ketenagakerjaan-jalin-pks-dengan-kejari-ini-

manfaatnya 

Summary Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi menjalin 

Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor. Hal Ini 

dilakukan untuk memudahkan BPJS Ketenagakerjaan dalam berkoordinasi dengan Kejaksaan 

dalam hal penegakan kepatuhan pemberi kerja dalam pemenuhan seluruh hak-hak pekerja 

khususnya dalam hal Jaminan Sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan undang-

undang yang berlaku. "Ini juga sebagai upaya untuk mempercepat proses atau mengurangi 

potensi tidak diterimanya hak oleh pekerja akibat kelalaian atau pelanggaran-pelanggaran 

normatif yang berkaitan dengan ketenagakerjaan," jelasnya. Dedi berharap dari PKS ini agar 

PKBU di wilayah Kabupaten Bogor tertib dan patuh dalam rangka penyelenggaraan program 

jaminan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat memutus rantai 

kemiskinan di wilayah Kabupaten Bogor yang disebabkan oleh risiko sosial ekonomi sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan selaku badan penyelenggara 

jaminan sosial. 

 

 

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi menjalin Perjanjian Kerja 

Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor.Hal Ini dilakukan untuk memudahkan BPJS 

Ketenagakerjaan dalam berkoordinasi dengan Kejaksaan dalam hal penegakan kepatuhan pemberi kerja 

dalam pemenuhan seluruh hak-hak pekerja khususnya dalam hal Jaminan Sosial ketenagakerjaan sesuai 

dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi Dedi 

Mulyadi mengatakan, PKS ini juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi 

para pihak dalam bidang perdata dan tata usaha negara yang bertujuan untuk efektifitas penanganan 

masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam mupun di luar 

pengadilan."Tujuan PKS ini untuk meningkatkan efektifitas penanganan masalah hukum dalam bidang 

perdata dan tata usaha negara seperti pemberian bantuan hukum oleh JPN secara litigasi maupun non 
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litigasi, pemberian legal opinion dan tindakan hukum lainnya," kata dia.Dedi memaparkan, 

penandatangan perjanjian kerja sama ini bukanlah hal baru, karena sudah dilaksanakan sebelumnya."Isi 

PKS ini sebenarnya penegakan hukum terhadap implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada 

di Kabupaten Bogor," imbuhnya lagi.Lebih lanjut, Dedi menyebutkan, bahwa kewenangan penegakan 

hukum ada di Kejaksaan sebagai pengacara negara. Sehingga, pihak BPJS Ketenagakerjaan Bogor 

Cileungsi terus berkoordinasi dengan Kejari Kabupaten Bogor dalam hal penegakan kepatuhan badan 

usaha atau pemberi kerja."Ini juga sebagai upaya untuk mempercepat proses atau mengurangi potensi 

tidak diterimanya hak oleh pekerja akibat kelalaian atau pelanggaran-pelanggaran normatif yang 

berkaitan dengan ketenagakerjaan," jelasnya.Dedi berharap dari PKS ini agar PKBU di wilayah Kabupaten 

Bogor tertib dan patuh dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial sesuai ketentuan 

perundang-undangan, sehingga dapat memutus rantai kemiskinan di wilayah Kabupaten Bogor yang 

disebabkan oleh risiko sosial ekonomi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan 

selaku badan penyelenggara jaminan sosial.Adapun PKS ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Bogor beserta jajaran bidang perdata dan tata usaha negara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

Bogor Cileungsi beserta jajaran dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota beserta jajaran. 
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Title Merusak Pagar, 31 Rohingya di BLK Lhokseumawe Kabur Saat 

Hujan 

Author _noname 

Media Serambi Indonesia Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Negative 

Link http://aceh.tribunnews.com/2022/02/10/merusak-pagar-31-rohingya-di-blk-

lhokseumawe-kabur-saat-hujan 

Summary Juru Bicara Satgas Penanganan Pengungsi Rohingya Lhokseumawe, Marzuki, dihubungi 

Serambinews.com, membenarkan ada 31 Rohingya lagi yang kabur dari BLK Kandang. 

Sebanyak 31 pengungsi Rohingya yang ditampung di Balai Latihan Kerja (BLK) Kandang 

Lhokseumawe, pada Kamis (10/2/202) pagi, dilaporkan kembali kabur. Untuk yang kabur kali 

ini, dari 31 Rohingya, hanya tiga laki-laki, selebihnya adalah perempuan. Dijelaskan Marzuki, 

sesuai informasi awal yang dia terima, mereka kabur Kamis tadi pagi sekitar pukul 06.30 WIB, 

saat Lhokseumawe sedang diguyur hujan. 

 

 

 

Sebanyak 31 pengungsi Rohingya yang ditampung di Balai Latihan Kerja (BLK) Kandang Lhokseumawe, 

pada Kamis (10/2/202) pagi, dilaporkan kembali kabur.Artinya, ini kasus keenam sepanjang tahun 2022, 

para Rohingya kabur dari BLK Kandang.Juru Bicara Satgas Penanganan Pengungsi Rohingya 

Lhokseumawe, Marzuki, dihubungi Serambinews.com, membenarkan ada 31 Rohingya lagi yang kabur 

dari BLK Kandang."Jadi sampai saat ini, sudah 67 Rohingya yang kabur. Karena sebelumnya, sudah ada 

36 orang yang kabur," katanya.Untuk yang kabur kali ini, dari 31 Rohingya, hanya tiga laki-laki, selebihnya 

adalah perempuan.Dijelaskan Marzuki, sesuai informasi awal yang dia terima, mereka kabur Kamis tadi 

pagi sekitar pukul 06.30 WIB, saat Lhokseumawe sedang diguyur hujan."Mereka kabur dengan cara 

merusak pagar seng di belakang BLK. Seng digunting, sehingga mereka kabur dari lubang seng yang 

digunting tersebut" paparnya.Diakui juga, dengan kembali adanya yang kabur, berarti sepanjang tahun 

2022 ini sudah ada enam tahap para Rohingya kabur dari BLK Kandang Lhokseumawe.Rinciannya, 

pertama terjadi pada 18 Januari 2022, jumlah yang kabur delapan orang.Pada 30 Januari 2022, kabur 

empat orang. Lalu 31 Januari 2022, kabur sembilan orang.Selanjutnya, 1 Februari 2022, kabur delapan 

orang, 2 Februari 2022, kabur tujuh orang, dan terakhir 10 Februari 2022, kabur sebanyak 31 

orang.Sebagaimana diketahui, sebuah kapal pengangkut imigran Rohingya kembali memasuki perairan 

Aceh, tepatnya di perairan Kabupaten Bireuen, 45 mil laut dari bibir pantai.Keberadaan kapal asing itu 
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pertama sekali diketahui pada Minggu (26/12/2021) malam.Saat ini, para nelayan tidak berani melakukan 

evakuasi.Walaupun bantuan makanan dan minuman terus diberikan. Sehingga pada Rabu (29/12/2021) 

malam mulai tersebar informasi, kalau Pemerintah Indonesia akan menampung Rohingya yang sedang 

berada di laut tersebut.Maka pada Kamis (30/12/2021), Kapal Perang Indonesia menarik kapal yang 

berisikan 115 Rohingya menuju Pelabuhan Krueng Geukuh, Aceh Utara.Kapal Rohingya tersebut tiba di 

Pelabuhan Krueng Geukuh sekitar pukul 00.30 WIB.Kemudian mereka dievakuasi menggunakan empat 

bus, untuk menjalani karantina BLK Kandang, Kota Lhokseumawe. 
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Title Heboh Kereta Cepat Pakai TKA China, Menaker Diminta Beri 

Penjelasan 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.jpnn.com/news/heboh-kereta-cepat-pakai-tka-china-menaker-diminta-beri-

penjelasan 

Summary Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago merespons terkait heboh tukang las proyek 

Kereta Cepat Jakarta-Bandung didatangkan dari China. Irma menyatakan jika benar tukang 

KCJB adalah Tenaga Kerja Asing atau TKA China maka bisa melukai pekerja domestik. 

"Namun, sebaiknya informasi ini wajib dimintakan klarifikasi pada Menaker agar dapat 

dipertanggungjawabkan dan bukan hoaks," kata Irma Suryani Chaniago kepada JPNN.com, 

Kamis. 

 

 

 

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago merespons terkait heboh tukang las proyek Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung didatangkan dari China.Irma menyatakan jika benar tukang KCJB adalah Tenaga Kerja 

Asing atau TKA China maka bisa melukai pekerja domestik."Namun, sebaiknya informasi ini wajib 

dimintakan klarifikasi pada Menaker agar dapat dipertanggungjawabkan dan bukan hoaks," kata Irma 

Suryani Chaniago kepada JPNN.com, Kamis 
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Title Dukung Program Pemerintah, Dispora Kabupaten Bogor Gelar 

Vaksinasi Booster - Pakuan Raya 

Author Firman 

Kusmiazi 

Media Pakuan Raya Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://pakuanraya.com/dukung-program-pemerintah-dispora-kabupaten-bogor-gelar-

vaksinasi-booster 

Summary Namun pada intinya, vaksinasi tersebut, merupakan bentuk dukungan Dispora Kabupaten 

Bogor, dalam mendukung percepatqn vaksinasi nasional yang dilakukan oleh Pemkab 

Bogor," ucap Trian. Sementara Kasubag Umum dan Kepegawaian Dispora Kabupaten Bogor, 

Jaja Sujai menambahkan, vaksinasi ini melibatkan tujuh tenaga medis dari Dinas Kesehatan, 

yang bekerja sama dengan tim Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor. Aparatur Sipil Negara 

(ASN), outsourcing, OB, dan tenaga keamanan, di lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga 

(Dispora) Kabupaten Bogor, mengikuti vaksinasi lanjutan atau Booster dosis ketiga, yang 

dilaksanakan di kantor Dispora, Jalan Lingkar Stadion Pakansari, Kelurahan Pakansari, 

Kecamatan Cibinong, Kamis (10/2/2022). Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kabupaten 

Bogor, Asnan AP, melalui Sekdispora, Trian Turangga mengatakan vaksinasi booster dosis 

ketiga ini merupakan program lanjutan dari yang vaksinasi yang sudah dilalukan sebelumnya 

oleh Dispora kepada ASN, outsourcing, keamanan, dan OB di lingkup Dispora tahun 2021 

lalu. 

 

 

 

 Aparatur Sipil Negara (ASN), outsourcing, OB, dan tenaga keamanan, di lingkup Dinas Pemuda dan 

Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor, mengikuti vaksinasi lanjutan atau Booster dosis ketiga, yang 

dilaksanakan di kantor Dispora, Jalan Lingkar Stadion Pakansari, Kelurahan Pakansari, Kecamatan 

Cibinong, Kamis (10/2/2022). Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Bogor, Asnan AP, melalui 

Sekdispora, Trian Turangga mengatakan vaksinasi booster dosis ketiga ini merupakan program lanjutan 

dari yang vaksinasi yang sudah dilalukan sebelumnya oleh Dispora kepada ASN, outsourcing, keamanan, 

dan OB di lingkup Dispora tahun 2021 lalu. "Tujuan vaksinasi booster dosis ketiga untuk lebih 

memperkuat imun tubuh kita yang sudah dibentuk oleh vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua dengan 

jarak waktu minimal enam bulan sejak vaksinasi kedua. Oleh sebab itu sekarang kita menerima dosis 

ketiga, jenis Astra Zenica," kata Trian Turangga.Menurut medis, kata Trian, vaksinasi booster ini 
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merupakan dosis vaksin tambahan yang dapat memberikan perlindungan ekstra terhadap penyakit. 

Apalagi vaksin ini diperlukan karena beberapa alasan, yang pertama adalah kekebalan tubuh seseorang 

mulai berkurang seiring waktu dan kedua karena adanya varian virus. Apalagi saat ini, sambung Trian, 

pandemi COVID-19 mulai mengalami peningkatan khususnya Kabupaten Bogor. Maka dari itu, untuk 

mengatisipasi peningkatan, Dispora menggandeng tenaga medis untuk melakukan vaksinasi booster 

kepada 68 orang ASN, 49 orang tenaga outsourcing, keamanan, dan OB yang ada di lingkup Dispora. 

"Vaksinasi ini, diikuti 133 orang di lingkup Dispora. Namun pada intinya, vaksinasi tersebut, merupakan 

bentuk dukungan Dispora Kabupaten Bogor, dalam mendukung percepatqn vaksinasi nasional yang 

dilakukan oleh Pemkab Bogor," ucap Trian. Sementara Kasubag Umum dan Kepegawaian Dispora 

Kabupaten Bogor, Jaja Sujai menambahkan, vaksinasi ini melibatkan tujuh tenaga medis dari Dinas 

Kesehatan, yang bekerja sama dengan tim Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor. "Kita berharap dengan 

sudah dilakukannya vaksinasi booster ini, para ASN, tanaga outsourcing, keamanan dan OB bisa lebih 

efektif dalam melaksanakan tugas dan tidak mudah terpapar virus COVID-19," kata Jaja. 
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Title Menaker Tinjau Pemeriksaan IVA bagi Pekerja Perempuan di 

Semarang 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/605155/menaker-tinjau-pemeriksaan-

iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang 

Summary Dalam sambutannya, Menaker Ida menyampaikan penyelenggaraan kegiatan Pemeriksaan 

IVA tes itu, sebagai wujud nyata program aksi kepedulian terhadap tenaga kerja perempuan. 

"Pemeriksaan kesehatan itu penting sebagai upaya untuk mencegah dan mendeteksi secara 

dini terjadinya kanker leher rahim pada pekerja perempuan yang merupakan juga bagian 

dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk itu sosialisasi dan pemeriksaaan secara 

berkala harus dilakukan," ungkap Menaker Ida. Lebih lanjut, Menaker berharap peran serta 

pengusaha dan kerja sama pemerintah dapat mengurangi risiko kanker serviks pada pekerja 

perempuan di Indonesia sejak dini. Pada kesempatan itu, Menaker Ida mengajak para 

pekerja perempuan yang telah terdaftar dalam kepesertaan baik dari BPJS Ketenagakerjaan 

maupun kesehatan, mereka sebenarnya berhak mendapatkan layanan manfaat 

pemeriksaan IVA tes ini. 

 

 

Dalam rangka memperingati rangkaian Bulan K3 Nasional 2022, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

meninjau penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat), guna meningkatkan 

kesehatan tenaga kerja perempuan, dalam mencegah dan deteksi dini kanker pada Perempuan 

Indonesia.Selain kegiatan pemeriksaan IVA ini, dilakukan pula pelatihan K3 ditempat kerja, serta 

sosialisasi pencegahan penyakit Tuberculosis (Tb) di tempat kerja.Acara tetsebut diselenggarakan oleh 

PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul,Tbk, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/2/2022).Rangkaian 

pemeriksaan ini dilaksanakan selama tiga hari, yakni dari 8 sampai 10 Februari 2022, dengan total pekerja 

perempuan yang melakukan pemeriksaan sebanyak 500 orang.Dalam sambutannya, Menaker Ida 

menyampaikan penyelenggaraan kegiatan Pemeriksaan IVA tes itu, sebagai wujud nyata program aksi 

kepedulian terhadap tenaga kerja perempuan.Kegiatan itu, bersinergi dengan Visi Organisasi Aksi 

Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM). Rangkaian kegiatan itu telah dilakukan sejak 2015 

sampai 2019, di mana telah mencakup lebih dari 18 ribu pekerja perempuan yang telah melakukan 

pemeriksaan."Pemeriksaan kesehatan itu penting sebagai upaya untuk mencegah dan mendeteksi secara 

dini terjadinya kanker leher rahim pada pekerja perempuan yang merupakan juga bagian dari 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk itu sosialisasi dan pemeriksaaan secara berkala harus 

dilakukan," ungkap Menaker Ida.Lebih lanjut, Menaker berharap peran serta pengusaha dan kerja sama 

pemerintah dapat mengurangi risiko kanker serviks pada pekerja perempuan di Indonesia sejak dini. Ia 

menjelaskan, dengan dilakukan pemeriksaan IVA ini, pekerja perempuan tetap menjaga kesehatannya 

dan juga berdampak pula pada peningkatan produktivitas kerja.Pada kesempatan itu, Menaker Ida 

mengajak para pekerja perempuan yang telah terdaftar dalam kepesertaan baik dari BPJS 

Ketenagakerjaan maupun kesehatan, mereka sebenarnya berhak mendapatkan layanan manfaat 

pemeriksaan IVA tes ini.Menurut Menaker, pihaknya melalui Ditjen Binwasnaker dan K3 bersama BPJS 

Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, agar melakukan sosialisasi bersama kepada perusahaan dan 
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pekerja yang telah terdafar didalam kepesertaan."Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan diberikannya kesempatan kepada seluruh karyawan 

perempuan yang ada di perusahaan kami untuk melakukan pemeriksaan IVA ini, karena itu sangat 

membantu apabila terdeteksi lebih dini akan lebih baik dalam pengobatan dan penyembuhannya," ujar 

David Hidayat, Direktur Utama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.Foto: Kemnaker 
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Title Ketua DPD RI Minta Pekerja Migran Indonesia Dilindungi 

Hukum 

Author About The Author 

Media Media Indonesia Jaya Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://mediaindonesiajaya.com/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-

indonesia-dilindungi-hukum 

Summary JAKARTA, Indonesia Jaya- Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) melindungi pekerja migran Indonesia. Hal ini 

disampaikan LaNyalla menanggapi rencana ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) 

perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan dipekerjakan di Malaysia. 

"Kemenaker harus menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum dan perlindungan 

para tenaga migran Indonesia seperti kepastian keamanan dari potensi kekerasan dan 

human trafficking, pembayaran gaji, hak istirahat dan berhubungan dengan keluarga serta 

bantuan hukum," kata LaNyalla, Kamis (10/2/2022). Di samping itu, LaNyalla juga meminta 

penunjukkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus tersertifikasi dan 

diketahui legalitasnya. 

 

 

 

JAKARTA, Indonesia Jaya - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Menakertrans) melindungi pekerja migran Indonesia. Ia meminta para pekerja 

dilindungi dengan kepastian hukum. Hal ini disampaikan LaNyalla menanggapi rencana 

ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia 

yang akan dipekerjakan di Malaysia. MoU ini merupakan permintaan mendesak dari pengusaha Malaysia. 

"Kemenaker harus menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum dan perlindungan para tenaga 

migran Indonesia seperti kepastian keamanan dari potensi kekerasan dan human trafficking, 

pembayaran gaji, hak istirahat dan berhubungan dengan keluarga serta bantuan hukum," kata LaNyalla, 

Kamis (10/2/2022). Kepastian hukum, lanjut LaNyalla, untuk menghindari kasus yang selama ini banyak 

terjadi. Misalnya gaji tidak dibayarkan dan kekerasan bahkan berujung pada masalah hukum pidana. "Kita 

tidak ingin mendengar lagi ada pekerja migran yang terlantar, tidak dipenuhi haknya atau mendapat 

kekerasan dari majikan," ucapnya. Di samping itu, LaNyalla juga meminta penunjukkan Perusahaan 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus tersertifikasi dan diketahui legalitasnya. "Penting juga P3MI 
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itu memiliki balai latihan kerja agar pekerja migran terutama PRT asal Indonesia memiliki kualitas yang 

baik dan profesional," tutur dia. Diketahui Nota kesepahaman (MOU) perekrutan pekerja rumah tangga 

(PRT) asal Indonesia di Malaysia akan ditandatangani akhir bulan ini. MOU sangat mendesak karena 

permintaan untuk pembantu rumah tangga di kalangan pengusaha lokal Malaysia. 
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Title 96 Nakes Kontrak di Kota Malang Siap Jalani Penempatan Author _noname 

Media Radar Malang Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-malang/10/02/2022/96-nakes-

kontrak-di-kota-malang-siap-jalani-penempatan 

Summary Sebanyak 96 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan (Nakes) 

formasi tahun 2021 Pemkot Malang resmi diangkat kemarin (9/2). Ada yang di puskesmas, 

RSUD Kota Malang dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang. Sementara 61 orang 

ditempatkan di RSUD Kota Malang. "Tercatat 239 orang sebenarnya yang mendaftar untuk 

menjadi PPPK nakes, namun hanya 96 orang yang lolos," ujar Kepala Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang Totok Kasianto. 

 

 

Sebanyak 96 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan (Nakes) formasi 

tahun 2021 Pemkot Malang resmi diangkat kemarin (9/2). Mereka terpilih setelah melewati tahapan 

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tahun 2021 lalu.Para nakes kontrak 

itu bakal ditempatkan di sejumlah tempat. Ada yang di puskesmas, RSUD Kota Malang dan Dinas 

Kesehatan (Dinkes) Kota Malang. Secara detail, sebanyak tiga nakes bakal ditempatkan di dinkes. 

Kemudian 32 orang lainnya disebar ke 16 puskesmas. Sementara 61 orang ditempatkan di RSUD Kota 

Malang. "Tercatat 239 orang sebenarnya yang mendaftar untuk menjadi PPPK nakes, namun hanya 96 

orang yang lolos," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kota Malang Totok Kasianto.Totok menambahkan, pengangkatan PPPK nakes untuk memenuhi 

kebutuhan formasi di tiga instansi tersebut. "Ke depan kami juga masih ajukan lagi (PPPK nakes) tahun 

ini, terkait jumlahnya masih belum memastikan," beber mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang itu.Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji bersyukur dengan 

adanya tambahan 96 PPPK nakes saat situasi pandemi Covid-19 ini. Dia hanya berharap nakes yang telah 

terpilih dan diangkat dapat mendedikasikan kinerjanya untuk peningkatan kesehatan masyarakat di Kota 

Malang. "Karena gaji mereka dibebankan pada APBD (Kota Malang) maka sudah sewajarnya jika mereka 

mengabdikan diri semaksimal mungkin," tegas Sutiaji.Terkait masalah gaji, para nakes itu setidaknya 

bakal sama dengan upah minimum kota (UMK) Kota Malang sebesar Rp 2,9 juta. Lebih lanjut, Sutiaji juga 

meminta pada PPPK nakes untuk terus memberikan sosialisasi dan literasi pada masyarakat untuk terus 

memperketat protokol kesehatan selama masa pandemi ini. "Jangan sampai ada penambahan nakes ini 

justru gamang dengan kasus Covid-19, namun ini juga jadi pembelajaran," tutup Sutiaji.Sebanyak 96 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan (Nakes) formasi tahun 2021 

Pemkot Malang resmi diangkat kemarin (9/2). Mereka terpilih setelah melewati tahapan Seleksi 

Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tahun 2021 lalu.Para nakes kontrak itu 

bakal ditempatkan di sejumlah tempat. Ada yang di puskesmas, RSUD Kota Malang dan Dinas Kesehatan 

(Dinkes) Kota Malang. Secara detail, sebanyak tiga nakes bakal ditempatkan di dinkes. Kemudian 32 orang 

lainnya disebar ke 16 puskesmas. Sementara 61 orang ditempatkan di RSUD Kota Malang. "Tercatat 239 

orang sebenarnya yang mendaftar untuk menjadi PPPK nakes, namun hanya 96 orang yang lolos," ujar 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang Totok 

Kasianto.Totok menambahkan, pengangkatan PPPK nakes untuk memenuhi kebutuhan formasi di tiga 
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instansi tersebut. "Ke depan kami juga masih ajukan lagi (PPPK nakes) tahun ini, terkait jumlahnya masih 

belum memastikan," beber mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota 

Malang itu.Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji bersyukur dengan adanya tambahan 96 PPPK nakes 

saat situasi pandemi Covid-19 ini. Dia hanya berharap nakes yang telah terpilih dan diangkat dapat 

mendedikasikan kinerjanya untuk peningkatan kesehatan masyarakat di Kota Malang. "Karena gaji 

mereka dibebankan pada APBD (Kota Malang) maka sudah sewajarnya jika mereka mengabdikan diri 

semaksimal mungkin," tegas Sutiaji.Terkait masalah gaji, para nakes itu setidaknya bakal sama dengan 

upah minimum kota (UMK) Kota Malang sebesar Rp 2,9 juta. Lebih lanjut, Sutiaji juga meminta pada PPPK 

nakes untuk terus memberikan sosialisasi dan literasi pada masyarakat untuk terus memperketat 

protokol kesehatan selama masa pandemi ini. "Jangan sampai ada penambahan nakes ini justru gamang 

dengan kasus Covid-19, namun ini juga jadi pembelajaran," tutup Sutiaji. 
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Title Peringati Bulan K3 Nasional, Brantas Abipraya Dukung 

Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi 

Author _noname 

Media Ada Di Malang Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Negative 

Link http://adadimalang.com/29444/peringati-bulan-k3-nasional-brantas-abipraya-dukung-

perlindungan-tenaga-kerja-di-era-digitalisasi.html 

Summary Dalam rangka memperingati bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional yang 

diperingati mulai tanggal 12 Januari hingga 12 Februari setiap tahunnya, PT Brantas Abipraya 

(Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang Konstruksi menggelar 

webinar dengan judul 'Penerapan Budaya K3 pada Setiap Kegiatan Usaha Guna Mendukung 

Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi'. Dalam kegiatan seminar secara virtual ini 

diikuti oleh Insan Abipraya yang berada di Kantor Pusat maupun yang tersebar di proyek-

proyek Abipraya di seluruh Indonesia. 

 

 

Dalam rangka memperingati bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional yang diperingati 

mulai tanggal 12 Januari hingga 12 Februari setiap tahunnya, PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang Konstruksi menggelar webinar dengan judul 'Penerapan 

Budaya K3 pada Setiap Kegiatan Usaha Guna Mendukung Perlindungan Tenaga Kerja di Era 

Digitalisasi'.Dalam kegiatan seminar secara virtual ini diikuti oleh Insan Abipraya yang berada di Kantor 

Pusat maupun yang tersebar di proyek-proyek Abipraya di seluruh Indonesia."Peringatan Bulan K3 rutin 

dilakukan setiap tahun dan ini sebagai 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 dimana salah satunya dengan menggelar webinar ini," ujar Sekretaris Perusahaan Brantas 

Abipraya, Miftakhul Anas.Anas menambahkan, webinar yang diisi dengan sharing knowledge ini 

mengundang Manager HSE Project Jakarta International Stadium yakni Dani Yudi Susanto sebagai 

narasumber pertama untuk berbagi pengetahuan terkait potensi bahaya di lingkungan kerja. Sementara 

narasumber kedua adalah Danar Rahadian yang merupakan Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 

Disnakertrans Provinsi Jawa Timur untuk memberikan materi Dasar-Dasar K3 untuk Pekerjaan di Ruang 

Terbatas."Brantas Abipraya memiliki komitmen kuat dalam hal penerapan K3 tidak hanya di Kantor Pusat, 

namun juga di proyek-proyek miliknya. Komitmennya inipun telah membawa BUMN konstruksi ini 

mengantongi beberapa penghargaan K3 seperti Indonesia Safety Culture Awards dari World Safety 

Organization dengan kriteria penghargaan berupa pengimplementasian budaya keselamatan dan 

kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) tingkat dunia dengan sangat baik," ungkap Anas.Pandemi Covid-19 

menurut Anas merupakan momentum bagi Perusahaan untuk memahami tentang pentingnya 

penerapan K3L di tempat kerja dimana Brantas Abipraya telah menerapkan Behavior Based Safety (BBS) 

baik di lingkungan kantor maupun proyek pada masa pandemi."BBS ini bertujuan mempersiapkan dan 

melatih Perusahaan agar mempunyai ketahanan apabila terjadi bencana, salah satunya adalah saat 

Covid-19 menyerang Indonesia. Oleh karena itu, lingkungan kantor maupun di lingkungan proyek dapat 

terhindar dari adanya penyebaran Covid-19. Ini membuktikan budaya K3 di Brantas Abipraya semakin 
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kuat," tukas Anas.Selain itu, BUMN yang dikenal terunggul dalam pembangunan bendungan ini juga 

berkontribusi dalam mendukung program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 

berupa percepatan sertifikasi pekerja konstruksi. Dengan menggandeng Direktorat Jenderal Bina 

Konstruksi Kementerian PUPR dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Brantas Abipraya 

menyelenggarakan bimbingan teknis K3 konstruksi dengan diikuti sejumlah Universitas di Solo pada 

tahun 2019 dan di Malang pada tahun 2018 lalu."Sebagai BUMN konstruksi yang berperan menjadi agen 

pembangunan, di setiap proyek kami selalu mengutamakan mutu dan kualitas, sehingga dirasa sangat 

perlu untuk terus meningkatkan kualitas praktik K3 di lingkungan kerja, khususnya di lingkungan proyek 

untuk mencegah adanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sehingga menciptakan tempat kerja 

yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas," tutup Anas. 
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Title Hadiri Sosialisasi Program BP Jamsostek, Fitrah Malik Minta LKK 

Dibiayai Pemerintah 

Author _noname 

Media Koran Progresif Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://koranprogresif.co.id/hadiri-sosialisasi-program-bp-jamsostek-fitrah-malik-minta-lkk-

dibiayai-pemerintah 

Summary Acara tersebut turut dihadiri oleh anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik, Asisten 

Daerah 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Sutisna, dan Kepala BP Jamsostek Cabang Cirebon, 

Dedi Supriyadi. Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik dalam sambutannya 

menyampaikan bahwa Program BP Jamsostek ini tidak ada ruginya. "Karena soaialisasi saat 

ini kebanyakan dari pengurus LKK, dan di sini juga ada wakil pemerintah Bapak Asda 1 bapak 

Sutisna dan bapak Fitrah Malik anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon. Forum Panjunan 

Bersatu (FPB) Kelurahan Panjunan Kota Cirebon menggelar sosialisasi Program BPJS 

Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek bersama BP Jamsostek Cabang Cirebon. 

 

 

 

Forum Panjunan Bersatu (FPB) Kelurahan Panjunan Kota Cirebon menggelar sosialisasi Program BPJS 

Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek bersama BP Jamsostek Cabang Cirebon.Acara tersebut turut dihadiri 

oleh anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik, Asisten Daerah 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra 

Sutisna, dan Kepala BP Jamsostek Cabang Cirebon, Dedi Supriyadi.Dalam sosialisasi Program BP 

Jamsostek ini, Forum Panjunan Bersatu mengundang Seluruh perwakilan LKK sekelurahan Panjunan, 

perwakilan Rukun Nelayan, Perwakilan pengurus HNSI Kota Cirebon, Babinsa, Babinmas, Polsek 

Lemahwungkuk dan Seluruh pengurus FPB Kel Panjunan.Dalam sambutannya, Ketua Forum Panjunan 

Bersatu (FPB) Hery Pramono mengatakan bahwa dirinya berniat mendaftarkan seluruh pengurus FPB 

menjadi peserta BP Jamsostek. Hal ini bertujuan memberikan Jaminan kepada anggotanya jika terjadi 

resiko kecelakaan bekerja dan resiko kematian."Sebelumnya FPB baru mendaftarkan pengurus KSB RW 

se Kelurahan Panjunan, dan kami sudah menyaksikan sendiri bahwa program BP Jamsostek ini benar-

benar bermanfaat, karena salah satu Ketua RW Ada yang meninggal dan ahli warisnya menerima 

santunan kamatian dari BP Jamsostek sebesar Rp 42 juta," kata dia."Dan anaknya sebagai ahli waris yang 

masih sekolah di SMA mendapatkan bea siswa sebesar Rp 3 juta untuk tahun ini, dan akan mendapatkan 

setiap tahun. Nanti pada saat kuliah akan diberikan beasiswa sebesar Rp 12 juta setiap tahunnya," lanjut 
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dia.Hery Pramono mengucapkan terima kasih kepada BP Jamsostek yang telah memberikan hak ahli 

waris untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik 

dalam sambutannya menyampaikan bahwa Program BP Jamsostek ini tidak ada ruginya. Selain karena 

iurannya murah, manfaatnya juga sangat luar biasa.Fitrah meminta kepada Pemerintah Kota Cirebon 

melalui Asisten Daerah 1 bidang Pemerintahan dan kesra yang juga hadir dalam sosialisi untuk dapat 

merumuskan Program BP Jamsostek ini agar dapat mengikutsertakan pengurus LKK sekota Cirebon 

sebagai peserta BP Jamsostek yang dibiayai oleh APBD Kota Cirebon."Tentunya hal ini mesti disesuaikan 

dengan kemampuan keuangan Daerah, terlebih kondisi perekonomian yang dilanda virus Covid-19," ujar 

Fitrah.Asisten Daerah 1 Drs Sutisna dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemkot sudah 

berkoordinasi dengan pihak BP Jamsostek dan tengah menggodok Program BP Jamsostek untuk LKK yang 

ada di Kota Cirebon. Hanya saja, kata dia, keterbatasan anggaran yang ada di tengah Pandemi ini, 

membuat Pemkot harus mencari solusi dari pos anggaran untuk dialokasikan."Yang paling 

memungkinkan Adalah dengan mengalokasikan anggaran eks bawal atau yang sekarang menjadi 

anggaran sarana prasara di dalam Musrembang, itupun kami akan rapat koordinasi terlebih dahulu 

dengan Para Camat dan Para Lurah," kata dia.Masih kata Sutisna Program BP Jamsostek ini sangat besar 

manfaatnya. Pemerintah Daerah tidak dapat mengeluarkan anggaran begitu saja jika terjadi resiko 

kematian atau kecelakaan kerja pada pengurus LKK. tetapi dengan ikut program tersebut Pemkot dapat 

memberikan Jaminan yang cukup untuk para pengurus LKK.Sementara Kepala BP Jamsostek cabang 

Cirebon sebelum sambutannya, ingin memberikan santunan secara simbolis kepada ahli waris " Jadi 

sebelum sosialisasi kita serahkan simbolis dulu, sebagai bukti bahwa kita bukan sekedar sosialisasi tapi 

memberikan bukti yang nyata, ada empat orang ahli waris dari Alm. Ibu Tunaci, Alm. Bapak Madali, Alm. 

Ibu Kasniti, dan Alm Bapak Jenal masing-masing mendapatkan 42 juta rupiah " kata Dedi Supriyadi yang 

sekarang mengepalai BP Jamsostek Cabang Cirebon.Dalam sosialisasinya Dedi menyampaikan ada dua 

jenis kepesertaan BP Jamsostek. Pertama, yakni untuk pekerja Penerima Upah (PU) dan yang kedua untuk 

Bukan Penerima Upah (BPU).Untuk yang Penerima Upah (PU) adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. contohnya Perusahaan-

perusahaaan, BUMN, BUMD, ataupun usaha-usaha yang mempekerjakan orang.Kemudian untuk yang 

Bukan Penerima Upah adalah mereka yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri 

untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya."Contohnya petani, tukang, ojek, nelayan, 

buruh harian lepas dan lain lainnya. Kemudian Program BP Jamsostek ini ada 4 macam, yaitu jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun," jelasnya."Karena soaialisasi 

saat ini kebanyakan dari pengurus LKK, dan di sini juga ada wakil pemerintah Bapak Asda 1 bapak Sutisna 

dan bapak Fitrah Malik anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon. Jika para pengurus LKK ingin didaftarkan 

sebagai Penerima Upah dan menggunakan anggaran APBD Kota Cirebon, iurannya sangat murah hanya 

Rp12 ribu per orang per bulan untuk dua program yaitu Program Jaminan Kematian dan Jaminan 

Kecelakaan Kerja," kata dia."Untuk yang BPU seperti nelayan, tukang ojek, buruh harian lepas dll iurannya 

hanya Rp16. 800 per orang perbulan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian," tandas 

Dedi Supriyadi. 
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Title PT Pelindo Regional 2 gelar donor darah peringati bulan K3 Author _noname 

Media Antara Sumbar Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://sumbar.antaranews.com/berita/486405/pt-pelindo-regional-2-gelar-donor-darah-

peringati-bulan-k3 

Summary "Dalam kegiatan ini kami menargetkan pendonor sebanyak 250 orang, semoga membantu 

PMI dalam memenuhi stok darah di Sumatra Barat," kata Pelaksana Harian General Manager 

PT Pelindo Regional 2 Sabar Hariono Wibowo mewakili General Manager Nunu Husnul 

Khitam, di Padang, Kamis. Menurutnya Direksi PT Pelindo (Persero) sejauh ini memberikan 

perhatian khusus terhadap implementasi K3 di seluruh cabang pelabuhan termasuk di 

wilayah Regional 2 Teluk Bayur. Hal tersebut jadi motivasi bagi jajaran manajemen PT 

Pelindo Grup Regional 2 Teluk Bayur untuk terus memperhatikan K3 secara sungguh-

sungguh, khususnya kegiatan operasional. Sebagai bukti komitmen, PT Pelindo Regional 2 

Teluk Bayur sepanjang 2021 memperoleh berbagai penghargaan terkait penerapan K3. 

 

 

 

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 2 Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat (Sumatra 

Barat) beserta anak perusahaan menggelar donor darah massal dalam memperingati bulan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2022.Kegiatan kemanusiaan tersebut dilangsungkan di Gedung 

Baruna Sasana Karya (BSK), Teluk Bayur Padang, Kamis dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-

19."Dalam kegiatan ini kami menargetkan pendonor sebanyak 250 orang, semoga membantu PMI dalam 

memenuhi stok darah di Sumatra Barat," kata Pelaksana Harian General Manager PT Pelindo Regional 2 

Sabar Hariono Wibowo mewakili General Manager Nunu Husnul Khitam, di Padang, Kamis.Ia mengatakan 

peserta donor merupakan pegawai internal perusahaan, mitra kerja, dan unsur stakeholder yang 

tergabung dalam komunitas Masyarakat Maritim Teluk Bayur.Seperti KSOP Kelas II Teluk Bayur, personel 

Lantamal II Padang, Kodim 0312 Padang, dan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat.Ia mengatakan 

kegiatan itu merupakan bentuk nyata Pelindo Regional 2 Teluk Bayur dalam membantu PMI, sekaligus 

meningkatkan rasa peduli terhadap sesama yang membutuhkan darah.Sesuai tema yang diusung yaitu 

"Berbagi sehat antar sesama dalam rangka Bulan Bakti K3 bersama Pelindo Group Regional 2 Teluk Bayur 

dan PMI Sumatera Barat".Apalagi, lanjut Sabar, situasi pandemi COVID-19 saat ini mempengaruhi minat 

masyarakat untuk mendonorkan darah, yang akhirnya berdampak pada stok darah bagi warga yang 



 

265 

 

membutuhkan.Lebih lanjut Sabar Hariono menjelaskan bahwa bulan K3 Nasional tidak hanya dimaknai 

pihaknya dengan kegiatan donor darah saja, namun juga semangat untuk penerapan K3 dalam setiap 

aktivitas harian.Terlebih industri kepelabuhanan merupakan salah satu industri yang memiliki potensi 

risiko kecelakaan kerja cukup tinggi.Sehingga kesadaran serta kepatuhan norma-norma keselamatan dan 

kesehatan kerja adalah hal yang sangat fundamental dan perlu menjadi perhatian bagi seluruh 

pihak.Menurutnya Direksi PT Pelindo (Persero) sejauh ini memberikan perhatian khusus terhadap 

implementasi K3 di seluruh cabang pelabuhan termasuk di wilayah Regional 2 Teluk Bayur.Hal tersebut 

jadi motivasi bagi jajaran manajemen PT Pelindo Grup Regional 2 Teluk Bayur untuk terus memperhatikan 

K3 secara sungguh-sungguh, khususnya kegiatan operasional.Sebagai bukti komitmen, PT Pelindo 

Regional 2 Teluk Bayur sepanjang 2021 memperoleh berbagai penghargaan terkait penerapan 

K3.Beberapa diantaranya adalah Pelindo 2 Covid-19 Award Kategori Silver, Zero Accident Award dari 

Gubernur Sumatera Barat, dan Zero Accident Award dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

RI.Dirinya atas nama manajemen PT Pelindo Regional 2 Teluk Bayur mengucapkan terima kasih dan 

menyampaikan apresiasi yang kepada seluruh pihak yang telah memberi dukungan. 
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Title Ketua DPD RI minta pekerja migran Indonesia dilindungi hukum Author _noname 

Media Kabar Bisnis Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://kabarbisnis.com/read/28111749/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-

dilindungi-hukum 

Summary Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Menakertrans) melindungi pekerja migran Indonesia. Hal ini disampaikan 

LaNyalla menanggapi rencana ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) perekrutan 

pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan. Migran Indonesia seperti kepastian 

keamanan. Di samping itu, LaNyalla juga meminta penunjukkan Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia harus tersertifikasi dan diketahui legalitasnya. 

 

 

 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) melindungi pekerja migran Indonesia. Ia meminta para pekerja dilindungi dengan 

kepastian hukum.Hal ini disampaikan LaNyalla menanggapi rencana ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akandipekerjakan di 

Malaysia. MoU ini merupakan permintaan mendesak dari pengusaha Malaysia."Kemenaker harus 

menunjukkan keberpihakanpada kepastian hukum dan perlindungan para tenagamigran Indonesia 

seperti kepastian keamanandari potensi kekerasan dan human trafficking, pembayaran gaji, hak istirahat 

dan berhubungan dengan keluarga serta bantuan hukum," kata LaNyalla, Kamis (10/2/2022).Kepastian 

hukum, lanjut LaNyalla, untuk menghindari kasus yang selama ini banyak terjadi. Misalnya gaji tidak 

dibayarkan dan kekerasan bahkan berujung pada masalah hukum pidana."Kita tidak ingin mendengar lagi 

ada pekerja migran yang terlantar, tidak dipenuhi haknya atau mendapat kekerasan dari majikan," 

ucapnya.Di samping itu, LaNyalla juga meminta penunjukkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia harus tersertifikasi dan diketahui legalitasnya."Penting juga P3MI itu memiliki balai latihan 

kerja agar pekerja migran terutama PRT asal Indonesia memiliki kualitas yang baik dan profesional," tutur 

dia.Diketahui Nota kesepahaman (MOU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia di 

Malaysia akan ditandatangani akhir bulan ini.MOU sangat mendesak karena permintaan untuk pembantu 

rumah tangga di kalangan pengusaha lokal Malaysia. 
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Title Menteri Ketenagakerjaan RI: Kuota Balai Latihan Kerja Pesantren 

Unlimited 

Author Abdul Rokhim 

Media Radar Kudus Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Link http://radarkudus.jawapos.com/rembang/10/02/2022/menteri-ketenagakerjaan-ri-kuota-

balai-latihan-kerja-pesantren-unlimited 

Summary Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menyambangi pondok pesantren (ponpes) 

Kauman, Lasem pada Rabu (9/2) kemarin. Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah 

menyambangi pondok pesantren (ponpes) Kauman, Lasem pada Rabu (9/2) kemarin. Dalam 

kunjungannya itu, ia menjelaskan tentang program Balai Latihan Kerja (BLK) untuk 

pesantren. Ia sampai di kompleks Ponpes Kauman, Lasem sekitar pukul 15.00 kemarin. 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menyambangi pondok pesantren (ponpes) Kauman, Lasem 

pada Rabu (9/2) kemarin. Dalam kunjungannya itu, ia menjelaskan tentang program Balai Latihan Kerja 

(BLK) untuk pesantren. Ia sampai di kompleks Ponpes Kauman, Lasem sekitar pukul 15.00 kemarin. 

Berbarengan dengan rombongan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhaimin Iskandar. 

Sebelum kedatangan mereka, area pondok itu sudah dihadiri para tamu. Kebetulan, di pesantren asuhan 

KH Zaim Ahmad Ma'soem (Gus Zaim) sedang ada kegiatan. Sejumlah pejabat Kota Santri juga tampak 

menghadiri pertemuan kemarin. Ada Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanies Cholil Barro' dan Ketua 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang Supadi. Mereka bersama para tamu lainnya duduk di 

teras ndalem Gus Zaim. Ada juga tamu-tamu yang bersantai di depan musala pondok.Beberapa saat 

kemudian rombongan Muhaimin beserta Ida Fauziah datang. Mereka langsung disambut oleh Gus Zaim 

dan dipersilahkan masuk. Untuk menikmati makan siang. Berbagai hidangan disajikan di meja makan. 

Ada nasi kebuli, kepiting, cumi, tempe goreng dan sebagainya. Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah 

menyambangi pondok pesantren (ponpes) Kauman, Lasem pada Rabu (9/2) kemarin. Dalam 

kunjungannya itu, ia menjelaskan tentang program Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pesantren. Ia sampai 

di kompleks Ponpes Kauman, Lasem sekitar pukul 15.00 kemarin. Berbarengan dengan rombongan Wakil 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhaimin Iskandar. Sebelum kedatangan mereka, area pondok 

itu sudah dihadiri para tamu. Kebetulan, di pesantren asuhan KH Zaim Ahmad Ma'soem (Gus Zaim) 

sedang ada kegiatan. Sejumlah pejabat Kota Santri juga tampak menghadiri pertemuan kemarin. Ada 
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Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanies Cholil Barro' dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Rembang Supadi. Mereka bersama para tamu lainnya duduk di teras ndalem Gus Zaim. Ada juga 

tamu-tamu yang bersantai di depan musala pondok. 
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Title Brantas Abipraya Dukung Perlindungan Tenaga Kerja di Era 

Digitalisasi 

Author Viozzy Pc Bizlaw 

Media Bizlaw Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Negative 

Link http://bizlaw.id/read/53858/Brantas-Abipraya-Dukung-Perlindungan-Tenaga-Kerja-di-Era-

Digitalisasi 

Summary 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. 

"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. 

 

 

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. "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. Ditambahkannya, webinar 

yang diisi dengan sharing knowledge ini mengundang dua narasumber yaitu, Dani Yudi Susanto, Manager 

HSE Project Jakarta International Stadium yang berbagi pengetahuan terkait potensi bahaya di 

lingkungan kerja; dan Danar Rahadian, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3, Disnakertrans, Provinsi 

Jawa Timur yang pada kesempatan ini membawakan materi: Dasar-Dasar K3 untuk Pekerjaan di Ruang 

Terbatas.Brantas Abipraya memiliki komitmen kuat dalam hal penerapan K3 tidak hanya di Kantor Pusat, 

namun juga di proyek-proyek miliknya. Komitmennya inipun telah membawa BUMN konstruksi ini 

mengantongi beberapa penghargaan K3, salah satunya dengan menyabet Indonesia Safety Culture 

Awards dari World Safety Organization. Adapun, salah satu kriteria penghargaan tersebut adalah 

pengimplementasian budaya keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) tingkat dunia 

dengan sangat baik. Anas mengatakan bahwa pandemi COVID-19 merupakan momentum bagi 

Perusahaan untuk memahami tentang pentingnya penerapan K3L di tempat kerja. Menurutnya, Brantas 

Abipraya telah menerapkan Behavior Based Safety (BBS) baik di lingkungan kantor maupun proyek pada 
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masa pandemi. BBS ini bertujuan mempersiapkan dan melatih Perusahaan agar mempunyai ketahanan 

apabila terjadi bencana, salah satunya adalah saat COVID-19 menyerang Indonesia. Oleh karena itu, 

lingkungan kantor maupun di lingkungan proyek dapat terhindar dari adanya penyebaran COVID-19. Ini 

membuktikan budaya K3 di Brantas Abipraya semakin kuat.Tak hanya itu, BUMN yang dikenal terunggul 

dalam pembangunan bendungan ini juga berkontribusi dalam mendukung program Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu percepatan sertifikasi pekerja konstruksi. Dengan 

menggandeng Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 

IV Surabaya, Brantas Abipraya menyelenggarakan bimbingan teknis K3 konstruksi dengan diikuti 

sejumlah Universitas di Solo pada tahun 2019 dan di Malang pada tahun 2018 lalu.Kegiatan ini 

merupakan implementasi Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang 

menyatakan setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki 

Sertifikat Kompetensi Kerja. Permasalahan K3 konstruksi seringkali menjadi penyebab banyaknya 

kecelakaan kerja seperti rendahnya pemahaman dan kepekaan terhadap bahaya dan risiko konstruksi. 

Kegiatan ini pula menjadi salah satu sosialisasi pentingnya tenaga kerja bersertifikat dan bertujuan untuk 

nantinya melindungi tenaga kerja nasional agar memiliki nilai tambah, lebih kompeten dan 

produktif."Sebagai BUMN konstruksi yang berperan menjadi agen pembangunan, di setiap proyek kami 

selalu mengutamakan mutu dan kualitas, sehingga dirasa sangat perlu untuk terus meningkatkan kualitas 

praktik K3 di lingkungan kerja, khususnya di lingkungan proyek untuk mencegah adanya kecelakaan kerja 

dan penyakit akibat kerja sehingga menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk 

mendorong produktivitas," tutup Anas. 
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Title Ketua DPD RI Minta Pekerja Migran Indonesia Dilindungi 

Hukum 

Author _noname 

Media Mj News Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.mjnews.id/2022/02/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-

hukum.html 

Summary - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Menakertrans) melindungi pekerja migran Indonesia. Hal ini disampaikan 

LaNyalla menanggapi rencana ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) perekrutan 

pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan dipekerjakan di Malaysia. "Kemenaker 

harus menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum dan perlindungan para tenaga 

migran Indonesia seperti kepastian keamanan dari potensi kekerasan dan human trafficking, 

pembayaran gaji, hak istirahat dan berhubungan dengan keluarga serta bantuan hukum," 

kata LaNyalla, Kamis (10/2/2022). Di samping itu, LaNyalla juga meminta penunjukkan 

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus tersertifikasi dan diketahui 

legalitasnya. 

 

 

 

- Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) melindungi pekerja migran Indonesia. Ia meminta para pekerja dilindungi dengan 

kepastian hukum.Hal ini disampaikan LaNyalla menanggapi rencana ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan dipekerjakan di 

Malaysia. MoU ini merupakan permintaan mendesak dari pengusaha Malaysia."Kemenaker harus 

menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum dan perlindungan para tenaga migran Indonesia 

seperti kepastian keamanan dari potensi kekerasan dan human trafficking, pembayaran gaji, hak istirahat 

dan berhubungan dengan keluarga serta bantuan hukum," kata LaNyalla, Kamis (10/2/2022).Kepastian 

hukum, lanjut LaNyalla, untuk menghindari kasus yang selama ini banyak terjadi. Misalnya gaji tidak 

dibayarkan dan kekerasan bahkan berujung pada masalah hukum pidana."Kita tidak ingin mendengar lagi 

ada pekerja migran yang terlantar, tidak dipenuhi haknya atau mendapat kekerasan dari majikan," 

ucapnya.Di samping itu, LaNyalla juga meminta penunjukkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia harus tersertifikasi dan diketahui legalitasnya."Penting juga P3MI itu memiliki balai latihan 
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kerja agar pekerja migran terutama PRT asal Indonesia memiliki kualitas yang baik dan profesional," tutur 

dia.Diketahui Nota kesepahaman (MOU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia di 

Malaysia akan ditandatangani akhir bulan ini.MOU sangat mendesak karena permintaan untuk pembantu 

rumah tangga di kalangan pengusaha lokal Malaysia.(***) 
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Title 2 Perusahaan Mundur Lawan Anies Baswedan di Pengadilan Author _noname 

Media Oposisi Cerdas Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.oposisicerdas.com/2022/02/2-perusahaan-mundur-lawan-anies-di.html 

Summary Pengusaha mendapatkan tekanan dalam menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Detikcom merangkum informasi terkini mengenai 

gugatan pengusaha terhadap Anies Baswedan,. Dewan Pimpinan Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo DKI Jakarta) menyatakan ada 2 

perusahaan yang mencabut gugatannya lantaran mendapatkan tekanan. 

 

 

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. SK tersebut 

menetapkan upah minimum Jakarta naik 0,85%.Kemudian Anies merevisi SK 1935 dengan mengeluarkan 

SK 1517 tertanggal 16 Desember sehingga UMP naik sebesar 5,1% di 2022. Pengusaha meminta 

penetapan UMP dikembalikan ke SK 1935 karena menilai revisi yang dilakukan Anies menyalahi 

aturan.detikcom merangkum informasi terkini mengenai gugatan pengusaha terhadap Anies 

Baswedan,1. Dua Perusahaan MundurDewan Pimpinan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (DPP Apindo DKI Jakarta) menyatakan ada 2 perusahaan yang mencabut 

gugatannya lantaran mendapatkan tekanan.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.2. Apindo Tetap Lanjutkan GugatanMeski 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.3. Baru Tahap Pemeriksaan PersiapanDalam 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 Nurjaman.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. 
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Title Ketua DPD RI Minta Pekerja Migran Indonesia Dilindungi 

Hukum 

Author Isa Kurniawan 

Media Aman Makmur Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.amanmakmur.com/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-

indonesia-dilindungi-hukum 

Summary Com- Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Menakertrans) melindungi pekerja migran Indonesia. Hal ini disampaikan 

LaNyalla menanggapi rencana ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) perekrutan 

pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan dipekerjakan di Malaysia. 

 

 

 

JAKARTA, AmanMakmur. com - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) melindungi pekerja migran Indonesia. Ia meminta para pekerja 

dilindungi dengan kepastian hukum.Berita TerkaitHal ini disampaikan LaNyalla menanggapi rencana 

ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia 

yang akan dipekerjakan di Malaysia. MoU ini merupakan permintaan mendesak dari pengusaha Malaysia. 

"Kemenaker harus menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum dan perlindungan para tenaga 

migran Indonesia seperti kepastian keamanan dari potensi kekerasan dan human trafficking, 

pembayaran gaji, hak istirahat dan berhubungan dengan keluarga serta bantuan hukum," kata LaNyalla, 

Kamis (10/2). Kepastian hukum, lanjut LaNyalla, untuk menghindari kasus yang selama ini banyak terjadi. 

Misalnya gaji tidak dibayarkan dan kekerasan bahkan berujung pada masalah hukum pidana. "Kita tidak 

ingin mendengar lagi ada pekerja migran yang terlantar, tidak dipenuhi haknya atau mendapat kekerasan 

dari majikan," ucapnya. Di samping itu, LaNyalla juga meminta penunjukkan Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus tersertifikasi dan diketahui legalitasnya. "Penting juga P3MI itu 

memiliki balai latihan kerja agar pekerja migran terutama PRT asal Indonesia memiliki kualitas yang baik 

dan profesional," tutur dia. Diketahui Nota kesepahaman (MOU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) 

asal Indonesia di Malaysia akan ditandatangani akhir bulan ini. MoU sangat mendesak karena permintaan 

untuk pembantu rumah tangga di kalangan pengusaha lokal Malaysia. 
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Title Komisi IX DPR Bentuk Panja Terkait TKA China Jadi 

Tukang Las Kereta Cepat 

Author RMOLNETWORK 

Media Rmol Jatim Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.rmoljatim.id/2022/02/10/komisi-ix-dpr-bentuk-panja-terkait-tka-china-jadi-

tukang-las-kereta-cepat 

Summary Bahkan Pungky juga menyampaikan temuannya di lapangan mengenai pekerja las di proyek 

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang ternyata merupakan TKA China. Komisi IX DPR RI 

membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di 

Indonesia. Menurut anggota DPR RI Komisi IX, Putih Sari, pihaknya membentuk Panja dalam 

rangka pengawasan penggunaan TKA di Indonesia. Karena, penggunaan TKA mesti 

memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan 

lainnya. 

 

 

 

Komisi IX DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi penggunaan Tenaga Kerja Asing 

(TKA) di Indonesia.Menurut anggota DPR RI Komisi IX, Putih Sari, pihaknya membentuk Panja dalam 

rangka pengawasan penggunaan TKA di Indonesia. Karena, penggunaan TKA mesti memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan lainnya."Secara regulasi 

undang-undang ketenagakerjaan (UU 23/2003) memperbolehkan penggunaan TKA, dan sebagai 

konsekuensi dari komunitas ekonomi ASEAN, kita ikut dalam kebijakan free flow of labor (arus tenaga 

kerja bebas), tetapi kita tetap punya kedaulatan sendiri," ujar Putih dalam keterangannya dikutip dari 

Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/2).Menurut Putih, pemanfaatan TKA sudah seharusnya 

disesuaikan dengan hukum nasional setempat, supaya masyarakat Indonesia bisa mengambil bagian 

terhadap dunia kerja nasional."Dan negara wajib mengedepankan kepentingan warganya, supaya tingkat 

pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi tidak terus semakin melebar," imbuhnya.Putih Sari yang 

juga Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Partai Gerindra ini menyampaikan, Panja 

TKA dibentuk karena banyaknya aspirasi masyarakat terkait penggunaan TKA yang bekerja di level low 

skill, sehingga pengawasan dan penegakkan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan TKA perlu 

ditingkatkan.Selain itu, Putih juga mempertanyakan mekanisme proses transfer pengetahuan dan 

teknologi dari TKA ke pekerja Indonesia yang menjadi syarat selama ini. Menurutnya kewajiban TKA 
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melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi harus dipastikan terimplementasikan."Jangan sekadar 

syarat, (pemanfaatan TKA) tujuannya agar kompentensi tenaga kerja lokal meningkat tidak tercapai," 

tuturnya.Dalam rapat Panja Komisi IX DPR RI yang diselenggarakan Selasa (8/2), Deputi Kependudukan 

dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi mengatakan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia hanya 

boleh menduduki profesi yang memerlukan keahlian, dan dilarang untuk dipekerjakan di pekerjaan 

keterampilan rendah.Bahkan Pungky juga menyampaikan temuannya di lapangan mengenai pekerja las 

di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang ternyata merupakan TKA China.Sedangkan menurut 

salah satu pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Agung Pambudi yang mengusulkan adanya 

perubahan mekanisme penentuan jabatan yang bisa diisi oleh TKA di Indonesia dari positive list menjadi 

negative list."Menurut kami lebih baik kalau pemerintah mengatur apa yang tidak boleh dibandingkan 

dengan mengatur apa yang boleh untuk jabatan yang dapat diisi oleh TKA," katanya."Bagi industri yang 

berkembang dengan sangat pesat, negative list akan lebih membantu percepatan investasi asing di 

Indonesia," tandas Agung. 
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Title CAIR! Bantuan Rp750 Ribu Per Bulan Bagi Karyawan yang Tidak 

Terdaftar BSU di BPJS Ketenagakerjaan, Ini Caranya - Kendalku 

Author Febri Eka 

Pambudi 

Media Kendalku.com Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Link http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702192/cair-bantuan-rp750-ribu-per-

bulan-bagi-karyawan-yang-tidak-terdaftar-bsu-di-bpjs-ketenagakerjaan-ini-caranya 

Summary KENDALKU- Bagi karyawan yang tidak terdaftar BSU di BPJS Ketenagakerjaan bisa dapat 

bantuan Rp750 ribu per bulan. Segera cek dan simak daftar penerima bantuan bagi karyawan 

yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Lengkapi segera syarat-syarat sebagai penerima 

bantuan karyawan Rp750 ribu non BPJS Ketenagakerjaan. Jangan lewatkan kesempatan ini, 

karena setiap bulan karyawan non BPJS Ketenagakerjaan bakalan menerima bantuan 

sebesar Rp750 ribu per bulan dan bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. 

 

 

 

KENDALKU - Bagi karyawan yang tidak terdaftar BSU di BPJS Ketenagakerjaan bisa dapat bantuan Rp750 

ribu per bulan. Segera cek dan simak daftar penerima bantuan bagi karyawan yang tidak memiliki BPJS 

Ketenagakerjaan. Lengkapi segera syarat-syarat sebagai penerima bantuan karyawan Rp750 ribu non 

BPJS Ketenagakerjaan. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena setiap bulan karyawan non BPJS 

Ketenagakerjaan bakalan menerima bantuan sebesar Rp750 ribu per bulan dan bisa digunakan untuk 

kebutuhan sehari-hari. Jadi jangan sampai lagi menyesal bahwa karyawan yang tidak memiliki BPJS 

Ketenagakerjaan tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah.Namun sebelumnya, perlu 

diketahui bahwa bantuankaryawan Rp750 ribu non BPJS Ketenagakerjaan ini bersifat langsung (BLT). 

Karena pada tahun ini pemerintah sudah tidak menyalurkan BSU kepada karyawan BPJS 

Ketenagakerjaan. Berikut cara daftar bantuan BLT Rp750 ribu bagi karyawan non BSU BPJS 

Ketenagakerjaan . 
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Title Info Loker Nih, PT Astra Honda Motor (AHM) Buka Lowongan 

Kerja Terbaru di Februari 2022 - Harian Sederhana 

Author Tim Harian 

Sederhana 

Media Hariansederhana.com Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012635603/info-loker-nih-pt-

astra-honda-motor-ahm-buka-lowongan-kerja-terbaru-di-februari-2022 

Summary Info lowongan kerja ini dari PT Astra Honda Motor ( AHM ). Perusahaan tersebut membuka 

kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia. Hariansederhana.com- Kabar baik 

di bulan Februari 2022 ada info lowongan kerja terbaru. Info lowongan kerja ini dikutip 

Hariansederhana. 

 

 

 

Hariansederhana.com- Kabar baik di bulan Februari 2022 ada info lowongan kerja terbaru. Info lowongan 

kerja ini dikutip Hariansederhana. com dari akun instagram @kemnaker pada Kamis, 10 Februari 2022. 

Info lowongan kerja ini dari PT Astra Honda Motor ( AHM ). Perusahaan tersebut membuka kesempatan 

bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia. Info lebih lanjut kunjungi web Ayo buruan siapkan diri dan 

daftarkan diri Rekanaker sebelum 31 Juli 2022. 
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Title Ini Alasan Pemerintah Gunakan Tukang Las Asal China di Proyek 

Kereta Cepat Jakarta-Bandung 

Author _noname 

Media Tribun News Pekanbaru Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Link http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/02/10/ini-alasan-pemerintah-gunakan-tukang-las-

asal-china-di-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung 

Summary - Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky 

Sumadi mengungkapkan alasan menggunakan tukang las asal China dalam pembangunan 

proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dalam rapat panitia kerja (Panja) Pengawasan 

Penanganan Tenaga Kerja Asing di Komisi IX DPR, Selasa (8/2/2022). Pungky mengatakan 

kualitas baja rel proyek kereta cepat Jakarta-Bandung lebih bagus dari buatan PT Krakatau 

Steel, sehingga proyek tersebut membutuhkan tukang las yang juga berkompeten. Pungky 

mengaku awalnya terkejut melihat fenomena posisi tukang las bahkan harus menggunakan 

pekerja asing asal China. Perlu diketahui, pemerintah menargetkan Kereta Cepat Jakarta-

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

2023 sudah bisa beroperasi. 

 

 

 

- Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi 

mengungkapkan alasan menggunakan tukang las asal China dalam pembangunan proyek kereta cepat 

Jakarta-Bandung dalam rapat panitia kerja (Panja) Pengawasan Penanganan Tenaga Kerja Asing di Komisi 

IX DPR, Selasa (8/2/2022).Pungky mengatakan kualitas baja rel proyek kereta cepat Jakarta-Bandung 

lebih bagus dari buatan PT Krakatau Steel, sehingga proyek tersebut membutuhkan tukang las yang juga 

berkompeten."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.Untuk diketahui, PT Krakatau 

Steel merupakan BUMN kebanggaan Indonesia yang telah mengekspor baja kualitas tinggi ke Italia dan 

sejumlah negara lainnya.Namun PT Krakatau Steel enggan membuat rel baja lantaran sepi permintaan 

dari dalam negri.Pungky 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 
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tinggi. Tingkat kepadatan maupun campuran besinya dan itu belum mampu diproduksi oleh Krakatau 

Steel misalnya," ucap 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 

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 
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Title Bantuan Bagi Karyawan Non BPJS Ketenagakerjaan Cair, 

Selamat Dapat Rp750 Ribu, Begini Cara Ceknya - Kendalku 

Author Febri Eka 

Pambudi 

Media Kendalku.com Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702305/bantuan-bagi-karyawan-non-

bpjs-ketenagakerjaan-cair-selamat-dapat-rp750-ribu-begini-cara-ceknya 

Summary KENDALKU- Ada bantuan BLT bagi karyawan non BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp750 ribu. 

Segera masukkan nama dan NIK melalui cekbansos.kemensos.go.id untuk mendapatkan 

bantuan karyawan non BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp750 ribu. Namun, pastikan Anda 

melengkapi persyaratan sebagai calon penerima bantuan BLT non BPJS Ketenagakerjaan 

sebesar Rp750 ribu. Jadi tunggu apalagi segera simak cara cek bantuan bagi karyawan non 

BPJS Ketenagakerjaan yang langkah-langkahnya tersedia di artikel ini. 

 

 

 

KENDALKU - Ada bantuan BLT bagi karyawan non BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp750 ribu. Segera 

masukkan nama dan NIK melalui cekbansos.kemensos.go.id untuk mendapatkan bantuan karyawan non 

BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp750 ribu. Namun, pastikan Anda melengkapi persyaratan sebagai calon 

penerima bantuan BLT non BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp750 ribu. Jadi tunggu apalagi segera simak 

cara cek bantuan bagi karyawan non BPJS Ketenagakerjaan yang langkah-langkahnya tersedia di artikel 

ini.Berikut cara daftar bantuan non BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan. 1. Klik link 

cekbansos.kemensos.go.id 2. 
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Title Sinar Pagi Baru - Ketua DPD RI Minta Pekerja Migran 

Indonesia Dilindungi Hukum 

Author Jabarekspres.Com Berita Author 

Nurranirusmana 

Media Sinarpagibaru Report

er 

 

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://sinarpagibaru.id/berita/detail/Ketua_DPD_RI_Minta_Pekerja_Migran_Indonesia_Dilind

ungi_Hukum 

Summar

y 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini disampaikan LaNyalla 

menanggapi rencana ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) perekrutan pekerja rumah 

tangga (PRT) asal Indonesia yang akan dipekerjakan di Malaysia. "Kemenaker harus 

menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum dan perlindungan para tenaga migran 

Indonesia seperti kepastian keamanan dari potensi kekerasan dan human trafficking, 

pembayaran gaji, hak istirahat dan berhubungan dengan keluarga serta bantuan hukum," kata 

LaNyalla, Kamis (10/2/2022). Di samping itu, LaNyalla juga meminta penunjukkan Perusahaan 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus tersertifikasi dan diketahui legalitasnya. 

 

 

 

 Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ia meminta para pekerja dilindungi dengan 

kepastian hukum. Hal ini disampaikan LaNyalla menanggapi rencana ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan dipekerjakan di 

Malaysia. MoU ini merupakan permintaan mendesak dari pengusaha Malaysia. "Kemenaker harus 

menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum dan perlindungan para tenaga migran Indonesia 

seperti kepastian keamanan dari potensi kekerasan dan human trafficking, pembayaran gaji, hak istirahat 

dan berhubungan dengan keluarga serta bantuan hukum," kata LaNyalla, Kamis (10/2/2022). Kepastian 

hukum, lanjut LaNyalla, untuk menghindari kasus yang selama ini banyak terjadi. Misalnya gaji tidak 

dibayarkan dan kekerasan bahkan berujung pada masalah hukum pidana. "Kita tidak ingin mendengar 

lagi ada pekerja migran yang terlantar, tidak dipenuhi haknya atau mendapat kekerasan dari majikan," 

ucapnya. Di samping itu, LaNyalla juga meminta penunjukkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia harus tersertifikasi dan diketahui legalitasnya. "Penting juga P3MI itu memiliki balai latihan 
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kerja agar pekerja migran terutama PRT asal Indonesia memiliki kualitas yang baik dan profesional," tutur 

dia. Diketahui Nota kesepahaman (MOU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia di 

Malaysia akan ditandatangani akhir bulan ini. MOU sangat mendesak karena permintaan untuk 

pembantu rumah tangga di kalangan pengusaha lokal Malaysia. 
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Title Ketua DPD RI Minta PMI Dilindungi Hukum Author Tim Okezone 

Media Okezone Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.okezone.com/read/2022/02/10/337/2545257/ketua-dpd-ri-minta-pmi-

dilindungi-hukum 

Summary Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Menakertrans) melindungi pekerja migran Indonesia. Ia meminta para pekerja 

dilindungi dengan kepastian hukum. Hal ini disampaikan LaNyalla menanggapi rencana 

ditandatanganinya nota kesepahaman perekrutan pekerja rumah tangga asal Indonesia yang 

akan dipekerjakan di Malaysia. MoU ini merupakan permintaan mendesak dari pengusaha 

Malaysia. 

 

 

 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) melindungi pekerja migran Indonesia . Ia meminta para pekerja dilindungi dengan 

kepastian hukum.Hal ini disampaikan LaNyalla menanggapi rencana ditandatanganinya nota 

kesepahaman perekrutan pekerja rumah tangga asal Indonesia yang akan dipekerjakan di Malaysia. MoU 

ini merupakan permintaan mendesak dari pengusaha Malaysia."Kemenaker harus menunjukkan 

keberpihakan pada kepastian hukum dan perlindungan para tenaga migran Indonesia seperti kepastian 

keamanan dari potensi kekerasan dan human trafficking, pembayaran gaji, hak istirahat dan 

berhubungan dengan keluarga serta bantuan hukum," kata LaNyalla, Kamis (10/2/2022).Kepastian 

hukum, lanjut LaNyalla, untuk menghindari kasus yang selama ini banyak terjadi. Misalnya gaji tidak 

dibayarkan dan kekerasan bahkan berujung pada masalah hukum pidana."Kita tidak ingin mendengar lagi 

ada pekerja migran yang terlantar, tidak dipenuhi haknya atau mendapat kekerasan dari majikan," 

ucapnya.Di samping itu, LaNyalla juga meminta penunjukkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia harus tersertifikasi dan diketahui legalitasnya."Penting juga P3MI itu memiliki balai latihan 

kerja agar pekerja migran terutama PRT asal Indonesia memiliki kualitas yang baik dan profesional," tutur 

dia.Diketahui Nota kesepahaman perekrutan pekerja rumah tangga asal Indonesia di Malaysia akan 

ditandatangani akhir bulan ini.MOU sangat mendesak karena permintaan untuk pembantu rumah tangga 

di kalangan pengusaha lokal Malaysia. 
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Title PUNGLI Sopir Truk dengan Kasar, Kapolsek Percut Seituan Kompol 

Agustiawan Sebut Pelaku Sedang Diburu 

Author _noname 

Media Tribun News Medan Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Negative 

Link http://medan.tribunnews.com/2022/02/10/pungli-sopir-truk-dengan-kasar-kapolsek-

percut-seituan-kompol-agustiawan-sebut-pelaku-sedang-diburu 

Summary Kapolsek Percut Seituan Kompol M Agustiawan ketika dikonfirmasi tribun-medan.com 

mengatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi adanya pungli tersebut. Namun, 

Polsek Percut Seituan, sebagai wilayahnya menjelaskan masih dalam pengejaran. Polisi telah 

mengantongi identitas, Kota Tembung pada Rabu (9/2/2022). Polisi telah melihat video 

pemerasan tiga pria yang mengaku dari (SPSI) terhadap sopir truk. 

 

 

 

Polisi telah mengantongi identitas , Kota Tembung pada Rabu (9/2/2022).Polisi telah melihat video 

pemerasan tiga pria yang mengaku dari (SPSI) terhadap sopir truk.Namun, Polsek Percut Seituan, sebagai 

wilayahnya menjelaskan masih dalam pengejaran.Kapolsek Percut Seituan Kompol M Agustiawan ketika 

dikonfirmasi tribun-medan.com mengatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi adanya pungli 

tersebut."Saat ini kita sedang memburu pelaku," pungkasnya.Diketahui, sopir truk kontainer diperas oleh 

tiga orang yang mengaku dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Gudang Tembung Intan, Kota 

Tembung Rabu (9/2/2022).Video pemerasan ini pun telah viral di media sosial.Pungutan liar kepada sopir 

truk di Medan masih terus terjadi.Pada tayangan video itu tampak tiga pria meminta setoran kepada 

sopir truk.Dalam video berdurasi 24 detik itu ada tiga pria yang mengaku dari SPSI berada di sebuah 

gudang.Ketiganya tampak mendatangi seorang sopir.Terjadi ketegangan antara yang meminta setoran 

dengan sopir.Pelaku pun sempat menendang sopir truk.Sementara dua rekan pelaku mengawasi sang 

sopir dan mendekatinya.Video itu di posting oleh aku Facebook Jufry Siagian pada Rabu 

(9/2/2022).Ketiganya dikatakan meminta uang secara bergantian kepada sopir truk.Uang yang dimintai 

sebesar 30 ribu.Dalam postingannya Jufry menuliskan,Mengetahui aksinya direkam, pelaku yang 

menendang sopir tersebut pun meminta agar video mereka dihapus. 
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Title Indonesia Kirim PRT ke Malaysia, LaNyalla: Mereka Harus 

Dilindungi Hukum 

Author _noname 

Media Haluan Riau Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.riaumandiri.co/read/detail/97902/indonesia-kirim-prt-ke-malaysia-lanyalla-

mereka-harus-dilindungi-hukum 

Summary Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Menakertrans) melindungi pekerja migran Indonesia. Hal ini disampaikan 

LaNyalla menanggapi rencana ditandatangani nota kesepahaman (MoU) perekrutan pekerja 

rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan dipekerjakan di Malaysia. MoU ini merupakan 

permintaan mendesak dari pengusaha Malaysia. 

 

 

 

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) melindungi pekerja migran Indonesia. Ia meminta para pekerja dilindungi dengan 

kepastian hukum.Hal ini disampaikan LaNyalla menanggapi rencana ditandatangani nota kesepahaman 

(MoU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan dipekerjakan di Malaysia. MoU 

ini merupakan permintaan mendesak dari pengusaha Malaysia."Kemenaker harus menunjukkan 

keberpihakan pada kepastian hukum dan perlindungan para tenaga migran Indonesia seperti kepastian 

keamanan dari potensi kekerasan dan human trafficking, pembayaran gaji, hak istirahat dan 

berhubungan dengan keluarga serta bantuan hukum," kata LaNyalla, Kamis (10/2/2022).Kepastian 

hukum, lanjut LaNyalla, untuk menghindari kasus yang selama ini banyak terjadi. Misalnya gaji tidak 

dibayarkan dan kekerasan bahkan berujung pada masalah hukum pidana."Kita tidak ingin mendengar lagi 

ada pekerja migran yang terlantar, tidak dipenuhi haknya atau mendapat kekerasan dari majikan," 

ucapnya.Di samping itu, LaNyalla juga meminta penunjukkan perusahaan penempatan Pekerja Migran 

Indonesia harus tersertifikasi dan diketahui legalitasnya."Penting juga P3MI itu memiliki balai latihan 

kerja agar pekerja migran terutama PRT asal Indonesia memiliki kualitas yang baik dan profesional," tutur 

dia.Diketahui Nota kesepahaman (MOU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia di 

Malaysia akan ditandatangani akhir bulan ini.MOU sangat mendesak karena permintaan untuk pembantu 

rumah tangga di kalangan pengusaha lokal Malaysia. 
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Title Brantas Abipraya Komitmen Terapkan K3 di Era Digitalisasi Author Tempo.co 

Media Tempo.co Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tempo.co/read/1559462/brantas-abipraya-komitmen-terapkan-k3-di-era-

digitalisasi 

Summary Dalam rangka memperingati Bulan K3 Nasional selama 12 Januari-12 Februari, PT Brantas 

Abipraya (Persero) menggelar webinar bertajuk "Penerapan Budaya K3 pada Setiap Kegiatan 

Usaha Guna Mendukung Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi" yang dihadiri oleh 

Insan Abipraya di seluruh Indonesia. Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Miftakhul 

Anas, mengatakan Bulan K3 rutin diperingati setiap tahun. Brantas Abipraya memiliki 

komitmen kuat dalam hal penerapan K3 tidak hanya di Kantor Pusat, namun juga di proyek-

proyek miliknya. Menggandeng Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR dan 

Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Brantas Abipraya menyelenggarakan bimbingan 

teknis K3 konstruksi yang diikuti sejumlah Universitas di Solo pada 2019 dan di Malang pada 

2018. 

 

 

 

Dalam rangka memperingati Bulan K3 Nasional selama 12 Januari-12 Februari, PT Brantas Abipraya 

(Persero) menggelar webinar bertajuk "Penerapan Budaya K3 pada Setiap Kegiatan Usaha Guna 

Mendukung Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi" yang dihadiri oleh Insan Abipraya di seluruh 

Indonesia.Webinar yang diisi dengan sharing knowledge ini mengundang dua narasumber, yaitu Dani 

Yudi Susanto, Manager HSE Project Jakarta International Stadium yang berbagi pengetahuan terkait 

potensi bahaya di lingkungan kerja; dan Danar Rahadian, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3, 

Disnakertrans, Provinsi Jawa Timur yang pada kesempatan ini membawakan materi: Dasar-Dasar K3 

untuk Pekerjaan di Ruang Terbatas.Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Miftakhul Anas, mengatakan 

Bulan K3 rutin diperingati setiap tahun. Hal ini membuktikan kepedulian BUMN tersebut terhadap 

keselamatan dan kesehatan kerja. "Kami menyadari upaya-upaya K3 harus terus menerus ditingkatkan 

dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta standar K3," 

ujarnya.Brantas Abipraya memiliki komitmen kuat dalam hal penerapan K3 tidak hanya di Kantor Pusat, 

namun juga di proyek-proyek miliknya. Hasilnya terlihat pada sejumlah penghargaan K3 yang diraih. Salah 

satunya Indonesia Safety Culture Awards dari World Safety Organization untuk kategori 
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Pengimplementasian Budaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (K3L) Tingkat DuniaAnas 

menambahkan, Brantas Abipraya telah menerapkan Behavior Based Safety (BBS) baik di lingkungan 

kantor maupun proyek pada masa pandemi. BBS bertujuan mempersiapkan dan melatih Perusahaan agar 

mempunyai ketahanan apabila terjadi bencana, salah satunya saat Covid-19. Karena itu, lingkungan 

kantor maupun lingkungan proyek dapat terhindar dari penyebaran virus Corona.BUMN yang dikenal 

terunggul dalam pembangunan bendungan ini juga berkontribusi dalam mendukung program 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait percepatan sertifikasi pekerja 

konstruksi. Menggandeng Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR dan Balai Jasa 

Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Brantas Abipraya menyelenggarakan bimbingan teknis K3 konstruksi 

yang diikuti sejumlah Universitas di Solo pada 2019 dan di Malang pada 2018.Kegiatan ini merupakan 

implementasi Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan setiap 

tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi 

Kerja.Sertifikat ini dibutuhkan karena permasalahan K3 konstruksi seringkali menjadi penyebab 

banyaknya kecelakaan kerja. Misalnya rendahnya pemahaman dan kepekaan terhadap bahaya dan risiko 

konstruksi."Sebagai BUMN konstruksi yang berperan menjadi agen pembangunan, di setiap proyek kami 

selalu mengutamakan mutu dan kualitas, sehingga perlu untuk terus meningkatkan kualitas praktik K3 di 

lingkungan kerja, khususnya di lingkungan proyek, untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat 

kerja. Sehingga (perusahaan dapat) menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk 

mendorong produktivitas," kata Anas 
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Title 105 petani kopi di Banjarnegara terlindungi program 

BPJAMSOSTEK 

Author Sumarwoto 

Media Antara Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-

terlindungi-program-bpjamsostek 

Summary Sebanyak 105 petani kopi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, terlindungi oleh 

program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK, 

melalui Program Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan (GN Lingkaran). "Program GN 

Lingkaran adalah salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pekerja 

informal terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial," kata Kepala BPJAMSOSTEK 

Cabang Banjarnegara Ariefnur dalam keterangan di Banjarnegara, Kamis. "Oleh karena itu, 

kami gencar melakukan sosialisasi Program GN Lingkaran dengan melibatkan perusahaan 

atau lembaga di Kabupaten Banjarnegara untuk dapat berkontribusi memberikan 

perlindungan kepada pekerja rentan, yaitu pekerja yang rentan pendapatannya dan juga 

rentan risiko sosialnya," katanya. Dalam hal ini, kata dia, pihaknya memberikan edukasi 

persuasif kepada perusahaan atau lembaga di Banjarnegara agar bisa mengalokasikan dana 

CSR untuk mendukung program GN Lingkaran. 

 

 

 

Sebanyak 105 petani kopi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, terlindungi oleh program Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK, melalui Program Gerakan 

Nasional Peduli Pekerja Rentan (GN Lingkaran)."Program GN Lingkaran adalah salah satu upaya untuk 

menumbuhkan kesadaran masyarakat pekerja informal terhadap pentingnya perlindungan jaminan 

sosial," kata Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Banjarnegara Ariefnur dalam keterangan di Banjarnegara, 

Kamis.Ia mengatakan pekerja rentan yang menjadi sasaran Program GN Lingkaran, di antaranya petani, 

penderes, ojek, tukang pikul, guru mengaji dan sebagainya.Menurut dia, pekerja-pekerja rentan tersebut 

memiliki risiko pekerjaan yang tinggi, namun kurang mendapatkan akses jaminan sosial."Oleh karena itu, 

kami gencar melakukan sosialisasi Program GN Lingkaran dengan melibatkan perusahaan atau lembaga 

di Kabupaten Banjarnegara untuk dapat berkontribusi memberikan perlindungan kepada pekerja rentan, 

yaitu pekerja yang rentan pendapatannya dan juga rentan risiko sosialnya," katanya.Lebih lanjut, dia 
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mengatakan peran aktif perusahaan atau lembaga yang telah menjadi peserta BPJAMSOSTEK melalui 

tanggung jawab sosial perusahaannya ( corporate social responsibility/CSR) dapat mendukung Program 

GN Lingkaran.Dalam hal ini, kata dia, pihaknya memberikan edukasi persuasif kepada perusahaan atau 

lembaga di Banjarnegara agar bisa mengalokasikan dana CSR untuk mendukung program GN 

Lingkaran.Menurut dia, Program GN Lingkaran juga sejalan dengan penanganan miskin ekstrem di 

Banjarnegara karena dengan program tersebut, pemerintah dapat menekan timbulnya angka kemiskinan 

baru."Para pekerja informal, selain mereka rentan terhadap pendapatannya, mereka juga rentan 

terhadap risiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Risiko tersebut bila terjadi pada pekerja rentan, 

si pencari nafkah, biasanya berpotensi untuk menimbulkan angka kemiskinan baru," kata Ariefnur, 

menjelaskan.Terkait dengan hal itu, dia mengatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten 

Banjarnegara agar Program GN Lingkaran mendapatkan dukungan positif.Dengan demikian, kata dia, 

pihaknya bisa turut andil bersama-sama dalam membangun Kabupaten Banjarnegara."SMK Panca Bhakti 

dan Rumah Sakit Islam Banjarnegara telah mengawali program ini dengan memberikan bantuan iuran 

kepada petani kopi di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalibening, Banjarnegara. Sebanyak 105 petani kopi 

telah terlindungi program BPJAMSOSTEK dengan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 

Kematian," katanya.Ia mengatakan dengan iuran sebesar Rp16. 800 per bulan, peserta BPJAMSOSTEK 

akan mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja tanpa batas biaya pengobatan serta manfaat 

Jaminan Kematian berupa santunan sebesar Rp42 juta untuk ahli waris serta beasiswa maksimal Rp174 

juta untuk dua anak dari peserta yang meninggal dunia.Menurut dia, semua itu adalah hak setiap pekerja 

di Indonesia termasuk pekerja sektor informal.Salah seorang petani kopi di Desa Karanganyar, Bangun 

menyampaikan terima kasih kepada SMK Panca Bhakti dan Rumah Sakit Islam Banjarnegara, sehingga dia 

bisa menjadi peserta BPJAMSOSTEK."Terima kasih kepada BPJAMSOSTEK, SMK Panca Bhakti, dan Rumah 

Sakit Islam Banjarnegara, sudah memberikan kesempatan kepada kami para petani kopi untuk 

mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, semoga dapat kami lanjutkan dan bermanfaat," katanya. 
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Title 105 petani kopi di Banjarnegara terlindungi program 

BPJAMSOSTEK 

Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-

terlindungi-program-bpjamsostek 

Summary Sebanyak 105 petani kopi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, terlindungi oleh 

program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK, 

melalui Program Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan (GN Lingkaran). "Program GN 

Lingkaran adalah salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pekerja 

informal terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial," kata Kepala BPJAMSOSTEK 

Cabang Banjarnegara Ariefnur dalam keterangan di Banjarnegara, Kamis. "Oleh karena itu, 

kami gencar melakukan sosialisasi Program GN Lingkaran dengan melibatkan perusahaan 

atau lembaga di Kabupaten Banjarnegara untuk dapat berkontribusi memberikan 

perlindungan kepada pekerja rentan, yaitu pekerja yang rentan pendapatannya dan juga 

rentan risiko sosialnya," katanya. Dalam hal ini, kata dia, pihaknya memberikan edukasi 

persuasif kepada perusahaan atau lembaga di Banjarnegara agar bisa mengalokasikan dana 

CSR untuk mendukung program GN Lingkaran. 

 

 

 

Sebanyak 105 petani kopi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, terlindungi oleh program Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK, melalui Program Gerakan 

Nasional Peduli Pekerja Rentan (GN Lingkaran)."Program GN Lingkaran adalah salah satu upaya untuk 

menumbuhkan kesadaran masyarakat pekerja informal terhadap pentingnya perlindungan jaminan 

sosial," kata Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Banjarnegara Ariefnur dalam keterangan di Banjarnegara, 

Kamis.Ia mengatakan pekerja rentan yang menjadi sasaran Program GN Lingkaran, di antaranya petani, 

penderes, ojek, tukang pikul, guru mengaji dan sebagainya.Menurut dia, pekerja-pekerja rentan tersebut 

memiliki risiko pekerjaan yang tinggi, namun kurang mendapatkan akses jaminan sosial."Oleh karena itu, 

kami gencar melakukan sosialisasi Program GN Lingkaran dengan melibatkan perusahaan atau lembaga 

di Kabupaten Banjarnegara untuk dapat berkontribusi memberikan perlindungan kepada pekerja rentan, 

yaitu pekerja yang rentan pendapatannya dan juga rentan risiko sosialnya," katanya.Lebih lanjut, dia 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
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mengatakan peran aktif perusahaan atau lembaga yang telah menjadi peserta BPJAMSOSTEK melalui 

tanggung jawab sosial perusahaannya ( corporate social responsibility/CSR) dapat mendukung Program 

GN Lingkaran.Dalam hal ini, kata dia, pihaknya memberikan edukasi persuasif kepada perusahaan atau 

lembaga di Banjarnegara agar bisa mengalokasikan dana CSR untuk mendukung program GN 

Lingkaran.Menurut dia, Program GN Lingkaran juga sejalan dengan penanganan miskin ekstrem di 

Banjarnegara karena dengan program tersebut, pemerintah dapat menekan timbulnya angka kemiskinan 

baru."Para pekerja informal, selain mereka rentan terhadap pendapatannya, mereka juga rentan 

terhadap risiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Risiko tersebut bila terjadi pada pekerja rentan, 

si pencari nafkah, biasanya berpotensi untuk menimbulkan angka kemiskinan baru," kata Ariefnur, 

menjelaskan.Terkait dengan hal itu, dia mengatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten 

Banjarnegara agar Program GN Lingkaran mendapatkan dukungan positif.Dengan demikian, kata dia, 

pihaknya bisa turut andil bersama-sama dalam membangun Kabupaten Banjarnegara."SMK Panca Bhakti 

dan Rumah Sakit Islam Banjarnegara telah mengawali program ini dengan memberikan bantuan iuran 

kepada petani kopi di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalibening, Banjarnegara. Sebanyak 105 petani kopi 

telah terlindungi program BPJAMSOSTEK dengan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 

Kematian," katanya.Ia mengatakan dengan iuran sebesar Rp16. 800 per bulan, peserta BPJAMSOSTEK 

akan mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja tanpa batas biaya pengobatan serta manfaat 

Jaminan Kematian berupa santunan sebesar Rp42 juta untuk ahli waris serta beasiswa maksimal Rp174 

juta untuk dua anak dari peserta yang meninggal dunia.Menurut dia, semua itu adalah hak setiap pekerja 

di Indonesia termasuk pekerja sektor informal.Salah seorang petani kopi di Desa Karanganyar, Bangun 

menyampaikan terima kasih kepada SMK Panca Bhakti dan Rumah Sakit Islam Banjarnegara, sehingga dia 

bisa menjadi peserta BPJAMSOSTEK."Terima kasih kepada BPJAMSOSTEK, SMK Panca Bhakti, dan Rumah 

Sakit Islam Banjarnegara, sudah memberikan kesempatan kepada kami para petani kopi untuk 

mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, semoga dapat kami lanjutkan dan bermanfaat," katanya. 

***3*** 
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Title 19 Pasien Covid-19 di Batam Terkonfirmasi Positif Omicron, Pasien 

Baru Tambah 62 Orang 

Author _noname 

Media Tribun News Batam Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://batam.tribunnews.com/2022/02/10/19-pasien-covid-19-di-batam-terkonfirmasi-

positif-omicron-pasien-baru-tambah-62-orang 

Summary 19 Batam, Didi Kusmarjadi mengatakan, Kamis 10 Februari 2022 ditemukan 62 kasus baru 

terkonfirmasi positif Covid-19. "Ada tambahan 62 orang," ujarnya, Kamis (10/2/2022). Didi 

mengatakan, bahwa kasus aktif di Batam saat ini berjumlah 330 orang. "Hasil pemeriksaan 

Litbangkes Kementerian Kesehatan RI, dari 110 Probable Omicron, ada 19 positif Omicron di 

Kota Batam," ungkap Didi. 

 

 

 

19 Batam, Didi Kusmarjadi mengatakan, Kamis 10 Februari 2022 ditemukan 62 kasus baru terkonfirmasi 

positif Covid-19.Jumlah itu didapat dari hasil tes PCR dan hasil tracing bagi kontak langsung pasien yang 

terkonfirmasi Corona."Ada tambahan 62 orang," ujarnya, Kamis (10/2/2022).Didi mengatakan, bahwa 

kasus aktif di Batam saat ini berjumlah 330 orang. Yakni setelah ada seorang pasien covid-19 dinyatakan 

sembuh."Kasus aktif kita juga terus naik," tambahnya.Sementara itu untuk kasus Probable Omicron saat 

ini berjumlah 110 orang. Dimana 19 orang diantaranya positif Omicron. Ini diketahui setelah keluarnya 

hasil pengujian sampel Whole Genome Sequencing (WGS) oleh Litbangkes Kementerian Kesehatan 

RI."Hasil pemeriksaan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI, dari 110 Probable Omicron, ada 19 positif 

Omicron di Kota Batam," ungkap Didi.Menurutnya, dari 19 kasus Omicron ini sebagian besar berasal dari 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau para pelaku perjalanan internasional. Sejauh mereka sebanyak 16 

orang diantaranya dirawat di RSKI Galang dan tiga lain di rumah sakit Batam.Sepanjang bulan Februari 

2022 ini, tim gugus tugas Covid-19 Kota Batam mencatat penambahan kasus Covid-19 sebanyak 339 

orang. Sementara itu ada sebanyak 51 yang dinyatakan sembuh Covid-19."Penambahan cukup tinggi 

sepanjang bulan ini, ada 339 pasien selama 10 hari ini," bebernya.Sementara itu bila melihat peta 

penyebaran Covid-19, hampir seluruh wilayah mainland Batam kecuali Batuampar berzona merah 

dengan jumlah kasus tertinggi di Kecamatan Batamkota 95 kasus."Dua kecamatan yang masih hijau 

Belakang Padang dan Galang. Sementara Bulang zona kuning dengan satu kasus aktif," katanya.* 

  

http://batam.tribunnews.com/2022/02/10/19-pasien-covid-19-di-batam-terkonfirmasi-positif-omicron-pasien-baru-tambah-62-orang
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Title Bupati Muratara : Pegawai Non ASN Harus Gajian Tiap 

Bulan 

Author _noname 

Media Sumatera Ekspres Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Link http://sumeks.co/bupati-muratara-pegawai-non-asn-harus-gajian-tiap-bulan 

Summary Pemkab Muratara sudah mendaftarkan pegawai non ASN sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Hal itu merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah, supaya pegawai 

non ASN mendapat jaminan saat melaksanakan tugas. Bupati Musi Rawas Utara (Mratara) H 

Devi Suhartoni menegaskan, tidak ada pengurangan pegawai honorer guru di Kabupaten 

Muratara. "Pembayaran gaji honorer paling lambat tanggal 10 tiap bulan," ujarnya saat tatap 

muka dengan guru honorer di Desa Pauh I, Kecamatan Rawas Ilir, Muratara, Kamis (10/2). 

 

 

 

Bupati Musi Rawas Utara (Mratara) H Devi Suhartoni menegaskan, tidak ada pengurangan pegawai 

honorer guru di Kabupaten Muratara."Pembayaran gaji honorer paling lambat tanggal 10 tiap bulan," 

ujarnya saat tatap muka dengan guru honorer di Desa Pauh I, Kecamatan Rawas Ilir, Muratara, Kamis 

(10/2).Pemkab Muratara sudah mendaftarkan pegawai non ASN sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

Hal itu merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah, supaya pegawai non ASN mendapat jaminan 

saat melaksanakan tugas."Saya tegaskan sampai saat ini belum ada pengurangan tenaga kerja sukarela 

guru, guru yang sudah melaksanakan tugas selama lima tahun harus jadi pertimbangan. Untuk gajian 

guru harus mendapat tiap bulan, tidak boleh di rapel," ucapnya. 
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Title 105 petani kopi di Banjarnegara terlindungi program 

BPJAMSOSTEK 

Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-

terlindungi-program-bpjamsostek 

Summary Sebanyak 105 petani kopi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, terlindungi oleh 

program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK, 

melalui Program Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan (GN Lingkaran). "Program GN 

Lingkaran adalah salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pekerja 

informal terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial," kata Kepala BPJAMSOSTEK 

Cabang Banjarnegara Ariefnur dalam keterangan di Banjarnegara, Kamis. "Oleh karena itu, 

kami gencar melakukan sosialisasi Program GN Lingkaran dengan melibatkan perusahaan 

atau lembaga di Kabupaten Banjarnegara untuk dapat berkontribusi memberikan 

perlindungan kepada pekerja rentan, yaitu pekerja yang rentan pendapatannya dan juga 

rentan risiko sosialnya," katanya. Dalam hal ini, kata dia, pihaknya memberikan edukasi 

persuasif kepada perusahaan atau lembaga di Banjarnegara agar bisa mengalokasikan dana 

CSR untuk mendukung program GN Lingkaran. 

 

 

 

Sebanyak 105 petani kopi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, terlindungi oleh program Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK, melalui Program Gerakan 

Nasional Peduli Pekerja Rentan (GN Lingkaran)."Program GN Lingkaran adalah salah satu upaya untuk 

menumbuhkan kesadaran masyarakat pekerja informal terhadap pentingnya perlindungan jaminan 

sosial," kata Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Banjarnegara Ariefnur dalam keterangan di Banjarnegara, 

Kamis.Ia mengatakan pekerja rentan yang menjadi sasaran Program GN Lingkaran, di antaranya petani, 

penderes, ojek, tukang pikul, guru mengaji dan sebagainya.Menurut dia, pekerja-pekerja rentan tersebut 

memiliki risiko pekerjaan yang tinggi, namun kurang mendapatkan akses jaminan sosial."Oleh karena itu, 

kami gencar melakukan sosialisasi Program GN Lingkaran dengan melibatkan perusahaan atau lembaga 

di Kabupaten Banjarnegara untuk dapat berkontribusi memberikan perlindungan kepada pekerja rentan, 

yaitu pekerja yang rentan pendapatannya dan juga rentan risiko sosialnya," katanya.Lebih lanjut, dia 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
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mengatakan peran aktif perusahaan atau lembaga yang telah menjadi peserta BPJAMSOSTEK melalui 

tanggung jawab sosial perusahaannya ( corporate social responsibility/CSR) dapat mendukung Program 

GN Lingkaran.Dalam hal ini, kata dia, pihaknya memberikan edukasi persuasif kepada perusahaan atau 

lembaga di Banjarnegara agar bisa mengalokasikan dana CSR untuk mendukung program GN 

Lingkaran.Menurut dia, Program GN Lingkaran juga sejalan dengan penanganan miskin ekstrem di 

Banjarnegara karena dengan program tersebut, pemerintah dapat menekan timbulnya angka kemiskinan 

baru."Para pekerja informal, selain mereka rentan terhadap pendapatannya, mereka juga rentan 

terhadap risiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Risiko tersebut bila terjadi pada pekerja rentan, 

si pencari nafkah, biasanya berpotensi untuk menimbulkan angka kemiskinan baru," kata Ariefnur, 

menjelaskan.Terkait dengan hal itu, dia mengatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten 

Banjarnegara agar Program GN Lingkaran mendapatkan dukungan positif.Dengan demikian, kata dia, 

pihaknya bisa turut andil bersama-sama dalam membangun Kabupaten Banjarnegara."SMK Panca Bhakti 

dan Rumah Sakit Islam Banjarnegara telah mengawali program ini dengan memberikan bantuan iuran 

kepada petani kopi di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalibening, Banjarnegara. Sebanyak 105 petani kopi 

telah terlindungi program BPJAMSOSTEK dengan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 

Kematian," katanya.Ia mengatakan dengan iuran sebesar Rp16. 800 per bulan, peserta BPJAMSOSTEK 

akan mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja tanpa batas biaya pengobatan serta manfaat 

Jaminan Kematian berupa santunan sebesar Rp42 juta untuk ahli waris serta beasiswa maksimal Rp174 

juta untuk dua anak dari peserta yang meninggal dunia.Menurut dia, semua itu adalah hak setiap pekerja 

di Indonesia termasuk pekerja sektor informal.Salah seorang petani kopi di Desa Karanganyar, Bangun 

menyampaikan terima kasih kepada SMK Panca Bhakti dan Rumah Sakit Islam Banjarnegara, sehingga dia 

bisa menjadi peserta BPJAMSOSTEK."Terima kasih kepada BPJAMSOSTEK, SMK Panca Bhakti, dan Rumah 

Sakit Islam Banjarnegara, sudah memberikan kesempatan kepada kami para petani kopi untuk 

mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, semoga dapat kami lanjutkan dan bermanfaat," katanya. 

***3*** 
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Title Menaker Tinjau Pemeriksaan IVA Bagi Pekerja Perempuan di 

Semarang 

Author zul fasli 

Media Liputan.co.id Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://liputan.co.id/2022/02/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-

semarang 

Summary Dalam sambutannya, Menaker Ida menyatakan penyelenggaraan kegiatan Pemeriksaan IVA 

tes ini sebagai wujud nyata program aksi kepedulian terhadap tenaga kerja perempuan. 

"Pemeriksaan kesehatan ini penting sebagai upaya untuk mencegah dan mendeteksi secara 

dini terjadinya kanker leher rahim pada pekerja perempuan yang juga bagian dari 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, untuk itu sosialisasi dan pemeriksaaan secara berkala 

harus dilakukan," ungkap Menaker Ida. Lebih lanjut, Menaker berharap peran serta 

pengusaha dan kerja sama pemerintah dapat mengurangi risiko kanker serviks pada pekerja 

perempuan di Indonesia sejak dini. Pada kesempatan ini, Menaker Ida mengajak para 

pekerja perempuan yang telah terdaftar dalam kepesertaan baik dari BPJS Ketenagakerjaan 

maupun kesehatan, mereka sebenarnya berhak mendapatkan layanan manfaat 

pemeriksaan IVA tes ini. 

 

 

 

Dalam rangka memperingati rangkaian Bulan K3 Nasional tahun 2022, Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, meninjau kegiatan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat atau IVA dalam rangka 

meningkatkan kesehatan tenaga kerja perempuan, guna mencegah dan deteksi dini kanker pada 

Perempuan Indonesia.Peninjauan diselenggarakan di PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul,Tbk, 

Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/2/2022). Selain kegiatan pemeriksaan IVA ini, dilakukan pula 

pelatihan K3 di tempat kerja, serta sosialisasi pencegahan penyakit Tuberculosis (Tb) di tempat 

kerja.Rangkaian pemeriksaan ini dilaksanakan selama tiga hari, yakni dari tanggal 8 hingga 10 Februari 

2022, dengan total pekerja perempuan yang melakukan pemeriksaan sebanyak 500 orang.Dalam 

sambutannya, Menaker Ida menyatakan penyelenggaraan kegiatan Pemeriksaan IVA tes ini sebagai 

wujud nyata program aksi kepedulian terhadap tenaga kerja perempuan. Kegiatan ini bersinergi dengan 

Visi Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM). Rangkaian kegiatan ini telah 

dilakukan sejak tahun 2015 hingga 2019, telah mencakup lebih dari 18 ribu pekerja perempuan yang 

http://liputan.co.id/2022/02/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
http://liputan.co.id/2022/02/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-pekerja-perempuan-di-semarang
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telah melakukan pemeriksaan."Pemeriksaan kesehatan ini penting sebagai upaya untuk mencegah dan 

mendeteksi secara dini terjadinya kanker leher rahim pada pekerja perempuan yang juga bagian dari 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, untuk itu sosialisasi dan pemeriksaaan secara berkala harus 

dilakukan," ungkap Menaker Ida.Lebih lanjut, Menaker berharap peran serta pengusaha dan kerja sama 

pemerintah dapat mengurangi risiko kanker serviks pada pekerja perempuan di Indonesia sejak dini. Ia 

jelaskan, dengan dilakukan pemeriksaan IVA ini, pekerja perempuan tetap menjaga kesehatannya dan 

juga berdampak pula pada peningkatan produktivitas kerja.Pada kesempatan ini, Menaker Ida mengajak 

para pekerja perempuan yang telah terdaftar dalam kepesertaan baik dari BPJS Ketenagakerjaan maupun 

kesehatan, mereka sebenarnya berhak mendapatkan layanan manfaat pemeriksaan IVA tes ini.Menurut 

Ida, pihaknya melalui Ditjen Binwasnaker dan K3 bersama BPJS Kesehatan maupun BPJS 

Ketenagakerjaan, agar melakukan sosialisasi bersama kepada perusahaan dan pekerja yang telah 

terdafar di dalam kepesertaan."Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia dengan diberikannya kesempatan kepada seluruh karyawan perempuan yang ada di 

perusahaan kami untuk melakukan pemeriksaan IVA ini, karena ini sangat membantu apabila terdeteksi 

lebih dini akan lebih baik dalam pengobatan dan penyembuhannya," ujar Direktur Utama PT Industri 

Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, David Hidayat.[liputan.co.id] 
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Title SELAMAT! Karyawan yang Tidak Memiliki BPJS Ketenagakerjaan 

Dapat Bantuan Tunai Rp750 per Bulan, Begini Caranya - Kendalku 

Author Febri Eka 

Pambudi 

Media Kendalku.com Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://kendalku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1183702492/selamat-karyawan-yang-

tidak-memiliki-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-bantuan-tunai-rp750-per-bulan-begini-caranya 

Summary KENDALKU- Bagi karyawan yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan bakalan 

mendapatkan BLT Rp750 perbulan. Segera cek dan jangan sampai ketinggalan info mengenai 

BLT karyawan non BPJS Ketenagakerjaan Rp750 ribu. Simak cara daftar bantuan BLT 

karyawan non BPJS Ketenagakerjaan Rp750 ribu di artikel ini. Artikel ini juga menyajikan 

informasi mengenai seputar bantuan termasuk jadwal penyaluran dan syarat sebagai 

penerima BLT karyawan non BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

KENDALKU - Bagi karyawan yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan bakalan mendapatkan BLT 

Rp750 perbulan. Segera cek dan jangan sampai ketinggalan info mengenai BLT karyawan non BPJS 

Ketenagakerjaan Rp750 ribu. Simak cara daftar bantuan BLT karyawan non BPJS Ketenagakerjaan Rp750 

ribu di artikel ini. Artikel ini juga menyajikan informasi mengenai seputar bantuan termasuk jadwal 

penyaluran dan syarat sebagai penerima BLT karyawan non BPJS Ketenagakerjaan. Berikut cara daftar 

bantuan BLT karyawan non BPJS Ketenagakerjaan melalui Kemensos.1. Klik link 

cekbansos.kemensos.go.id 2. Pilih nama Provinsi hingga Desa 3. 
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Title 105 petani kopi di Banjarnegara terlindungi program 

BPJAMSOSTEK 

Author Sumarwoto 

Media Antara Riau Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-

terlindungi-program-bpjamsostek 

Summary Sebanyak 105 petani kopi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, terlindungi oleh 

program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK, 

melalui Program Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan (GN Lingkaran). "Program GN 

Lingkaran adalah salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pekerja 

informal terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial," kata Kepala BPJAMSOSTEK 

Cabang Banjarnegara Ariefnur dalam keterangan di Banjarnegara, Kamis. "Oleh karena itu, 

kami gencar melakukan sosialisasi Program GN Lingkaran dengan melibatkan perusahaan 

atau lembaga di Kabupaten Banjarnegara untuk dapat berkontribusi memberikan 

perlindungan kepada pekerja rentan, yaitu pekerja yang rentan pendapatannya dan juga 

rentan risiko sosialnya," katanya. Dalam hal ini, kata dia, pihaknya memberikan edukasi 

persuasif kepada perusahaan atau lembaga di Banjarnegara agar bisa mengalokasikan dana 

CSR untuk mendukung program GN Lingkaran. 

 

 

 

Sebanyak 105 petani kopi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, terlindungi oleh program Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK, melalui Program Gerakan 

Nasional Peduli Pekerja Rentan (GN Lingkaran)."Program GN Lingkaran adalah salah satu upaya untuk 

menumbuhkan kesadaran masyarakat pekerja informal terhadap pentingnya perlindungan jaminan 

sosial," kata Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Banjarnegara Ariefnur dalam keterangan di Banjarnegara, 

Kamis.Ia mengatakan pekerja rentan yang menjadi sasaran Program GN Lingkaran, di antaranya petani, 

penderes, ojek, tukang pikul, guru mengaji dan sebagainya.Menurut dia, pekerja-pekerja rentan tersebut 

memiliki risiko pekerjaan yang tinggi, namun kurang mendapatkan akses jaminan sosial."Oleh karena itu, 

kami gencar melakukan sosialisasi Program GN Lingkaran dengan melibatkan perusahaan atau lembaga 

di Kabupaten Banjarnegara untuk dapat berkontribusi memberikan perlindungan kepada pekerja rentan, 

yaitu pekerja yang rentan pendapatannya dan juga rentan risiko sosialnya," katanya.Lebih lanjut, dia 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2696049/105-petani-kopi-di-banjarnegara-terlindungi-program-bpjamsostek
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mengatakan peran aktif perusahaan atau lembaga yang telah menjadi peserta BPJAMSOSTEK melalui 

tanggung jawab sosial perusahaannya ( corporate social responsibility/CSR) dapat mendukung Program 

GN Lingkaran.Dalam hal ini, kata dia, pihaknya memberikan edukasi persuasif kepada perusahaan atau 

lembaga di Banjarnegara agar bisa mengalokasikan dana CSR untuk mendukung program GN 

Lingkaran.Menurut dia, Program GN Lingkaran juga sejalan dengan penanganan miskin ekstrem di 

Banjarnegara karena dengan program tersebut, pemerintah dapat menekan timbulnya angka kemiskinan 

baru."Para pekerja informal, selain mereka rentan terhadap pendapatannya, mereka juga rentan 

terhadap risiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Risiko tersebut bila terjadi pada pekerja rentan, 

si pencari nafkah, biasanya berpotensi untuk menimbulkan angka kemiskinan baru," kata Ariefnur, 

menjelaskan.Terkait dengan hal itu, dia mengatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten 

Banjarnegara agar Program GN Lingkaran mendapatkan dukungan positif.Dengan demikian, kata dia, 

pihaknya bisa turut andil bersama-sama dalam membangun Kabupaten Banjarnegara."SMK Panca Bhakti 

dan Rumah Sakit Islam Banjarnegara telah mengawali program ini dengan memberikan bantuan iuran 

kepada petani kopi di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalibening, Banjarnegara. Sebanyak 105 petani kopi 

telah terlindungi program BPJAMSOSTEK dengan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 

Kematian," katanya.Ia mengatakan dengan iuran sebesar Rp16. 800 per bulan, peserta BPJAMSOSTEK 

akan mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja tanpa batas biaya pengobatan serta manfaat 

Jaminan Kematian berupa santunan sebesar Rp42 juta untuk ahli waris serta beasiswa maksimal Rp174 

juta untuk dua anak dari peserta yang meninggal dunia.Menurut dia, semua itu adalah hak setiap pekerja 

di Indonesia termasuk pekerja sektor informal.Salah seorang petani kopi di Desa Karanganyar, Bangun 

menyampaikan terima kasih kepada SMK Panca Bhakti dan Rumah Sakit Islam Banjarnegara, sehingga dia 

bisa menjadi peserta BPJAMSOSTEK."Terima kasih kepada BPJAMSOSTEK, SMK Panca Bhakti, dan Rumah 

Sakit Islam Banjarnegara, sudah memberikan kesempatan kepada kami para petani kopi untuk 

mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, semoga dapat kami lanjutkan dan bermanfaat," katanya. 
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Title PUNGLI Sopir Truk dengan Kasar, Kapolsek Percut Seituan Kompol 

Agustiawan Sebut Pelaku Sedang Diburu 

Author _noname 

Media Sumut Kota Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Negative 

Link http://sumutkota.com/tribun/2022/02/10/pungli-sopir-truk-dengan-kasar-kapolsek-

percut-seituan-kompol-agustiawan-sebut-pelaku-sedang-diburu.html 

Summary Kapolsek Percut Seituan Kompol M Agustiawan ketika dikonfirmasi SUMUTkota. Namun, 

Polsek Percut Seituan, sebagai wilayahnya menjelaskan masih dalam pengejaran. Polisi telah 

mengantongi identitas pelaku pungli sopir truk di Gudang Intan, Kota Tembung pada Rabu 

(9/2/2022). Polisi telah melihat video pemerasan tiga pria yang mengaku dari Serikat Pekerja 

Seluruh Indonesia (SPSI) terhadap sopir truk. 

 

 

 

Polisi telah mengantongi identitas pelaku pungli sopir truk di Gudang Intan, Kota Tembung pada Rabu 

(9/2/2022).Polisi telah melihat video pemerasan tiga pria yang mengaku dari Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (SPSI) terhadap sopir truk.Namun, Polsek Percut Seituan, sebagai wilayahnya menjelaskan 

masih dalam pengejaran.Kapolsek Percut Seituan Kompol M Agustiawan ketika dikonfirmasi SUMUTkota. 

com mengatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi adanya pungli tersebut."Saat ini kita sedang 

memburu pelaku," pungkasnya.Diketahui, sopir truk kontainer diperas oleh tiga orang yang mengaku dari 

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Gudang Tembung Intan, Kota Tembung Rabu (9/2/2022).Video 

pemerasan ini pun telah viral di media sosial.Pungutan liar kepada sopir truk di Medan masih terus 

terjadi.Pada tayangan video itu tampak tiga pria meminta setoran kepada sopir truk.Dalam video 

berdurasi 24 detik itu ada tiga pria yang mengaku dari SPSI berada di sebuah gudang. 
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Title Menaker Tinjau Pemeriksaan IVA Bagi Pekerja Perempuan di 

Semarang 

Author _noname 

Media Harian9.com Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.harian9.com/2022/02/menaker-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi.html 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, meninjau penyelenggaraan kegiatan 

pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) dalam rangka meningkatkan kesehatan 

tenaga kerja perempuan, dalam mencegah dan deteksi dini kanker pada Perempuan 

Indonesia, yang diselenggarakan di PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul,Tbk, 

Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/2). Dalam sambutannya, Menaker Ida menyampaikan 

penyelenggaraan kegiatan Pemeriksaan IVA tes ini sebagai wujud nyata program aksi 

kepedulian terhadap tenaga kerja perempuan. Lebih lanjut, Menaker berharap peran serta 

pengusaha dan kerjasama pemerintah dapat mengurangi risiko kanker serviks pada pekerja 

perempuan di Indonesia sejak dini. Pada kesempatan ini, Menaker Ida mengajak para 

pekerja perempuan yang telah terdaftar dalam kepesertaan baik dari BPJS Ketenagakerjaan 

maupun kesehatan, mereka sebenarnya berhak mendapatkan layanan manfaat 

pemeriksaan IVA tes ini. 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, meninjau penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan IVA 

(Inspeksi Visual Asam Asetat) dalam rangka meningkatkan kesehatan tenaga kerja perempuan, dalam 

mencegah dan deteksi dini kanker pada Perempuan Indonesia, yang diselenggarakan di PT Industri Jamu 

dan Farmasi Sido Muncul,Tbk, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/2). Selain kegiatan pemeriksaan IVA 

ini, dilakukan pula pelatihan K3 ditempat kerja, serta sosialisasi pencegahan penyakit Tuberculosis (Tb) 

di tempat kerja.Rangkaian pemeriksaan ini dilaksanakan selama tiga hari, yakni dari tanggal 8 s.d. 10 

Februari 2022, dengan total pekerja perempuan yang melakukan pemeriksaan sebanyak 500 

orang.Dalam sambutannya, Menaker Ida menyampaikan penyelenggaraan kegiatan Pemeriksaan IVA tes 

ini sebagai wujud nyata program aksi kepedulian terhadap tenaga kerja perempuan. Kegiatan ini pula 

bersinergi dengan Visi Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM). Rangkaian 

kegiatan ini telah dilakukan sejak tahun 2015 s.d 2019, di mana telah mencakup lebih dari 18 ribu pekerja 

perempuan yang telah melakukan pemeriksaan."Pemeriksaan kesehatan ini penting sebagai upaya untuk 

mencegah dan mendeteksi secara dini terjadinya kanker leher rahim pada pekerja perempuan yang 

merupakan juga bagian dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk itu sosialisasi dan 

pemeriksaaan secara berkala harus dilakukan," ungkapnya.Lebih lanjut, Menaker berharap peran serta 

pengusaha dan kerjasama pemerintah dapat mengurangi risiko kanker serviks pada pekerja perempuan 

di Indonesia sejak dini. Ia menjelaskan, dengan dilakukan pemeriksaan IVA ini, pekerja perempuan tetap 

menjaga kesehatannya dan juga berdampak pula pada peningkatan produktivitas kerja.Pada kesempatan 

ini, Menaker Ida mengajak para pekerja perempuan yang telah terdaftar dalam kepesertaan baik dari 

BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan, mereka sebenarnya berhak mendapatkan layanan manfaat 

pemeriksaan IVA tes ini. Menurutnya, pihaknya melalui Ditjen Binwasnaker dan K3 bersama BPJS 

Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, agar melakukan sosialisasi bersama kepada perusahaan dan 

pekerja yang telah terdafar didalam kepesertaan."Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian 
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Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan diberikannya kesempatan kepada seluruh karyawan 

perempuan yang ada di perusahaan kami untuk melakukan pemeriksaan IVA ini, karena ini sangat 

membantu apabila terdeteksi lebih dini akan lebih baik dalam pengobatan dan penyembuhannya", ujar 

David Hidayat, Direktur Utama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 
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Title Ngopi Bareng Serikat Buruh, Wabup Sergai Aldin : Bernilai Positif 

Tanda Tanah Bertuah Negeri Beradat | Silabus Kepri 

Author Penulis 

Redaksi - 

Media Silabus Kepri Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://silabuskepri.co.id/ngopi-bareng-serikat-buruh-wabup-sergai-aldin-bernilai-positif-

tanda-tanah-bertuah-negeri-beradat 

Summary Wabup Adlin Tambunan mengatakan 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. Pertemuan 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. 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. 

SilabusKepri.co.id, Sergai | Untuk membangun silaturahmi sekaligus menerima berbagai 

usulan, Wakil Bupati Serdang Bedagai H. Adlin Umar Yusri Tambunan, melaksanakan Ngopi 

Bareng dengan Serikat Buruh dan Pekerja di Kopitomi Cafe di Jalan Negara/Simp. 

 

 

 

SilabusKepri.co.id, Sergai | Untuk membangun silaturahmi sekaligus menerima berbagai usulan, Wakil 

Bupati Serdang Bedagai H. Adlin Umar Yusri Tambunan, melaksanakan Ngopi Bareng dengan Serikat 

Buruh dan Pekerja di Kopitomi Cafe di Jalan Negara/Simp. Pasarodi Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, 

Rabu (9/2/2022) kemaren. Pada kesempatan ini Wagub Sergai dan para buruh sambil berbincang santai 

penuh keakraban sembari menikmati secangkir kopi. Wabup Adlin Tambunan mengatakan 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. Pertemuan 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. "Syukur Alhamdulillah pertemuan ini bisa membuat 
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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 Info Lowongan Kerja Terbaru di Februari 2022 di PT 

Swadaya Cipta - Harian Sederhana 

Author Tim Harian 

Sederhana 

Media Hariansederhana.com Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012635874/info-lowongan-

kerja-terbaru-di-februari-2022-di-pt-swadaya-cipta 

Summary Hariansederhana.com- Info lowongan kerja terbaru di bulan Februari 2022. Lowongan kerja 

ini dari PT Swadaya Cipta membuka kesempatan bagi para pencari kerja untuk berkarir. PT 

Swadaya Cipta membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia. Info 

lowongan kerja ini dikutip Hariansederhana. 

 

 

Hariansederhana.com- Info lowongan kerja terbaru di bulan Februari 2022. Lowongan kerja ini dari PT 

Swadaya Cipta membuka kesempatan bagi para pencari kerja untuk berkarir. Info lowongan kerja ini 

dikutip Hariansederhana. com dari akun Instagram @kemnaker. PT Swadaya Cipta membuka 

kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia.Info lebih lanjut kunjungi website 

karirhub.kemnaker.go. 
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Title KKP RI beri 100 orang nelayan di Agam asuransi jiwa Author _noname 

Media Antara Sumbar Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Link http://sumbar.antaranews.com/berita/486437/kkp-ri-beri-100-orang-nelayan-di-agam-

asuransi-jiwa 

Summary Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI) pada 2022 memberi 

asuransi jiwa bagi 100 orang nelayan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dalam rangka 

melindungi mereka saat melaut. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan 

Ketahanan Pangan Agam, Erianto di Lubukbasung, Kamis, mengatakan ke 100 nelayan itu 

tersebar di Kecamatan Tanjungmutiara sebanyak 90 orang nelayan tangkap di laut dan 

Kecamatan Tanjungraya 10 orang nelayan tangkap di Danau Maninjau. 

 

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI) pada 2022 memberi asuransi jiwa bagi 

100 orang nelayan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dalam rangka melindungi mereka saat 

melaut.Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Agam, Erianto di 

Lubukbasung, Kamis, mengatakan ke 100 nelayan itu tersebar di Kecamatan Tanjungmutiara sebanyak 

90 orang nelayan tangkap di laut dan Kecamatan Tanjungraya 10 orang nelayan tangkap di Danau 

Maninjau."90 nelayan di Kecamatan Tanjungmutiara tersebar di Nagari Tiku Selatan 50 orang dan Nagari 

Tiku Lima Jorong 40 orang," katanya.Ia mengatakan, syarat nelayan yang mendapatkan asuransi itu harus 

ada memiliki kartu pelaku usaha, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ahli waris.Nelayan yang mendapatkan 

asuransi itu sudah diambil data dan telah dikirim ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatra 

Barat."Saat ini tim sedang melakukan penghimpunan data," katanya.Ia menambahkan, asuransi itu untuk 

melindungi nelayan saat mengalami kecelakaan di laut dalam mencari ikan.Untuk itu, ia mengajak 

nelayan yang belum tergabung di asuransi, disarankan untuk mandiri di BPJS Ketenagakerjaan dengan 

premi Rp180 ribu per tahun.Sebelumnya, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Agam telah 

menyosialisasikan tentang asuransi itu ke nelayan"Premi asuransi dibayar satu kali setiap tahun dan ada 

nelayan yang tergabung pada BPJS Ketenagakerjan membayar premi secara mandiri, karena sebelumnya 

mereka kita gabungkan ke BPJS dengan dana APBD 2021," katanya.Jumlah nelayan di Agam sebanyak 

2.562 orang yang berasal dari nelayan di Danau Maninjau dan nelayan laut. ***3*** 
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Title Berkat Kader Perisai, Keluarga Almarhum Tukang Gali Kubur Terima 

Santunan Rp42 Juta 

Author _noname 

Media Harian Terbit Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://harianterbit.com/humaniora/read/164390/Berkat-Kader-Perisai-Keluarga-

Almarhum-Tukang-Gali-Kubur-Terima-Santunan-Rp42-Juta 

Summary Santunan diserahkan secara simbolis oleh Lurah Mampang Darmawansyah SE didampingi 

Kepala Bidang Kepesertaan BPJAMSOSTEK Jakarta Menara Jamsostek, Aris Setiawan dan 

disaksikan oleh Iwan Setiawan selaku kader Perisai yang juga Ketua RT 04 dan Ketua Karang 

Taruna Kelurahan Mampang, Andi Bedil, Rabu (9/2/2022). Kader Perisai BPJAMSOSTEK, Iwan 

Setiawan menyampaikan bahwa kepesertaan almarhum dalam program BPJAMSOSTEK 

merupakan andil pihaknya dan jajaran Karang Taruna untuk meyakinkan masyarakat 

bergotong-royong membantu dalam urunan iuran. Lebih lanjut, Iwan selaku kader Perisai 

mengatakan bahwa iuran sebesari Rp16. 800 per orang per bulan tersebut sangat ringan jika 

dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh BPJAMSOSTEK. Irfan juga mengapresiasi 

peran kader Perisai yang menjadi ujung tombak BPJAMSOSTEK dalam menyampaikan 

informasi dan edukasi secara langsung kepada masyarakat di tingkat paling bawah. 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kantor Cabang Jakarta Menara Jamsostek menyerahkan santunan 

Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp42 juta kepada ahli waris dari Almarhum Misar, seorang tukang gali 

kubur di Kelurahan Mampang, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.Santunan diserahkan secara simbolis 

oleh Lurah Mampang Darmawansyah SE didampingi Kepala Bidang Kepesertaan BPJAMSOSTEK Jakarta 

Menara Jamsostek, Aris Setiawan dan disaksikan oleh Iwan Setiawan selaku kader Perisai yang juga Ketua 

RT 04 dan Ketua Karang Taruna Kelurahan Mampang, Andi Bedil, Rabu (9/2/2022)."Kami turut berduka 

cita atas meninggalnya almarhum Misar. Jaminan dan santunan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan ini 

menjadi bukti kehadiran pemerintah hingga tataran masyarakat paling bawah," kata Lurah Mampang, 

Darmawansyah dalam sambutannya, Rabu (9/2/2022).Darmawansyah juga mengajak seluruh perangkat 

wilayah dan masyarakat untuk ikutserta mendaftarkan diri agar mendapatkan jaminan sosial dan 

perlindungan dari BPJAMSOSTEK.Sebagai informasi, almarhum Misar tercatat sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK sejak Oktober 2021 dengan dua program perlindungan, yakni Jaminan Kematian (JKM) 

dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sementara almarhum meninggal dunia pada 7 Desember 2021, atau 

tercatat baru menjadi peserta selama empat bulan.Kader Perisai BPJAMSOSTEK, Iwan Setiawan 

menyampaikan bahwa kepesertaan almarhum dalam program BPJAMSOSTEK merupakan andil pihaknya 

dan jajaran Karang Taruna untuk meyakinkan masyarakat bergotong-royong membantu dalam urunan 

iuran.Di mana, jelas Iwan, iuran untuk program JKK dan JKM kategori bukan penerima upah (BPU) sebesar 

Rp16. 800 per orang per bulan. "Kita tidak menginginkan musibah menimpa almarhum dan keluarganya, 

tetapi dengan adanya kejadian ini, masyarakat jadi semakin sadar pentingnya Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan," ucap Iwan.Lebih lanjut, Iwan selaku kader Perisai mengatakan bahwa iuran sebesari 

Rp16. 800 per orang per bulan tersebut sangat ringan jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan 

oleh BPJAMSOSTEK. "Dgn adanya kejadian ini, menjadi atensi warga masyarakat sehingga sekarang 

berbondong-bodong ikut mendaftar diri dan keluarganya dalam program BPjamsostek," pungkas 
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Iwan.Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Menara Jamsostek Mohamad Irfan 

mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga almarhum Misar. "Mudah-mudahan santunan 

yang kami berikan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dan dapat dimanfaatkan sebaik-

baiknya," kata Irfan.Irfan juga mengapresiasi peran kader Perisai yang menjadi ujung tombak 

BPJAMSOSTEK dalam menyampaikan informasi dan edukasi secara langsung kepada masyarakat di 

tingkat paling bawah. Menurutnya, capaian-capaian kinerja BPJAMSOSTEK tak lepas dari andil dan peran 

kader-kader perisai yang tersebar di seluruh Indonesia.Perlu diketahui, Perisai atau Penggerak Jaminan 

Sosial Nasional diluncurkan BPJAMSOSTEK pada 2018 silam dan merupakan sebuah program keagenan 

dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan secara nasional, khususnya bagi pekerja informal atau 

bukan penerima upah (BPU) dan UMKM. 
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Title Graha Wisata TMII Kembali Dibuka Untuk Isolasi Pasien 

Covid-19 

Author Rahmad Fauzan 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Link http://kabar24.bisnis.com/read/20220210/15/1499046/graha-wisata-tmii-kembali-dibuka-

untuk-isolasi-pasien-covid-19 

Summary Kepala Unit Graha Wisata TMII Yayan Kustiawan mengatakan sampai dengan Kamis pagi 

(10/2/2022) Graha Wisata TMII sudah menerima pasien OTG Covid-19 sebanyak 25 orang. 

"Sampai sekarang pasien yang akan masuk dan sudah terdata di Graha Wisata TMII baru 

berjumlah 3 orang. Ketentuannya, kata Yayan, pasien Covid-19 yang dapat masuk dan 

melakukan isolasi di Graha Wisata TMII seluruhnya berasal dari rujukan Puskesmas. Lebih 

jauh, dia menjelaskan kapasitas tempat tidur yang disiapkan di Graha Wisata TMII sebanyak 

100 unit. 

 

 

 

Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indonesia (TMII) kembali menerima isolasi pasien Covid-19. Lokasi 

tersebut mulai menerima isolasi pasien Covid-19 berstatus orang tanpa gejala (OTG) sejak Senin 

(7/2/2022).Kepala Unit Graha Wisata TMII Yayan Kustiawan mengatakan sampai dengan Kamis pagi 

(10/2/2022) Graha Wisata TMII sudah menerima pasien OTG Covid-19 sebanyak 25 orang."Sampai 

sekarang pasien yang akan masuk dan sudah terdata di Graha Wisata TMII baru berjumlah 3 orang. 

Namun jumlah tersebut diperkirakan masih bisa bertambah sampai dengan Kamis sore 

ini,"Ketentuannya, kata Yayan, pasien Covid-19 yang dapat masuk dan melakukan isolasi di Graha Wisata 

TMII seluruhnya berasal dari rujukan Puskesmas.Lebih jauh, dia menjelaskan kapasitas tempat tidur yang 

disiapkan di Graha Wisata TMII sebanyak 100 unit. "Informasi yang kami terima rencananya, paling 

lambat Sabtu (12/2/2022) di Graha Wisata Ragunan akan dibuka.Pada perkembangan lain, Rumah Sakit 

Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta merawat 4.810 pasien Covid-19 pada Kamis 

(10/2/2022).Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Aris Mudian mengatakan, jumlah pasien yang 

dirawat bertambah 15 dibanding dengan hari sebelumnya 4.795 seperti dilansir dari keterangan 

resminya, Kamis (10/2/2022).Secara keseluruhan, total pasien Covid-19 yang terdaftar di Wisma Atlet di 

Tower 4, 5, 6, dan 7 mencapai 147. 876 orang.Sementara itu, RSKI Pulau Galang merawat 162 pasien, 

bertambah 36 dibanding hari sebelumnya, 227. Sejak beroperasi 12 April 2020, RSKI Galang telah 



 

312 

 

mendapat kunjungan pasien sebanyak 18.692 orang.Kemudian, RSDC Pasar Rumput saat ini merawat 

3.216, bertambah 441 dibanding hari sebelumnya 2.775 pasien.Lebih lanjut, RSDC Wisma Atlet 

Pademangan kini merawat inap 1.149 pasien repatriasi atau pekerja migran Indonesia (PMI) atau 

bertambah 162 dibandingkan hari sebelumnya 987 orang.Pada saat yang sama, RSDC Rusun Nagrak 

merawat 2.172, tidak mengalami penambahan atau pengurangan dibanding hari sebelumnya. 
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Title Tingkatkan Kesejahteraan, Karyawan TransJakarta Dapat 

Beras 5 Kg Gratis 

Author Putri Anisa 

Yuliani 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://mediaindonesia.com/megapolitan/470586/tingkatkan-kesejahteraan-karyawan-

transjakarta-dapat-beras-5-kg-gratis 

Summary Betris menambahkan, dalam kerja sama ini seluruh karyawan TransJakarta baik yang berada 

di lapangan maupun di kantor akan mendapatkan natura berupa beras sebanyak 5 kg per 

orang setiap bulannya. PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) bersama PT Food Station 

Tjipinang Jaya berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan 

TransJakarta. Kerja sama ini ditandai dengan proses penandatanganan perjanjian 

penyediaan pangan untuk karyawan TransJakarta antara kedua belah pihak yang 

dilaksanakan di kantor pusat PT Transjakarta, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (10/2). Acara ini 

diselenggarakan secara hybrid untuk meminimalisir adanya kerumunan. 

 

 

 

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) bersama PT Food Station Tjipinang Jaya berkolaborasi dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan karyawan TransJakarta. Kerja sama ini ditandai dengan proses 

penandatanganan perjanjian penyediaan pangan untuk karyawan TransJakarta antara kedua belah pihak 

yang dilaksanakan di kantor pusat PT Transjakarta, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (10/2).Acara ini 

diselenggarakan secara hybrid untuk meminimalisir adanya kerumunan. Sementara bagi peserta yang 

hadir, diwajibkan untuk menunjukan bukti antigen yang berlaku 1x24 jam dengan hasil negatif menjaga 

jarak serta diwajibkan selalu memakai masker selama acara berlangsung.Adapun acara tersebut dihadiri 

langsung oleh Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) M. Yana Aditya, Direktur Utama PT 

Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo, serta seluruh jajaran direksi dan perwakilan serikat 

pekerja Transjakarta.Plt. Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transjakarta (Transjakarta) 

Angelina Betris menyampaikan kerja sama ini juga sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) yang sebelumnya sudah dilakukan oleh perusahaan bersama dengan serikat pekerja.Adapun dalam 

PKB mengatur hak dan kewajiban karyawan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan 

periode 2021-2023."Sebagai salah satu bentuk nyata dari kerja sama yang dilakukan ialah bekerja sama 

dengan Tjipinang Jaya dalam memberikan kebutuhan pangan kepada seluruh karyawan. Ini juga bentuk 
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kolaborasi antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan 

di sektor transportasi, khususnya TransJakarta," ujar Betris di Jakarta.Betris menambahkan, dalam kerja 

sama ini seluruh karyawan TransJakarta baik yang berada di lapangan maupun di kantor akan 

mendapatkan natura berupa beras sebanyak 5 kg per orang setiap bulannya. Adapun kerja sama ini 

berlaku hingga 31 Desember 2022. Karyawan nantinya akan mendapatkan SMS notifikasi yang 

menginfokan berhak mendapat bantuan beras yang bisa diambil di gerai Alfamart terdekat."Nantinya 

mereka cukup menunjukan bukti SMS dan mendownload Alfagift untuk proses pengambilan," 

terangnya.Kerja sama ini, lanjut Betris, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan sehingga 

kinerja terhadap perusahaan akan berjalan lebih baik, harmonis dan seimbang ke depannya."Kerja sama 

seperti ini baru pertama kali dilakukan. Semoga bisa berjalan lancar dan memberi dampak positif kepada 

masing-masing pihak," tukasnya. 
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Title BPJAMSOSTEK Mangga Dua Terima 2015 Klaim JHT Lewat Aplikasi 

JMO 

Author _noname 

Media Harian Terbit Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Link http://harianterbit.com/ekonomi/read/164393/BPJAMSOSTEK-Mangga-Dua-Terima-2015-

Klaim-JHT-Lewat-Aplikasi-JMO 

Summary Inovasi layanan itu seperti Jamsostek Mobile (JMO). Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK 

Cabang Jakarta Mangga Dua, Yudi Amrinal mengungkapkan, sejak aplikasi Jamsostek Mobile 

(JMO) beroperasi pada bulan September 2021, setiap peserta semakin mudah untuk 

melakukan Klaim JHT. Melalui JMO, peserta bisa melakukan klaim tanpa harus datang ke 

kantor dan tanpa wawancara. Semua proses verifikasi juga cukup melalui aplikasi JMO. 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) tak henti-hentinya menghadirkan inovasi layanan guna 

mempermudah peserta untuk mengajukan klaim. Inovasi layanan itu seperti Jamsostek Mobile 

(JMO).Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Mangga Dua, Yudi Amrinal mengungkapkan, 

sejak aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) beroperasi pada bulan September 2021, setiap peserta semakin 

mudah untuk melakukan Klaim JHT.Melalui JMO, peserta bisa melakukan klaim tanpa harus datang ke 

kantor dan tanpa wawancara. Semua proses verifikasi juga cukup melalui aplikasi JMO."Kami akan terus 

berinovasi untuk melayani peserta BPJamsostek, dengan hadirnya aplikasi JMO peserta tidak harus 

datang ke kantor Cabang BPJamsostek dan wawacara untuk mengacukan klaim JHT" kata Kepala kantor 

cabang BPJamsostek Cabang Jakarta Mangga Dua, Yudi Amrinal, dalam keterangan tertulisnya, Kamis 

(10/2/2022).Yudi mengatakan, aplikasi JMO saat ini baru dapat mengakomodasi peserta BPJAMSOSTEK 

terkait pengajuan Klaim JHT dengan maksimal saldo Rp10 juta. Namun kedepan, nilai tersebut akan 

ditingkatkan lagi, termasuk peningkatan layanan yang semakin memberik kemudahan bagi peserta 

BPJAMSOSTEK."Pastinya para peserta akan dengan mudah melakukan pencairan pada saat itu juga atau 

dan pastinya juga tidak perlu antre dikantor cabang untuk pengajuan klaim JHT" ucap Yudi.Yudi 

menambahkan, sejak aplikasi JMO beroperasi pada September 2021, hingga saat ini tercatat sebanyak 

2015 peserta yang terdaftar di kantor cabang Jakarta Mangga Dua mengajukan klaim dengan nilai total 

Rp7,96 Miliar.Adapun fitur yang terdapat di aplikasi JMO di antaranya; memperbaharui data, pengajuan 

dab pelacak klaim JHT, simulasi saldo JHT dan JP, kartu digital, serta layanan lain yang dapat dimanfaatkan 

peserta. 
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Title PT PIM Bantu Peralatan Teknisi AC Bagi Pemuda Lingkungan Author _noname 

Media Status Aceh.net Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.statusaceh.net/2022/02/pt-pim-bantu-peralatan-teknisi-ac-bagi.html 

Summary "Melalui Program Youth Ship (YES), PT.PIM mengajak anak-anak lingkungan bergabung di 

pelatihan bidang pemeliharaan dan perbaikan AC kantor dan perumahan yang bekerjasama 

dengan BLK dan FKLPID Banda Aceh. Tenaga teknisi akan disubkan ke Koperasi Syariah PT 

PIM untuk menangani perbaikan, servis, dan kendala AC perusahaan dan juga perumahan 

karyawan. "Kita juga mengusahakan agar anak perusahaan PT PIM seperti RS PRIME, PT 

IMARA, Yayasan kesejahteraan Karyawan (YKK) serta BDI Almuntaha bekerjasama dengan 

TJSL untuk memberikan peluang kepada kawan-kawan kita yang sudah terlatih sebagai 

teknisi AC. "Kami dari Koperasi Syariah PT PIM mendukung dan memberikan peluang kepada 

organisasi yang menaungi anak-anak lepasan BLK ini untuk di sub kontrakkan, dengan 

memakai mekanisme kontrak lepas dan tidak mengikat, kita akan berikan orderan kerja 

kepada kawan-kawan ini untuk melakukan perbaikan dan service berkala AC di area kantor, 

pabrik maupun komplek perumahan karyawan," tambah Muchlis.[]. 

 

 

PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) bersama Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah (FKLPID) 

dan Balai Latihan Kerja (BLK) Banda Aceh berhasil mencetak sumber daya manusia dari lingkungan 

perusahaan yang punya keahlian untuk terjun ke dunia kerja.Assistant Vice President PKBL, Jufri, Kamis 

(10/2/2022) mengatakan, pemuda lingkungan perusahaan tersebut dilatih selama satu bulan sehingga 

bisa mandiri dalam berwirausaha maupun memenuhi kebutuhan kerja yang ada di Provinsi Aceh dan di 

luar daerah."Melalui Program Youth Ship (YES), PT.PIM mengajak anak-anak lingkungan bergabung di 

pelatihan bidang pemeliharaan dan perbaikan AC kantor dan perumahan yang bekerjasama dengan BLK 

dan FKLPID Banda Aceh. Selesai pelatihan, anak-anak kita akan mempunyai skill yang bisa membantu 

mereka dalam hal mendapat kerja maupun dalam berwirausaha," kata Assistant Vice President PKBL, 

Jufri.Lanjutnya, pelaksanaan kegiatan program YES berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di 

bidang pemeliharaan dan perbaikan AC setelah dilaksanakan dan peserta mampu menguasai skill yang 

telah diberikan maka akan diberikan sertifikat pelatihan dan juga keahlian yang didapatkan melalui 

mekanisme Uji Kompetensi oleh tim sertifikasi BNSP.SVP Sekper dan Tata Kelola PT PIM, Saifuddin 

Noerdin menyebutkan, suatu kebanggaan bagi Manajemen PT PIM melihat peserta dari lingkungan 

perusahaan berhasil menempa ilmu dan siap diaplikasikan di dunia usaha.Menurutnya, PT PIM akan 

memfasilitasi peserta untuk kemandirian usahanya. Tim TJSL sudah merencanakan dari awal tahapan-

tahapan yang akan dilakukan setelah dilakukan pelatihan."kedepan kita akan bentuk satu badan usaha 

untuk menaungi kawan-kawan kita yang akan beraktifitas nantinya. Struktur organisasi sudah disiapkan, 

dan peralatan kerja pun kita bantu empat Fullset bagi empat Kelompok yang akan kita bentuk," 

ucapnya.Lanjutnya, para teknisi diberikan satu unit alat transportasi motor tiga roda merk Viar untuk 

memudahkan dalam aktivitas dan mobilisasi kerjanya. Tenaga teknisi akan disubkan ke Koperasi Syariah 

PT PIM untuk menangani perbaikan, servis, dan kendala AC perusahaan dan juga perumahan 

karyawan."Kita juga mengusahakan agar anak perusahaan PT PIM seperti RS PRIME, PT IMARA, Yayasan 

kesejahteraan Karyawan (YKK) serta BDI Almuntaha bekerjasama dengan TJSL untuk memberikan 
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peluang kepada kawan-kawan kita yang sudah terlatih sebagai teknisi AC. Harapannya agar anak-anak 

muda menjadi pilot project bagi usaha kaum muda di wilayah Kecamatan Dewantara sehingga dapat 

membangun perekonomian desa dan daerah," ujar Saifuddin.Ketua Koperasi Syariah PT PIM Mukhlis 

mengapresiasikan anak-anak muda lingkungan perusahaan yang sudah mau berusaha mengasah 

kemampuan untuk mendapat pekerjaan sesuai minat dan keahliannya."Kami dari Koperasi Syariah PT 

PIM mendukung dan memberikan peluang kepada organisasi yang menaungi anak-anak lepasan BLK ini 

untuk di sub kontrakkan, dengan memakai mekanisme kontrak lepas dan tidak mengikat, kita akan 

berikan orderan kerja kepada kawan-kawan ini untuk melakukan perbaikan dan service berkala AC di 

area kantor, pabrik maupun komplek perumahan karyawan," tambah Muchlis.[] 
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Title Tukang Las Kereta Cepat Impor dari China, Komisi IX DPR 

Langsung Bentuk Panja 

Author _noname 

Media Konfrotasi.co Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.konfrontasi.co/2022/02/tukang-las-kereta-cepat-impor-dari.html 

Summary Bahkan Pungky juga menyampaikan temuannya di lapangan mengenai pekerja las di proyek 

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang ternyata merupakan TKA China. Pengawasan 

penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia bakal dilakukan DPR RI lewat Panitia Kerja 

(Panja) yang dibentuk oleh Komisi IX DPR RI. Anggota DPR RI Komisi IX, Putih Sari 

menyatakan, pihaknya membentuk Panja dalam rangka pengawasan penggunaan TKA di 

Indonesia. Karena, penggunaan TKA mesti memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

ditentukan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. 

 

Pengawasan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia bakal dilakukan DPR RI lewat Panitia 

Kerja (Panja) yang dibentuk oleh Komisi IX DPR RI.Anggota DPR RI Komisi IX, Putih Sari menyatakan, 

pihaknya membentuk Panja dalam rangka pengawasan penggunaan TKA di Indonesia. Karena, 

penggunaan TKA mesti memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan 

peraturan lainnya."Secara regulasi undang-undang ketenagakerjaan (UU 23/2003) memperbolehkan 

penggunaan TKA, dan sebagai konsekuensi dari komunitas ekonomi ASEAN, kita ikut dalam kebijakan 

free flow of labor (arus tenaga kerja bebas), tetapi kita tetap punya kedaulatan sendiri," ujar Putih dalam 

keterangannya, Kamis (10/2).Menurut Putih, pemanfaatan TKA sudah seharusnya disesuaikan dengan 

hukum nasional setempat, supaya masyarakat Indonesia bisa mengambil bagian terhadap dunia kerja 

nasional."Dan negara wajib mengedepankan kepentingan warganya, supaya tingkat pengangguran dan 

kemiskinan yang masih tinggi tidak terus semakin melebar," imbuhnya.Putih Sari yang juga Wakil Ketua 

Umum Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan Partai Gerindra ini menyampaikan, Panja TKA dibentuk 

karena banyaknya aspirasi masyarakat terkait penggunaan TKA yang bekerja di level low skill, sehingga 

pengawasan dan penegakkan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan TKA perlu ditingkatkan.Selain 

itu, Putih juga mempertanyakan mekanisme proses transfer pengetahuan dan teknologi dari TKA ke 

pekerja Indonesia yang menjadi syarat selama ini. Menurutnya kewajiban TKA melakukan alih ilmu 

pengetahuan dan teknologi harus dipastikan terimplementasikan."Jangan sekadar syarat, (pemanfaatan 

TKA) tujuannya agar kompentensi tenaga kerja lokal meningkat tidak tercapai," tuturnya.Dalam rapat 

Panja Komisi IX DPR RI yang diselenggarakan Selasa (8/2), Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Bappenas, Pungky Sumadi mengatakan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia hanya boleh menduduki 

profesi yang memerlukan keahlian, dan dilarang untuk dipekerjakan di pekerjaan keterampilan 

rendah.Bahkan Pungky juga menyampaikan temuannya di lapangan mengenai pekerja las di proyek 

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang ternyata merupakan TKA China.Sedangkan menurut salah satu 

pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Agung Pambudi yang mengusulkan adanya perubahan 

mekanisme penentuan jabatan yang bisa diisi oleh TKA di Indonesia dari positive list menjadi negative 

list."Menurut kami lebih baik kalau pemerintah mengatur apa yang tidak boleh dibandingkan dengan 

mengatur apa yang boleh untuk jabatan yang dapat diisi oleh TKA," katanya."Bagi industri yang 

berkembang dengan sangat pesat, negative list akan lebih membantu percepatan investasi asing di 

Indonesia," tandas Agung. I rmol 
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Title Ketua DPD RI Minta Pekerja Migran Indonesia Dilindungi 

Hukum 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunnews.com/dpd-ri/2022/02/10/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-

indonesia-dilindungi-hukum 

Summary Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Menakertrans) melindungi pekerja migran Indonesia. Hal ini disampaikan 

LaNyalla menanggapi rencana ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) perekrutan 

pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan dipekerjakan di Malaysia. "Kemenaker 

harus menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum dan perlindungan para tenaga 

migran Indonesia seperti kepastian keamanan. 

 

 

 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) melindungi pekerja migran Indonesia. Ia meminta para pekerja dilindungi dengan 

kepastian hukum.Hal ini disampaikan LaNyalla menanggapi rencana ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan dipekerjakan di 

Malaysia. MoU ini merupakan permintaan mendesak dari pengusaha Malaysia."Kemenaker harus 

menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum dan perlindungan para tenaga migran Indonesia 

seperti kepastian keamanandari potensi kekerasan dan human trafficking, pembayaran gaji, hak istirahat 

dan berhubungan dengan keluarga serta bantuan hukum," kata LaNyalla, Kamis (10/2/2022).Kepastian 

hukum, lanjut LaNyalla, untuk menghindari kasus yang selama ini banyak terjadi. Misalnya gaji tidak 

dibayarkan dan kekerasan bahkan berujung pada masalah hukum pidana."Kita tidak ingin mendengar lagi 

ada pekerja migran yang terlantar, tidak dipenuhi haknya atau mendapat kekerasan dari majikan," 

ucapnya.Di samping itu, LaNyalla juga meminta penunjukkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia harus tersertifikasi dan diketahui legalitasnya."Penting juga P3MI itu memiliki balai latihan 

kerja agar pekerja migran terutama PRT asal Indonesia memiliki kualitas yang baik dan profesional," tutur 

dia.Diketahui Nota kesepahaman (MOU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia di 

Malaysia akan ditandatangani akhir bulan ini.MOU sangat mendesak karena permintaan untuk pembantu 

rumah tangga di kalangan pengusaha lokal Malaysia. 
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Title Menaker Ajak Pekerja Perempuan Memanfaatkan Layanan Tes 

Pemeriksaan IVA 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/menaker-ajak-pekerja-perempuan.html 

Summary Menaker Ajak Pekerja Perempuan Memanfaatkan Layanan Tes Pemeriksaan IVA. Semarang, 

Wartapembaruan.co.id- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, meninjau 

penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) dalam rangka 

meningkatkan kesehatan tenaga kerja perempuan, dalam mencegah dan deteksi dini kanker 

pada Perempuan Indonesia, yang diselenggarakan di PT Industri Jamu dan Farmasi Sido 

Muncul,Tbk, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/2). 

 

Menaker Ajak Pekerja Perempuan Memanfaatkan Layanan Tes Pemeriksaan IVASemarang, 

Wartapembaruan.co.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, meninjau penyelenggaraan 

kegiatan pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) dalam rangka meningkatkan kesehatan tenaga 

kerja perempuan, dalam mencegah dan deteksi dini kanker pada Perempuan Indonesia, yang 

diselenggarakan di PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul,Tbk, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 

(10/2).Selain kegiatan pemeriksaan IVA yang dilaksanakan selama tiga hari, yakni dari tanggal 8 s.d. 10 

Februari 2022, dengan total pekerja perempuan yang melakukan pemeriksaan sebanyak 500 orang ini, 

dilakukan pula pelatihan K3 ditempat kerja, serta sosialisasi pencegahan penyakit Tuberculosis (Tb) di 

tempat kerja.Dalam sambutannya, Ida menyampaikan, penyelenggaraan kegiatan Pemeriksaan IVA tes 

ini sebagai wujud nyata program aksi kepedulian terhadap tenaga kerja perempuan. Kegiatan ini pula 

bersinergi dengan Visi Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM). Rangkaian 

kegiatan ini telah dilakukan sejak tahun 2015 s.d 2019, di mana telah mencakuplebih dari 18 ribu pekerja 

perempuan yang telah melakukan pemeriksaan."Pemeriksaan kesehatan ini penting sebagai upaya untuk 

mencegah dan mendeteksi secara dini terjadinya kanker leher rahim pada pekerja perempuan yang 

merupakan juga bagian dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk itu sosialisasi dan 

pemeriksaaan secara berkala harus dilakukan," ucap Ida.Lebih lanjut, Ida berharap peran serta 

pengusaha dan kerjasama pemerintah dapat mengurangi risiko kanker serviks pada pekerja perempuan 

di Indonesia sejak dini. Ia menjelaskan, dengan dilakukan pemeriksaan IVA ini, pekerja perempuan tetap 

menjaga kesehatannya dan juga berdampak pula pada peningkatan produktivitas kerja.Pada kesempatan 

ini, Ida mengajak para pekerja perempuan yang telah terdaftar dalam kepesertaan baik dari BPJS 

Ketenagakerjaan maupun kesehatan, karena berhak mendapatkan layanan manfaat pemeriksaan IVA tes 

ini.Menurut Ida, pihaknya melalui Ditjen Binwasnaker dan K3 bersama BPJS Kesehatan maupun BPJS 

Ketenagakerjaan, agar melakukan sosialisasi bersama kepada perusahaan dan pekerja yang telah 

terdafar didalam kepesertaan."Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia dengan diberikannya kesempatan kepada seluruh karyawan perempuan yang ada di 

perusahaan kami untuk melakukan pemeriksaan IVA ini, karena ini sangat membantu apabila terdeteksi 

lebih dini akan lebih baik dalam pengobatan dan penyembuhannya", pungkas David Hidayat, Direktur 

Utama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 
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Title Sidang Pertama Anies Baswedan vs Pengusaha Digelar 

Pekan Depan 

Author Trio Hamdani 

Media Detik Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5936760/sidang-pertama-anies-

baswedan-vs-pengusaha-digelar-pekan-depan 

Summary Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan menggelar sidang pertama Dewan 

Pimpinan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo 

DKI Jakarta) yang menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengenai upah 

minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022. Mereka sebelumnya mengajak 2 perusahaan 

dalam melakukan gugatan kepada Anies Baswedan. Mengutip Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, sidang pertama akan digelar pada Rabu 16 Februari 2022. 

"Agenda pembacaan gugatan penggugat," demikian dikutip detikcom Kamis (10/2/2022). 

 

 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan menggelar sidang pertama Dewan Pimpinan Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo DKI Jakarta) yang menggugat 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengenai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 

2022.Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, sidang pertama akan digelar 

pada Rabu 16 Februari 2022."Agenda pembacaan gugatan penggugat," demikian dikutip detikcom Kamis 

(10/2/2022).Dalam gugatannya, Apindo meminta hakim menyatakan batal atau tidak sah terhadap Surat 

Keputusan Gubernur Nomor 1517 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tertanggal 16 Desember. 

Pengusaha meminta penetapan UMP DKI Jakarta dikembalikan ke SK 1935 yang ditetapkan 19 November 

2021.Apindo melakukan pendaftaran perkara pada 13 Januari 2022. Setelah berproses beberapa pekan, 

kemudian pada 9 Februari dilakukan penetapan hari sidang pertama, dan diputuskan itu akan digelar 16 

Februari.Mereka sebelumnya mengajak 2 perusahaan dalam melakukan gugatan kepada Anies 

Baswedan. Namun belakangan perusahaan tersebut mundur 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, kemarin 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 yang merupakan 

wadah para pengusaha tetap membawa aspirasi para pengusaha dalam melakukan gugatan ke PTUN. 
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Title Ketua DPD RI Minta Pekerja Migran Indonesia Dilindungi Hukum Author zul fasli 

Media Liputan.co.id Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://liputan.co.id/2022/02/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-indonesia-dilindungi-

hukum 

Summary Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Menakertrans), Ida Fauziyah melindungi pekerja migran Indonesia dengan 

kepastian hukum. Hal ini disampaikan LaNyalla menanggapi rencana ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan 

dipekerjakan di Malaysia. 

 

 

 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans), Ida Fauziyah melindungi pekerja migran Indonesia dengan kepastian hukum.Hal ini 

disampaikan LaNyalla menanggapi rencana ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) perekrutan 

pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan dipekerjakan di Malaysia. MoU ini merupakan 

permintaan mendesak dari pengusaha Malaysia."Kemnaker harus menunjukkan keberpihakan pada 

kepastian hukum dan perlindungan para tenaga migran Indonesia seperti kepastian keamanan dari 

potensi kekerasan dan human trafficking, pembayaran gaji, hak istirahat dan berhubungan dengan 

keluarga serta bantuan hukum," kata LaNyalla, Kamis (10/2/2022).Kepastian hukum, lanjut LaNyalla, 

untuk menghindari kasus yang selama ini banyak terjadi. Misalnya gaji tidak dibayarkan dan kekerasan 

bahkan berujung pada masalah hukum pidana."Kita tidak ingin mendengar lagi ada pekerja migran yang 

terlantar, tidak dipenuhi haknya atau mendapat kekerasan dari majikan," ucapnya.Di samping itu, 

LaNyalla juga meminta penunjukkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus 

tersertifikasi dan diketahui legalitasnya."Penting juga P3MI itu memiliki balai latihan kerja agar pekerja 

migran terutama PRT asal Indonesia memiliki kualitas yang baik dan profesional," tutur dia.Diketahui 

Nota kesepahaman perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia di Malaysia akan 

ditandatangani akhir bulan ini.MOU sangat mendesak karena permintaan untuk pembantu rumah tangga 

di kalangan pengusaha lokal Malaysia.[liputan.co.id] 
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Title Pakar Hukum Lingkungan UGM Sebut Konflik Wadas Dampak 

Omnibus Law 

Author _noname 

Media Tirto.id Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Negative 

Link http://tirto.id/pakar-hukum-lingkungan-ugm-sebut-konflik-wadas-dampak-omnibus-law-

goNz 

Summary Pakar hukum lingkungan dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, Wahyu Yun Santoso, 

mengungkapkan bahwa peristiwa di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa 

Tengah yang terjadi sejak Selasa (8/2/2022) merupakan dampak dari proyek strategis 

nasional sebagai implementasi dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 

Wahyu juga mengingatkan bahwa kasus Desa Wadas bukanlah yang pertama kali, sudah ada 

Kendeng yang mendapat penolakan dari masyarakat dan juga di Tuban yang diterima 

masyarakat namun tidak dikawal pengelolaan hidup mereka setelah relokasi. "Ada indikasi 

kejadian di Wadas ini berkaitan dengan pernyataan presiden tersebut, ditambah lagi proyek 

Bendungan Bener adalah PSN sehingga menjadi prioritas," terangnya. Wahyu meminta 

kepada pemerintah untuk kembali memperbaiki kajian terkait Bendungan Bener dan 

tambang quarry di Desa Wadas, terutama dalam aspek sosial dan juga Amdal. 

 

 

 

Pakar hukum lingkungan dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, Wahyu Yun Santoso, mengungkapkan 

bahwa peristiwa di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah yang terjadi sejak Selasa 

(8/2/2022) merupakan dampak dari proyek strategis nasional sebagai implementasi dari Omnibus Law 

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker)."Dalam proses perencanaan dan penyusunan Amdal (Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan), pemerintah selalu luput dan tidak sungguh-sungguh dalam mengamati 

risiko yang terjadi di lingkungan, seakan terburu-buru demi mengejar PSN (Program Strategis Nasional)," 

kata dia saat dihubungi Tirto pada Kamis (10/2/2022).Wahyu menambahkan bahwa selain faktor 

lingkungan, pemerintah juga sering melupakan faktor sosial yang terjadi di lingkungan 

proyek."Pemerintah sering melupakan hak masyarakat untuk livelihood restoration, atau kehidupan 

setelah relokasi, bagaimana nasibnya, mata pencahariannya dan adaptasi dengan lingkungan baru. Hal 

itu yang masih luput," ungkapnya.Dirinya mengkritik narasi dari pemerintah yang selalu menggaungkan 

soal ganti untung namun tidak pernah membahas mengenai aspek sosial masyarakat yang juga ikut 
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terdampak langsung."Pembahasan utama selalu soal ganti untung, padahal masyarakat juga butuh 

pendampingan untuk adaptasi, dalam mencari pekerjaan dan juga aspek lainnya yang tidak bisa mereka 

temukan di tempat tinggal yang baru," terangnya.Wahyu juga mengingatkan bahwa kasus Desa Wadas 

bukanlah yang pertama kali, sudah ada Kendeng yang mendapat penolakan dari masyarakat dan juga di 

Tuban yang diterima masyarakat namun tidak dikawal pengelolaan hidup mereka setelah 

relokasi."Jangan sampai terulang lagi, hanya diberi ganti untung namun tidak diajari bagaimana cara 

memanfaatkan uang mereka. Sehingga tidak lama bisa miskin kembali," ujarnya.Selain itu, Wahyu juga 

menyoroti bahwa adanya kekerasan polisi kepada warga juga berkaitan dengan pidato presiden yang 

sempat memberi pesan kepada Kapolri untuk mencopot Kapolda yang tak bisa mengawal investasi."Ada 

indikasi kejadian di Wadas ini berkaitan dengan pernyataan presiden tersebut, ditambah lagi proyek 

Bendungan Bener adalah PSN sehingga menjadi prioritas," terangnya.Wahyu meminta kepada 

pemerintah untuk kembali memperbaiki kajian terkait Bendungan Bener dan tambang quarry di Desa 

Wadas, terutama dalam aspek sosial dan juga Amdal."Dalam hal ini yang dirugikan tidak warga Desa 

Wadas, desa sekitarnya juga bakal terdampak saat proses penambangan. Kegiatan seperti itu pasti 

membuat polusi suara, udara hingga rawan konflik dengan pekerja yang bisa dipastikan merupakan 

pendatang dari luar desa," ungkapnya. 
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Title Demi Sekolah, Anak Buruh Migran di Malaysia Rela Daki Bukit 

hingga Dikejar Beruang 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://regional.kompas.com/read/2022/02/10/164854378/demi-sekolah-anak-buruh-

migran-di-malaysia-rela-daki-bukit-hingga-dikejar 

Summary Anak anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia selalu menyajikan kisah menarik dan 

terkesan miris, terutama tentang cara mereka menahan dinginnya waktu Subuh, menempuh 

jarak berkilometer demi bersekolah. Bocah dari Ende Nusa Tenggara Timur (Nusa Tenggara 

Timur) ini tinggal di Ladang Bagahak 1 Sabah Malaysia dan bersekolah di Community 

Learning Centre (CLC) Permai. Anak anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia selalu 

menyajikan kisah menarik dan terkesan miris, terutama tentang cara mereka menahan 

dinginnya waktu Subuh, menempuh jarak berkilometer demi bersekolah. Bocah dari Ende 

Nusa Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur) ini tinggal di Ladang Bagahak 1 Sabah Malaysia 

dan bersekolah di Community Learning Centre (CLC) Permai. 

 

 

 

Anak anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia selalu menyajikan kisah menarik dan terkesan 

miris, terutama tentang cara mereka menahan dinginnya waktu Subuh, menempuh jarak berkilometer 

demi bersekolah.Salah satu anak PMI tersebut adalah Yoseph Sius Rewo (17).Bocah dari Ende Nusa 

Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur) ini tinggal di Ladang Bagahak 1 Sabah Malaysia dan bersekolah di 

Community Learning Centre (CLC) Permai.Tantangan jarak dan kondisi jalanan yang masih dipenuhi 

bebatuan tidak pernah menyurutkan semangatnya untuk bersekolah."Meski orangtua kurang 

berpendidikan, anaknya selalu ditekankan untuk terus sekolah. Nasehat itu keluar saat peluh membasahi 

badan di sela waktu istirahatnya. Itu menjadi motivasi dan semangat kami untuk terus sekolah apa pun 

kondisinya," ujar Yoseph, Kamis (10/2/2022).Yoseph selalu bangun di pagi buta, menaiki sepeda 

motornya untuk menempuh jalanan yang lumayan sulit.Tak hanya sekali sepeda motornya rusak di 

tengah jalan, ular kobra dan sanca menjadi pemandangan umum yang biasa dilihat ketika berangkat 

sekolah."Sering terlambat masuk sekolah karena motor rusak. Jalanan baru dibuka dan banyak sekali 

batu batu. Kalau rusak, saya tinggal di pinggir jalan, lanjut jalan kaki ke sekolah. Biasa kalau naik motor 

sampainya sekitar satu setengah jam ke sekolah," lanjutnya.Guru guru di CLC tempatnya belajar juga 
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tidak pernah menanyakan alasan ia terlambat. Semua tahu sulitnya medan dan tantangan yang harus 

dilalui.Asal ia bisa masuk sekolah, guru-guru akan dengan senang hati memberinya pengajaran.Anak anak 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia selalu menyajikan kisah menarik dan terkesan miris, 

terutama tentang cara mereka menahan dinginnya waktu Subuh, menempuh jarak berkilometer demi 

bersekolah.Salah satu anak PMI tersebut adalah Yoseph Sius Rewo (17).Bocah dari Ende Nusa Tenggara 

Timur (Nusa Tenggara Timur) ini tinggal di Ladang Bagahak 1 Sabah Malaysia dan bersekolah di 

Community Learning Centre (CLC) Permai.Tantangan jarak dan kondisi jalanan yang masih dipenuhi 

bebatuan tidak pernah menyurutkan semangatnya untuk bersekolah."Meski orangtua kurang 

berpendidikan, anaknya selalu ditekankan untuk terus sekolah. Nasehat itu keluar saat peluh membasahi 

badan di sela waktu istirahatnya. Itu menjadi motivasi dan semangat kami untuk terus sekolah apa pun 

kondisinya," ujar Yoseph, Kamis (10/2/2022).Yoseph selalu bangun di pagi buta, menaiki sepeda 

motornya untuk menempuh jalanan yang lumayan sulit.Tak hanya sekali sepeda motornya rusak di 

tengah jalan, ular kobra dan sanca menjadi pemandangan umum yang biasa dilihat ketika berangkat 

sekolah."Sering terlambat masuk sekolah karena motor rusak. Jalanan baru dibuka dan banyak sekali 

batu batu. Kalau rusak, saya tinggal di pinggir jalan, lanjut jalan kaki ke sekolah. Biasa kalau naik motor 

sampainya sekitar satu setengah jam ke sekolah," lanjutnya.Guru guru di CLC tempatnya belajar juga 

tidak pernah menanyakan alasan ia terlambat. Semua tahu sulitnya medan dan tantangan yang harus 

dilalui.Asal ia bisa masuk sekolah, guru-guru akan dengan senang hati memberinya pengajaran.Daki bukit 

terjal dan dikejar binatang buasDi perkampungan Bagahak, Yoseph dan orangtuanya tinggal, tidak ada 

sinyal internet.Mereka hanya memiliki televisi sebagai hiburan, sementara Yoseph yang tidak terlalu suka 

menonton, lebih memilih bermain video game offline di ponsel."Banyak rumah di Bagahak, tapi jaraknya 

berjauhan. Makanya kita jarang bermain dengan teman, jadi lebih memilih main hp offline kalau sudah 

mengulang pelajaran," tuturnya.Kendala sinyal, menjadi tantangan lain bagi Yoseph, apalagi saat 

kebijakan sekolah daring.Ia yang tinggal di areal milik perusahaan, pagi-pagi harus menanak nasi, 

menyiapkan bekal untuk mendaki bukit terjal yang dinamakan warga setempat Bukit Kijang.Jarak antara 

rumah Yoseph dan Bukit Kijang sekitar 1,5 jam. Ia akan berangkat mengendarai sepeda motor, 

memarkirkannya di bawah bukit, lalu mendaki dengan membawa ransum bersama teman 

temannya."Kita membangun gubuk diatas bukit. Kita tebang pohon, atap dan dindingnya daun kelapa. 

Lumayan besar gubuknya, bisa menampung sepuluh orang. Di sana kita selalu belajar daring," 

katanya.Sinyal di atas bukit Kijang cukup stabil, hanya saja, ancaman binatang buas menjadi perhatian 

tersendiri."Seringkali beruang datang, kami langsung kabur turun bukit. Nanti bergantian memantau 

beruangnya sudah pergi atau belum, baru kita kembali mendaki, lanjut belajar daring," lanjut 

Yoseph.Selain Beruang, gajah juga sering melintas lokasi tersebut. Yoseph dan teman temannya akan lari 

sejauh jauhnya sampai kawanan gajah pergi meninggalkan lokasi belajar mereka."Di gubuk itu sinyal 

paling bagus. Di puncak bukit memang, jadi kalau Beruang atau Gajah datang, ya menghindar saja. 

Ketimbang mencari lokasi lain yang belum tentu sinyalnya stabil," katanya.Yoseph menjadi salah satu 

pelajar SMP yang menerima beasiswa repatriasi yang dikirim melalui Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, 

Rabu (9/2/2022).Ia akan melanjutkan sekolah di SMA Santo Gabriel Nunukan Kaltara. Yoseph sudah 

berjanji akan bersungguh sungguh menempuh pendidikan dan tidak mau mengecewakan orang 

tuanya."Saya ingin jadi Polisi. Orangtua saya berkeinginan seperti itu, dan kebetulan saya suka dengan 

Polisi sejak kecil," katanya.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 Ketua DPD RI Minta Pekerja Migran Indonesia Dilindungi Hukum Author _noname 

Media Sindo News Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.sindonews.com/read/682397/13/ketua-dpd-ri-minta-pekerja-migran-

indonesia-dilindungi-hukum-1644483761 

Summary Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Menakertrans), melindungi pekerja migran Indonesia. Hal ini disampaikan 

LaNyalla menanggapi rencana ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) perekrutan 

pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan dipekerjakan di Malaysia. "Kemenaker 

harus menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum dan perlindungan para tenaga 

migran Indonesia seperti kepastian keamanan dari potensi kekerasan dan human trafficking, 

pembayaran gaji, hak istirahat, dan berhubungan dengan keluarga serta bantuan hukum," 

kata LaNyalla, Kamis(10/2/2022). Di samping itu, LaNyalla juga meminta penunjukkan 

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus tersertifikasi dan diketahui 

legalitasnya. 

 

 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans), melindungi pekerja migran Indonesia. LaNyalla meminta para pekerja dilindungi dengan 

kepastian hukum.Hal ini disampaikan LaNyalla menanggapi rencana ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan dipekerjakan di 

Malaysia. MoU ini merupakan permintaan mendesak dari pengusaha Malaysia."Kemenaker harus 

menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum dan perlindungan para tenaga migran Indonesia 

seperti kepastian keamanan dari potensi kekerasan dan human trafficking, pembayaran gaji, hak 

istirahat, dan berhubungan dengan keluarga serta bantuan hukum," kata LaNyalla, 

Kamis(10/2/2022).Kepastian hukum lanjut LaNyalla, untuk menghindari kasus yang selama ini banyak 

terjadi. Misalnya, gaji tidak dibayarkan dan kekerasan, bahkan berujung pada masalah hukum 

pidana."Kita tidak ingin mendengar lagi ada pekerja migran yang terlantar, tidak dipenuhi haknya atau 

mendapat kekerasan dari majikan," ucapnya.Di samping itu, LaNyalla juga meminta penunjukkan 

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus tersertifikasi dan diketahui 

legalitasnya."Penting juga P3MI itu memiliki balai latihan kerja agar pekerja migran terutama PRT asal 

Indonesia memiliki kualitas yang baik dan profesional," tutur dia.Diketahui, Nota kesepahaman (MoU) 

perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia di Malaysia akan ditandatangani akhir bulan ini. 

MoU sangat mendesak karena permintaan untuk pembantu rumah tangga di kalangan pengusaha lokal 

Malaysia. 
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Title BPJAMSOSTEK Banjarmasin Dorong Percepatan Perlindungan 

Pekerja di HSS 

Author _noname 

Media Kalimantan Post Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-banjarmasin-dorong-percepatan-

perlindungan-pekerja-di-hss 

Summary Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK 

Banjarmasin menggelar Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tahun 2022. 

Kegiatan dilaksanakan di Aula Rakat Mufakat, Kabupaten HSS, Selasa (8/2/2022), yang 

dihadiri Tito Hartono (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin), Iwan Pramono (Kepala 

BPJS Ketenagakerjaan HSS), Hendro Martono (Kepala Disnaker Kabupaten HSS), dan Nanang 

FM Noor (Kepala BPKPD Kabupaten HSS). 

 

 

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Banjarmasin menggelar 

Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tahun 2022.Kegiatan dilaksanakan di Aula Rakat Mufakat, 

Kabupaten HSS, Selasa (8/2/2022), yang dihadiri Tito Hartono (Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

Banjarmasin), Iwan Pramono (Kepala BPJS Ketenagakerjaan HSS), Hendro Martono (Kepala Disnaker 

Kabupaten HSS), dan Nanang FM Noor (Kepala BPKPD Kabupaten HSS).Hadir pula perwakilan SKPD 

lainnya, yakni, Dinas PTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas PU, Dinas Perikanan, Dinas PMD, 

serta Bagian Kesra Kabupaten HSS.Diharapkan melalui Rakor ini para pemangku kebijakan di lingkungan 

Pemkab HSS dapat mendorong percepatan perlindungan kepada pekerja di semua sektor, baik formal 

maupun informal secara keseluruhan, sekaligus persiapan serta komitmen Pemkab HSS dalam meraih 

Paritrana Award."Dengan tercapainya perlindungan menyeluruh di semua sektor dan terbentuknya 

peraturan daerah di wilayah Hulu Sungai Selatan, maka bonus yang akan dicapai adalah Kabupaten HSS 

juga dapat meraih Paritrana Award," ujar Iwan Pramono.Paritrana Award sendiri merupakan program 

pemerintah yang diinisiasi Kemenko PMK, Kemendagri, Kemanaker, dan BPJAMSOSRTEK dalam rangka 

memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang telah mendukung penuh 

implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.Sementara itu, Tito Hartono, mengungkapkan, 
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denganFocus Group Discussion (FGD) ini dapat menggali potensi SKPD di Pemkab HSS. Sehingga, segera 

tercapai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menyeluruh kepada seluruh pekerja baik sektor 

formal maupun informal di wilayah HSS.Berdasarkan data, jumlah Honorer/Non ASN yang sudah 

terlindungi sebanyak 2.250 peserta. Aparat Desa yang terlindungi sebanyak 1.296 peserta, dari total 143 

desa di Kabupaten HSS. Sedangkan peserta BPU terdaftar di tahun 2021 sebanyak 2.017."Pemkab HSS 

juga telah berkomitmen untuk meraih Paritrana Award. Ini juga sebagai sarana komunikasi dengan 

pemerintah kabupaten setempat tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan," pungkas Tito. 
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Title Menaker Ida Tinjau Pemeriksaan IVA Bagi Pekerja Perempuan 

di Semarang - Dobrak 

Author Reza Fauzan 

Media Dobrak.co Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.dobrak.co/news/pr-932636205/menaker-ida-tinjau-pemeriksaan-iva-bagi-

pekerja-perempuan-di-semarang 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meninjau penyelenggaraan kegiatan 

pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dalam rangka meningkatkan kesehatan 

tenaga kerja perempuan, dalam mencegah dan deteksi dini kanker pada Perempuan 

Indonesia, yang diselenggarakan di PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul,Tbk, 

Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/2). Dalam sambutannya, Menaker Ida menyampaikan 

penyelenggaraan kegiatan Pemeriksaan IVA tes ini sebagai wujud nyata program aksi 

kepedulian terhadap tenaga kerja perempuan. "Pemeriksaan kesehatan ini penting sebagai 

upaya untuk mencegah dan mendeteksi secara dini terjadinya kanker leher rahim pada 

pekerja perempuan yang merupakan juga bagian dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), 

untuk itu sosialisasi dan pemeriksaaan secara berkala harus dilakukan," ungkap Menaker Ida. 

Lebih lanjut, Menaker berharap peran serta pengusaha dan kerjasama pemerintah dapat 

mengurangi risiko kanker serviks pada pekerja perempuan di Indonesia sejak dini. 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meninjau penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan 

Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) dalam rangka meningkatkan kesehatan tenaga kerja perempuan, dalam 

mencegah dan deteksi dini kanker pada Perempuan Indonesia, yang diselenggarakan di PT Industri Jamu 

dan Farmasi Sido Muncul,Tbk, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/2). Selain kegiatan pemeriksaan IVA 

ini, dilakukan pula pelatihan K3 ditempat kerja, serta sosialisasi pencegahan penyakit Tuberculosis (Tb) 

di tempat kerja. Rangkaian pemeriksaan ini dilaksanakan selama tiga hari, yakni dari tanggal 8 s.d. 10 

Februari 2022, dengan total pekerja perempuan yang melakukan pemeriksaan sebanyak 500 orang. 

Dalam sambutannya, Menaker Ida menyampaikan penyelenggaraan kegiatan Pemeriksaan IVA tes ini 

sebagai wujud nyata program aksi kepedulian terhadap tenaga kerja perempuan. Kegiatan ini pula 

bersinergi dengan Visi Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM). Rangkaian 

kegiatan ini telah dilakukan sejak tahun 2015 s.d 2019, di mana telah mencakup lebih dari 18 ribu pekerja 
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perempuan yang telah melakukan pemeriksaan."Pemeriksaan kesehatan ini penting sebagai upaya untuk 

mencegah dan mendeteksi secara dini terjadinya kanker leher rahim pada pekerja perempuan yang 

merupakan juga bagian dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk itu sosialisasi dan 

pemeriksaaan secara berkala harus dilakukan," ungkap Menaker Ida. Lebih lanjut, Menaker berharap 

peran serta pengusaha dan kerjasama pemerintah dapat mengurangi risiko kanker serviks pada pekerja 

perempuan di Indonesia sejak dini. Ia menjelaskan, dengan dilakukan pemeriksaan IVA ini, pekerja 

perempuan tetap menjaga kesehatannya dan juga berdampak pula pada peningkatan produktivitas kerja. 

Pada kesempatan ini, Menaker Ida mengajak para pekerja perempuan yang telah terdaftar dalam 

kepesertaan baik dari BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan, mereka sebenarnya berhak 

mendapatkan layanan manfaat pemeriksaan IVA tes ini. Menurutnya, pihaknya melalui Ditjen 

Binwasnaker dan K3 bersama BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, agar melakukan sosialisasi 

bersama kepada perusahaan dan pekerja yang telah terdafar didalam kepesertaan."Kami mengucapkan 

terima kasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan diberikannya kesempatan 

kepada seluruh karyawan perempuan yang ada di perusahaan kami untuk melakukan pemeriksaan IVA 

ini, karena ini sangat membantu apabila terdeteksi lebih dini akan lebih baik dalam pengobatan dan 

penyembuhannya", ujar David Hidayat, Direktur Utama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 
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Title Bupati Loteng Akan Temui ITDC, Minta Transportasi Lokal 

Terlibat di MotoGP 

Author Inline Tdc_Css 

Att 

Media Lombokpost Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Link http://lombokpost.jawapos.com/praya/10/02/2022/bupati-loteng-akan-temui-itdc-minta-

transportasi-lokal-terlibat-di-motogp 

Summary Bupati Loteng HL Pathul Bahri angkat bicara menyangkut aksi yang digelar lima pengusaha 

transportasi lokal di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Dia meminta pengelola Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK) Mandalika mengakomodir. "Itu harus, bila perlu wajib," tegas Pathul usai 

membuka pelatihan kerja di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng, Kamis (9/2). Dikatakan, berbicara kemampuan dan 

pengalaman, para pengusaha transportasi lokal tidak perlu diragukan lagi. 

 

 

 

Bupati Loteng HL Pathul Bahri angkat bicara menyangkut aksi yang digelar lima pengusaha transportasi 

lokal di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Dia meminta pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika 

mengakomodir. "Itu harus, bila perlu wajib," tegas Pathul usai membuka pelatihan kerja di UPTD Balai 

Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng, Kamis (9/2).Dikatakan, 

berbicara kemampuan dan pengalaman, para pengusaha transportasi lokal tidak perlu diragukan lagi. 

Mereka sudah malang melintang melayani para tamu."Hanya saja, beberapa dari mereka ada yang tidak 

memegang dokumen sertifikasi," bebernya. Kendati demikian, menurut dia, urusan sertifikasi sambil 

jalan. Yang terpenting, mereka diterima bekerja di MotoGP. "Intinya, kita jangan sampai menjadi 

penonton," tendasnya.Ditegaskan, jika pihak pengelola KEK Mandalika tidak mengakomodir, maka jalan 

terakhir pemkab yang akan turun tangan. "Dalam waktu dekat ini, saya akan bertemu ITDC dan MGPA," 

ujar Pathul. Sementara itu, Pengurus Asosiasi Pengusaha Transportasi (APT) Nusa Tenggara Barat Lalu 

Aksar Hadi mengatakan, sudah beberapa kali pihak asosiasi menggelar aksi. Sayangnya, sampai sekarang 

tidak ada jawaban dari pihak pengelola KEK Mandalika. "Tolong kami jangan dipandang sebelah mata. 

Ingat itu," tegas Miq Devi-panggilan akrabnya pada Lombok Post, yang ditemui secara terpisah. Dia 

menekankan, kalau sampai batas waktu yang sudah ditentukan, pihak pengelola KEK Mandalika tidak 

mengindahkan tuntutan dan keinginan asosiasi, maka para sopir dan pengusaha akan bergerak secara 

masal dan masif. 



 

333 

 

Title 105 petani kopi di Banjarnegara terlindungi program 

BPJAMSOSTEK 

Author Sumarwoto 

Media Antara Jateng Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://jateng.antaranews.com/berita/432617/105-petani-kopi-di-banjarnegara-

terlindungi-program-bpjamsostek 

Summary Sebanyak 105 petani kopi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, terlindungi oleh 

program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK, 

melalui Program Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan (GN Lingkaran). "Program GN 

Lingkaran adalah salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pekerja 

informal terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial," kata Kepala BPJAMSOSTEK 

Cabang Banjarnegara Ariefnur dalam keterangan di Banjarnegara, Kamis. "Oleh karena itu, 

kami gencar melakukan sosialisasi Program GN Lingkaran dengan melibatkan perusahaan 

atau lembaga di Kabupaten Banjarnegara untuk dapat berkontribusi memberikan 

perlindungan kepada pekerja rentan, yaitu pekerja yang rentan pendapatannya dan juga 

rentan risiko sosialnya," katanya. Dalam hal ini, kata dia, pihaknya memberikan edukasi 

persuasif kepada perusahaan atau lembaga di Banjarnegara agar bisa mengalokasikan dana 

CSR untuk mendukung program GN Lingkaran. 

 

 

 

Sebanyak 105 petani kopi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, terlindungi oleh program Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK, melalui Program Gerakan 

Nasional Peduli Pekerja Rentan (GN Lingkaran)."Program GN Lingkaran adalah salah satu upaya untuk 

menumbuhkan kesadaran masyarakat pekerja informal terhadap pentingnya perlindungan jaminan 

sosial," kata Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Banjarnegara Ariefnur dalam keterangan di Banjarnegara, 

Kamis.Ia mengatakan pekerja rentan yang menjadi sasaran Program GN Lingkaran, di antaranya petani, 

penderes, ojek, tukang pikul, guru mengaji dan sebagainya.Menurut dia, pekerja-pekerja rentan tersebut 

memiliki risiko pekerjaan yang tinggi, namun kurang mendapatkan akses jaminan sosial."Oleh karena itu, 

kami gencar melakukan sosialisasi Program GN Lingkaran dengan melibatkan perusahaan atau lembaga 

di Kabupaten Banjarnegara untuk dapat berkontribusi memberikan perlindungan kepada pekerja rentan, 

yaitu pekerja yang rentan pendapatannya dan juga rentan risiko sosialnya," katanya.Lebih lanjut, dia 
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mengatakan peran aktif perusahaan atau lembaga yang telah menjadi peserta BPJAMSOSTEK melalui 

tanggung jawab sosial perusahaannya ( corporate social responsibility/CSR) dapat mendukung Program 

GN Lingkaran.Dalam hal ini, kata dia, pihaknya memberikan edukasi persuasif kepada perusahaan atau 

lembaga di Banjarnegara agar bisa mengalokasikan dana CSR untuk mendukung program GN 

Lingkaran.Menurut dia, Program GN Lingkaran juga sejalan dengan penanganan miskin ekstrem di 

Banjarnegara karena dengan program tersebut, pemerintah dapat menekan timbulnya angka kemiskinan 

baru."Para pekerja informal, selain mereka rentan terhadap pendapatannya, mereka juga rentan 

terhadap risiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Risiko tersebut bila terjadi pada pekerja rentan, 

si pencari nafkah, biasanya berpotensi untuk menimbulkan angka kemiskinan baru," kata Ariefnur, 

menjelaskan.Terkait dengan hal itu, dia mengatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten 

Banjarnegara agar Program GN Lingkaran mendapatkan dukungan positif.Dengan demikian, kata dia, 

pihaknya bisa turut andil bersama-sama dalam membangun Kabupaten Banjarnegara."SMK Panca Bhakti 

dan Rumah Sakit Islam Banjarnegara telah mengawali program ini dengan memberikan bantuan iuran 

kepada petani kopi di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalibening, Banjarnegara. Sebanyak 105 petani kopi 

telah terlindungi program BPJAMSOSTEK dengan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 

Kematian," katanya.Ia mengatakan dengan iuran sebesar Rp16. 800 per bulan, peserta BPJAMSOSTEK 

akan mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja tanpa batas biaya pengobatan serta manfaat 

Jaminan Kematian berupa santunan sebesar Rp42 juta untuk ahli waris serta beasiswa maksimal Rp174 

juta untuk dua anak dari peserta yang meninggal dunia.Menurut dia, semua itu adalah hak setiap pekerja 

di Indonesia termasuk pekerja sektor informal.Salah seorang petani kopi di Desa Karanganyar, Bangun 

menyampaikan terima kasih kepada SMK Panca Bhakti dan Rumah Sakit Islam Banjarnegara, sehingga dia 

bisa menjadi peserta BPJAMSOSTEK."Terima kasih kepada BPJAMSOSTEK, SMK Panca Bhakti, dan Rumah 

Sakit Islam Banjarnegara, sudah memberikan kesempatan kepada kami para petani kopi untuk 

mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, semoga dapat kami lanjutkan dan bermanfaat," katanya. 
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Title Cerita Azwan, Anak Eks PMI Malaysia Dirikan Yayasan Permata Ibu 

Pertiwi di Yogyakarta demi Angkat Derajat Teman Senasib 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Neutral 

Link http://regional.kompas.com/read/2022/02/10/170512078/cerita-azwan-anak-eks-pmi-

malaysia-dirikan-yayasan-permata-ibu-pertiwi-di 

Summary Setiap istirahat kerja bantu Bapak, saya bertanya 'bisakah saya sekolah Pak?," ujar dia, saat 

ditemui di sela menunggu kedatangan 161 anak PMI Malaysia penerima beasiswa reaptriasi 

pendidikan, di pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Kaltara, Rabu (9/2/2022). Setiap istirahat 

kerja bantu Bapak, saya bertanya 'bisakah saya sekolah Pak?," ujar dia, saat ditemui di sela 

menunggu kedatangan 161 anak PMI Malaysia penerima beasiswa reaptriasi pendidikan, di 

pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Kaltara, Rabu (9/2/2022). Ia lalu berkonsultasi dengan 

para pendidik di Sabah Bridge untuk mendirikan Yayasan Permata Ibu Pertiwi di Yogyakarta. 

Namanya Azwan (22), anak eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) Malaysia yang selalu ingin 

terlihat menonjol dengan prestasi demi membuktikan diri, status anak PMI Ilegal juga bisa 

membawa kebanggaan bagi orangtua dan teman-temannya. 

 

 

 

Namanya Azwan (22), anak eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) Malaysia yang selalu ingin terlihat 

menonjol dengan prestasi demi membuktikan diri, status anak PMI Ilegal juga bisa membawa 

kebanggaan bagi orangtua dan teman-temannya.Tahun 2010, menjadi langkah awal bagi Azwan 

menggapai cita-citanya untuk untuk menempuh pendidikan tinggi.Saat itu, ia berusia 11 tahun, dan di 

perkebunan kelapa sawit di Kinabatangan, Sabah, Malaysia tempat keluarganya bermukim dan bekerja, 

belum ada sekolah SD."Saya sering melihat anak-anak tempatan pergi sekolah, mereka tertawa riang 

sama teman temannya dan mengenakan seragam sekolah. Setiap istirahat kerja bantu Bapak, saya 

bertanya 'bisakah saya sekolah Pak?," ujar dia, saat ditemui di sela menunggu kedatangan 161 anak PMI 

Malaysia penerima beasiswa reaptriasi pendidikan, di pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Kaltara, Rabu 

(9/2/2022).Jawaban Bapaknya yang menjelaskan status mereka sebagai PMI ilegal, justru membuat 

semangatnya tersulut.Azwan selalu mencari informasi bagaimana anak PMI ilegal bisa mengenyam 

pendidikan di negara orang.Dia pun akhirnya ikut paket A di PKBM KJRI Kota Kinabalu, dan ikut seleksi 

masuk sekolah Community Learning Centre (CLC)."Pada 2011 saya masuk CLC, dan dari sana jalan untuk 
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menempuh pendidikan, terbuka. Saya selalu ingat pesan orangtua, 'Kalau bisa bersekolahlah, jangan ikuti 

jejak orangtua dan ketiga saudaramu. Biarlah kami bodoh asal kamu bisa pintar, itu sudah cukup," kenang 

Azwan.Membeli laptop dari hasil memungut kernel sawitPada 2013, saat Azwan menginjak kelas VIII 

bangku SMP, ia sudah berpikir jauh ke depan.Hal yang paling ia miliki setelah bersekolah SMP adalah 

memiliki laptop. Ia mengutarakan keinginannya ke bapaknya dan mendapat dukungan penuh 

darinya.Namanya Azwan (22), anak eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) Malaysia yang selalu ingin terlihat 

menonjol dengan prestasi demi membuktikan diri, status anak PMI Ilegal juga bisa membawa 

kebanggaan bagi orangtua dan teman-temannya.Tahun 2010, menjadi langkah awal bagi Azwan 

menggapai cita-citanya untuk untuk menempuh pendidikan tinggi.Saat itu, ia berusia 11 tahun, dan di 

perkebunan kelapa sawit di Kinabatangan, Sabah, Malaysia tempat keluarganya bermukim dan bekerja, 

belum ada sekolah SD."Saya sering melihat anak-anak tempatan pergi sekolah, mereka tertawa riang 

sama teman temannya dan mengenakan seragam sekolah. Setiap istirahat kerja bantu Bapak, saya 

bertanya 'bisakah saya sekolah Pak?," ujar dia, saat ditemui di sela menunggu kedatangan 161 anak PMI 

Malaysia penerima beasiswa reaptriasi pendidikan, di pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Kaltara, Rabu 

(9/2/2022).Jawaban Bapaknya yang menjelaskan status mereka sebagai PMI ilegal, justru membuat 

semangatnya tersulut.Azwan selalu mencari informasi bagaimana anak PMI ilegal bisa mengenyam 

pendidikan di negara orang.Dia pun akhirnya ikut paket A di PKBM KJRI Kota Kinabalu, dan ikut seleksi 

masuk sekolah Community Learning Centre (CLC)."Pada 2011 saya masuk CLC, dan dari sana jalan untuk 

menempuh pendidikan, terbuka. Saya selalu ingat pesan orangtua, 'Kalau bisa bersekolahlah, jangan ikuti 

jejak orangtua dan ketiga saudaramu. Biarlah kami bodoh asal kamu bisa pintar, itu sudah cukup," kenang 

Azwan.Membeli laptop dari hasil memungut kernel sawitPada 2013, saat Azwan menginjak kelas VIII 

bangku SMP, ia sudah berpikir jauh ke depan.Hal yang paling ia miliki setelah bersekolah SMP adalah 

memiliki laptop. Ia mengutarakan keinginannya ke bapaknya dan mendapat dukungan penuh 

darinya."Upah kerja memungut kernel sawit itu antara 500-600 ringgit Malaysia sebulan. hasil kerja saya 

dikumpulkan dan akhirnya bisa memiliki laptop. Saya tahu di tengah kebun sawit tidak ada sinyal. Tapi 

saya selalu yakin, kalau apa yang saya beli akan sangat berguna,"katanya.Laptop yang ia beli pada 2013 

tersebut masih digunakan sampai saat ini. Azwan juga mengaku sering mendapat pujian gurunya di SMP 

karena semangatnya yang menggebu untuk bisa bersekolah."Saat itu belum ada teman teman CLC punya 

laptop, saya beli sekitar Rp 5 juta. Dan guru terus memupuk semangat saya terkait pendidikan," 

lanjutnya.Merasakan duduk sebagai anggota DPRSemangat dan keyakinan Azwan terus bertumbuh 

tatkala ia melanjutkan sekolah di SMKN 1 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.Ketekunan, tekad, dan 

mimpinya agar bisa memenuhi harapan orangtua dan keluarganya terus ia jaga.Polewali Mandar di 

Sulawesi Barat yang merupakan tanah leluhurnya, seakan memberikan daya magis.Semangat 

pengabdian dan slide kehidupan yang ia jalani, terus lekat di ingatan yang mengajarkannya agar mampu 

memberikan perubahan bagi dirinya dan keluarganya."Saya berusaha terus mendapat ranking. 

Alhamdulillah saya selalu masuk lima besar, dan yang paling berkesan, adalah ketika ada program 

Parlemen Remaja. Saya merasakan jadi DPR selama lima hari di Jakarta," kata Azwan.Pengalaman 

menjadi DPR kembali memberikan inspirasi baginya untuk bisa berjuang bagi anak anak PMI yang 

memiliki nasib sepertinya.Di daerah Kinabatangan Sabah, masih demikian banyak anak PMI yang belum 

memiliki kesadaran untuk bersekolah.Azwan berkeinginan mengubah pemahaman orangtua dan anak-

anak tersebut agar mau bersekolah untuk mengangkat derajat orang tua dan sekelilingnya."Ingatan saya 

kembali masa saya usia SD, saya kerja memungut buah sawit mulai jam enam sampai siang hari. Dan saya 

selalu pergi sekolah jam satu siang. Itu adalah siklus yang mendewasakan, dan saya merasakan langsung 

bagaimana pentingnya pendidikan bagi mereka," kata dia.Terus memelihara mimpi dengan 

prestasiMemelihara mimpi dengan prestasi, kembali memberi bukti nyata dalam perjalanan Azwan. 

Dengan segala keterbatasan sebagai anak PMI, ia terus belajar agar tidak mengecewakan 
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orangtuanya."Lulus SMK 2017, saya meminta restu orangtua untuk lanjut kuliah. Saya mendaftar dan 

masuk Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Saya masih berusaha mendapat prestasi," kata Azwan 

lagi.Prestasi, menurut Azwan, menjadi bahan laporan ke orangtuanya bahwa ia benar-benar sedang 

bersekolah.Sebisa mungkin, ia harus menorehkan prestasi sekecil apapun agar orangtuanya merasa 

senang dan tidak sia-sia menanggalkan rasa malunya untuk berutang, demi agar Azwan tetap 

melanjutkan pendidikannya."Semester dua, orangtua sempat menyerah. Mereka tidak sanggup lagi 

membiayai saya, dan meminta saya pulang ke Malaysia kumpul uang dulu. Saya yakinkan mereka kalau 

saya akan mendapat beasiswa." ceritanya.Lagi-lagi Tuhan menunjukkan kuasa-Nya, Kemendikbud RI 

memprogramkan beasiswa unggulan masyarakat berprestasi."Dari 45.000 pendaftar saat itu, hanya 

4.000 yang diterima, dan saya salah satunya. Beasiswa saya dapat sampai selesai semester 8, sampai saya 

lulus kuliah," kata dia haru.Mimpi membangun komunitas peduli anak PMI mulai terwujudDi Fakultas 

Administrasi Publik UNY, nama Azwan juga kerap tercatat dalam daftar mahasiswa berprestasi, ia bahkan 

didapuk menjadi duta kampus.Namanya juga tercatat sebagai mahasiswa yang berhasil lolos di Pimnas 

(Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional). Azwan mewakili UNY untuk berlomba di Bali saat itu."Rasanya 

kontras sekali setelah saya mati-matian memupuk mimpi. Dulu kami dikejar aparat Malaysia, lari ke hutan 

ramai-ramai sampai menginap tiga hari dalam semak belukar. Begitu saya berprestasi, yang kejar-kejar 

adalah kompetisi ilmiah. Saya berdoa untuk orangtua yang terbaik. Apa yang saya raih adalah berkah dari 

mereka," ucapnya.Kiprah Azwan juga belum berhenti, menjelang kelulusannya di UNY, KJRI Kinabalu 

memintanya untuk mengikuti lomba PKBM se-Indonesia.Namanya kembali muncul sebagai salah satu 

alumni pendidikan kesetaraan terbaik tahun 2021."Kesannya cukup membekas, karena perlombaan itu 

untuk seluruh alumni paket A, B dan C seluruh Nusantara. Pas diumumkan sebagai juara, ada kebanggaan 

karena lawan saya bahkan ada yang S2," tambahnya.Dengan modal prestasi setiap jenjang pendidikan 

yang ia ikuti, keyakinan untuk berbuat dan peduli sesama anak PMI kian menguat.Ia lalu berkonsultasi 

dengan para pendidik di Sabah Bridge untuk mendirikan Yayasan Permata Ibu Pertiwi di 

Yogyakarta.Sebuah yayasan yang berfokus pada kepedulian terhadap anak-anak PMI dan merupakan 

kepanjangan tangan dari Sabah Bridge.Permata Ibu Pertiwi kini beranggotakan 90 orang. Semua adalah 

anak PMI yang mengenyam pendidikan di Jawa."Bagaimanapun talenta dan bakat akan selalu ada jika 

diasah. Tak peduli status kami anak anak PMI dan orang tua kami buta huruf. Namanya permata meski 

dibenamkan dalam lumpur tetaplah menjadi permata sampai kapanpun. Itu yang menginspirasi saya 

menamakan yayasan kami sebagai Permata Ibu Pertiwi," bebernya.Azwan berpesan pada anak anak PMI, 

khususnya di Malaysia untuk memelihara mimpi. Memiliki tekat, keuletan dan keyakinan untuk 

membahagiakan orangtua.Dari berkah tangan orang tua, mengalir untaian doa mustajab. Akan jadi apa 

nantinya, doa orangtua memiliki pengaruh sangat besar."Setiap anak adalah anugerah dan punya bakat 

masing masing. Kaya atau miskin punya kesempatan jadi sukses. Jangan takut bermimpi, bermimpilah 

dengan mata terbuka, kesempatan terbuka lebar bagi siapapun. Tidak melihat kamu lahir dari dari PMI 

illegal atau legal. Selama kamu WNI, kembalilah ke Indonesia, bangun bakat minatmu bukan untuk dirimu 

saja, melainkan untuk orang tua, bangsa dan sesamamu," pesannya.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 LaNyalla Minta Pekerja Migran Indonesia Dilindungi Hukum Author _noname 

Media Abadikini.com Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.abadikini.com/2022/02/10/lanyalla-minta-pekerja-migran-indonesia-

dilindungi-hukum 

Summary Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Menakertrans) melindungi pekerja migran Indonesia. Hal ini disampaikan 

LaNyalla menanggapi rencana ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) perekrutan 

pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan dipekerjakan di Malaysia. 

 

 

 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) melindungi pekerja migran Indonesia. Ia meminta para pekerja dilindungi dengan 

kepastian hukum.Hal ini disampaikan LaNyalla menanggapi rencana ditandatanganinya nota 

kesepahaman (MoU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan dipekerjakan di 

Malaysia. MoU ini merupakan permintaan mendesak dari pengusaha Malaysia."Kemenaker harus 

menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum dan perlindungan para tenaga migran Indonesia 

seperti kepastian keamanan dari potensi kekerasan dan human trafficking, pembayaran gaji, hak istirahat 

dan berhubungan dengan keluarga serta bantuan hukum," kata LaNyalla, Kamis (10/2/2022).Kepastian 

hukum, lanjut LaNyalla, untuk menghindari kasus yang selama ini banyak terjadi. Misalnya gaji tidak 

dibayarkan dan kekerasan bahkan berujung pada masalah hukum pidana."Kita tidak ingin mendengar lagi 

ada pekerja migran yang terlantar, tidak dipenuhi haknya atau mendapat kekerasan dari majikan," 

ucapnya.Di samping itu, LaNyalla juga meminta penunjukkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia harus tersertifikasi dan diketahui legalitasnya."Penting juga P3MI itu memiliki balai latihan 

kerja agar pekerja migran terutama PRT asal Indonesia memiliki kualitas yang baik dan profesional," tutur 

dia.Diketahui Nota kesepahaman (MOU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia di 

Malaysia akan ditandatangani akhir bulan ini.MOU sangat mendesak karena permintaan untuk pembantu 

rumah tangga di kalangan pengusaha lokal Malaysia. 
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Title Ketua DPD RI Minta PRT yang Dikirim ke Malaysia Diberikan 

Perlindungan Hukum - Harian Haluan 

Author Syafril Amir 

Media Haluan Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.harianhaluan.com/politik/pr-102636157/ketua-dpd-ri-minta-prt-yang-dikirim-

ke-malaysia-diberikan-perlindungan-hukum 

Summary Hal ini disampaikan LaNyalla menanggapi rencana ditandatangani nota kesepahaman (MoU) 

perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan dipekerjakan di Malaysia. 

MoU ini merupakan permintaan mendesak dari pengusaha Malaysia. Diketahui Nota 

kesepahaman (MOU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia di Malaysia 

akan ditandatangani akhir bulan ini. Ketua DPD RIAA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) melindungi pekerja migran 

Indonesia. 

 

 

 

Ketua DPD RIAA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Menakertrans) melindungi pekerja migran Indonesia. Ia meminta para pekerja dilindungi dengan 

kepastian hukum.Hal ini disampaikan LaNyalla menanggapi rencana ditandatangani nota kesepahaman 

(MoU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan dipekerjakan di Malaysia. MoU 

ini merupakan permintaan mendesak dari pengusaha Malaysia."Kemenaker harus menunjukkan 

keberpihakan pada kepastian hukum dan perlindungan para tenagamigran Indonesia seperti kepastian 

keamanan dari potensi kekerasan dan human trafficking, pembayaran gaji, hak istirahat dan 

berhubungan dengan keluarga serta bantuan hukum," kata LaNyalla, Kamis (10/2/2022).Kepastian 

hukum, lanjut LaNyalla, untuk menghindari kasus yang selama ini banyak terjadi. Misalnya gaji tidak 

dibayarkan dan kekerasan bahkan berujung pada masalah hukum pidana."Kita tidak ingin mendengar lagi 

ada pekerja migran yang terlantar, tidak dipenuhi haknya atau mendapat kekerasan dari majikan," 

ucapnya.Di samping itu, LaNyalla juga meminta penunjukkan perusahaan penempatan Pekerja Migran 

Indonesia harus tersertifikasi dan diketahui legalitasnya."Penting juga P3MI itu memiliki balai latihan 

kerja agar pekerja migranterutama PRT asal Indonesia memiliki kualitas yang baik dan profesional," tutur 

dia.Diketahui Nota kesepahaman (MOU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia di 

Malaysia akan ditandatangani akhir bulan ini. 



 

340 

 

Title Peringati Buan K3 Nasional, Menaker Tinjau Pemeriksaan IVA - 

Lontar.id 

Author Oleh 

Media Lontar Reporter  

Date 10 February 2022 Tone Positive 

Link http://lontar.id/peringati-buan-k3-nasional-menaker-tinjau-pemeriksaan-iva 

Summary Dalam sambutannya, Menaker Ida menyampaikan penyelenggaraan kegiatan Pemeriksaan 

IVA tes ini sebagai wujud nyata program aksi kepedulian terhadap tenaga kerja perempuan. 

"Pemeriksaan kesehatan ini penting sebagai upaya untuk mencegah dan mendeteksi secara 

dini terjadinya kanker leher rahim pada pekerja perempuan yang merupakan juga bagian 

dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk itu sosialisasi dan pemeriksaaan secara 

berkala harus dilakukan," ungkap Menaker Ida. Lebih lanjut, Menaker berharap peran serta 

pengusaha dan kerjasama pemerintah dapat mengurangi risiko kanker serviks pada pekerja 

perempuan di Indonesia sejak dini. Pada kesempatan ini, Menaker Ida mengajak para 

pekerja perempuan yang telah terdaftar dalam kepesertaan baik dari BPJS Ketenagakerjaan 

maupun kesehatan, mereka sebenarnya berhak mendapatkan layanan manfaat 

pemeriksaan IVA tes ini. 

 

 

 

Lontar.id - Dalam rangka memperingati rangkaian Bulan K3 Nasional tahun 2022, Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meninjau penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual 

Asam Asetat). Hal itu dalam rangka meningkatkan kesehatan tenaga kerja perempuan, dalam mencegah 

dan deteksi dini kanker pada Perempuan Indonesia. Kegiatan itu diselenggarakan di PT Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul,Tbk, Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 10 Februari 2022. Selain kegiatan pemeriksaan 

IVA ini, dilakukan pula pelatihan K3 ditempat kerja, serta sosialisasi pencegahan penyakit Tuberculosis 

(Tb) di tempat kerja. Rangkaian pemeriksaan ini dilaksanakan selama tiga hari, yakni dari tanggal 8 s.d. 

10 Februari 2022, dengan total pekerja perempuan yang melakukan pemeriksaan sebanyak 500 orang. 

Dalam sambutannya, Menaker Ida menyampaikan penyelenggaraan kegiatan Pemeriksaan IVA tes ini 

sebagai wujud nyata program aksi kepedulian terhadap tenaga kerja perempuan. Kegiatan ini pula 

bersinergi dengan Visi Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM). Rangkaian 

kegiatan ini telah dilakukan sejak tahun 2015 s.d 2019, di mana telah mencakup lebih dari 18 ribu pekerja 

perempuan yang telah melakukan pemeriksaan. "Pemeriksaan kesehatan ini penting sebagai upaya 
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untuk mencegah dan mendeteksi secara dini terjadinya kanker leher rahim pada pekerja perempuan 

yang merupakan juga bagian dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk itu sosialisasi dan 

pemeriksaaan secara berkala harus dilakukan," ungkap Menaker Ida. Lebih lanjut, Menaker berharap 

peran serta pengusaha dan kerjasama pemerintah dapat mengurangi risiko kanker serviks pada pekerja 

perempuan di Indonesia sejak dini. Ia menjelaskan, dengan dilakukan pemeriksaan IVA ini, pekerja 

perempuan tetap menjaga kesehatannya dan juga berdampak pula pada peningkatan produktivitas kerja. 

Pada kesempatan ini, Menaker Ida mengajak para pekerja perempuan yang telah terdaftar dalam 

kepesertaan baik dari BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan, mereka sebenarnya berhak 

mendapatkan layanan manfaat pemeriksaan IVA tes ini. Menurutnya, pihaknya melalui Ditjen 

Binwasnaker dan K3 bersama BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, agar melakukan sosialisasi 

bersama kepada perusahaan dan pekerja yang telah terdafar di dalam kepesertaan. 
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