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Table Of Contents : 08 July 2022 - 11 July 2022 
 

No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 09 July 

2022 

Perjuangan 

Diplomasi 

BP2MI 

Buahkan Hasil 

6 Positive Rakyat 

Merdeka 

Perjuangan Diplomasi BP2MI Buahkan Hasil. . Taiwan 

Siap Naikin Gaji Pekerja Migran Rl Jadi Rp 10 Jutaan. 

9461512700Kementerian Tenaga Kerja (Ministry of 

Labor/MOL) Taiwan menyatakan kesiapannya segera 

menaikkan upah minimum untuk pengasuh migran 

swasta berbasis rumahan, dan pembantu rumah 

tangga, mulai Kamis (7/7) waktu setempat. 

Kementerian Tenaga Kerja (Ministry of Labor/MOL) 

Taiwan menyatakan kesiapannya segera menaikkan 

upah minimum untuk pengasuh migran swasta 

berbasis rumahan, dan pembantu rumah tangga, mulai 

Kamis (7/7) waktu setempat. 

2. 09 July 

2022 

Perangi Rusia-

Ukraina Ancam 

Transisi Energi 

Hijau 

16 Positive Investor 

Daily 

. Perang Rusia-Ukraina. Ancam Transisi Energi Hijau. 

JAKARTA- Kementeroan Keuangan (Kemenkeu) 

menyebut, perang Rusia dan Ukraina berdampak ke 

dua negara yang bertikai sekaligus memicu kembalinya 

sejumlah negara memakai energi fosil. Ini mengancam 

transisi energi hijau. 

3. 11 July 

2022 

RP800 JUTA 

BEBASKAN TKI 

ASAL DOMAS 

1 Positive Banten 

Pos 

BEBASKAN TKIASAL DONIAS. . RP800JUTA. Ia 

dibebaskan BACA RP800 JUTA HAL- 9. .. SERANG, 

BANPOS-Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Desa 

Domas-Ka- bupaten Serang, Muninggar, telah 

dibebaskan dari tuntutan atas peristi- wa kematian 

majikannya. 

4. 11 July 

2022 

Temuan 

Ombudsman 

11 Neutral Kabar 

Cirebon 

. Temuan Ombudsman. SEBAGAI lembaga yang 

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publikyang 

diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan 

Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun 

pemerintah daerah yang di dalamnya termasuk BUMN 

serta badan swasta maupun perseorangan yang diberi 

tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, 

apa yang di- lakukan Ombudsman sudah benar. 

DALAM hal ini Ombudsman Rl telah menunjukkan 

kiner- janya. Atas temuan terse- but, Ombudsman Rl 

juga menyampaikan sejumlah tindakan korektif yang 

harus ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam 

kurun waktu 30 hari. 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-09/RAKYAT_MERDEKA1/Perjuangan%20Diplomasi%20BP2MI%20Buahkan%20Hasil=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-09/RAKYAT_MERDEKA1/Perjuangan%20Diplomasi%20BP2MI%20Buahkan%20Hasil=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-09/RAKYAT_MERDEKA1/Perjuangan%20Diplomasi%20BP2MI%20Buahkan%20Hasil=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-09/RAKYAT_MERDEKA1/Perjuangan%20Diplomasi%20BP2MI%20Buahkan%20Hasil=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-09/INVESTOR_DAILY1/Perangi%20Rusia-Ukraina%20Ancam%20Transisi%20Energi%20Hijau=1=16=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-09/INVESTOR_DAILY1/Perangi%20Rusia-Ukraina%20Ancam%20Transisi%20Energi%20Hijau=1=16=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-09/INVESTOR_DAILY1/Perangi%20Rusia-Ukraina%20Ancam%20Transisi%20Energi%20Hijau=1=16=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-09/INVESTOR_DAILY1/Perangi%20Rusia-Ukraina%20Ancam%20Transisi%20Energi%20Hijau=1=16=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-11/BANTEN_POST1/RP800%20JUTA%20BEBASKAN%20TKI%20ASAL%20DOMAS=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-11/BANTEN_POST1/RP800%20JUTA%20BEBASKAN%20TKI%20ASAL%20DOMAS=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-11/BANTEN_POST1/RP800%20JUTA%20BEBASKAN%20TKI%20ASAL%20DOMAS=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-11/BANTEN_POST1/RP800%20JUTA%20BEBASKAN%20TKI%20ASAL%20DOMAS=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-11/BANTEN_POST1/RP800%20JUTA%20BEBASKAN%20TKI%20ASAL%20DOMAS=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-11/BANTEN_POST1/RP800%20JUTA%20BEBASKAN%20TKI%20ASAL%20DOMAS=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-11/KABAR_CIREBON1/Temuan%20Ombudsman=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-11/KABAR_CIREBON1/Temuan%20Ombudsman=1=11=1.jpg
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5. 11 July 

2022 

Kesejahteraan 

Pascapensiun 

6 Positive Koran 

Sindo 

. Kesejahteraan Pascapensiun. TIMBOELSIREGAR. 

Koordinator Advokasi BPJS Watch/ Pengurus OPSI-

KRPI. Olemik pencairan danajaminan hari tua (JHT) 

yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 akhirnya berakhir 

dengan terbitnya Permenaker Nomor 4Tahun 2022. 

6. 11 July 

2022 

3.000 

Lowongan 

4 Neutral Pikiran 

Rakyat 

. 3.000 Lowongan. Satuan Tugas Penanggulangan 

Pengangguran Kabupaten Bekasi telah membuka 3.000 

lowongan kerja baru bagi warga Kabupaten Bekasi. 

Satuan Tugas Penanggulangan Pengangguran 

Kabupaten Bekasi telah membuka 3.000 lowongan 

kerja baru bagi warga Kabupaten Bekasi. Dialokasikan 

untuk Warga Lokal. 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-11/KORAN_SINDO1/Kesejahteraan%20Pascapensiun=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-11/KORAN_SINDO1/Kesejahteraan%20Pascapensiun=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-11/PIKIRAN_RAKYAT1/3.000%20Lowongan=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-11/PIKIRAN_RAKYAT1/3.000%20Lowongan=1=4=1.jpg
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Title Perjuangan Diplomasi BP2MI Buahkan Hasil 

Media Rakyat Merdeka Reporter  

Date 09 July 2022 Tone Positive 

Page 6 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-

09/RAKYAT_MERDEKA1/Perjuangan%20Diplomasi%20BP2MI%20Buahkan%20Hasil=1=6=1.jpg 

Summary Perjuangan Diplomasi BP2MI Buahkan Hasil. . Taiwan Siap Naikin Gaji Pekerja Migran Rl Jadi Rp 

10 Jutaan. 9461512700Kementerian Tenaga Kerja (Ministry of Labor/MOL) Taiwan menyatakan 

kesiapannya segera menaikkan upah minimum untuk pengasuh migran swasta berbasis 

rumahan, dan pembantu rumah tangga, mulai Kamis (7/7) waktu setempat. Kementerian 

Tenaga Kerja (Ministry of Labor/MOL) Taiwan menyatakan kesiapannya segera menaikkan 

upah minimum untuk pengasuh migran swasta berbasis rumahan, dan pembantu rumah 

tangga, mulai Kamis (7/7) waktu setempat. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-09/RAKYAT_MERDEKA1/Perjuangan%20Diplomasi%20BP2MI%20Buahkan%20Hasil=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-09/RAKYAT_MERDEKA1/Perjuangan%20Diplomasi%20BP2MI%20Buahkan%20Hasil=1=6=1.jpg
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Title Perangi Rusia-Ukraina Ancam Transisi Energi Hijau 

Media Investor Daily Reporter  

Date 09 July 2022 Tone Positive 

Page 16 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-

09/INVESTOR_DAILY1/Perangi%20Rusia-

Ukraina%20Ancam%20Transisi%20Energi%20Hijau=1=16=1.jpg 

Summary . Perang Rusia-Ukraina. Ancam Transisi Energi Hijau. JAKARTA- Kementeroan Keuangan 

(Kemenkeu) menyebut, perang Rusia dan Ukraina berdampak ke dua negara yang bertikai 

sekaligus memicu kembalinya sejumlah negara memakai energi fosil. Ini mengancam transisi 

energi hijau. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-09/INVESTOR_DAILY1/Perangi%20Rusia-Ukraina%20Ancam%20Transisi%20Energi%20Hijau=1=16=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-09/INVESTOR_DAILY1/Perangi%20Rusia-Ukraina%20Ancam%20Transisi%20Energi%20Hijau=1=16=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-09/INVESTOR_DAILY1/Perangi%20Rusia-Ukraina%20Ancam%20Transisi%20Energi%20Hijau=1=16=1.jpg
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Title RP800 JUTA BEBASKAN TKI ASAL DOMAS 

Media Banten Pos Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Positive 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-

11/BANTEN_POST1/RP800%20JUTA%20BEBASKAN%20TKI%20ASAL%20DOMAS=1=1=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-

11/BANTEN_POST1/RP800%20JUTA%20BEBASKAN%20TKI%20ASAL%20DOMAS=2=1=1.jpg 

Summary BEBASKAN TKIASAL DONIAS. . RP800JUTA. Ia dibebaskan BACA RP800 JUTA HAL- 9. .. SERANG, 

BANPOS-Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Desa Domas-Ka- bupaten Serang, Muninggar, telah 

dibebaskan dari tuntutan atas peristi- wa kematian majikannya. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-11/BANTEN_POST1/RP800%20JUTA%20BEBASKAN%20TKI%20ASAL%20DOMAS=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-11/BANTEN_POST1/RP800%20JUTA%20BEBASKAN%20TKI%20ASAL%20DOMAS=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-11/BANTEN_POST1/RP800%20JUTA%20BEBASKAN%20TKI%20ASAL%20DOMAS=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-11/BANTEN_POST1/RP800%20JUTA%20BEBASKAN%20TKI%20ASAL%20DOMAS=2=1=1.jpg
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Title Temuan Ombudsman 

Media Kabar Cirebon Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Neutral 

Page 11 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-

11/KABAR_CIREBON1/Temuan%20Ombudsman=1=11=1.jpg 

Summary . Temuan Ombudsman. SEBAGAI lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan 

publikyang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan Pemerintah, baik Pemerintah 

Pusat maupun pemerintah daerah yang di dalamnya termasuk BUMN serta badan swasta 

maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, apa 

yang di- lakukan Ombudsman sudah benar. DALAM hal ini Ombudsman Rl telah menunjukkan 

kiner- janya. Atas temuan terse- but, Ombudsman Rl juga menyampaikan sejumlah tindakan 

korektif yang harus ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam kurun waktu 30 hari. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-11/KABAR_CIREBON1/Temuan%20Ombudsman=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-11/KABAR_CIREBON1/Temuan%20Ombudsman=1=11=1.jpg


 

9 

 

Title Kesejahteraan Pascapensiun 

Media Koran Sindo Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Positive 

Page 6 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-

11/KORAN_SINDO1/Kesejahteraan%20Pascapensiun=1=6=1.jpg 

Summary . Kesejahteraan Pascapensiun. TIMBOELSIREGAR. Koordinator Advokasi BPJS Watch/ Pengurus 

OPSI-KRPI. Olemik pencairan danajaminan hari tua (JHT) yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 akhirnya berakhir dengan terbitnya 

Permenaker Nomor 4Tahun 2022. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-11/KORAN_SINDO1/Kesejahteraan%20Pascapensiun=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-11/KORAN_SINDO1/Kesejahteraan%20Pascapensiun=1=6=1.jpg
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Title 3.000 Lowongan 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Neutral 

Page 4 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-

11/PIKIRAN_RAKYAT1/3.000%20Lowongan=1=4=1.jpg 

Summary . 3.000 Lowongan. Satuan Tugas Penanggulangan Pengangguran Kabupaten Bekasi telah 

membuka 3.000 lowongan kerja baru bagi warga Kabupaten Bekasi. Satuan Tugas 

Penanggulangan Pengangguran Kabupaten Bekasi telah membuka 3.000 lowongan kerja baru 

bagi warga Kabupaten Bekasi. Dialokasikan untuk Warga Lokal. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-11/PIKIRAN_RAKYAT1/3.000%20Lowongan=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-11/PIKIRAN_RAKYAT1/3.000%20Lowongan=1=4=1.jpg
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Table Of Contents : 08 July 2022 - 11 July 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 08 July 

2022 

Dalam Forum L20 Road to Bali, 

Sekjen Kemnaker: Perubahan 

Iklim Miliki Dampak Luas bagi 

Masalah Ketenagakerjaan 

Negative Suara.com Hal tersebut diungkapkannya, ketika 

menjadi pembicara pada Forum L20 Road 

to Bali secara virtual, Jakarta, Rabu 

(6/7/2022). Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi mengatakan, perubahan iklim 

merupakan tantangan yang membutuhkan 

respons global. Ini bukan hanya masalah 

lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial 

dan ekonomi. Perubahan iklim juga 

memiliki dampak yang luas pada masalah 

ketenagakerjaan. 

2. 08 July 

2022 

Perubahan iklim memiliki 

implikasi luas untuk masalah 

ketenagakerjaan 

Negative Berita Viral 

Indonesia 

Terbaru 

Perubahan iklim juga berdampak besar 

pada masalah ketenagakerjaan. Anwar 

mengatakan inisiatif awal diambil oleh 

Kementerian Tenaga Kerja, yang berencana 

untuk mengembangkan aksi nasional 

tentang dampak perubahan iklim pada 

sektor ketenagakerjaan, dengan daftar 

pekerjaan utama. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Tenaga Kerja Anwar Sanusi 

mengatakan perubahan iklim merupakan 

tantangan yang perlu ditangani secara 

world. Ini bukan hanya masalah lingkungan, 

tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. 

3. 08 July 

2022 

Perubahan Iklim Miliki Dampak 

Luas bagi Masalah 

Ketenagakerjaan 

Negative Kuponindon

esia.com 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 

mengatakan, perubahan iklim merupakan 

tantangan yang membutuhkan respons 

global. Perubahan iklim juga memiliki 

dampak yang luas pada masalah 

ketenagakerjaan. TRIBUNNEWS.COM- BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali 

membayarkan santunan kepada ahli waris 

dari seorang pekerja yang. Ini bukan hanya 

masalah lingkungan, tetapi menjadi 

masalah sosial dan ekonomi. 

http://www.suara.com/bisnis/2022/07/08/094236/dalam-forum-l20-road-to-bali-sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-bagi-masalah-ketenagakerjaan
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/08/094236/dalam-forum-l20-road-to-bali-sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-bagi-masalah-ketenagakerjaan
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/08/094236/dalam-forum-l20-road-to-bali-sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-bagi-masalah-ketenagakerjaan
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/08/094236/dalam-forum-l20-road-to-bali-sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-bagi-masalah-ketenagakerjaan
http://jlksjfdiweslfkj.com/perubahan-iklim-memiliki-implikasi-luas-untuk-masalah-ketenagakerjaan
http://jlksjfdiweslfkj.com/perubahan-iklim-memiliki-implikasi-luas-untuk-masalah-ketenagakerjaan
http://jlksjfdiweslfkj.com/perubahan-iklim-memiliki-implikasi-luas-untuk-masalah-ketenagakerjaan
http://kuponindonesia.com/2022/07/08/perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-bagi-masalah-ketenagakerjaan
http://kuponindonesia.com/2022/07/08/perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-bagi-masalah-ketenagakerjaan
http://kuponindonesia.com/2022/07/08/perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-bagi-masalah-ketenagakerjaan
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4. 08 July 

2022 

Dicky Topan Meninggal Karena 

Pembengkakan Jantung, 

Waspadai Sebab dan Risikonya 

Negative Kuponindon

esia.com 

Kabar duka kembali menyelimuti industri 

hiburan Indonesia, bintang sinetron Dicky 

Topan meninggal dunia pada Jumat, 7 Juli 

2022 setelah sempat alami pembengkakan 

jantung. Kabar meninggalnya Dicky 

disampaikan langsung ibu Lusi Yanti, yang 

bercerita bahwa anaknya sudah berjuang 

alami pembengkakan jantung. "Iya, Dicky 

meninggal. Maafin kesalahan Dicky ya," ujar 

Lusi sambil menangis, saat dikonfirmasi 

lewat sambungan telepon pada Jumat dini 

hari (8/7/2022). 

5. 08 July 

2022 

Nathalie Holscher Gugat Cerai 

Sule setelah Hampir 2 Tahun 

Menikah 

Negative Kuponindon

esia.com 

Rumah tangga Nathalie Holscher dan Sule 

berada di ujung tanduk. Nathalie 

dikonfirmasi menggugat cerai Sule pada 

awal bulan ini ke Pengadilan Agama 

Cikarang, sidang cerai perdana mereka juga 

dijadwalkan pada 20 Juli. Panitera 

Pengadilan Agama Cikarang Maman 

Suherman mengonfirmasi gugatan cerai 

yang dilayangkan Nathalie Holscher pada 

Sule tertanggal 3 Juli 2022. "Perkara 

tersebut berdasarkan surat gugatan tanggal 

3 Juli 2022 atas nama Nathalie Holscher 

yang dikuasakan kepada Maja Besar Surya 

melawan Sutisna. 

6. 08 July 

2022 

Soal Penempatan ke Taiwan, 

BP2MI Sebut Apjati Hanya 

Pikirkan Kepentingan Bisnisnya 

Neutral Polhukam.i

d 

Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) secara resmi 

menanggapi tuduhan dan keluhan yang 

disampaikan Asosiasi Perusahaan Jasa 

Tenaga Kerja Indonesia kepada Kepala 

Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko terkait 

problem antrean penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) ke Taiwan. 

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Utama 

BP2MI, Achmad Kartiko, menyebut tuduhan 

Apjati tidak tepat dan tidak berdasar. Kan 

Apjati pun waktu itu menjawab dengan 

alasan karena situasi pandemi Covid-19," 

ujar Kartiko dalam keterangan tertulis, 

Kamis (7/8) kemarin. Apjati pun akhirnya 

berkilah ini lantaran masalah pandemi 

Covid-19. 

http://kuponindonesia.com/2022/07/08/dicky-topan-meninggal-karena-pembengkakan-jantung-waspadai-sebab-dan-risikonya
http://kuponindonesia.com/2022/07/08/dicky-topan-meninggal-karena-pembengkakan-jantung-waspadai-sebab-dan-risikonya
http://kuponindonesia.com/2022/07/08/dicky-topan-meninggal-karena-pembengkakan-jantung-waspadai-sebab-dan-risikonya
http://kuponindonesia.com/2022/07/08/nathalie-holscher-gugat-cerai-sule-setelah-hampir-2-tahun-menikah
http://kuponindonesia.com/2022/07/08/nathalie-holscher-gugat-cerai-sule-setelah-hampir-2-tahun-menikah
http://kuponindonesia.com/2022/07/08/nathalie-holscher-gugat-cerai-sule-setelah-hampir-2-tahun-menikah
http://polhukam.id/2022/07/08/soal-penempatan-ke-taiwan-bp2mi-sebut-apjati-hanya-pikirkan-kepentingan-bisnisnya
http://polhukam.id/2022/07/08/soal-penempatan-ke-taiwan-bp2mi-sebut-apjati-hanya-pikirkan-kepentingan-bisnisnya
http://polhukam.id/2022/07/08/soal-penempatan-ke-taiwan-bp2mi-sebut-apjati-hanya-pikirkan-kepentingan-bisnisnya
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7. 08 July 

2022 

Sekjan Anwar: Perubahan Iklim 

Berdampak Luas Pada 

Ketenagakerjaan 

Negative Jurnas Perubahan iklim merupakan tantangan 

yang membutuhkan respon global. 

Perubahan iklim juga memiliki dampak yang 

luas pada masalah ketenagakerjaan. Hal 

tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi ketika menjadi pembicara pada 

Forum L20 Road To Bali secara virtual, Rabu 

(6/7/2022). Anwar Sanusi mengatakan, 

inisiatif awal diambil oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan yang berencana 

mengembangkan aksi nasional terhadap 

dampak perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan 

kritis. 

8. 08 July 

2022 

Lirik Bontang, Korsel Cari 

Ribuan Juru Las - MEDIA 

KALTIM 

Neutral Mediakalti

m.com 

Pemkot Bontang akan mengupayakan 

pengiriman tenaga kerja tersertifikasi ke 

Korea Selatan (Korsel). Ini disampaikan 

Kadis Ketenagakerjaan Bontang Abdu Safa 

Muha usai melaksanakan pertemuan zoom 

dengan KBRI Korsel pada Jumat (8/7/2022). 

Menurutnya, ada peluang bagi tenaga kerja 

Bontang untuk bekerja di Korsel, semisal 

untuk juru las atau welder. Namun dalam 

kerja sama disepakati, Pemkot Bontang 

tidak boleh mengirimkan secara langsung, 

tapi harus menggunakan agensi Korsel yang 

ada di Indonesia. 

9. 08 July 

2022 

Kemnaker Berencana 

Mengembangkan Aksi Nasional 

Dampak Perubahan Iklim Pada 

Sektor Ketenagakerjaan 

Negative Progresnew

s.info 

Perubahan iklim merupakan tantangan 

yang membutuhkan respon global. 

Perubahan iklim juga memiliki dampak yang 

luas pada masalah ketenagakerjaan. Hal 

tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi ketika menjadi pembicara pada 

Forum L20 Road To Bali secara virtual, Rabu 

(6/7/2022). Anwar Sanusi mengatakan, 

inisiatif awal diambil oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan yang berencana 

mengembangkan aksi nasional terhadap 

dampak perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan 

kritis. 

http://www.jurnas.com/artikel/120221/Sekjan-Anwar-Perubahan-Iklim-Berdampak-Luas-Pada-Ketenagakerjaan
http://www.jurnas.com/artikel/120221/Sekjan-Anwar-Perubahan-Iklim-Berdampak-Luas-Pada-Ketenagakerjaan
http://www.jurnas.com/artikel/120221/Sekjan-Anwar-Perubahan-Iklim-Berdampak-Luas-Pada-Ketenagakerjaan
http://mediakaltim.com/lirik-bontang-korsel-cari-ribuan-juru-las
http://mediakaltim.com/lirik-bontang-korsel-cari-ribuan-juru-las
http://mediakaltim.com/lirik-bontang-korsel-cari-ribuan-juru-las
http://progresnews.info/2022/07/08/7953
http://progresnews.info/2022/07/08/7953
http://progresnews.info/2022/07/08/7953
http://progresnews.info/2022/07/08/7953
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10. 08 July 

2022 

Tidak Ada Cuti Libur Bersama 

ASN Setelah Idul Adha 

Neutral Fajar 

Harapan 

Merujuk surat keputusan tersebut, 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur 

(Kotim) mewanti-wanti kepada seluruh 

Aparatur Sipil Negara (ASN) agar 

mematuhinya. "Tidak ada cuti libur 

bersama setelah Hari Raya Idul Adha, Senin 

11 Juli ASN wajib masuk kantor. - Sesuai 

Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 

375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 20202 cuti 

bersama Idul Adha tidak ada. Adapun 

terkait penetapan perubahan hari libur dan 

cuti bersama tahun 2022 tertuang dalam 

SKB 3 Menteri Nomor 375 Tahun 2022, 

Nomor 1 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022. 

11. 08 July 

2022 

Perubahan Iklim Berdampak 

Luas pada Masalah 

Ketenagakerjaan 

Negative Media 

Indonesia 

PERUBAHAN iklim merupakan tantangan 

yang membutuhkan respons global, 

lantaran bisa menyebabkan masalah 

lingkungan maupun masalah sosial dan 

ekonomi. Perubahan iklim juga berdampak 

luas pada masalah ketenagakerjaan. Anwar 

mengatakan, inisiatif awal diambil oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan yang 

berencana mengembangkan aksi nasional 

terhadap dampak perubahan iklim pada 

sektor ketenagakerjaan dan daftar 

pekerjaan kritis. Ia menambahkan, saat ini 

Indonesia menghadapi tantangan ekonomi 

dan lingkungan yang menuntut Indonesia 

harus lebih inovatif dalam menemukan cara 

lebih efektif untuk merespon perubahan 

pola dan tuntutan di pasar tenaga kerja. 

12. 08 July 

2022 

Perubahan Iklim Berimbas Luas 

terhadap Sektor 

Ketenagakerjaan 

Negative Investor 

Daily 

Perubahan iklim juga bisa berimbas 

terhadap ketenagakerjaan. Sekretaris 

Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan(Kemenaker) Anwar Sanusi 

mengatakan pihaknya berencana 

mengembangkan aksi nasional terhadap 

dampak perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan 

kritis. - Perubahan iklim merupakan 

tantangan yang membutuhkan respons 

global. Tantangan bukan sekedar 

lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial 

dan ekonomi. 

http://www.fajarharapan.id/2022/07/tidak-ada-cuti-libur-bersama-asn.html
http://www.fajarharapan.id/2022/07/tidak-ada-cuti-libur-bersama-asn.html
http://mediaindonesia.com/ekonomi/505250/perubahan-iklim-berdampak-luas-pada-masalah-ketenagakerjaan
http://mediaindonesia.com/ekonomi/505250/perubahan-iklim-berdampak-luas-pada-masalah-ketenagakerjaan
http://mediaindonesia.com/ekonomi/505250/perubahan-iklim-berdampak-luas-pada-masalah-ketenagakerjaan
http://investor.id/national/299162/perubahan-iklim-berimbas-luas-terhadap-sektor-ketenagakerjaan
http://investor.id/national/299162/perubahan-iklim-berimbas-luas-terhadap-sektor-ketenagakerjaan
http://investor.id/national/299162/perubahan-iklim-berimbas-luas-terhadap-sektor-ketenagakerjaan
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13. 08 July 

2022 

Segera Dicairkan Kemnaker, 

Cara Cek Nama Penerima BSU 

2022 Masih Lewat 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id? 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Masyarakat diimbau untuk segera buka 

handphone (HP) dan login ke 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Dengan 

login ke bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, 

masyarakat khususnya pekerja bisa cek 

nama penerima BSU 2022 yang 

direncanakan segera disalurkan Kemnaker. 

Adapun cara cek penerima BSU 2022 

dengan login ke 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id akan 

disajikan di artikel ini. Sebagaimana 

diketahui, pekerja sampai saat ini masih 

terus menantikan pencairan BSU 2022 dari 

Kemnaker sebesar Rp1 juta. Seperti yang 

telah dijelaskan Kemanker sebelumnya, 

BSU 2022 akan segera disalurkan kepada 

para pekerja yang telah memenuhi syarat 

yang kini masih digodok. 

14. 08 July 

2022 

Kode! BSU 2022 Cair Agustus? 

Ini Kata Kemnaker 

Neutral Ayo 

Bandung 

BSU 2022 kapan cair, Agustus seperti tahun 

lalu? Program BSU 2022 diberikan dengan 

tujuan dapat meningkatkan kemampuan 

ekonomi masyarakat, terutama bagi para 

pekerja atau buruh yang terdampak Covid-

19. : BSU 2022 Cair Dalam Waktu Dekat, 

Pastikan Memenuhi Kriteria Ini. Dan pada 

tahun 2022, Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan telah 

mengalokasikan dana sebesar Rp8,8 Triliun. 

: Presiden Jokowi Minta BSU 2022 Cair 

sebelum Idul Adha, Begini Tanggapan dari 

Kemnaker. Berikut pernyataan resmi dari 

Kemnaker soal Pencairan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan. 

15. 08 July 

2022 

BSU 2022 Cair Dalam Waktu 

Dekat, Pastikan Memenuhi 

Kriteria Ini 

Neutral Ayo 

Bandung 

Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

masih terus berkoodinasi dengan pihak 

bank penyalur. : BSU 2022 Cair Bertepatan 

Idul Adha? Dilansir dari laman resmi 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), 

berikut ini kriteria yang harus dipenuhi oleh 

para pekerja yang berhak menerima BSU 

2022. : Presiden Jokowi Minta BSU 2022 

Cair sebelum Idul Adha, Begini Tanggapan 

dari Kemnaker. Inilah kriteria penerima BSU 

2022 yang cair dalam waktu dekat. Sempat 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094949894/segera-dicairkan-kemnaker-cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-masih-lewat-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094949894/segera-dicairkan-kemnaker-cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-masih-lewat-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094949894/segera-dicairkan-kemnaker-cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-masih-lewat-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094949894/segera-dicairkan-kemnaker-cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-masih-lewat-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793841336/kode-bsu-2022-cair-agustus-ini-kata-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793841336/kode-bsu-2022-cair-agustus-ini-kata-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793841286/bsu-2022-cair-dalam-waktu-dekat-pastikan-memenuhi-kriteria-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793841286/bsu-2022-cair-dalam-waktu-dekat-pastikan-memenuhi-kriteria-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793841286/bsu-2022-cair-dalam-waktu-dekat-pastikan-memenuhi-kriteria-ini
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dikabarkan akan cair pada bulan April lalu, 

namun nyatanya hingga saat ini BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 tak kunjung cair. 

16. 08 July 

2022 

Terungkap 3 Kendala BSU 2022 

Tak Kunjung Cair hingga Kini, 

Pencairannya setelah Idul 

Adha? 

Neutral Ayo 

Bandung 

Com dengan judul "3 Kendala BSU 2022 

Belum Cair hingga Akhir Juni, Apakah 

Pencairannya setelah Idul Adha?". 

Terungkap tiga kendala BSU 2022 tak 

kunjung cair hingga saat ini. Mengapa BSU 

2022 tak kunjung cair tentu menjadi 

pertanyaan besar dari para pekerja atau 

buruh. Lantas apa sebenarnya penyebab 

BSU 2022 tak kunjung cair hingga Juli 2022? 

17. 08 July 

2022 

Kemnaker Siapkan Aksi 

Nasional Sikapi Dampak 

Perubahan Iklim ke Sektor 

Ketenagakerjaan 

Negative Obligasi.id Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar 

Sanusi menyampaikan perubahan iklim 

merupakan tantangan yang membutuhkan 

respons global. Dia mengatakan inisiatif 

awal diambil Kemnaker yang berencana 

mengembangkan aksi nasional terhadap 

dampak perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan 

kritis. "Dalam aksi nasional ini, Kemnaker 

akan membuat rencana jangka pendek 

untuk merespons isu transisi yang 

berkeadilan," kata Sekjen Anwar Sanusi saat 

menjadi pembicara pada Forum L20 Road 

To Bali secara virtual, Rabu (6/7). Apalagi 

perubahan iklim juga memiliki dampak yang 

luas pada masalah ketenagakerjaan. 

18. 08 July 

2022 

Sekjen Kemnaker: Perubahan 

Iklim Miliki Dampak Luas 

Masalah Ketenagakerjaan 

Negative Merdeka Perubahan iklim merupakan tantangan 

yang membutuhkan respon global. 

Perubahan iklim juga memiliki dampak yang 

luas pada masalah ketenagakerjaan. Hal 

tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi ketika menjadi pembicara pada 

Forum L20 Road To Bali secara virtual, Rabu 

(6/7). Anwar Sanusi mengatakan, inisiatif 

awal diambil oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan yang berencana 

mengembangkan aksi nasional terhadap 

dampak perubahan iklim pada sektor 

http://www.ayojakarta.com/news/pr-763841715/terungkap-3-kendala-bsu-2022-tak-kunjung-cair-hingga-kini-pencairannya-setelah-idul-adha
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763841715/terungkap-3-kendala-bsu-2022-tak-kunjung-cair-hingga-kini-pencairannya-setelah-idul-adha
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763841715/terungkap-3-kendala-bsu-2022-tak-kunjung-cair-hingga-kini-pencairannya-setelah-idul-adha
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763841715/terungkap-3-kendala-bsu-2022-tak-kunjung-cair-hingga-kini-pencairannya-setelah-idul-adha
http://obligasi.id/external/306316
http://obligasi.id/external/306316
http://obligasi.id/external/306316
http://obligasi.id/external/306316
http://www.merdeka.com/peristiwa/sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan.html
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ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan 

kritis. 

19. 08 July 

2022 

Sekjen Kemnaker: Perubahan 

Iklim Miliki Dampak Luas 

Masalah Ketenagakerjaan - 

Aira Transport 

Negative Aira 

Transport 

Perubahan iklim merupakan tantangan 

yang membutuhkan respon global. 

Perubahan iklim juga memiliki dampak yang 

luas pada masalah ketenagakerjaan. Hal 

tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi ketika menjadi pembicara pada 

Forum L20 Road To Bali secara virtual, Rabu 

(6/7). Anwar Sanusi mengatakan, inisiatif 

awal diambil oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan yang berencana 

mengembangkan aksi nasional terhadap 

dampak perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan 

kritis. 

20. 08 July 

2022 

Kemnaker Siapkan Aksi 

Nasional Sikapi Dampak 

Perubahan Iklim ke Sektor 

Ketenagakerjaan 

Negative Jawa Post 

National 

Network 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar 

Sanusi menyampaikan perubahan iklim 

merupakan tantangan yang membutuhkan 

respons global. Dia mengatakan inisiatif 

awal diambil Kemnaker yang berencana 

mengembangkan aksi nasional terhadap 

dampak perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan 

kritis. "Dalam aksi nasional ini, Kemnaker 

akan membuat rencana jangka pendek 

untuk merespons isu transisi yang 

berkeadilan," kata Sekjen Anwar Sanusi saat 

menjadi pembicara pada Forum L20 Road 

To Bali secara virtual, Rabu (6/7). Apalagi 

perubahan iklim juga memiliki dampak yang 

luas pada masalah ketenagakerjaan. 

21. 08 July 

2022 

Dexton Utus Karyawan Terbaik 

Ikuti Pelatihan AK3U 

Positive Analisa 

Daily 

Dexton (PT Dextonindo Persada), 

perusahaan yang bergerak di bidang ready 

mix (beton siap pakai) dan precast (beton 

pra cetak), mengutus salah satu karyawan 

terbaiknya untuk mengikuti program 

sertifikasi pelatihan Ahli K3 Umum (AK3U). 

"Perusahaan (PT Dextonindo Persada) 

mengirimkan karyawan bernama Rudiawan, 

untuk mengikuti pelatihan terkait K3. 

Harapan perusahaan, kedepannya dapat 

http://airatransport.com/158317/sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
http://airatransport.com/158317/sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
http://airatransport.com/158317/sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
http://airatransport.com/158317/sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-siapkan-aksi-nasional-sikapi-dampak-perubahan-iklim-ke-sektor-ketenagakerjaan
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-siapkan-aksi-nasional-sikapi-dampak-perubahan-iklim-ke-sektor-ketenagakerjaan
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-siapkan-aksi-nasional-sikapi-dampak-perubahan-iklim-ke-sektor-ketenagakerjaan
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-siapkan-aksi-nasional-sikapi-dampak-perubahan-iklim-ke-sektor-ketenagakerjaan
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/07/08/1032169/dexton-utus-karyawan-terbaik-ikuti-pelatihan-ak3u
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/07/08/1032169/dexton-utus-karyawan-terbaik-ikuti-pelatihan-ak3u
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menjadi pilar penegak K3 yang akan 

menjalankan dan mengawasi penerapan K3 

di Dexton dengan baik sesuai dengan 

prosedur yang sebenar-benarnya," ungkap 

Manager Operasional Dexton, dalam pesan 

elektronik yang diterima, Jumat (8/7). 

Dexton menginginkan seluruh karyawannya 

tetap nyaman dan selamat dalam 

melakukan aktivitas kerja. 

22. 08 July 

2022 

Ini Perbedaan PKWT dan 

PKWTT yang Pekerja Harus 

Tahu 

Neutral Riau Online Jika PKWT tidak dibuat dalam bahasa 

Indonesia dan huruf latin maka perjanjian 

kerja akan berubah menjadi PKWTT sejak 

adanya hubungan kerja Bila pembuatan 

PKWT tidak memenuhi ketentuan pasal 4 

ayat 2 dan pasal 5 ayat 2 dalam Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 

100/MEN.IV/2004 maka PKWT menjadi 

PKWTT sejak adanya hubungan kerja JIka 

PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan 

dengan produk baru menyimpang dari 

ketentuan pasal 8 ayat 2 dan 3 Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 

100/MEN.IV/2004, maka PKWT berubah 

jadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan 

Bila pembaharuan PKWT tidak melalui masa 

tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya 

perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan 

lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi No. 100/MEN.IV/2004 maka 

PKWT berubah jadi PKWTT sejak tidak 

terpenuhinya syarat PKWT tersebut Bila 

pengusaha mengakhiri hubungan kerja 

dengan PKWTT sebagaimana dimaksud di 

pasal 15 ayat 1,2,3, dan 4 maka hak pekerja 

dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

PKWTT. Secara hukum dan perundang-

undangan, dikenal dua perjanjian kerja 

yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak 

Tertentu (PKWTT). Perusahaan dapat 

memperbarui PKWT jika pekerjaan yang 

sedang dikerjakan oleh karyawan terkait 

belum dapat diselesaikan sesuai dengan 

http://www.riauonline.co.id/riau/read/2022/07/08/ini-perbedaan-pkwt-dan-pkwtt-yang-pekerja-harus-tahu
http://www.riauonline.co.id/riau/read/2022/07/08/ini-perbedaan-pkwt-dan-pkwtt-yang-pekerja-harus-tahu
http://www.riauonline.co.id/riau/read/2022/07/08/ini-perbedaan-pkwt-dan-pkwtt-yang-pekerja-harus-tahu
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tenggat waktu di perjanjian. PKWT juga bisa 

diberikan kepada karyawan kontrak yang 

sedang menjalani proses masa percobaan 

sebelum diangkat menjadi karyawan tetap. 

23. 08 July 

2022 

Kemnaker rencanakan aksi 

nasional atasi dampak 

perubahan iklim 

Positive Antara 

Kalteng 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

merencanakan aksi nasional untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim di 

sektor ketenagakerjaan. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

merencanakan aksi nasional untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim di 

sektor ketenagakerjaan. Namun, dia tidak 

mengelaborasi rencana aksi nasional yang 

ditujukan untuk mengatasi dampak 

perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan. Namun, dia tidak 

mengelaborasi rencana aksi nasional yang 

ditujukan untuk mengatasi dampak 

perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan. 

24. 08 July 

2022 

Kemnaker rencanakan aksi 

nasional atasi dampak 

perubahan iklim 

Positive Antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

merencanakan aksi nasional untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim di 

sektor ketenagakerjaan. Namun, dia tidak 

mengelaborasi rencana aksi nasional yang 

ditujukan untuk mengatasi dampak 

perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan. Indonesia sudah 

menunjukkan komitmen untuk 

menurunkan emisi dan mengatasi dampak 

perubahan iklim dengan meratifikasi 

Perjanjian Paris serta memasukkan 

pertimbangan iklim dalam penyusunan 

agenda pembangunan dan kebijakan 

nasional. Sekretaris Jenderal Kemnaker 

Anwar Sanusi sebagaimana dikutip dalam 

siaran pers kementerian di Jakarta, Jumat, 

mengemukakan bahwa perubahan iklim 

telah menimbulkan dampak pada kondisi 

lingkungan dan ekonomi, termasuk sektor 

ketenagakerjaan. 

http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim
http://www.antaranews.com/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim
http://www.antaranews.com/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim
http://www.antaranews.com/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim
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25. 08 July 

2022 

Kemnaker rencanakan aksi 

nasional atasi dampak 

perubahan iklim 

Positive Antara 

Jateng 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

merencanakan aksi nasional untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim di 

sektor ketenagakerjaan. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

merencanakan aksi nasional untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim di 

sektor ketenagakerjaan. Namun, dia tidak 

mengelaborasi rencana aksi nasional yang 

ditujukan untuk mengatasi dampak 

perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan. Namun, dia tidak 

mengelaborasi rencana aksi nasional yang 

ditujukan untuk mengatasi dampak 

perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan. 

26. 08 July 

2022 

Kemnaker rencanakan aksi 

nasional atasi dampak 

perubahan iklim 

Positive Antara 

Sulteng 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

merencanakan aksi nasional untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim di 

sektor ketenagakerjaan. Namun, dia tidak 

mengelaborasi rencana aksi nasional yang 

ditujukan untuk mengatasi dampak 

perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan. Indonesia sudah 

menunjukkan komitmen untuk 

menurunkan emisi dan mengatasi dampak 

perubahan iklim dengan meratifikasi 

Perjanjian Paris serta memasukkan 

pertimbangan iklim dalam penyusunan 

agenda pembangunan dan kebijakan 

nasional. Sekretaris Jenderal Kemnaker 

Anwar Sanusi sebagaimana dikutip dalam 

siaran pers kementerian di Jakarta, Jumat, 

mengemukakan bahwa perubahan iklim 

telah menimbulkan dampak pada kondisi 

lingkungan dan ekonomi, termasuk sektor 

ketenagakerjaan. 

27. 08 July 

2022 

Kemnaker rencanakan aksi 

nasional atasi dampak 

perubahan iklim 

Positive Antara 

Sumut 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

merencanakan aksi nasional untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim di 

sektor ketenagakerjaan. Namun, dia tidak 

mengelaborasi rencana aksi nasional yang 

ditujukan untuk mengatasi dampak 

perubahan iklim pada sektor 

http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim
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ketenagakerjaan. Indonesia sudah 

menunjukkan komitmen untuk 

menurunkan emisi dan mengatasi dampak 

perubahan iklim dengan meratifikasi 

Perjanjian Paris serta memasukkan 

pertimbangan iklim dalam penyusunan 

agenda pembangunan dan kebijakan 

nasional. Sekretaris Jenderal Kemnaker 

Anwar Sanusi sebagaimana dikutip dalam 

siaran pers kementerian di Jakarta, Jumat, 

mengemukakan bahwa perubahan iklim 

telah menimbulkan dampak pada kondisi 

lingkungan dan ekonomi, termasuk sektor 

ketenagakerjaan. 

28. 08 July 

2022 

Kemnaker rencanakan aksi 

nasional atasi dampak 

perubahan iklim 

Positive Antara Riau Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

merencanakan aksi nasional untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim di 

sektor ketenagakerjaan. Namun, dia tidak 

mengelaborasi rencana aksi nasional yang 

ditujukan untuk mengatasi dampak 

perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan. Indonesia sudah 

menunjukkan komitmen untuk 

menurunkan emisi dan mengatasi dampak 

perubahan iklim dengan meratifikasi 

Perjanjian Paris serta memasukkan 

pertimbangan iklim dalam penyusunan 

agenda pembangunan dan kebijakan 

nasional. Sekretaris Jenderal Kemnaker 

Anwar Sanusi sebagaimana dikutip dalam 

siaran pers kementerian di Jakarta, Jumat, 

mengemukakan bahwa perubahan iklim 

telah menimbulkan dampak pada kondisi 

lingkungan dan ekonomi, termasuk sektor 

ketenagakerjaan. 

29. 08 July 

2022 

Kemnaker rencanakan aksi 

nasional atasi dampak 

perubahan iklim 

Positive Newsexplor

er.net 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

merencanakan aksi nasional untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim di 

sektor ketenagakerjaan. Namun, dia tidak 

mengelaborasi rencana aksi nasional yang 

ditujukan untuk mengatasi dampak 

perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan. Indonesia sudah 

menunjukkan komitmen untuk 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim
http://newsexplorer.net/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim-s2444253.html
http://newsexplorer.net/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim-s2444253.html
http://newsexplorer.net/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim-s2444253.html
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menurunkan emisi dan mengatasi dampak 

perubahan iklim dengan meratifikasi 

Perjanjian Paris serta memasukkan 

pertimbangan iklim dalam penyusunan 

agenda pembangunan dan kebijakan 

nasional. Sekretaris Jenderal Kemnaker 

Anwar Sanusi sebagaimana dikutip dalam 

siaran pers kementerian di Jakarta, Jumat, 

mengemukakan bahwa perubahan iklim 

telah menimbulkan dampak pada kondisi 

lingkungan dan ekonomi, termasuk sektor 

ketenagakerjaan. 

30. 08 July 

2022 

Kemnaker rencanakan aksi 

nasional atasi dampak 

perubahan iklim 

Positive Antara 

Papua 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

merencanakan aksi nasional untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim di 

sektor ketenagakerjaan. Namun, dia tidak 

mengelaborasi rencana aksi nasional yang 

ditujukan untuk mengatasi dampak 

perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan. Indonesia sudah 

menunjukkan komitmen untuk 

menurunkan emisi dan mengatasi dampak 

perubahan iklim dengan meratifikasi 

Perjanjian Paris serta memasukkan 

pertimbangan iklim dalam penyusunan 

agenda pembangunan dan kebijakan 

nasional. Sekretaris Jenderal Kemnaker 

Anwar Sanusi sebagaimana dikutip dalam 

siaran pers kementerian di Jakarta, Jumat, 

mengemukakan bahwa perubahan iklim 

telah menimbulkan dampak pada kondisi 

lingkungan dan ekonomi, termasuk sektor 

ketenagakerjaan. 

31. 08 July 

2022 

Nusa Tenggara Barat Raih 

Penghargaan Provinsi yang 

Konsisten dalam Penegakan 

Hukum Ketenagakerjaan 

Positive Harian Nusa Dalam acara Rapat Koordinasi Nasional 

Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2022, 

yang mengangkat tema "Reformasi 

Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam 

Meningkatkan Profesionalisme Pengawas 

Ketenagakerjaan", di Jakarta, Selasa-Kamis 

(5-7 Juli 2022), Provinsi Nusa Tenggara 

Barat menjadi salah satu provinsi bersama 

11 Provinsi lainnya di Indonesia yang 

dianugerahi Penghargaan Nasional Sebagai 

Provinsi yang Konsisten dalam Penegakan 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim
http://hariannusa.com/2022/07/08/ntb-raih-penghargaan-provinsi-yang-konsisten-dalam-penegakan-hukum-ketenagakerjaan
http://hariannusa.com/2022/07/08/ntb-raih-penghargaan-provinsi-yang-konsisten-dalam-penegakan-hukum-ketenagakerjaan
http://hariannusa.com/2022/07/08/ntb-raih-penghargaan-provinsi-yang-konsisten-dalam-penegakan-hukum-ketenagakerjaan
http://hariannusa.com/2022/07/08/ntb-raih-penghargaan-provinsi-yang-konsisten-dalam-penegakan-hukum-ketenagakerjaan
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Hukum Ketenagakerjaan. Penghargaan dari 

Mentri Ketenagakerjaan Ida Fauzia 

tersebut, diterima langsung Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi, 

S.Sos.MH, selasa Malam, di hotel Holiday in 

Jakarta. Penghargaan ini diraih, karena 

dalam satu tahun terakhir Nusa Tenggara 

Barat dinilai memiliki progres yang baik 

dalam menangani berbagai masalah 

ketenagakerjaan. Langkah-langkah 

kolaborasi dengan seluruh stakeholder 

serta konsolidasi dalam proses mengatasi 

kasus ketenagakerjaan di Nusa Tenggara 

Barat sudah terlihat. 

32. 08 July 

2022 

BP2MI Angkat Bicara Soal 

Apjati yang Mengadu ke 

Moeldoko terkait Penempatan 

PMI 

Neutral Tribun 

News 

Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) merespons soal keluhan 

yang disampaikan Asosiasi Perusahaan Jasa 

Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) kepada 

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko. 

Sebelumnya, pada Selasa (5/7/2022), 

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko 

menerima kedatangan pengurus Asosiasi 

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia 

(Apjati), di gedung Bina Graha Jakarta. 

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Utama 

BP2MI Achmad Kartiko menyebut bahwa 

apa yang disampaikan Apjati tidak tepat 

dan tidak berdasar. Kan Apjati pun waktu 

itu menjawab dengan alasan karena situasi 

pandemi Covid-19," kata Kartiko dalam 

keterangan kepada wartawan, Jumat 

(8/7/2022). 

33. 08 July 

2022 

Retribusi Tenaga Asing KEK tak 

Bisa Masuk Kas Batam, 

Langsung ke Pusat 

Neutral Tribun 

News 

Batam 

Saat ini baru Peraturan Daerah (Perda) 

retribusi yang sudah selesai dan bisa 

diterapkan di Batam. Demikian 

diungkapkan Kepala Badan Pendapatan 

Daerah (Bapenda) Batam, Raja Azmansyah. 

Akibat belum disetujuinya Perda tersebut, 

Pemko Batam masih menunda 

pemberlakuan rencana kenaikan tarif parkir 

kendaraan khusus. Rencananya Pemko 

Batam akan menaikkan tarif parkir khusus 

untuk kendaraan roda dua Rp 1.000 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/08/bp2mi-angkat-bicara-soal-apjati-yang-mengadu-ke-moeldoko-terkait-penempatan-pmi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/08/bp2mi-angkat-bicara-soal-apjati-yang-mengadu-ke-moeldoko-terkait-penempatan-pmi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/08/bp2mi-angkat-bicara-soal-apjati-yang-mengadu-ke-moeldoko-terkait-penempatan-pmi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/08/bp2mi-angkat-bicara-soal-apjati-yang-mengadu-ke-moeldoko-terkait-penempatan-pmi
http://batam.tribunnews.com/2022/07/08/retribusi-tenaga-asing-kek-tak-bisa-masuk-kas-batam-langsung-ke-pusat
http://batam.tribunnews.com/2022/07/08/retribusi-tenaga-asing-kek-tak-bisa-masuk-kas-batam-langsung-ke-pusat
http://batam.tribunnews.com/2022/07/08/retribusi-tenaga-asing-kek-tak-bisa-masuk-kas-batam-langsung-ke-pusat
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menjadi 2.000 per jam, begitu juga dengan 

tarif kendaraan roda empat Rp 2.000 

menjadi Rp 4.000. Kepala Dinas Tenaga 

Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti 

menyampaikan penerimaan retribusi dari 

IMTA sudah mulai berjalan. 

34. 08 July 

2022 

Gubernur Ansar Apresiasi PT 

Infineon Technologies Batam 

Buka Studi Magang untuk Putra 

Daerah 

Positive Batam 

Today 

Gubernur Kepulauan Riau, H Ansar Ahmad 

memuji sekaligus mengucapkan terima 

kasih kepada Managing Director PT Infineon 

Technologies Batam, Budi Amron yang telah 

memberikan peluang besar kepada putra 

daerah Kepri untuk magang di perusahaan 

tersebut. Hal tersebut diungkapkan 

Gubernur Ansar secara langsung melalui 

video call kepada Managing Director PT 

Infineon Technologies Batam, Budi Amron 

beberapa jam sebelum acara Kick Off 

Pemagangan dimulai. "Saya mengucapkan 

terima kasih kepada PT Infineon 

Technologies Batam yang telah 

memberikan kesempatan luas kepada 

putra-putri daerah Kepri untuk magang di 

sini. Gubernur Ansar melalui video call 

tersebut sekaligus menyampaikan 

permohonan maaf berhalangan hadir untuk 

melakukan Kick Off Pemagangan Dalam 

Negeri Tahun 2022 di PT Infineon 

Technologies Batam, Rabu (29/6/2022) 

karena harus menghadiri Rakor Gubernur 

se-Sumatera di Pekanbaru. 

35. 08 July 

2022 

Sertifikat Kompetensi Berlogo 

Burung Garuda Bagi 11 

Wartawan Utama 

Neutral Sindikat 

Post 

Sertifikat Kompetensi berlogo Garuda 

diterbitkan setelah 11 Wartawan itu telah 

mengikuti Sertifikasi dan Uji Kompetensi 

Wartawan yang diselenggarakan LSP Pers 

Indonesia di Tempat Uji Kompetensi 

Sindikat Wartawan Indonesia (TUK SWI) 

jalan Kedung Anyar VII/50 Surabaya, Jawa 

Timur pada tanggal 30 Mei 2022 dan 27 

Juni 2022. 11 Wartawan Utama adalah 

Gatot Irawan, Abdur Rachman, Antonius 

Andika Widya Hartono, Anto Susanto, Catur 

Santoso, Rizal Diansyah Soesanto, Siswoyo, 

Siti Nur Kholifah, Hariyanto, Iswahyudi, dan 

Lilik Abdi Kusuma. LSP Pers Indonesia satu-

http://batamtoday.com/home/read/178201/Gubernur-Ansar-Apresiasi-PT-Infineon-Technologies-Batam-Buka-Studi-Magang-untuk-Putra-Daerah
http://batamtoday.com/home/read/178201/Gubernur-Ansar-Apresiasi-PT-Infineon-Technologies-Batam-Buka-Studi-Magang-untuk-Putra-Daerah
http://batamtoday.com/home/read/178201/Gubernur-Ansar-Apresiasi-PT-Infineon-Technologies-Batam-Buka-Studi-Magang-untuk-Putra-Daerah
http://batamtoday.com/home/read/178201/Gubernur-Ansar-Apresiasi-PT-Infineon-Technologies-Batam-Buka-Studi-Magang-untuk-Putra-Daerah
http://sindikatpost.com/2022/07/08/sertifikat-kompetensi-berlogo-burung-garuda-bagi-11-wartawan-utama
http://sindikatpost.com/2022/07/08/sertifikat-kompetensi-berlogo-burung-garuda-bagi-11-wartawan-utama
http://sindikatpost.com/2022/07/08/sertifikat-kompetensi-berlogo-burung-garuda-bagi-11-wartawan-utama
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satunya lembaga Sertifikasi Kompetensi 

Wartawan yang berlisensi negara melalui 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 

telah menerbitkan 11 Sertifikat Kompetensi 

Wartawan Utama (Pimred dan Redpel). 

Salah satu yang mendapatkan Sertifikat 

Kompetensi adalah Pimpinan Redaksi 

Media Panjinasional Gatot Irawan 

mengatakan merasa bangga mendapat 

Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama 

dari BNSP. 

36. 08 July 

2022 

BSU 2022 Kapan Cair? 

Kemnaker Sampaikan Info Baru 

agar BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta 

Masuk Rekening 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

kapan mencairkan BSU 2022? Kemnaker 

baru-baru ini menjelaskan alasan BSU 2022 

atau BLT subsidi gaji Rp1 juta belum juga 

dicairkan. Padahal, Kemnaker sebelumnya 

sudah mengumumkan bahwa BSU 2022 

atau BLT subsidi gaji Rp1 juta akan masuk 

rekening pekerja sebelum Hari Raya 

Lebaran. Kemnaker menjelaskan bahwa 

pihaknya saat ini masih menyiapkan 

peraturan mengenai penyaluran BSU 2022. 

37. 08 July 

2022 

Pemerintah Seriusi Penyerapan 

SDM pada Pembangunan KITB 

Positive Jabar 

Publisher 

Pelaksanaan pembangunan Kawasan 

Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa 

Tengah, terus dilakukan Pemerintah. Salah 

satu prioritas utama dibentuknya KITB 

adalah untuk mendukung penyediaan 

Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, 

utamanya di Provinsi Jawa Tengah. 

Menindaklanjuti hal tersebut, sesuai 

instruksi Kantor Staf Presiden (KSP), antar 

pemangku kepentingan berkolaborasi 

membahas penyiapan kebutuhan dan 

ketersedian SDM yang dibutuhkan di dalam 

industri KITB. Dalam kunjungannya pada 21 

April 2022 lalu, Presiden RI Joko Widodo 

berharap kawasan ini akan menyerap 

tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya, 

memberikan peluang pekerjaan yang 

sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. 

38. 08 July 

2022 

Gubernur Kepri Ansar, Puji PT 

Infineon Buka Studi Magang 

Untuk Putra Daerah - Lidiknews 

Positive Lidiknews.c

o.id 

KEPRI- Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar 

Ahmad memuji sekaligus mengucapkan 

terima kasih kepada Managing Director PT 

Infineon Technologies Batam Budi Amron 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094952528/bsu-2022-kapan-cair-kemnaker-sampaikan-info-baru-agar-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-rekening
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094952528/bsu-2022-kapan-cair-kemnaker-sampaikan-info-baru-agar-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-rekening
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094952528/bsu-2022-kapan-cair-kemnaker-sampaikan-info-baru-agar-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-rekening
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094952528/bsu-2022-kapan-cair-kemnaker-sampaikan-info-baru-agar-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-rekening
http://www.jabarpublisher.com/index.php/2022/07/08/pemerintah-seriusi-penyerapan-sdm-pada-pembangunan-kitb
http://www.jabarpublisher.com/index.php/2022/07/08/pemerintah-seriusi-penyerapan-sdm-pada-pembangunan-kitb
http://lidiknews.co.id/seputar-kepri/gubernur-ansar-puji-pt-infineon-buka-studi-magang-untuk-putra-daerah
http://lidiknews.co.id/seputar-kepri/gubernur-ansar-puji-pt-infineon-buka-studi-magang-untuk-putra-daerah
http://lidiknews.co.id/seputar-kepri/gubernur-ansar-puji-pt-infineon-buka-studi-magang-untuk-putra-daerah
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yang telah memberikan peluang besar 

kepada putra daerah Kepri untuk magang di 

perusahaan tersebut. Dikutip dari website 

diskominfo Pemprov Kepri, Jum'at 8 Juli 

2022. "Saya mengucapkan terima kasih 

kepada PT Infineon Technologies Batam 

yang telah memberikan kesempatan luas 

kepada putra-putri daerah Kepri untuk 

magang di sini. Gubernur Ansar mengutus 

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Edy 

Prihantara untuk mewakilinya melakukan 

seremonial penekanan tombol Kick Off 

tanda dimulainya pemagangan dalam 

negeri tahun 2022 di Provinsi Kepri. 

39. 08 July 

2022 

BNSP dan LSP Pers Indonesia 

Resmi Terbitkan Sertifikat 

Kompetensi Wartawan | Timor 

Line 

Positive Timorline.c

om 

Sertifikatnya pun dicetak dan diterbitkan 

oleh, menambah kualitas kami selalu 

pemegang," Mairizal, peserta witness SKW 

Padang, Sumatera. Com- Profesi ( ) 

menerbitkan (SKW) 4 buah Skema pada 

(08/07/2022), Profesi ( ) mengeluarkan 

berlogo burung Garuda puluhan Redaksi, 

Redaktur, reporter, dan kameramen yang 

kompeten oleh penguji. Skema yang 

disertifikasi itu adalah Skema Utama, 

Madya, Muda Reporter, dan Muda 

Kameramen. Hence Mandagi yang juga 

menjabat Serikat Republik atau 

menjelaskan, panjang pengurusan lisensi 

yang menyita waktu, tenaga, dan 

kesabaran, terbitnya oleh. 

40. 08 July 

2022 

Kepala BP2MI Di duga Telah 

Melakukan Kebohongan Publik 

Presiden Diminta Panggil Beny 

Rhamdani 

Neutral Mediahuma

spolri.com 

Mohon kiranya Bapak Presiden Jokowidodo 

segera memanggil kepala BP2MI Beny 

Rhamdani untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatannya 

dan Engevaluasi kinerja nya yang 

menyalahgunakan wewenang jabatan 

membuat banyak Kegaduhan dalam Tata 

Kelola Penempatan PMI dan ini sangat 

berbahaya bagi kepentingan negara dan 

Bangsa, kepentingan NKRI dan kepentingan 

Merah Putih. Badan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) yang dikepalai 

oleh Beny Rhamdani diduga kuat telah 

melakukan kebohongan Publik dalam 

http://timorline.com/2022/07/08/bnsp-dan-lsp-pers-indonesia-resmi-terbitkan-sertifikat-kompetensi-wartawan
http://timorline.com/2022/07/08/bnsp-dan-lsp-pers-indonesia-resmi-terbitkan-sertifikat-kompetensi-wartawan
http://timorline.com/2022/07/08/bnsp-dan-lsp-pers-indonesia-resmi-terbitkan-sertifikat-kompetensi-wartawan
http://timorline.com/2022/07/08/bnsp-dan-lsp-pers-indonesia-resmi-terbitkan-sertifikat-kompetensi-wartawan
http://www.mediahumaspolri.com/kepala-bp2mi-di-duga-telah-melakukan-kebohongan-publik-presiden-diminta-panggil-beny-rhamdani
http://www.mediahumaspolri.com/kepala-bp2mi-di-duga-telah-melakukan-kebohongan-publik-presiden-diminta-panggil-beny-rhamdani
http://www.mediahumaspolri.com/kepala-bp2mi-di-duga-telah-melakukan-kebohongan-publik-presiden-diminta-panggil-beny-rhamdani
http://www.mediahumaspolri.com/kepala-bp2mi-di-duga-telah-melakukan-kebohongan-publik-presiden-diminta-panggil-beny-rhamdani
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Conferensi Pers nya pada Kamis 07/07/22 

kemarin dimana beliau mengatakan bahwa 

kenaikan Gaji seluruh Pekerja Asing dan 

penghapusan agency fee di dalam Cost 

Structure untuk Pekerja Domestic 

khususnya Pekerja Migran Indonesia di 

Taiwan merupakan hasil upayanya 

melakukan negosiasi beberapa kali dengan 

pihak Taiwan. Komisi Nasional Lembaga 

Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan 

Keadilan (Komnas LP-KPK) melalui 

Wasekjend 1 Amri Abdi Piliang, kembali 

Angkat bicara meluruskan terkait Press 

Conference yang disuarakan oleh Kepala 

BP2MI Beny Rhamdani (07/07/22) yang 

isinya adalah kebohongan Publik untuk 

menutupi boroknya yang telah 

menghamburkan banyak anggaran untuk 

membuat Peraturan kepala BP2MI No. 09 

Tahun 2020 yang tidak bisa berjalan, 

Kepeutusan-keputusan Kepala BP2MI No. 

214 Tahun 2021, Nomor 72, 101, 102, 103, 

104 Tahun 2022, yang banyak bertentangan 

dengan Undangan-undang dan 

mengakibatkan banyak kegaduhan hingga 

menimbulkan stagnassi penempatan PMI 

yang Resmi dan Prosedural yang saat ini 

dikuasai oleh penempatan Ilegal dan 

Nonprosedural yang dilakukan oleh para 

mafia sindikasi. Setelah Wabah pandemi 

covid-19 telah berakhir dan dibukanya 

kembali aktifitas kerja tanpa pembatasan, 

maka Pemerintah Taiwan dalam Hal ini 

Ministry Of Labour (MOL) kembali 

memanggil para pejabatnya untuk 

merampungkan Rancangan kenaikan Uoah 

Pekerja Asing di Taiwan demi percepatan 

pemulihan Ekonomi Taiwan dan juga 

Negara-negara sumber penyuplai Pekerja 

Asing termasuk Indonesia, maka 

ditetbitkanlah Keputusan Dirjen Binapenta 

No.B-3/2698/PK.02.03/VII/2022, tanggal 5 

Juli 2022 Tentang Join Task Force, yang 

isinya menyebutkan tidak mengacu kepada 

Perka BP2MI No. 09 Tahun 2020 yang 

pernah Beny Rhamdani bersumpah akan 
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mundur dari jabatan sebagai kepala BP2MI 

apabila Perka BP2MI tidak dapat berjalan 

sebagaimana mestinya, ujar Amri. 

41. 08 July 

2022 

BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Cair 

Kapan? Ini Prediksi Jadwalnya 

Positive Ayo 

Surabaya 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 cair kapan? 

AYOSURABAYA.COM-- Pertanyaan terkait 

jadwal BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 cair masih bergulir. 

Pasalnya, BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 yang digadang-

gadang cair April sebelum hari raya Idul 

Fitri, belum juga ada kabar penyaluran 

hingga saat ini. Pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai 

penyelenggara program BSU BLT subsidi 

gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp 1 

juta belum juga memberikan tanggal pasti 

pencairan dana. 

42. 08 July 

2022 

Menyambut KITB, Stafsus 

Menaker: Jangan Sampai 

Warga Batang Hanya Jadi 

Penonton 

Positive Merdeka Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) 

merupakan proyek strategis nasional yang 

akan menyerap banyak tenaga kerja. 

Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini 

belum tentu akan mengatasi tingginya 

angka pengangguran di Kabupaten Batang 

dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar 

kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak 

disiapkan. "Jangan sampai warga Batang 

hanya jadi penonton di tengah deru 

industrialisasi ini. Putra asli Batang ini 

menyatakan telah menyiapkan 10 jurus 

untuk mendukung KITB. 

43. 08 July 

2022 

Anwar Sanusi Ungkap 

Perubahan Iklim Miliki Dampak 

Luas Masalah Ketenagakerjaan 

- Dobrak 

Negative Dobrak.co Hal tersebut diungkapkan Sekretaris 

Jenderal (Sekjen) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi 

ketika menjadi pembicara pada Forum L20 

Road To Bali secara virtual pada Jumat 

(8/7/2022). Anwar Sanusi mengatakan, 

inisiatif awal diambil oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan yang berencana 

mengembangkan aksi nasional terhadap 

dampak perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan 

kritis. "Dengan komitmen dan kerja sama 

internasional, kita dapat melakukan transisi 

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783843946/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-kapan-ini-prediksi-jadwalnya
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783843946/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-kapan-ini-prediksi-jadwalnya
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783843946/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-kapan-ini-prediksi-jadwalnya
http://www.merdeka.com/peristiwa/menyambut-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-warga-batang-hanya-jadi-penonton.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/menyambut-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-warga-batang-hanya-jadi-penonton.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/menyambut-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-warga-batang-hanya-jadi-penonton.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/menyambut-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-warga-batang-hanya-jadi-penonton.html
http://www.dobrak.co/news/pr-933844006/anwar-sanusi-ungkap-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
http://www.dobrak.co/news/pr-933844006/anwar-sanusi-ungkap-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
http://www.dobrak.co/news/pr-933844006/anwar-sanusi-ungkap-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
http://www.dobrak.co/news/pr-933844006/anwar-sanusi-ungkap-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
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ke net zero emission dan mencapai 

ketahanan iklim, sehingga kawasan kita 

muncul lebih kuat dari sebelumnya," ucap 

Anwar Sanusi. Perubahan iklim merupakan 

tantangan yang membutuhkan respon 

global. 

44. 08 July 

2022 

Warga Batang Jangan Hanya 

Jadi Penonton di KITB 

Negative Bisnistoday.

co.id 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) 

merupakan proyek strategis nasional yang 

akan menyerap banyak tenaga kerja. 

Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini 

belum tentu akan mengatasi tingginya 

angka pengangguran di Kabupaten Batang 

dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar 

kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak 

disiapkan. "Jangan sampai warga Batang 

hanya jadi penonton di tengah deru 

industrialisasi ini. Putra asli Batang ini 

menyatakan telah menyiapkan 10 jurus 

untuk mendukung KITB. 

45. 08 July 

2022 

Cara Cek BSU 2022, Rp 1 Juta 

Cair ke Rekening atau Belum? 

Akses Lewat HP Segera untuk 

Cari Nama Anda 

Neutral Ayo 

Bandung 

BLT 1 juta ini akan diberikan kepada 8,8 juta 

pekerja dengan total anggaran Rp8,8 triliun. 

Cara cek BSU 1 juta lewat HP, sangat mudah 

dilakukan. Simak cara cek BSU 2022 cair 

atau belum lewat HP, mudah tanpa pulsa, 

nama Anda terdaftar?. BSU (Bantuan 

Subsidi Upah) atau BLT (Bantuan Langsung 

tunai) akan kembali cair dalam waktu 

dekat. 

46. 08 July 

2022 

Kemenaker Siapkan Tenaga 

Kerja Kompeten untuk 

Kawasan Industri Terpadu 

Batang 

Positive Bisnis 

Indonesia 

Kementerian Ketenagakerjaan akan segera 

memberikan fasilitas pembentukan Skill 

Development Center (SDC) di Kawasan 

Industri Terpadu Batang (KITB). Untuk itu, 

perlu adanya pengembangan kemampuan 

khususnya bagi warga lokal Batang di mana 

KITB tengah dibangun. "Kami akan 

membentuk SDC di Kabupaten Batang yang 

terdiri dari berbagai dinas terkait di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, 

Manajemen KITB, Asosiasi 

Pengusaha/Industri, penyelenggara 

pelatihan kerja, dan penyelenggara 

pendidikan vokasi," ucapnya dalam Focus 

Group Discussion dan Rapat Koordinasi 

lintas-stakeholder bertema 'Kolaborasi 

http://bisnistoday.co.id/warga-batang-jangan-hanya-jadi-penonton-di-kitb
http://bisnistoday.co.id/warga-batang-jangan-hanya-jadi-penonton-di-kitb
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793844132/cara-cek-bsu-2022-rp-1-juta-cair-ke-rekening-atau-belum-akses-lewat-hp-segera-untuk-cari-nama-anda
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793844132/cara-cek-bsu-2022-rp-1-juta-cair-ke-rekening-atau-belum-akses-lewat-hp-segera-untuk-cari-nama-anda
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793844132/cara-cek-bsu-2022-rp-1-juta-cair-ke-rekening-atau-belum-akses-lewat-hp-segera-untuk-cari-nama-anda
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793844132/cara-cek-bsu-2022-rp-1-juta-cair-ke-rekening-atau-belum-akses-lewat-hp-segera-untuk-cari-nama-anda
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220708/12/1552811/kemenaker-siapkan-tenaga-kerja-kompeten-untuk-kawasan-industri-terpadu-batang
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220708/12/1552811/kemenaker-siapkan-tenaga-kerja-kompeten-untuk-kawasan-industri-terpadu-batang
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220708/12/1552811/kemenaker-siapkan-tenaga-kerja-kompeten-untuk-kawasan-industri-terpadu-batang
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220708/12/1552811/kemenaker-siapkan-tenaga-kerja-kompeten-untuk-kawasan-industri-terpadu-batang
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Penyediaan Tenaga Kerja di KITB' dikutip 

dari keterangan resmi Kemenaker, Jumat 

(8/7/2022). Pasalnya, meski potensi 

lapangan kerja akan semakin besar, namun 

belum tentu akan mengatasi tingginya 

angka pengangguran di Kabupaten Batang 

dan Provinsi Jawa Tengah jika pemerintah 

tidak menata pasar kerja dan SDM. 

47. 08 July 

2022 

Stafsus Menaker Berkomitmen 

untuk Permudah Pasar Kerja di 

KITB 

Positive Juraganani

me.id 

Oleh karenanya kita semua harus 

berkomitmen melakukan afirmasi terhadap 

masyarakat lokal untuk dapat mengakses 

pasar kerja di KITB dengan mudah," kata 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, 

Caswiyono Rusydie Cakrawangsa pada 

Focus Grup Discussion dan Rapat Koordinasi 

lintas-stakeholder bertema "Kolaborasi 

Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang 

digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada 

Rabu-Kamis (6-7/7/2022) di Bandung, Jawa 

Barat. Kesembilan, mendorong 

pembentukan Unit Layanan Disabilitas 

(ULD) di Batang untuk memastikan 

penyandang disabilitas juga dapat bekerja 

di KITB. Seperti diketahui, KITB merupakan 

proyek strategis nasional yang akan 

menyerap banyak tenaga kerja. Ia 

menyatakan telah menyiapkan 10 jurus 

untuk mendukung KITB. 

48. 08 July 

2022 

Stafsus Menaker Berkomitmen 

untuk Permudah Pasar Kerja di 

KITB 

Positive Suara.com Oleh karenanya kita semua harus 

berkomitmen melakukan afirmasi terhadap 

masyarakat lokal untuk dapat mengakses 

pasar kerja di KITB dengan mudah," kata 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, 

Caswiyono Rusydie Cakrawangsa pada 

Focus Grup Discussion dan Rapat Koordinasi 

lintas-stakeholder bertema "Kolaborasi 

Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang 

digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada 

Rabu-Kamis (6-7/7/2022) di Bandung, Jawa 

Barat. Kesembilan, mendorong 

pembentukan Unit Layanan Disabilitas 

(ULD) di Batang untuk memastikan 

penyandang disabilitas juga dapat bekerja 

di KITB. Seperti diketahui, KITB merupakan 

http://juragananime.id/artikel/103088/stafsus-menaker-berkomitmen-untuk-permudah-pasar-kerja-di-kitb
http://juragananime.id/artikel/103088/stafsus-menaker-berkomitmen-untuk-permudah-pasar-kerja-di-kitb
http://juragananime.id/artikel/103088/stafsus-menaker-berkomitmen-untuk-permudah-pasar-kerja-di-kitb
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/08/152402/stafsus-menaker-berkomitmen-untuk-permudah-pasar-kerja-di-kitb
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/08/152402/stafsus-menaker-berkomitmen-untuk-permudah-pasar-kerja-di-kitb
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/08/152402/stafsus-menaker-berkomitmen-untuk-permudah-pasar-kerja-di-kitb
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proyek strategis nasional yang akan 

menyerap banyak tenaga kerja. Ia 

menyatakan telah menyiapkan 10 jurus 

untuk mendukung KITB. 

49. 08 July 

2022 

Staf Menteri Tenaga Kerja 

bekerja untuk mempromosikan 

pasar kerja KITB 

Neutral Berita Viral 

Indonesia 

Terbaru 

Oleh karena itu, kita semua harus 

berkomitmen untuk memastikan bahwa 

masyarakat lokal memiliki akses yang 

mudah ke pasar kerja KITB," kata staf 

khusus kepada Menteri Tenaga Kerja, 

Caswiyono Rusydie Cakrawangsa saat focal 

point crew dialogue dan Rapat koordinasi 

lintas pemangku kepentingan bertema 

"Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja untuk 

KITB" digelar Kantor Presiden (KSP) pada 

Rabu hingga Kamis (6-7/7/2022) di 

Bandung, Jawa Barat. Kementerian Tenaga 

Kerja (Kemnaker) telah merumuskan 

berbagai kebijakan dan menerapkan 

berbagai langkah untuk mendukung 

pengembangan dan pengoperasian 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) 

dalam hal ketenagakerjaan. Seperti yang 

kita ketahui bersama, KITB merupakan 

proyek strategis nasional yang akan 

menarik tenaga kerja yang besar. Dia 

mengatakan telah menyiapkan 10 langkah 

untuk mendukung KITB. 

50. 08 July 

2022 

Stafsus Menaker: 

Pembangunan KIT Jangan 

Sampai Warga Lokal Hanya Jadi 

Penonton 

Positive Jurnas Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) 

merupakan proyek strategis nasional yang 

akan menyerap banyak tenaga kerja. Hal itu 

disampaikan oleh Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie 

Cakrawangsa pada Focus Grup Discussion 

dan Rapat Koordinasi lintas-stakeholder 

bertema "Kolaborasi Penyediaan Tenaga 

Kerja di KITB" yang digelar oleh Kantor Staf 

Presiden (KSP) pada Rabu-Kamis (6-

7/7/2022) di Bandung, Jawa Barat. "Jangan 

sampai warga Batang hanya jadi penonton 

di tengah deru industrialisasi ini. Oleh 

karenanya kita semua harus berkomitmen 

melakukan afirmasi terhadap masyarakat 

lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di 

KITB dengan mudah," kata Caswiyono. 

http://jlksjfdiweslfkj.com/staf-menteri-tenaga-kerja-bekerja-untuk-mempromosikan-pasar-kerja-kitb
http://jlksjfdiweslfkj.com/staf-menteri-tenaga-kerja-bekerja-untuk-mempromosikan-pasar-kerja-kitb
http://jlksjfdiweslfkj.com/staf-menteri-tenaga-kerja-bekerja-untuk-mempromosikan-pasar-kerja-kitb
http://www.jurnas.com/artikel/120225/Stafsus-Menaker-Pembangunan-KIT-Jangan-Sampai-Warga-Lokal-Hanya-Jadi-Penonton
http://www.jurnas.com/artikel/120225/Stafsus-Menaker-Pembangunan-KIT-Jangan-Sampai-Warga-Lokal-Hanya-Jadi-Penonton
http://www.jurnas.com/artikel/120225/Stafsus-Menaker-Pembangunan-KIT-Jangan-Sampai-Warga-Lokal-Hanya-Jadi-Penonton
http://www.jurnas.com/artikel/120225/Stafsus-Menaker-Pembangunan-KIT-Jangan-Sampai-Warga-Lokal-Hanya-Jadi-Penonton
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51. 08 July 

2022 

Ditengah Deru Industrialisasi, 

Stafsus Menaker: Jangan 

Sampai Warga Batang Hanya 

Jadi Penonton 

Positive Progresnew

s.info 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) 

merupakan proyek strategis nasional yang 

akan menyerap banyak tenaga kerja. 

Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini 

belum tentu akan mengatasi tingginya 

angka pengangguran di Kabupaten Batang 

dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar 

kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak 

disiapkan. "Jangan sampai warga Batang 

hanya jadi penonton di tengah deru 

industrialisasi ini. Putra asli Batang ini 

menyatakan telah menyiapkan 10 jurus 

untuk mendukung KITB. 

52. 08 July 

2022 

BNSP PERS TERBITKAN 11 

SERTIFIKAT SKW BERLAMBANG 

GARUDA - Berita Panjinasional 

Neutral Panji 

Nasional 

Sertifikat Kompetensi berlambang Garuda 

ini diterbitkan atasnama Negara, setelah 11 

Wartawan itu telah mengikuti Proses 

Sertifikasi dan telah dinyatakan KOMPETEN 

pada Uji Kompetensi Wartawan Utama 

yang diselenggarakan LSP Pers Indonesia di 

Tempat Uji Kompetensi Sindikat Wartawan 

Indonesia (TUK SWI) Surabaya, Jawa Timur 

pada 30 Mei 2022 dan 27 Juni 2022. Maka 

dengan pertimbangan itu, saya ikut 

sertifikasi Kompetensi Wartawan Utama 

yang digelar LSP Pers Indonesia yang 

berLisensi Negara melalui BNSP, Siapa nanti 

yang tidak mengakui Sertifikat berlambang 

Garuda (Negara) itu artinya apa?" tutur 

Gatot. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers 

Indonesia satu-satunya lembaga Sertifikasi 

Kompetensi Wartawan yang berlisensi dari 

Negara melalui Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi (BNSP) Terbitkan 11 Sertifikat 

Kompetensi Wartawan Utama (Pemred dan 

Redpel). Para peserta/Asesi 11 Wartawan 

kategori Utama itu adalah Abdur Rachman 

Sidoarjo, Antonius Andika Surabaya. 

53. 08 July 

2022 

Apjati Ngadu ke KSP Antrean 

Penempatan PMI ke Taiwan 

Bermasalah, BP2MI: 

Tuduhannya Tak Relevan 

Negative Suara.com Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) menanggapi tuduhan 

dan keluhan yang disampaikan Asosiasi 

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia 

(Apjati) kepada Kepala Kantor Staf 

Kepresidenan Moeldoko terkait problem 

antrean penempatan Pekerja Migran 

http://progresnews.info/2022/07/08/7957
http://progresnews.info/2022/07/08/7957
http://progresnews.info/2022/07/08/7957
http://progresnews.info/2022/07/08/7957
http://panjinasional.net/2022/07/08/bnsp-pers-terbitkan-11-sertifikat-skw-berlambang-garuda
http://panjinasional.net/2022/07/08/bnsp-pers-terbitkan-11-sertifikat-skw-berlambang-garuda
http://panjinasional.net/2022/07/08/bnsp-pers-terbitkan-11-sertifikat-skw-berlambang-garuda
http://www.suara.com/news/2022/07/08/160546/apjati-ngadu-ke-ksp-antrean-penempatan-pmi-ke-taiwan-bermasalah-bp2mi-tuduhannya-tak-relevan
http://www.suara.com/news/2022/07/08/160546/apjati-ngadu-ke-ksp-antrean-penempatan-pmi-ke-taiwan-bermasalah-bp2mi-tuduhannya-tak-relevan
http://www.suara.com/news/2022/07/08/160546/apjati-ngadu-ke-ksp-antrean-penempatan-pmi-ke-taiwan-bermasalah-bp2mi-tuduhannya-tak-relevan
http://www.suara.com/news/2022/07/08/160546/apjati-ngadu-ke-ksp-antrean-penempatan-pmi-ke-taiwan-bermasalah-bp2mi-tuduhannya-tak-relevan
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Indonesia (PMI) ke Taiwan. Bagi Kartiko, 

tercapainya kesepakatan dengan Taiwan 

merupakan kemenangan bagi PMI dan 

negara. Aduan Apjati. Apjati sempat 

menemui Kepala Staf Kepresidenan 

Moeldoko di gedung Bina Graha Jakarta, 

Selasa (5/7/2022). 

54. 08 July 

2022 

Kawasan Industri Batang 

Diproyeksikan Butuh 282 Ribu 

Pekerja 

Neutral Republika Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan 

Caswiyono Rusydie Cakrawangsa 

mengatakan, Kawasan Industri Terpadu 

Batang (KITB) diproyeksikan membutuhkan 

282 ribu tenaga kerja hingga 2031. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

akan melakukan sejumlah upaya agar 

lapangan kerja itu bisa diisi putra-putri 

daerah Batang, Jawa Tengah. "Jangan 

sampai warga Batang hanya jadi penonton 

di tengah deru industrialisasi ini. Caswiyono 

mengatakan, Kemenaker telah menyiapkan 

10 kebijakan dan program untuk 

memastikan warga Batang bisa bekerja di 

KITB yang merupakan proyek strategis 

nasional itu. 

55. 08 July 

2022 

Stafsus Menaker: Warga 

Batang Jangan Sampai Hanya 

Jadi Penonton di KITB 

Positive Wartapemb

aruan.co.id 

Stafsus Menaker: Warga Batang Jangan 

Sampai Hanya Jadi Penonton di KITB. 

Bandung, Wartapembaruan.co.id- Kawasan 

Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan 

proyek strategis nasional yang akan 

menyerap banyak tenaga kerja. Namun 

lapangan kerja yang terbuka luas ini belum 

tentu akan mengatasi tingginya angka 

pengangguran di Kabupaten Batang dan 

Provinsi Jawa Tengah jika pasar kerjanya 

tidak ditata dan SDM-nya tidak disiapkan. 

"Jangan sampai warga Batang hanya jadi 

penonton di tengah deru industrialisasi ini. 

56. 08 July 

2022 

BNSP LSP Pers Indonesia 

Terbitkan 11 SKW Berlogo 

Garuda | BeritaTrends 

Neutral Beritatrend

s.co.id 

Beritatrends, Magetan- LSP Pers Indonesia 

satu satunya lembaga Sertifikasi 

Kompetensi Wartawan yang berlisensi 

negara yakni Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi (BNSP) telah menerbitkan 11 

Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama 

(Pemred dan Redpel). Sertifikat Kompetensi 

berlogo Garuda diterbitkan setelah 11 

http://republika.co.id/berita/rep35f428/kawasan-industri-batang-diproyeksikan-butuh-282-ribu-pekerja
http://republika.co.id/berita/rep35f428/kawasan-industri-batang-diproyeksikan-butuh-282-ribu-pekerja
http://republika.co.id/berita/rep35f428/kawasan-industri-batang-diproyeksikan-butuh-282-ribu-pekerja
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/stafsus-menaker-warga-batang-jangan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/stafsus-menaker-warga-batang-jangan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/stafsus-menaker-warga-batang-jangan.html
http://beritatrends.co.id/bnsp-lsp-pers-indonesia-terbitkan-11-skw-berlogo-garuda
http://beritatrends.co.id/bnsp-lsp-pers-indonesia-terbitkan-11-skw-berlogo-garuda
http://beritatrends.co.id/bnsp-lsp-pers-indonesia-terbitkan-11-skw-berlogo-garuda
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Wartawan mengikuti Sertifikasi dan Uji 

Kompetensi Wartawan yang 

diselenggarakan LSP Pers Indonesia di 

Tempat Uji Kompetensi Sindikat Wartawan 

Indonesia (TUK SWI) jalan Kedung Anyar 

VII/50 Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 

30 Mei 2022 dan 27 Juni 2022. Dengan 

telah diterbitkannya Sertifikat Kompetensi 

dari BNSP melalui LSP Pers Indonesia, 

menandakan sistem Sertifikasi Kompetensi 

Nasional di bidang Pers telah berjalan 

dengan benar. Sesuai dengan Regulasi, 

hanya BNSP melalui Lembaga Sertifikasi 

Profesi (LSP) satu satunya lembaga yang 

memiliki hak menerbitkan Sertifikasi Profesi 

berlogo Garuda sesuai Kompetensinya. 

57. 08 July 

2022 

Perubahan Iklim Dinilai Bisa 

Berdampak Luas terhadap 

Masalah Ketenagakerjaan 

Negative Medcom.id Anwar mengatakan, inisiatif awal diambil 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang 

berencana mengembangkan aksi nasional 

terhadap dampak perubahan iklim pada 

sektor ketenagakerjaan dan daftar 

pekerjaan kritis. Terkait hal tersebut, 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan Anwar Sanusi 

menyampaikan, Indonesia telah 

menunjukkan komitmen iklim yang luar 

biasa dalam dekade terakhir. Sejak ratifikasi 

Paris Agreement pada 2016, pemerintah 

telah memasukkan pertimbangan tentang 

iklim ke dalam agenda pembangunan dan 

kebijakan nasional dengan menetapkan net 

zero emission. "Dalam aksi nasional ini, 

Kemnaker akan membuat rencana jangka 

pendek untuk merespon isu transisi yang 

berkeadilan," katanya saat menjadi 

pembicara pada Forum L20 Road To Bali 

yang dikutip dari siaran pers, Jumat, 8 Juli 

2022. 

58. 08 July 

2022 

Sekjen Kemnaker: Perubahan 

Iklim Berdampak Luas Pada 

Masalah Ketenagakerjaan 

Negative Obligasi.id Metro, Suara.com-Perubahan iklim 

merupakan tantangan yang membutuhkan 

respon global karena bukan hanya masalah 

lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial 

dan ekonomi serta memiliki dampak yang 

luas pada masalah ketenagakerjaan. Hal 

http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/VNxwV4BK-perubahan-iklim-dinilai-bisa-berdampak-luas-terhadap-masalah-ketenagakerjaan
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/VNxwV4BK-perubahan-iklim-dinilai-bisa-berdampak-luas-terhadap-masalah-ketenagakerjaan
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/VNxwV4BK-perubahan-iklim-dinilai-bisa-berdampak-luas-terhadap-masalah-ketenagakerjaan
http://obligasi.id/external/308068
http://obligasi.id/external/308068
http://obligasi.id/external/308068
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tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi ketika menjadi pembicara pada 

Forum L20 Road To Bali secara virtual. 

Anwar Sanusi mengatakan, inisiatif awal 

diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

yang berencana mengembangkan aksi 

nasional terhadap dampak perubahan iklim 

pada sektor ketenagakerjaan dan daftar 

pekerjaan kritis. Indonesia telah 

menunjukkan komitmen iklim yang luar 

biasa dalam dekade terakhir. 

59. 08 July 

2022 

Perubahan Iklim Miliki Dampak 

Luas Masalah Ketenagakerjaan 

Negative Infopublik.i

d 

Perubahan iklim merupakan tantangan 

yang membutuhkan respon global. 

Perubahan iklim juga memiliki dampak yang 

luas pada masalah ketenagakerjaan. Hal 

tersebut dikatakan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi, dalam Forum L20 Road To Bali 

secara virtual, Rabu. Dalam keterangan 

tertulis yang diterima Biro Humas 

Kemnaker, Jumat (8/7/2022) Sekjen, Anwar 

Sanusi, mengatakan inisiatif awal diambil 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang 

berencana mengembangkan aksi nasional 

terhadap dampak perubahan iklim pada 

sektor ketenagakerjaan dan daftar 

pekerjaan kritis. 

60. 08 July 

2022 

Proyek KIT Batang Butuh 282 

Ribu Tenaga Kerja 

Neutral Infopublik.i

d 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) 

merupakan proyek strategis nasional yang 

akan menyerap banyak tenaga kerja. 

Hingga 2031, kawasan industri raksasa itu 

diproyeksikan membutuhkan 282 ribu 

tenaga kerja. Namun lapangan kerja yang 

terbuka luas itu belum tentu akan 

mengatasi tingginya angka pengangguran di 

Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa 

Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan 

SDM-nya tidak disiapkan. Dalam keterangan 

tertulis Biro Humas Kemnaker, Jumat, 

(8/7/2022) Caswiyono mengatakan, jangan 

sampai warga Batang hanya jadi penonton 

di tengah deru industrialisasi itu. 

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/647810/perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/647810/perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/647819/proyek-kit-batang-butuh-282-ribu-tenaga-kerja
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/647819/proyek-kit-batang-butuh-282-ribu-tenaga-kerja
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61. 08 July 

2022 

11 Wartawan Utama 

Bersertifikat Kompeten Berlogo 

Burung Garuda 

Positive Prosiar.com Sertifikat-kompetensi-berlogo-burung-

garuda-bagi-11-wartawan-utamaSertifikat 

Kompetensi berlogo Garuda diterbitkan 

setelah 11 Wartawan itu telah mengikuti 

Sertifikasi dan Uji Kompetensi Wartawan 

yang diselenggarakan LSP Pers Indonesia di 

Tempat Uji Kompetensi Sindikat Wartawan 

Indonesia (TUK SWI) jalan Kedung Anyar 

VII/50 Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 

30 Mei 2022 dan 27 Juni 2022. 11 

Wartawan Utama adalah Gatot Irawan, 

Abdur Rachman, Antonius Andika Widya 

Hartono, Anto Susanto, Catur Santoso, Rizal 

Diansyah Soesanto, Siswoyo, Siti Nur 

Kholifah, Hariyanto, Iswahyudi, dan Lilik 

Abdi Kusuma. Sertifikat-kompetensi-

berlogo-burung-garuda-bagi-11-wartawan-

utama2. LSP Pers Indonesia satu-satunya 

lembaga Sertifikasi Kompetensi Wartawan 

yang berlisensi negara melalui Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah 

menerbitkan 11 Sertifikat Kompetensi 

Wartawan Utama (Pimred dan Redpel). 

62. 08 July 

2022 

Perubahan Iklim Miliki Dampak 

Luas Masalah Ketenagakerjaan 

Negative Pewartasat

u.com 

Perubahan iklim merupakan tantangan 

yang membutuhkan respon global. 

Perubahan iklim juga memiliki dampak yang 

luas pada masalah ketenagakerjaan. Hal 

tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi ketika menjadi pembicara pada 

Forum L20 Road To Bali secara virtual, Rabu 

(6/7/2022). Anwar Sanusi mengatakan, 

inisiatif awal diambil oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan yang berencana 

mengembangkan aksi nasional terhadap 

dampak perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan 

kritis. 

63. 08 July 

2022 

Kemenaker siapkan kebijakan 

pastikan akses ke pasar kerja di 

KITB 

Positive Antara 

Sulteng 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, 

Caswiyono Rusydie Cakrawangsa 

mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) menyiapkan berbagai 

kebijakan untuk memastikan warga lokal 

dapat mengakses pasar kerja di proyek 

http://prosiar.com/11-wartawan-utama-bersertifikat-kompeten-berlogo-burung-garuda
http://prosiar.com/11-wartawan-utama-bersertifikat-kompeten-berlogo-burung-garuda
http://prosiar.com/11-wartawan-utama-bersertifikat-kompeten-berlogo-burung-garuda
http://pewartasatu.com/perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
http://pewartasatu.com/perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb
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strategis nasional seperti Kawasan Industri 

Terpadu Batang (KITB). Oleh karenanya kita 

semua harus berkomitmen melakukan 

afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk 

dapat mengakses pasar kerja di KITB 

dengan mudah," katanya dalam keterangan 

tertulis Kemnaker yang diterima di Jakarta, 

Jumat. Hal itu perlu dilakukan karena KITB 

di Kabupaten Batang, Jawa Tengah 

diperkirakan akan menyerap banyak tenaga 

kerja, di mana hingga 2031 kawasan 

industri raksasa itu diproyeksikan 

membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. 

Berbicara dalam rapat koordinasi lintas 

pemangku kepentingan bertajuk 

"Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di 

KITB" yang digelar oleh Kantor Staf Presiden 

(KSP) pada 6-7 Juli 2022 di Bandung, Jawa 

Barat, Caswiyono mengatakan Kemenaker 

telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk 

mendukung pembangunan dan 

operasionalisasi KITB. 

64. 08 July 

2022 

Kemenaker siapkan kebijakan 

pastikan akses ke pasar kerja di 

KITB 

Positive Antara 

Kalteng 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, 

Caswiyono Rusydie Cakrawangsa 

mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) menyiapkan berbagai 

kebijakan untuk memastikan warga lokal 

dapat mengakses pasar kerja di proyek 

strategis nasional seperti Kawasan Industri 

Terpadu Batang (KITB). Oleh karenanya kita 

semua harus berkomitmen melakukan 

afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk 

dapat mengakses pasar kerja di KITB 

dengan mudah," katanya dalam keterangan 

tertulis Kemnaker yang diterima di Jakarta, 

Jumat. Hal itu perlu dilakukan karena KITB 

di Kabupaten Batang, Jawa Tengah 

diperkirakan akan menyerap banyak tenaga 

kerja, di mana hingga 2031 kawasan 

industri raksasa itu diproyeksikan 

membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. 

Berbicara dalam rapat koordinasi lintas 

pemangku kepentingan bertajuk 

"Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di 

KITB" yang digelar oleh Kantor Staf Presiden 

http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb
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(KSP) pada 6-7 Juli 2022 di Bandung, Jawa 

Barat, Caswiyono mengatakan Kemenaker 

telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk 

mendukung pembangunan dan 

operasionalisasi KITB. 

65. 08 July 

2022 

Kemenaker siapkan kebijakan 

pastikan akses ke pasar kerja di 

KITB 

Positive Antara Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, 

Caswiyono Rusydie Cakrawangsa 

mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) menyiapkan berbagai 

kebijakan untuk memastikan warga lokal 

dapat mengakses pasar kerja di proyek 

strategis nasional seperti Kawasan Industri 

Terpadu Batang (KITB). Oleh karenanya kita 

semua harus berkomitmen melakukan 

afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk 

dapat mengakses pasar kerja di KITB 

dengan mudah," katanya dalam keterangan 

tertulis Kemnaker yang diterima di Jakarta, 

Jumat. Hal itu perlu dilakukan karena KITB 

di Kabupaten Batang, Jawa Tengah 

diperkirakan akan menyerap banyak tenaga 

kerja, di mana hingga 2031 kawasan 

industri raksasa itu diproyeksikan 

membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. 

Berbicara dalam rapat koordinasi lintas 

pemangku kepentingan bertajuk 

"Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di 

KITB" yang digelar oleh Kantor Staf Presiden 

(KSP) pada 6-7 Juli 2022 di Bandung, Jawa 

Barat, Caswiyono mengatakan Kemenaker 

telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk 

mendukung pembangunan dan 

operasionalisasi KITB. 

66. 08 July 

2022 

Kemenaker siapkan kebijakan 

pastikan akses ke pasar kerja di 

KITB 

Positive Antara 

Jateng 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, 

Caswiyono Rusydie Cakrawangsa 

mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) menyiapkan berbagai 

kebijakan untuk memastikan warga lokal 

dapat mengakses pasar kerja di proyek 

strategis nasional seperti Kawasan Industri 

Terpadu Batang (KITB)."Jangan sampai 

warga Batang hanya jadi penonton di 

tengah deru industrialisasi ini. Oleh 

karenanya kita semua harus berkomitmen 

http://www.antaranews.com/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb
http://www.antaranews.com/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb
http://www.antaranews.com/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb
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melakukan afirmasi terhadap masyarakat 

lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di 

KITB dengan mudah," katanya dalam 

keterangan tertulis Kemnaker yang diterima 

di Jakarta, Jumat. Hal itu perlu dilakukan 

karena KITB di Kabupaten Batang, Jawa 

Tengah diperkirakan akan menyerap 

banyak tenaga kerja, di mana hingga 2031 

kawasan industri raksasa itu diproyeksikan 

membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. 

Berbicara dalam rapat koordinasi lintas 

pemangku kepentingan bertajuk 

"Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di 

KITB" yang digelar oleh Kantor Staf Presiden 

(KSP) pada 6-7 Juli 2022 di Bandung, Jawa 

Barat, Caswiyono mengatakan Kemenaker 

telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk 

mendukung pembangunan dan 

operasionalisasi KITB. 

67. 08 July 

2022 

Kemenaker siapkan kebijakan 

pastikan akses ke pasar kerja di 

KITB 

Positive Newsexplor

er.net 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, 

Caswiyono Rusydie Cakrawangsa 

mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) menyiapkan berbagai 

kebijakan untuk memastikan warga lokal 

dapat mengakses pasar kerja di proyek 

strategis nasional seperti Kawasan Industri 

Terpadu Batang (KITB). Oleh karenanya kita 

semua harus berkomitmen melakukan 

afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk 

dapat mengakses pasar kerja di KITB 

dengan mudah," katanya dalam keterangan 

tertulis Kemnaker yang diterima di Jakarta, 

Jumat. Hal itu perlu dilakukan karena KITB 

di Kabupaten Batang, Jawa Tengah 

diperkirakan akan menyerap banyak tenaga 

kerja, di mana hingga 2031 kawasan 

industri raksasa itu diproyeksikan 

membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. 

Berbicara dalam rapat koordinasi lintas 

pemangku kepentingan bertajuk 

"Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di 

KITB" yang digelar oleh Kantor Staf Presiden 

(KSP) pada 6-7 Juli 2022 di Bandung, Jawa 

Barat, Caswiyono mengatakan Kemenaker 

telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk 

http://newsexplorer.net/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb-s2452136.html
http://newsexplorer.net/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb-s2452136.html
http://newsexplorer.net/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb-s2452136.html
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mendukung pembangunan dan 

operasionalisasi KITB. 

68. 08 July 

2022 

Kemenaker siapkan kebijakan 

pastikan akses ke pasar kerja di 

KITB 

Positive Antara 

Sumut 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, 

Caswiyono Rusydie Cakrawangsa 

mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) menyiapkan berbagai 

kebijakan untuk memastikan warga lokal 

dapat mengakses pasar kerja di proyek 

strategis nasional seperti Kawasan Industri 

Terpadu Batang (KITB)."Jangan sampai 

warga Batang hanya jadi penonton di 

tengah deru industrialisasi ini. Oleh 

karenanya kita semua harus berkomitmen 

melakukan afirmasi terhadap masyarakat 

lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di 

KITB dengan mudah," katanya dalam 

keterangan tertulis Kemnaker yang diterima 

di Jakarta, Jumat. Hal itu perlu dilakukan 

karena KITB di Kabupaten Batang, Jawa 

Tengah diperkirakan akan menyerap 

banyak tenaga kerja, di mana hingga 2031 

kawasan industri raksasa itu diproyeksikan 

membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. 

Berbicara dalam rapat koordinasi lintas 

pemangku kepentingan bertajuk 

"Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di 

KITB" yang digelar oleh Kantor Staf Presiden 

(KSP) pada 6-7 Juli 2022 di Bandung, Jawa 

Barat, Caswiyono mengatakan Kemenaker 

telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk 

mendukung pembangunan dan 

operasionalisasi KITB. 

69. 08 July 

2022 

Menyambut KITB, Stafsus 

Menaker: Jangan Sampai 

Warga Batang Hanya Jadi 

Penonton 

Positive Liputan.co.i

d 

Kawasan Industri Terpadu Batang ( KITB ) 

merupakan proyek strategis nasional yang 

akan menyerap banyak tenaga kerja. 

Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini 

belum tentu akan mengatasi tingginya 

angka pengangguran di Kabupaten Batang 

dan Provinsi Jawa Tengah, jika pasar 

kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak 

disiapkan. "Jangan sampai warga Batang 

hanya jadi penonton di tengah deru 

industrialisasi ini. Putra asli Batang ini 

http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb
http://liputan.co.id/2022/07/menyambut-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-warga-batang-hanya-jadi-penonton
http://liputan.co.id/2022/07/menyambut-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-warga-batang-hanya-jadi-penonton
http://liputan.co.id/2022/07/menyambut-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-warga-batang-hanya-jadi-penonton
http://liputan.co.id/2022/07/menyambut-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-warga-batang-hanya-jadi-penonton
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menyatakan telah menyiapkan 10 jurus 

untuk mendukung KITB. 

70. 08 July 

2022 

Kemenaker siapkan kebijakan 

pastikan akses ke pasar kerja di 

KITB 

Positive Antara 

Papua 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, 

Caswiyono Rusydie Cakrawangsa 

mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) menyiapkan berbagai 

kebijakan untuk memastikan warga lokal 

dapat mengakses pasar kerja di proyek 

strategis nasional seperti Kawasan Industri 

Terpadu Batang (KITB). Oleh karenanya kita 

semua harus berkomitmen melakukan 

afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk 

dapat mengakses pasar kerja di KITB 

dengan mudah," katanya dalam keterangan 

tertulis Kemnaker yang diterima di Jakarta, 

Jumat. Hal itu perlu dilakukan karena KITB 

di Kabupaten Batang, Jawa Tengah 

diperkirakan akan menyerap banyak tenaga 

kerja, di mana hingga 2031 kawasan 

industri raksasa itu diproyeksikan 

membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. 

Berbicara dalam rapat koordinasi lintas 

pemangku kepentingan bertajuk 

"Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di 

KITB" yang digelar oleh Kantor Staf Presiden 

(KSP) pada 6-7 Juli 2022 di Bandung, Jawa 

Barat, Caswiyono mengatakan Kemenaker 

telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk 

mendukung pembangunan dan 

operasionalisasi KITB. 

71. 08 July 

2022 

Kemenaker siapkan kebijakan 

pastikan akses ke pasar kerja di 

KITB 

Positive Antara Riau Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, 

Caswiyono Rusydie Cakrawangsa 

mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) menyiapkan berbagai 

kebijakan untuk memastikan warga lokal 

dapat mengakses pasar kerja di proyek 

strategis nasional seperti Kawasan Industri 

Terpadu Batang (KITB). Oleh karenanya kita 

semua harus berkomitmen melakukan 

afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk 

dapat mengakses pasar kerja di KITB 

dengan mudah," katanya dalam keterangan 

tertulis Kemnaker yang diterima di Jakarta, 

Jumat. Hal itu perlu dilakukan karena KITB 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb
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di Kabupaten Batang, Jawa Tengah 

diperkirakan akan menyerap banyak tenaga 

kerja, di mana hingga 2031 kawasan 

industri raksasa itu diproyeksikan 

membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. 

Berbicara dalam rapat koordinasi lintas 

pemangku kepentingan bertajuk 

"Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di 

KITB" yang digelar oleh Kantor Staf Presiden 

(KSP) pada 6-7 Juli 2022 di Bandung, Jawa 

Barat, Caswiyono mengatakan Kemenaker 

telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk 

mendukung pembangunan dan 

operasionalisasi KITB. 

72. 08 July 

2022 

Info Terkini BSU 2022 Cair 

Agustus? Ini Kata Kemnaker 

soal Pencairan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Ayo 

Bandung 

BSU 2022 kapan cair, apakah Agustus 

seperti tahun lalu? BSU 2022 Cair Agustus? 

Berikut pernyataan resmi dari Kemnaker 

soal Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan. 

LENGKONG, AYOBANDUNG. 

73. 08 July 

2022 

Menyambut KITB, Stafsus 

Menaker: Jangan Sampai 

Warga Batang Hanya Jadi 

Penonton 

Positive Pewartasat

u.com 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) 

merupakan proyek strategis nasional yang 

akan menyerap banyak tenaga kerja. 

Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini 

belum tentu akan mengatasi tingginya 

angka pengangguran di Kabupaten Batang 

dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar 

kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak 

disiapkan. "Jangan sampai warga Batang 

hanya jadi penonton di tengah deru 

industrialisasi ini. Putra asli Batang ini 

menyatakan telah menyiapkan 10 jurus 

untuk mendukung KITB. 

74. 08 July 

2022 

Eks Pegawai Sriwijaya Teriak 

Pesangon Belum Dibayar, Rata-

rata Rp 85 Juta/Orang 

Positive Detik "Karena kan saya sudah hampir 10 tahun 

kerja kan di Sriwijaya gitu, itu nilainya 

sekitar Rp 84 juta, hampir Rp 85 juta," kata 

Fadhlan saat dihubungi detikcom, Jumat 

(8/7/2022). Eks pegawai Sriwijaya Air 

menuntut hak pesangonnya yang belum 

dibayar perusahaan. Fadlan sendiri 

mengaku memiliki hak sebesar Rp 85 juta 

yang belum dibayarkan. Sebelumnya 

beredar petisi di internet berjudul "Tindak 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793845748/info-terkini-bsu-2022-cair-agustus-ini-kata-kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793845748/info-terkini-bsu-2022-cair-agustus-ini-kata-kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793845748/info-terkini-bsu-2022-cair-agustus-ini-kata-kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793845748/info-terkini-bsu-2022-cair-agustus-ini-kata-kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://pewartasatu.com/menyambut-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-warga-batang-hanya-jadi-penonton
http://pewartasatu.com/menyambut-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-warga-batang-hanya-jadi-penonton
http://pewartasatu.com/menyambut-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-warga-batang-hanya-jadi-penonton
http://pewartasatu.com/menyambut-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-warga-batang-hanya-jadi-penonton
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6169737/eks-pegawai-sriwijaya-teriak-pesangon-belum-dibayar-rata-rata-rp-85-jutaorang
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6169737/eks-pegawai-sriwijaya-teriak-pesangon-belum-dibayar-rata-rata-rp-85-jutaorang
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6169737/eks-pegawai-sriwijaya-teriak-pesangon-belum-dibayar-rata-rata-rp-85-jutaorang
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Tegas Sriwijaya Air, Mereka Gak Bayar 

Pesangon & Gak Patuh Putusan MA!". 

75. 08 July 

2022 

Kemnaker: Perubahan Iklim 

Harus Diatasi Secara Global 

Positive Radar 

Bangsa 

Perubahan iklim juga memiliki dampak yang 

luas pada masalah ketenagakerjaan," kata 

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi secara 

virtual, Jumat 8 Juli 2022. Jum'at, 

08/07/2022 19:35 WIB. 

RADARBANGSA.COM- Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagekerjaan (Kemnaker) 

Anwar Sanusi mengatakan, perubahan iklim 

merupakan tantangan yang membutuhkan 

respon global. "Ini bukan hanya masalah 

lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial 

dan ekonomi. 

76. 08 July 

2022 

Kemnaker Siapkan Jurus 

Dukung KITB, Stafsus Menaker: 

Warga Batang Jangan Jadi 

Penonton 

Neutral Jawa Post 

National 

Network 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan 

Caswiyono Rusydie Cakrawangsa 

menyampaikan kawasan industri terpadu 

Batang (KITB) merupakan proyek strategis 

nasional yang akan menyerap banyak 

tenaga kerja. Namun menurutnya, lapangan 

kerja yang terbuka luas ini belum tentu 

akan mengatasi tingginya angka 

pengangguran di Kabupaten Batang dan 

Provinsi Jawa Tengah, jika pasar kerjanya 

tidak ditata dan SDM-nya tidak disiapkan. 

"Jangan sampai warga Batang hanya jadi 

penonton di tengah deru industrialisasi ini," 

kata Caswiyono pada focus grup discussion 

(FGD) dan rapat koordinasi lintas-

stakeholder bertema "Kolaborasi 

Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang 

digelar Kantor Staf Presiden (KSP), 6-7 Juli di 

Bandung. Putra asli Batang ini menyatakan 

telah menyiapkan 10 jurus untuk 

mendukung KITB. 

77. 08 July 

2022 

Buruan Lamar! Kawasan 

Industri Batang Butuh 282 Ribu 

Tenaga Kerja 

Neutral Okezone Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) 

merupakan proyek strategis nasional yang 

akan menyerap banyak tenaga kerja. 

Hingga tahun 2031, kawasan industri 

raksasa itu diproyeksikan membutuhkan 

282 ribu tenaga kerja. Namun lapangan 

kerja yang terbuka luas ini belum tentu 

akan mengatasi tingginya angka 

pengangguran di Kabupaten Batang dan 

http://www.radarbangsa.com/news/39672/kemnaker-perubahan-iklim-harus-diatasi-secara-global
http://www.radarbangsa.com/news/39672/kemnaker-perubahan-iklim-harus-diatasi-secara-global
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-siapkan-jurus-dukung-kitb-stafsus-menaker-warga-batang-jangan-jadi-penonton
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-siapkan-jurus-dukung-kitb-stafsus-menaker-warga-batang-jangan-jadi-penonton
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-siapkan-jurus-dukung-kitb-stafsus-menaker-warga-batang-jangan-jadi-penonton
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-siapkan-jurus-dukung-kitb-stafsus-menaker-warga-batang-jangan-jadi-penonton
http://economy.okezone.com/read/2022/07/08/320/2626317/buruan-lamar-kawasan-industri-batang-butuh-282-ribu-tenaga-kerja
http://economy.okezone.com/read/2022/07/08/320/2626317/buruan-lamar-kawasan-industri-batang-butuh-282-ribu-tenaga-kerja
http://economy.okezone.com/read/2022/07/08/320/2626317/buruan-lamar-kawasan-industri-batang-butuh-282-ribu-tenaga-kerja
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Provinsi Jawa Tengah jika pasar kerjanya 

tidak ditata dan nya tidak disiapkan. 

"Jangan sampai warga Batang hanya jadi 

penonton di tengah deru industrialisasi ini. 

78. 08 July 

2022 

Plt. Walikota Bekasi Buka 

Kegiatan Rapat Koordinasi - 

hipakad63.news 

Neutral Hipakad63 Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri 

Adhianto buka acara kegiatan Rapat 

Koordinasi antara Disnaker, Stakeholder 

dengan 52 Perusahaan yang ada di Kota 

Bekasi, Jumat (08/07). Dengan tema acara 

"Membangun Kota Bekasi Melalui Solusi 

Strategis". Ada sekitar 52 perusahaan yang 

terdaftar turut hadir di rapat koordinasi 

tersebut, turut hadir pula Plt. Wali Kota 

Bekasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Ika 

Indahyarti, Kadin, dan Ketua Apindo, 

Kegiatan tersebut dilakukan secara tatap 

muka dan hybrid. 

79. 08 July 

2022 

Kemenaker Siapkan 10 Jurus 

untuk Penuhi 282 Ribu Tenaga 

Kerja KIT Batang 

Positive Sindo News Putra asli Batang ini menyatakan telah 

menyiapkan 10 jurus untuk mendukung 

KITB. Kawasan Industri Terpadu Batang 

(KITB) merupakan proyek strategis nasional 

yang akan menyerap banyak tenaga kerja. 

Hingga tahun 2031, kawasan industri 

raksasa itu diproyeksikan membutuhkan 

282 ribu tenaga kerja. Namun lapangan 

kerja yang terbuka luas ini belum tentu 

akan mengatasi tingginya angka 

pengangguran di Kabupaten Batang dan 

Provinsi Jawa Tengah jika pasar kerjanya 

tidak ditata dan SDM-nya tidak disiapkan. 

80. 08 July 

2022 

BSU 2022 Kapan Cair? Ini 

Alasan Menaker Ida Fauziyah 

Belum Cairkan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 

Negative Ayo 

Bandung 

Simak alasan Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah belum cairkan BSU 

2022. Bantuan Subsidi Upah BPJS 

Ketenagakerjaan alias BSU 2022 kapan 

cair?. Kabar mengenai pencairan BSU 2022 

masih banyak dicari oleh calon penerima 

khususnya pekerja atau buruh. : BSU BPJS 

Ketenagakerjaan Cair Sebentar Lagi? Cek 

Lewat 2 Cara Ini. 

81. 08 July 

2022 

BSU BPJS Ketenagakerjaan Cair 

Sebentar Lagi? Cek Lewat 2 

Cara Ini 

Neutral Ayo 

Bandung 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 apakah sebentar lagi 

cair? Cek nama penerima melalui 2 cara 

pada pembahasan kali ini. Ini Kata 

http://hipakad63.news/plt-walikota-bekasi-buka-kegiatan-rapat-koordinasi
http://hipakad63.news/plt-walikota-bekasi-buka-kegiatan-rapat-koordinasi
http://hipakad63.news/plt-walikota-bekasi-buka-kegiatan-rapat-koordinasi
http://ekbis.sindonews.com/read/821443/34/kemenaker-siapkan-10-jurus-untuk-penuhi-282-ribu-tenaga-kerja-kit-batang-1657285627
http://ekbis.sindonews.com/read/821443/34/kemenaker-siapkan-10-jurus-untuk-penuhi-282-ribu-tenaga-kerja-kit-batang-1657285627
http://ekbis.sindonews.com/read/821443/34/kemenaker-siapkan-10-jurus-untuk-penuhi-282-ribu-tenaga-kerja-kit-batang-1657285627
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793846193/bsu-2022-kapan-cair-ini-alasan-menaker-ida-fauziyah-belum-cairkan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793846193/bsu-2022-kapan-cair-ini-alasan-menaker-ida-fauziyah-belum-cairkan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793846193/bsu-2022-kapan-cair-ini-alasan-menaker-ida-fauziyah-belum-cairkan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793846193/bsu-2022-kapan-cair-ini-alasan-menaker-ida-fauziyah-belum-cairkan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793846141/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair-sebentar-lagi-cek-lewat-2-cara-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793846141/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair-sebentar-lagi-cek-lewat-2-cara-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793846141/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair-sebentar-lagi-cek-lewat-2-cara-ini
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Kemnaker soal Pencairan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan. 

LENGKONG,AYOBANDUNG.COM- 

Pemerintah kembali melanjutkan program 

Bantuan Subsidi Upah, untuk pekerja atau 

buruh yang memiliki gaji atau upah di 

bawah Rp3,5 juta per bulan. 

82. 08 July 

2022 

Sriwijaya Air Dipanggil 

Kemnaker soal Aduan Nunggak 

Pesangon Eks Karyawan 

Neutral Detik Maskapai Sriwijaya Air dituding tidak 

membayar hak-hak eks karyawannya yang 

mencakup dana pesangon, uang cuti, 

tunjangan kesehatan, dan lain-lain. Terkait 

hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) berencana mengadakan 

pertemuan dengan pihak Sriwijaya dan 

Ketua Forum Persatuan Korban PHK Massal 

Pekerja Sriwijaya Air. Seperti tertuang 

dalam surat dari Kemnaker Nomor 4/119 

/HI.04.01/VII/2002 perihal Undangan 

Audiensi, Kemnaker mengundang Pimpinan 

Perusahaan Pt Sriwijaya Air dan Ketua 

Forum Persatuan Korban PHK Massal 

Pekerja Sriwijaya Air untuk menghadiri 

acara Audiensi. Fadhlan Rachman, salah 

satu eks karyawan Sriwijaya Air berharap 

pertemuan nanti akan mendapatkan hasil. 

83. 08 July 

2022 

Proyek KITB, Stafsus Menaker: 

Jangan Sampai Warga Batang 

Hanya Jadi Penonton! 

Positive Radar 

Bangsa 

RADARBANGSA.COM- Kawasan Industri 

Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek 

strategis nasional yang akan menyerap 

banyak tenaga kerja. Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie 

Cakrawangsa mengatakan, lapangan kerja 

yang terbuka luas tersebut belum tentu 

akan mengatasi tingginya angka 

pengangguran di Kabupaten Batang dan 

Provinsi Jawa Tengah jika pasar kerjanya 

tidak ditata dan SDM-nya tidak disiapkan. 

"Jangan sampai warga Batang hanya jadi 

penonton di tengah deru industrialisasi ini. 

Oleh karenanya kita semua harus 

berkomitmen melakukan afirmasi terhadap 

masyarakat lokal untuk dapat mengakses 

pasar kerja di KITB dengan mudah," kata 

Caswiyono. 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6169736/sriwijaya-air-dipanggil-kemnaker-soal-aduan-nunggak-pesangon-eks-karyawan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6169736/sriwijaya-air-dipanggil-kemnaker-soal-aduan-nunggak-pesangon-eks-karyawan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6169736/sriwijaya-air-dipanggil-kemnaker-soal-aduan-nunggak-pesangon-eks-karyawan
http://www.radarbangsa.com/news/39674/proyek-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-warga-batang-hanya-jadi-penonton
http://www.radarbangsa.com/news/39674/proyek-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-warga-batang-hanya-jadi-penonton
http://www.radarbangsa.com/news/39674/proyek-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-warga-batang-hanya-jadi-penonton
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84. 08 July 

2022 

Info Loker: Perusahaan 

Furniture di Gresik Buka 

Lowongan untuk Lulusan SMK, 

Cek Formasi yang Dibutuhkan 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Bekasi 

Sebuah perusahaan yang berlokasi di 

Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 

sedang membuka lowongan kerja (loker). 

Perusahaan ini berlokasi di Jl. Mayjend 

Sungkono No. 3, Jagongan, Ngargosari, Kec. 

Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 

61123. Perushaan tersut adalah PT Gloster 

Furniture membuka kesempatan bagimu 

untuk mengisi formasi yang tersedia. PT 

Gloster Furniture merupakan perusahaan 

yang bergerak di industri manufaktur 

produksi furnitur luar ruangan mewah asal 

swiss sejak tahun 1987. 

85. 08 July 

2022 

Kawasan Industri Batang Butuh 

282. 000 Pekerja hingga 2031 

Neutral Inews 

Portal 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) 

merupakan proyek strategis nasional yang 

akan menyerap banyak tenaga kerja. 

Diperkirakan, KITB membutuhkan 282. 000 

tenaga kerja hingga 2031 mendatang. 

Namun, menurut Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie 

Cakrawangsa, lapangan kerja yang terbuka 

luas ini belum tentu akan mengatasi 

tingginya angka pengangguran di 

Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa 

Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan 

SDM-nya tidak disiapkan. "Jangan sampai 

warga Batang hanya jadi penonton di 

tengah deru industrialisasi ini. 

86. 08 July 

2022 

[Berita]Kawasan Industri 

Batang Butuh 282. 000 Pekerja 

hingga 2031 

Neutral Creacorrido

r.com 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) 

merupakan proyek strategis nasional yang 

akan menyerap banyak tenaga kerja. 

Diperkirakan, KITB membutuhkan 282. 000 

tenaga kerja hingga 2031 mendatang. 

Namun, menurut Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie 

Cakrawangsa, lapangan kerja yang terbuka 

luas ini belum tentu akan mengatasi 

tingginya angka pengangguran di 

Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa 

Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan 

SDM-nya tidak disiapkan. "Jangan sampai 

warga Batang hanya jadi penonton di 

tengah deru industrialisasi ini. 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124954271/info-loker-perusahaan-furniture-di-gresik-buka-lowongan-untuk-lulusan-smk-cek-formasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124954271/info-loker-perusahaan-furniture-di-gresik-buka-lowongan-untuk-lulusan-smk-cek-formasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124954271/info-loker-perusahaan-furniture-di-gresik-buka-lowongan-untuk-lulusan-smk-cek-formasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124954271/info-loker-perusahaan-furniture-di-gresik-buka-lowongan-untuk-lulusan-smk-cek-formasi-yang-dibutuhkan
http://www.inews.id/finance/bisnis/kawasan-industri-batang-butuh-282000-pekerja-hingga-2031
http://www.inews.id/finance/bisnis/kawasan-industri-batang-butuh-282000-pekerja-hingga-2031
http://www.creacorridor.com/2022/07/beritakawasan-industri-batang-butuh-282-000-pekerja-hingga-2031.html
http://www.creacorridor.com/2022/07/beritakawasan-industri-batang-butuh-282-000-pekerja-hingga-2031.html
http://www.creacorridor.com/2022/07/beritakawasan-industri-batang-butuh-282-000-pekerja-hingga-2031.html
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87. 08 July 

2022 

Sekjen Kemnaker: Perubahan 

Iklim Miliki Dampak Luas 

Masalah Ketenagakerjaan 

Negative Pripos Perubahan iklim merupakan tantangan 

yang membutuhkan respon global. 

Perubahan iklim juga memiliki dampak yang 

luas pada masalah ketenagakerjaan. Hal 

tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi ketika menjadi pembicara pada 

Forum L20 Road To Bali secara virtual, Rabu 

(6/7/2022). Anwar Sanusi mengatakan, 

inisiatif awal diambil oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan yang berencana 

mengembangkan aksi nasional terhadap 

dampak perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan 

kritis. 

88. 08 July 

2022 

Menyambut KITB, Stafsus 

Menaker: Jangan Sampai 

Warga Batang Hanya Jadi 

Penonton 

Positive Pripos Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) 

merupakan proyek strategis nasional yang 

akan menyerap banyak tenaga kerja. 

Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini 

belum tentu akan mengatasi tingginya 

angka pengangguran di Kabupaten Batang 

dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar 

kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak 

disiapkan. "Jangan sampai warga Batang 

hanya jadi penonton di tengah deru 

industrialisasi ini. Putra asli Batang ini 

menyatakan telah menyiapkan 10 jurus 

untuk mendukung KITB. 

89. 08 July 

2022 

10 Jurus Sambut Kawasan 

Industri Terpadu Batang ala 

Stafsus Menaker 

Positive Liputan 6 Putra asli Batang ini menyatakan telah 

menyiapkan 10 jurus untuk mendukung 

KITB. Kawasan Industri Terpadu Batang 

(KITB) merupakan proyek strategis nasional 

yang akan menyerap banyak tenaga kerja. 

Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini 

belum tentu akan mengatasi tingginya 

angka pengangguran di Kabupaten Batang 

dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar 

kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak 

disiapkan. "Jangan sampai warga Batang 

hanya jadi penonton di tengah deru 

industrialisasi ini. 

http://pripos.id/sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
http://pripos.id/sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
http://pripos.id/sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
http://pripos.id/menyambut-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-warga-batang-hanya-jadi-penonton
http://pripos.id/menyambut-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-warga-batang-hanya-jadi-penonton
http://pripos.id/menyambut-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-warga-batang-hanya-jadi-penonton
http://pripos.id/menyambut-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-warga-batang-hanya-jadi-penonton
http://www.liputan6.com/news/read/5009202/10-jurus-sambut-kawasan-industri-terpadu-batang-ala-stafsus-menaker
http://www.liputan6.com/news/read/5009202/10-jurus-sambut-kawasan-industri-terpadu-batang-ala-stafsus-menaker
http://www.liputan6.com/news/read/5009202/10-jurus-sambut-kawasan-industri-terpadu-batang-ala-stafsus-menaker
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90. 08 July 

2022 

Sekjen Kemnaker: Perubahan 

Iklim Miliki Dampak Luas 

Masalah Ketenagakerjaan 

Negative Liputan 6 Perubahan iklim merupakan tantangan 

yang membutuhkan respon global. 

Perubahan iklim juga memiliki dampak yang 

luas pada masalah ketenagakerjaan. Hal 

tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi ketika menjadi pembicara pada 

Forum L20 Road To Bali secara virtual, Rabu 

(6/7/2022). Ini bukan hanya masalah 

lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial 

dan ekonomi. 

91. 08 July 

2022 

BSU 2022 Gagal Cair Juli? Ini 

Kata Menaker dan Pihak 

Penyalur, Serta Cara Cek 

Penerima di Link Resmi 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Simak ini kata Menaker dan pihak penyalur, 

serta cara cek penerima di link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Jadwal 

penyaluran BSU 2022 hingga kini masih 

belum diketahui kapan akan mulai dicairkan 

kepada pekerja. Akan tetapi, Menaker Ida 

Fauziyah dan pihak penyalur dana, telah 

memberikan informasi terbaru terkait 

pencairan BSU 2022. Menaker Ida fauziyah 

mengatakan alasan mengapa dana BSU 

2022 masih belum bisa dipastikan kapan 

cair, dikarenakan mekanisme dan peraturan 

pencairannya masih dalam proses 

perampungan hingga sekarang ini. BSU 

2022 gagal cair Juli? 

92. 08 July 

2022 

BSU 2022 Tak Kunjung Cair, 

Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan Berikan 

Penjelasan - Tribunkaltim.co 

Negative Tribun 

News 

Kaltim 

Diberitakan, Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan Dita Indah Sari 

mengatakan, saat ini Kemnaker masih terus 

membahas regulasi atau payung hukum 

sebelum BSU disalurkan. Jadwal pencairan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 ramai 

dicari masyarakat. Pasalnya, bantuan 

langsung tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan 

2022 itu tak kunjung cair hingga kini. 

Padahal, BSU 2022 itu rencananya bakal 

cair pada April 2022 lalu. 

93. 08 July 

2022 

Siapkan Pekerja Lokal di KITB, 

KSP Gelar FGD di Bandung 

Positive Bisnis Jabar Bagaimana pekerja lokal tidak jadi 

penonton, tapi menjadi pekerja di 

daerahnya sendiri," kata Deputi II Kantor 

Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan pada 

acara FGD KITB di Trans Luxury Hotel, Jalan 

Gatot Subroto, Kota Bandung, dalam rilis 

resminya, Jumat (8/7/2022). Menurut dia, 

http://www.liputan6.com/news/read/5009212/sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
http://www.liputan6.com/news/read/5009212/sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
http://www.liputan6.com/news/read/5009212/sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094956050/bsu-2022-gagal-cair-juli-ini-kata-menaker-dan-pihak-penyalur-serta-cara-cek-penerima-di-link-resmi
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094956050/bsu-2022-gagal-cair-juli-ini-kata-menaker-dan-pihak-penyalur-serta-cara-cek-penerima-di-link-resmi
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094956050/bsu-2022-gagal-cair-juli-ini-kata-menaker-dan-pihak-penyalur-serta-cara-cek-penerima-di-link-resmi
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094956050/bsu-2022-gagal-cair-juli-ini-kata-menaker-dan-pihak-penyalur-serta-cara-cek-penerima-di-link-resmi
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/08/bsu-2022-tak-kunjung-cair-staf-khusus-menteri-ketenagakerjaan-berikan-penjelasan
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/08/bsu-2022-tak-kunjung-cair-staf-khusus-menteri-ketenagakerjaan-berikan-penjelasan
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/08/bsu-2022-tak-kunjung-cair-staf-khusus-menteri-ketenagakerjaan-berikan-penjelasan
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/08/bsu-2022-tak-kunjung-cair-staf-khusus-menteri-ketenagakerjaan-berikan-penjelasan
http://bandung.bisnis.com/read/20220708/550/1552988/siapkan-pekerja-lokal-di-kitb-ksp-gelar-fgd-di-bandung
http://bandung.bisnis.com/read/20220708/550/1552988/siapkan-pekerja-lokal-di-kitb-ksp-gelar-fgd-di-bandung
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kegiatan ini menindaklanjuti terkait isu 

tenaga kerja sebagaimana amanah Presiden 

Joko Widodo dalam kunjungannya di KITB 

pada tanggal 21 April 2021 dan instruksi 

dari Kantor Staf Presiden (KSP). Pemerintah 

terus melakukan penguatan pekerja lokal 

untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) 

Jawa Tengah. Saat ini, setidaknya sudah ada 

10 investor yang siap beroperasi di KITB. 

94. 09 July 

2022 

Ombudsman Temukan Dugaan 

Maladministrasi Pelayanan 

BPJS Ketenagakerjaan 

Negative Gatra Ombudsman RI menemukan tiga bentuk 

maladministrasi dalam pelayanan 

kepesertaan dan penjaminan sosial yang 

diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 

Ombudsman RI juga menyampaikan 

sejumlah tindakan korektif yang harus 

ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan 

dalam kurun waktu 30 hari. "Berdasarkan 

hasil investigasi Ombudsman, BPJS 

Ketenagakerjaan terbukti maladministrasi 

berupa tindakan tidak kompeten, 

penyimpangan prosedur dan penundaan 

berlarut dalam pelaksanaan pelayanan 

kepesertaan dan penjaminan sosial," ujar 

Anggota Ombudsman, Hery Susanto dalam 

siaran pers yang diterima Gatra.com, Sabtu 

(9/7). Sedangkan, bentuk penyimpangan 

prosedur yang ditemukan Ombudsman di 

antaranya pencairan klaim secara kolektif 

melalui HRD perusahaan, perbedaan 

penetapan usia pensiun antara perusahaan 

dan BPJS Ketenagakerjaan, belum 

dilaksanakannya upaya penyelarasan 

regulasi untuk optimalisasi akuisisi 

kepesertaan dan pelayanan klaim manfaat. 

95. 09 July 

2022 

GNIK Sosialisasikan Program 

Magang di Bekasi 

Positive Mitra Pos Gerakan Nasional Indonesia Kompeten 

(GNIK), bersama Kadin Kota Bekasi dan 

Apindo mulai menjalankan sosialisasi 

program pemagangan dalam negeri yang 

mengacu pada Permenaker No. 6 tahun 

2020 tentang Penyelenggaraan 

Pemagangan di Dalam Negeri. Ketua GNIK 

Kota Bekasi, Yunus Triyonggo menjelaskan, 

http://www.gatra.com/news-547669-nasional-ombudsman-temukan-dugaan-maladministrasi-pelayanan-bpjs-ketenagakerjaan.html
http://www.gatra.com/news-547669-nasional-ombudsman-temukan-dugaan-maladministrasi-pelayanan-bpjs-ketenagakerjaan.html
http://www.gatra.com/news-547669-nasional-ombudsman-temukan-dugaan-maladministrasi-pelayanan-bpjs-ketenagakerjaan.html
http://www.mitrapos.com/berita/gnik-sosialisasikan-program-magang-di-bekasi
http://www.mitrapos.com/berita/gnik-sosialisasikan-program-magang-di-bekasi
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GNIK adalah platform terbuka yang 

bertugas untuk membuat ekosistem di 

semua daerah dan kemudian berkolaborasi 

mengajak stakeholder setempat. Maka 

GNIK melaksanakan tugas pertamanya 

yakni mempertemukan para pengusaha di 

Kota Bekasi. Menurut Gunawan, inisiasi 

GNIK mengumpulkan 52 pengusaha di kota 

Bekasi wajib didukung dan difasilitasi. 

96. 09 July 

2022 

BSU 2022 Cair Sebelum Idul 

Adha atau Tunggu Permenaker 

Anyar? Ini Bocoran dari 

Kemnaker 

Neutral Ayo 

Bandung 

Apakah BSU BPJS Ketenagakerjaan cair hari 

ini sebelum esok Idul Adha 2022 ataukah 

masih harus menunggu Permenaker anyar 

terbit?. Jika BSU BPJS Ketenagakerjaan cair 

menunggu Permenaker anyar terbit 

terlebih dahulu, apakah syarat penerima 

BSU 2022 menjadi berubah?. Ini Alasan 

Menaker Ida Fauziyah Belum Cairkan BSU 

BPJS Ketenagakerjaan. Nindya Putri pun 

menjelaskan pula bahwa pencairan BSU 

2022 masih menunggu terbitnya 

Permenaker anyar tentang mekanisme 

pemberian BSU 2022 kepada pekerja atau 

buruh. 

97. 09 July 

2022 

Selamat! 5 Golongan Karyawan 

Ini Pasti Dapat BSU 2022 BLT 

Subsidi Gaji, Cek Daftarnya 

Disini 

Positive Ayo 

Bandung 

Untuk mengetahui 5 golongan 

karyawan/pekerja yang pasti mendapatkan 

BSU Rp1 juta, kunjungi link 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

untuk cek daftar penerima BLT subsidi gaji 

2022. Jadwal resmi penyaluran BSU 2022 

hingga kini masih belum diketahui. 

Kemnaker mencoba menanggapi masalah 

dengan menjelaskan bahwa saat ini pihak 

Kemnaker sedang menyelesaikan masalah 

administrasi yang menyebabkan BSU 2022 

berjalan lambat. Demikian disampaikan 

Nindya Putri Sub Koordinator Kepesertaan 

Jaminan Sosial Kemnaker. 

98. 09 July 

2022 

Sekjen Kemnaker: Perubahan 

Iklim Miliki Dampak Luas 

Masalah Ketenagakerjaan 

Negative Nusakini.co

m 

-Perubahan iklim merupakan tantangan 

yang membutuhkan respon global. 

Perubahan iklim juga memiliki dampak yang 

luas pada masalah ketenagakerjaan. Hal 

tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi ketika menjadi pembicara pada 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793848027/bsu-2022-cair-sebelum-idul-adha-atau-tunggu-permenaker-anyar-ini-bocoran-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793848027/bsu-2022-cair-sebelum-idul-adha-atau-tunggu-permenaker-anyar-ini-bocoran-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793848027/bsu-2022-cair-sebelum-idul-adha-atau-tunggu-permenaker-anyar-ini-bocoran-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793848027/bsu-2022-cair-sebelum-idul-adha-atau-tunggu-permenaker-anyar-ini-bocoran-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793848047/selamat-5-golongan-karyawan-ini-pasti-dapat-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-cek-daftarnya-disini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793848047/selamat-5-golongan-karyawan-ini-pasti-dapat-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-cek-daftarnya-disini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793848047/selamat-5-golongan-karyawan-ini-pasti-dapat-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-cek-daftarnya-disini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793848047/selamat-5-golongan-karyawan-ini-pasti-dapat-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-cek-daftarnya-disini
http://nusakini.com/news/sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
http://nusakini.com/news/sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
http://nusakini.com/news/sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
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Forum L20 Road To Bali secara virtual. 

Anwar Sanusi mengatakan, inisiatif awal 

diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

yang berencana mengembangkan aksi 

nasional terhadap dampak perubahan iklim 

pada sektor ketenagakerjaan dan daftar 

pekerjaan kritis. 

99. 09 July 

2022 

Kawasan Industri Batang Butuh 

28 Ribu Tenaga Kerja 

Neutral Cnn 

Indonesia 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) 

Jawa Tengah membutuhkan 28 ribu tenaga 

kerja terampil dalam beberapa tahun ke 

depan. "Jadi ini yang harus kita siapkan. 

Bagaimana pekerja lokal tidak jadi 

penonton, tapi menjadi pekerja di 

daerahnya sendiri," terang Deputi II Kantor 

Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan, 

dikutip dari Antara, Jumat (8/7). Ia 

mengungkap sekitar 10 investor di berbagai 

bidang siap untuk beroperasi di KITB. 

100. 09 July 

2022 

Catat Ya! KIT Batang Butuh 282 

Ribu Tenaga Kerja, Sudah Siap? 

Neutral En.badaksat

u.com 

"Jangan sampai warga Batang hanya jadi 

penonton di tengah deru industrialisasi ini. 

Putra asli Batang ini menyatakan telah 

menyiapkan 10 jurus untuk mendukung 

KITB. Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus 

Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono 

Rusydie Cakrawangsa pada Focus Grup 

Discussion dan Rapat Koordinasi lintas-

stakeholder bertema "Kolaborasi 

Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang 

digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada 

Rabu-Kamis (6-7/7/2022) di Bandung, Jawa 

Barat. Namun Caswiyono mengingatkan, 

potensi lapangan pekerjaan ini bisa saja 

menguap jika tenaga kerja yang dibutuhkan 

di sekitar lokasi proyek justru tidak siap, 

sehingga jangan sampai orang-orang dari 

luar daerah yang mendapatkan kerja di 

lokasi tersebut. 

101. 09 July 

2022 

Catat Ya! KIT Batang Butuh 282 

Ribu Tenaga Kerja, Sudah Siap? 

Neutral Idx Channel Sebagai proyek strategis nasional, Kawasan 

Industri Terpadu Batang (KITB) diproyeksi 

bakal menyerap banyak tenaga kerja. 

Setidaknya, menjelang dioperasikan 

kawasan industri raksasa itu akan 

membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. 

"Jangan sampai warga Batang hanya jadi 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220708185315-92-819229/kawasan-industri-batang-butuh-28-ribu-tenaga-kerja
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220708185315-92-819229/kawasan-industri-batang-butuh-28-ribu-tenaga-kerja
http://en.badaksatu.com/finance/94943/catat-ya-kit-batang-butuh-282-ribu-tenaga-kerja-sudah-siap.html
http://en.badaksatu.com/finance/94943/catat-ya-kit-batang-butuh-282-ribu-tenaga-kerja-sudah-siap.html
http://www.idxchannel.com/economics/catat-ya-kit-batang-butuh-282-ribu-tenaga-kerja-sudah-siap
http://www.idxchannel.com/economics/catat-ya-kit-batang-butuh-282-ribu-tenaga-kerja-sudah-siap
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penonton di tengah deru industrialisasi ini. 

Putra asli Batang ini menyatakan telah 

menyiapkan 10 jurus untuk mendukung 

KITB. 

102. 09 July 

2022 

Sekjen Kemenaker Antisipasi 

Perubahan Iklim 

Positive Priangantim

ur 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menyebut, 

perubahan iklim merupakan tantangan 

yang membutuhkan respon global. 

Perubahan iklim juga memiliki dampak yang 

luas pada masalah ketenagakerjaan. Ini 

bukan hanya masalah lingkungan, tetapi 

menjadi masalah sosial dan ekonomi. 

Indonesia telah menunjukkan komitmen 

iklim yang luar biasa dalam dekade terakhir. 

103. 09 July 

2022 

Perjuangan Diplomasi BP2MI 

Buahkan Hasil 

Positive Rmco.id Tidak lama setelah pernyataan MOL, Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) menyatakan, Taiwan telah setuju 

menaikkan gaji para pekerja migran. 

Kementerian Tenaga Kerja (Ministry of 

Labor/MOL) Taiwan menyatakan 

kesiapannya segera menaikkan upah 

minimum untuk pengasuh migran swasta 

berbasis rumahan, dan pembantu rumah 

tangga, mulai Kamis (7/7) waktu setempat. 

Hal tersebut berdasarkan rekomendasi dari 

komite manajemen dana keamanan kerja. 

"Pada pertemuan sebelumnya, komite 

setuju merekomendasikan kenaikan dari 

upah minimum bulanan," kata MOL dalam 

sebuah pernyataan. 

104. 09 July 

2022 

Taiwan Setujui Kenaikan Gaji 

dan Hilangkan Agency Fee PMI 

Sektor Domestik - Harian-

Nasional.com 

Negative Hariannasio

nal.com 

Jpnn.com, JAKARTA- Setelah proses 

negosiasi panjang yang dilakukan Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI), akhirnya Taiwan menyetujui 

kenaikan gaji serta menghilangkan biaya 

agency fee bagi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) sektor domestik. Taiwan bersepakat 

untuk menaikkan gaji dari yang sebelumnya 

sebesar 17.000 NT, menjadi 20.000 NT yang 

sejak tahun 2017 tak pernah naik. Selain itu, 

Taiwan juga menghilangkan agency fee 

sebesar 60.000 NT atau Rp 32 juta, yang 

dibebankan kepada para PMI sejak tahun 

2003. Apabila dikonversi ke rupiah selama 3 

http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1224958343/sekjen-kemenaker-antisipasi-perubahan-iklim
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1224958343/sekjen-kemenaker-antisipasi-perubahan-iklim
http://rm.id/baca-berita/government-action/131780/taiwan-siap-naikin-gaji-pekerja-migran-ri-jadi-rp-10-jutaan-perjuangan-diplomasi-bp2mi-buahkan-hasil
http://rm.id/baca-berita/government-action/131780/taiwan-siap-naikin-gaji-pekerja-migran-ri-jadi-rp-10-jutaan-perjuangan-diplomasi-bp2mi-buahkan-hasil
http://harian-nasional.com/bisnis/taiwan-setujui-kenaikan-gaji-dan-hilangkan-agency-fee-pmi-sektor-domestik
http://harian-nasional.com/bisnis/taiwan-setujui-kenaikan-gaji-dan-hilangkan-agency-fee-pmi-sektor-domestik
http://harian-nasional.com/bisnis/taiwan-setujui-kenaikan-gaji-dan-hilangkan-agency-fee-pmi-sektor-domestik
http://harian-nasional.com/bisnis/taiwan-setujui-kenaikan-gaji-dan-hilangkan-agency-fee-pmi-sektor-domestik
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tahun kontrak kerja PMI sektor domestik 

Taiwan, akhirnya pekerja kita bisa 

mendapat keuntungan sebesar Rp 54 juta," 

ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam 

konferensi persnya di Aula KH. 

105. 09 July 

2022 

Taiwan Setujui Kenaikan Gaji 

dan Hilangkan Agency Fee PMI 

Sektor Domestik - 

RedaksiHarian.com 

Negative Redaksihari

an.com 

Setelah proses negosiasi panjang yang 

dilakukan Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI), akhirnya Taiwan 

menyetujui kenaikan gaji serta 

menghilangkan biaya agency fee bagi 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor 

domestik. Taiwan bersepakat untuk 

menaikkan gaji dari yang sebelumnya 

sebesar 17.000 NT, menjadi 20.000 NT yang 

sejak tahun 2017 tak pernah naik. Selain itu, 

Taiwan juga menghilangkan agency fee 

sebesar 60.000 NT atau Rp 32 juta, yang 

dibebankan kepada para PMI sejak tahun 

2003. Apabila dikonversi ke rupiah selama 3 

tahun kontrak kerja PMI sektor domestik 

Taiwan, akhirnya pekerja kita bisa 

mendapat keuntungan sebesar Rp 54 juta," 

ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam 

konferensi persnya di Aula KH. 

106. 09 July 

2022 

Taiwan Setujui Kenaikan Gaji 

dan Hilangkan Agency Fee PMI 

Sektor Domestik 

Negative Jawa Post 

National 

Network 

Setelah proses negosiasi panjang yang 

dilakukan Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI), akhirnya Taiwan 

menyetujui kenaikan gaji serta 

menghilangkan biaya agency fee bagi 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor 

domestik. Taiwan bersepakat untuk 

menaikkan gaji dari yang sebelumnya 

sebesar 17.000 NT, menjadi 20.000 NT yang 

sejak tahun 2017 tak pernah naik. Selain itu, 

Taiwan juga menghilangkan agency fee 

sebesar 60.000 NT atau Rp 32 juta, yang 

dibebankan kepada para PMI sejak tahun 

2003. Apabila dikonversi ke rupiah selama 3 

tahun kontrak kerja PMI sektor domestik 

Taiwan, akhirnya pekerja kita bisa 

mendapat keuntungan sebesar Rp 54 juta," 

ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam 

konferensi persnya di Aula KH. 

http://redaksiharian.com/bisnis/taiwan-setujui-kenaikan-gaji-dan-hilangkan-agency-fee-pmi-sektor-domestik
http://redaksiharian.com/bisnis/taiwan-setujui-kenaikan-gaji-dan-hilangkan-agency-fee-pmi-sektor-domestik
http://redaksiharian.com/bisnis/taiwan-setujui-kenaikan-gaji-dan-hilangkan-agency-fee-pmi-sektor-domestik
http://redaksiharian.com/bisnis/taiwan-setujui-kenaikan-gaji-dan-hilangkan-agency-fee-pmi-sektor-domestik
http://www.jpnn.com/news/taiwan-setujui-kenaikan-gaji-dan-hilangkan-agency-fee-pmi-sektor-domestik
http://www.jpnn.com/news/taiwan-setujui-kenaikan-gaji-dan-hilangkan-agency-fee-pmi-sektor-domestik
http://www.jpnn.com/news/taiwan-setujui-kenaikan-gaji-dan-hilangkan-agency-fee-pmi-sektor-domestik
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107. 09 July 

2022 

Masuk ke Website Ini, Simak 3 

Cara Cek Nama Penerima BSU 

2022 Rp1 Juta yang Segera Cair 

Neutral Ayo 

Bandung 

Berikut cara cek data penerima BSU 2022 

Subsidi Upah atau BLT Subsidi Gaji yang cair 

Rp1 Juta di link bsu.kemnaker.go.id 

(Kemnaker) atau 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id (BPJS 

Ketenagakerjaan). Selain link 

bsu.kemnaker.go.id (Kemnaker) atau 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id (BPJS 

Ketenagakerjaan), anda dapat cek nama 

penerima BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT 

Subsidi Gaji Rp1 juta di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Pemerintah 

kembali menyalurkan BSU 2022 Subsidi 

Upah atau BLT Subsidi Gaji ke 8,8 juta 

pekerja atau buruh gaji di bawah Rp3,5 

juta. BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT 

Subsidi Gaji, program pemerintah untuk 

membantu pekerja yang terdampak Covid-

19. : Sistem CPNS PPPK 2022: Ada Seleksi 

Kompetensi, Penambahan Nilai, Perubahan 

Prioritas. Penyaluran BSU 2022 Subsidi 

Upah atau BLT Subsidi Gaji ke 

pekerja/buruh sebesar Rp500 ribu per 

bulan selama dua bulan dan sekaligus cair 

Rp1 juta. 

108. 09 July 

2022 

Info Lowongan Kerja Lulusan 

SMK Sederajat di PT Gloster 

Furniture, Ini Syarat Dan Cara 

Daftarnya - Semarangku 

Neutral Semarangk

u.com 

Cek info loker PT Gloster Furniture dimana 

membuka lowongan kerja lulusan SMK 

sederajat. PT Gloster Furniture membuka 

loker atau lowongan kerja untuk formasi 

yang tersedia. Berikut persyaratan dan cara 

daftar loker atau lowongan kerja lulusan 

SMK sederajat yang dibuka PT Gloster 

Furniture. Melalui Instagram resminya, 

Kemnaker menginformasikan loker atau 

lowongan kerja terbaru di PT Gloster 

Furniture. 

109. 09 July 

2022 

Hasil Kartu Prakerja 

Gelombang 35 Telah 

Diumumkan, Begini Cara Cek 

Lolos atau Tidak 

Positive Tribun 

News 

Jakarta 

Hasil Kartu Prakerja gelombang 35 telah 

diumumkan, beginimcara cek lolos atau 

tidak. Melansir Instagram @prakerja.go.id, 

hasil Kartu Prakerja gelombang 35 

diumumkan pada Kamis (7/7/2022). 

"Selamat buat kamu penerima gelombang 

35!" tulis akun Kartu Prakerja. Diketahui, 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793848286/masuk-ke-website-ini-simak-3-cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-rp1-juta-yang-segera-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793848286/masuk-ke-website-ini-simak-3-cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-rp1-juta-yang-segera-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793848286/masuk-ke-website-ini-simak-3-cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-rp1-juta-yang-segera-cair
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314958893/info-lowongan-kerja-lulusan-smk-sederajat-di-pt-gloster-furniture-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314958893/info-lowongan-kerja-lulusan-smk-sederajat-di-pt-gloster-furniture-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314958893/info-lowongan-kerja-lulusan-smk-sederajat-di-pt-gloster-furniture-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314958893/info-lowongan-kerja-lulusan-smk-sederajat-di-pt-gloster-furniture-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/09/hasil-kartu-prakerja-gelombang-35-telah-diumumkan-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/09/hasil-kartu-prakerja-gelombang-35-telah-diumumkan-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/09/hasil-kartu-prakerja-gelombang-35-telah-diumumkan-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/09/hasil-kartu-prakerja-gelombang-35-telah-diumumkan-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak
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Kartu Prakerja gelombang 35 dibuka pada 

Minggu (3/7/2022). 

110. 09 July 

2022 

Lowongan Kerja Bidang Tata 

Boga, PT Reska Multi Usaha 

Buka Loker untuk Lulusan SMA 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Bekasi 

PT Reska Multi Usaha membuka lowongan 

kerja untuk posisi yang tersedia. PT Reska 

Multi Usaha merupakan salah satu anak 

perusahaan PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) yang berdiri sejak tahun 2003. PT 

Reska Multi Usaha mempunyai tujuan 

melaksanakan dan menunjang kebijakan 

dan program PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) selaku perusahaan induk 

khususnya usaha restoran kereta api serta 

usaha lainnya. Adapun persyaratannya 

lowongan kerja PT Reska Multi Usaha di 

dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari 

Instagram @kemnaker pada Jumat, 8 Juli 

2022. 

111. 09 July 

2022 

SKB 3 Menteri Resmi 

Diumumkan, Libur Hari Raya 

Idul Adha Ditetapkan Tanggal 

10 Juli 2022 - Berita KBB 

Positive Beritakbb.c

om 

Dalam SKB 3 Menteri tersebut libur Hari 

Raya Idul Adha ditetapkan pada tanggal 10 

Juli 2022. BERITA KBB- SKB (Surat 

Keputusan Bersama) 3 Menteri resmi 

diumumkan pada Jumat, 8 Juli 2022 yang 

lalu. Seiring dengan ditetapkannya Hari 

Raya Idul Adha pada tanggal 10 Juli 2022, 

pemerintah menggeser libur perayaan Idul 

Adha dari 9 Juli ke 10 Juli 2022. Keputusan 

tersebut telah ditandatangani oleh 3 

Menteri yaitu Menteri Agama, Menteri 

Ketenagakerjaan, dan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PANRB). 

112. 09 July 

2022 

Info Loker Cirebon 2022: Anak 

Perusahaan KAI Cari Cook 

Helper untuk Lulusan SMA-

SMK Semua Jurusan 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Bekasi 

Informasi lowongan kerja bagi Anda yang 

sedang mencari pekerjaan di bulan Juli 

khususnya domisili Cirebon, anak 

perusahaan KAI sedang mencari Chef 

terbaik. - Memiliki sertifikat keahlian di 

Bidang Tata Boga dan Memiliki Pengalaman 

di bidang Cook / Cook Helper minimal 1 

tahun yang dibuktikan dengan Surat 

Pengalaman Kerja. Lowongan kerja ini 

terbuka untuk lulusan minimal SMA/SMK 

semua jurusan dengan usia minimal 22 

tahun. Perusahaan yang membuka 

lowongan kerja ini adalah PT Reska Multi 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124955937/lowongan-kerja-bidang-tata-boga-pt-reska-multi-usaha-buka-loker-untuk-lulusan-sma
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124955937/lowongan-kerja-bidang-tata-boga-pt-reska-multi-usaha-buka-loker-untuk-lulusan-sma
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124955937/lowongan-kerja-bidang-tata-boga-pt-reska-multi-usaha-buka-loker-untuk-lulusan-sma
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-964959432/skb-3-menteri-resmi-diumumkan-libur-hari-raya-idul-adha-ditetapkan-tanggal-10-juli-2022
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-964959432/skb-3-menteri-resmi-diumumkan-libur-hari-raya-idul-adha-ditetapkan-tanggal-10-juli-2022
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-964959432/skb-3-menteri-resmi-diumumkan-libur-hari-raya-idul-adha-ditetapkan-tanggal-10-juli-2022
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-964959432/skb-3-menteri-resmi-diumumkan-libur-hari-raya-idul-adha-ditetapkan-tanggal-10-juli-2022
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124958086/info-loker-cirebon-2022-anak-perusahaan-kai-cari-cook-helper-untuk-lulusan-sma-smk-semua-jurusan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124958086/info-loker-cirebon-2022-anak-perusahaan-kai-cari-cook-helper-untuk-lulusan-sma-smk-semua-jurusan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124958086/info-loker-cirebon-2022-anak-perusahaan-kai-cari-cook-helper-untuk-lulusan-sma-smk-semua-jurusan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124958086/info-loker-cirebon-2022-anak-perusahaan-kai-cari-cook-helper-untuk-lulusan-sma-smk-semua-jurusan
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Usaha yang merupakan anak perusahaan 

dari PT KAI. 

113. 09 July 

2022 

Diduga Jadi Korban TPPO, TKI 

di UEA Ini Terancam Penjara 

dan Denda Rp800 juta 

Negative Banten 

Raya 

Kini, sang TKI terancam hukuman 2 bulan 

penjara dan denda hingga Rp800 juta. 

Mereka menerbangkan dan 

memperkerjakan TKI secara ilegal atas 

nama Muninggar bin Mulani yang kini 

tersandung kasus hukuman di Dubai, UEA. 

"Menjalani persidangan dan terancam 

hukuman 2 bulan penjara dan denda 200 

ribu dirham setara Rp800 juta," paparnya. - 

Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal 

Banten atas nama Muninggal bin Mulani 

diduga telah menjadi korbam tindak pidana 

perdagangan orang (TPPO). 

114. 09 July 

2022 

Info Lowongan Kerja Formasi 

Cook di PT Reska Multi Usaha, 

Ditempatkan di Cirebon! 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalaya 

Pada saat ini, PT Reska Multi Usaha sedang 

membuka lowongan kerja (loker). PT Reska 

Multi Usaha merupakan subsidary dari PT 

Kereta Api Indonesia. Info lowongan kerja 

yang tersedia yaitu formasi Cook. 

Kemudian, memiliki Pengalaman di bidang 

Cook/Cook Helper. 

115. 09 July 

2022 

Kemnaker: Perubahan Iklim 

Miliki Dampak Luas Masalah 

Ketenagakerjaan 

Negative Koran 

Madura 

Perubahan iklim merupakan tantangan 

yang membutuhkan respon global. 

Perubahan iklim juga memiliki dampak yang 

luas pada masalah ketenagakerjaan. Hal 

tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi ketika menjadi pembicara pada 

Forum L20 Road To Bali secara virtual, 

seperti dilansir kemnaker.go.id, Jumat 

(8/7/2022). Ini bukan hanya masalah 

lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial 

dan ekonomi. 

116. 09 July 

2022 

BSU 2022 Kapan Cair? Ini 

Alasan Kemnaker Terkait 

Bantuan Subsidi Upah Belum 

Cair ke Rekening 

Negative Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Simak alasan BSU 2022 belum dicairkan 

oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) ke rekening penerima. Sejak 

diumumkan pencairan BSU 2022 akan 

disalurkan kembali pada bulan April lalu, 

pihaknya masih belum mencairkan bantuan 

subsidi upah tersebut hingga saat ini. Pihak 

Kemnaker menginformasikan bahwa 

pihaknya masih menggodok mekanisme 

http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273848917/diduga-jadi-korban-tppo-tki-di-uea-ini-terancam-penjara-dan-denda-rp800-juta
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273848917/diduga-jadi-korban-tppo-tki-di-uea-ini-terancam-penjara-dan-denda-rp800-juta
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273848917/diduga-jadi-korban-tppo-tki-di-uea-ini-terancam-penjara-dan-denda-rp800-juta
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064958008/info-lowongan-kerja-formasi-cook-di-pt-reska-multi-usaha-ditempatkan-di-cirebon
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064958008/info-lowongan-kerja-formasi-cook-di-pt-reska-multi-usaha-ditempatkan-di-cirebon
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064958008/info-lowongan-kerja-formasi-cook-di-pt-reska-multi-usaha-ditempatkan-di-cirebon
http://www.koranmadura.com/2022/07/kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
http://www.koranmadura.com/2022/07/kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
http://www.koranmadura.com/2022/07/kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094959736/bsu-2022-kapan-cair-ini-alasan-kemnaker-terkait-bantuan-subsidi-upah-belum-cair-ke-rekening
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094959736/bsu-2022-kapan-cair-ini-alasan-kemnaker-terkait-bantuan-subsidi-upah-belum-cair-ke-rekening
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094959736/bsu-2022-kapan-cair-ini-alasan-kemnaker-terkait-bantuan-subsidi-upah-belum-cair-ke-rekening
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094959736/bsu-2022-kapan-cair-ini-alasan-kemnaker-terkait-bantuan-subsidi-upah-belum-cair-ke-rekening
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penyaluran dan persyaratan bagi penerima 

BSU 2022. Hingga saat ini juga pihak 

Kemnaker masih mempersiapkan peraturan 

mengenai penyaluran BSU 2022. 

117. 09 July 

2022 

Kapan BSU 2022 Cair? Cek Dulu 

Daftar Penerima BLT Pekerja di 

Sini - Ayo Indonesia 

Neutral Ayoindones

ia.com 

AYOINDONESIA.COM- Kapan BSU 2022 cair 

menjadi pertanyaan yang ramai di media 

sosial. Akibat banyaknya komentar negatif 

mengenai BSU 2022 di Instagram 

Kemanker, pengelola media sosial 

kementerian itu kemudian membatasi 

komentar yang bisa di- posting. Bantuan 

langsung tunai (BLT) untuk pekerja atau 

buruh itu memang begitu dinanti-nanti. 

Berdasarkan penelusuran Ayoindonesia, 

hingga Sabtu 9 Juli 2022, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum 

memberikan informasi resmi kapan 

bantuan subsidi upah (BSU) 2022 untuk 

pekerja akan cair. 

118. 09 July 

2022 

Info Loker Lulusan SMA 

Sederajat di PT Reska Multi 

Usaha, Anak Perusahaan PT 

KAI, Ini Syarat dan Cara Daftar - 

Semarangku 

Neutral Semarangk

u.com 

Cek info loker PT Reska Multi Usaha, anak 

perusahaan Kereta Api ( PT KAI) dimana 

membuka lowongan kerja lulusan SMA 

sederajat. Anak perusahaan Kereta Api 

(KAI) PT Reska Multi Usaha membuka loker 

atau lowongan kerja untuk formasi yang 

tersedia. Berikut persyaratan dan cara 

daftar loker atau lowongan kerja lulusan 

SMA sederajat yang dibuka anak 

perusahaan Kereta Api (KAI) PT Reska Multi 

Usaha. Melalui Instagram resminya, 

Kemnaker menginformasikan loker atau 

lowongan kerja terbaru di PT Reska Multi 

Usaha. 

119. 09 July 

2022 

BP2MI Selesaikan Persoalan 

PMI di Taiwan, Menunjukkan 

Negara Hadir dalam Masalah 

Pekerja Migran 

Negative Indonesiato

day.co.id 

Ketua Umum Relawan Jokowi Mania 

(JoMan), Immanuel Ebenezer 

mengapresiasi keberhasilan Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) yang berunding dengan Taiwan 

dan menaikkan gaji pekerja migran 

Indonesia dari sektor domestik. 

Sebelumnya, BP2MI secara resmi 

menanggapi tuduhan dan keluhan yang 

disampaikan Apjati kepada Kepala Kantor 

Staf Presiden Moeldoko soal antrean 

http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013849742/kapan-bsu-2022-cair-cek-dulu-daftar-penerima-blt-pekerja-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013849742/kapan-bsu-2022-cair-cek-dulu-daftar-penerima-blt-pekerja-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013849742/kapan-bsu-2022-cair-cek-dulu-daftar-penerima-blt-pekerja-di-sini
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314959152/info-loker-lulusan-sma-sederajat-di-pt-reska-multi-usaha-anak-perusahaan-pt-kai-ini-syarat-dan-cara-daftar
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314959152/info-loker-lulusan-sma-sederajat-di-pt-reska-multi-usaha-anak-perusahaan-pt-kai-ini-syarat-dan-cara-daftar
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314959152/info-loker-lulusan-sma-sederajat-di-pt-reska-multi-usaha-anak-perusahaan-pt-kai-ini-syarat-dan-cara-daftar
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314959152/info-loker-lulusan-sma-sederajat-di-pt-reska-multi-usaha-anak-perusahaan-pt-kai-ini-syarat-dan-cara-daftar
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314959152/info-loker-lulusan-sma-sederajat-di-pt-reska-multi-usaha-anak-perusahaan-pt-kai-ini-syarat-dan-cara-daftar
http://indonesiatoday.co.id/read/bp2mi-selesaikan-persoalan-pmi-di-taiwan-menunjukkan-negara-hadir-dalam-masalah-pekerja-migran-863489
http://indonesiatoday.co.id/read/bp2mi-selesaikan-persoalan-pmi-di-taiwan-menunjukkan-negara-hadir-dalam-masalah-pekerja-migran-863489
http://indonesiatoday.co.id/read/bp2mi-selesaikan-persoalan-pmi-di-taiwan-menunjukkan-negara-hadir-dalam-masalah-pekerja-migran-863489
http://indonesiatoday.co.id/read/bp2mi-selesaikan-persoalan-pmi-di-taiwan-menunjukkan-negara-hadir-dalam-masalah-pekerja-migran-863489
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penempatan PMI ke Taiwan. Seperti, 

Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Ia 

mencontohkan, penempatan PMI ke 

Taiwan karena belum terbitnya biaya 

struktur atau cost structur dari 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

dan Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI). 

120. 09 July 

2022 

BP2MI Selesaikan Persoalan 

PMI di Taiwan, Menunjukkan 

Negara Hadir dalam Masalah 

Pekerja Migran 

Negative Tribun 

News 

Ketua Umum Relawan Jokowi Mania 

(JoMan), Immanuel Ebenezer 

mengapresiasi keberhasilan Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) yang berunding dengan Taiwan 

dan menaikkan gaji pekerja migran 

Indonesia dari sektor domestik. 

Sebelumnya, BP2MI secara resmi 

menanggapi tuduhan dan keluhan yang 

disampaikan Apjati kepada Kepala Kantor 

Staf Presiden Moeldoko soal antrean 

penempatan PMI ke Taiwan. Seperti, 

Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Ia 

mencontohkan, penempatan PMI ke 

Taiwan karena belum terbitnya biaya 

struktur atau cost structur dari 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

dan Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI). 

121. 09 July 

2022 

Resmi! BP2MI Umumkan Gaji 

TKI Taiwan Naik Menjadi 

Rp10juta per Bulan Serta Fee 

Agency Dihapuskan 

Positive Jurnal 

Soreang 

Kabar gembira bagi seluruh TKW Taiwan 

karena pihak BP2MI baru saja 

menginformasikan bahwa gaji TKI resmi 

dinaikkan. Kenaikan gaji TKI Taiwan ini 

diumumkan langsung oleh pihak BP2MI, 

Benny Rhamdani melalui konferensi pers di 

Jakarta pada Kamis lalu. Kepala Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan 

keputusan kenaikan gaji TKI Taiwan ini 

sudah melewati proses negosiasi dan 

pertemuan yang cukup alot. "Atas 

permintaan tersebut terkait apa yang 

diminta oleh BP2MI dalam setiap forum, 

akhirnya alhamdulillah perjuangan yang 

cukup lama pada 21 Juni 2022 pihak Taiwan 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/09/bp2mi-selesaikan-persoalan-pmi-di-taiwan-menunjukkan-negara-hadir-dalam-masalah-pekerja-migran
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/09/bp2mi-selesaikan-persoalan-pmi-di-taiwan-menunjukkan-negara-hadir-dalam-masalah-pekerja-migran
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/09/bp2mi-selesaikan-persoalan-pmi-di-taiwan-menunjukkan-negara-hadir-dalam-masalah-pekerja-migran
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/09/bp2mi-selesaikan-persoalan-pmi-di-taiwan-menunjukkan-negara-hadir-dalam-masalah-pekerja-migran
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1014960245/resmi-bp2mi-umumkan-gaji-tki-taiwan-naik-menjadi-rp10juta-per-bulan-serta-fee-agency-dihapuskan
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1014960245/resmi-bp2mi-umumkan-gaji-tki-taiwan-naik-menjadi-rp10juta-per-bulan-serta-fee-agency-dihapuskan
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1014960245/resmi-bp2mi-umumkan-gaji-tki-taiwan-naik-menjadi-rp10juta-per-bulan-serta-fee-agency-dihapuskan
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1014960245/resmi-bp2mi-umumkan-gaji-tki-taiwan-naik-menjadi-rp10juta-per-bulan-serta-fee-agency-dihapuskan
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setuju untuk menaikkan gaji setiap imigran 

Indonesia." 

122. 09 July 

2022 

Kepala BP2MI Telah Melakukan 

Kebohongan Publik, Presiden 

Harus Cabut Mandat Beny 

Rhamdani 

Neutral Wartapemb

aruan.co.id 

Kepala BP2MI Telah Melakukan 

Kebohongan Publik, Presiden Harus Cabut 

Mandat Beny Rhamdani. "Mohon kiranya 

Bapak Presiden Jokowidodo segera 

mencabut Mandat kepala BP2MI Beny 

Rhamdani untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatannya 

yang telah menyalahgunakan wewenang 

jabatan membuat banyak Kegaduhan dalam 

Tata Kelola Penempatan PMI dan ini sangat 

berbahaya bagi kepentingan Bangsa dan 

Negara, Kepentingan NKRI dan Kepentingan 

Merah Putih," pungkas Amri Abdi Piliang. 

Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Kepala 

Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), Beny Rhamdani diduga 

kuat telah melakukan kebohongan Publik. 

Komisi Nasional Lembaga Pengawasan 

Kebijakan Pemerintah dan Keadilan 

(Komnas LP-KPK) melalui Wasekjend 1 Amri 

Abdi Piliang, kembali Angkat bicara 

meluruskan terkait Press Conference yang 

disuarakan oleh Kepala BP2MI Beny 

Rhamdani (07/07/22) yang isinya adalah 

kebohongan Publik untuk menutupi 

boroknya yang telah menghamburkan 

banyak anggaran untuk membuat 

Peraturan kepala BP2MI No. 09 Tahun 2020 

yang tidak bisa berjalan. 

123. 09 July 

2022 

200 Ribu Pekerja Bakal 

Dilibatkan dalam Proses 

Pembangunan IKN 

Neutral Balikpapan

pos 

Sekitar 200 ribu pekerja bakal dilibatkan 

dalam proses pembangunan IKN Nusantara. 

Pemerintah Pusat berencana mulai 

merealisasikan pembangunan Ibu Kota 

Negara (IKN) Nusantara di wilayah 

Kabupaten Penajam Paser Utara pada 

Agustus 2022 ini. Saat ini, sejumlah 

persiapan telah dilakukan untuk 

mendukung rencana tersebut dan telah 

memasuki tahap finalisasi. Untuk tahap 

awal, pembangunan IKN Nusantara bakal 

difokuskan pembangunan berbagai gedung 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kepala-bp2mi-telah-melakukan-kebohongan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kepala-bp2mi-telah-melakukan-kebohongan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kepala-bp2mi-telah-melakukan-kebohongan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kepala-bp2mi-telah-melakukan-kebohongan.html
http://balikpapan.prokal.co/read/news/250258-200-ribu-pekerja-bakal-dilibatkan-dalam-proses-pembangunan-ikn.html
http://balikpapan.prokal.co/read/news/250258-200-ribu-pekerja-bakal-dilibatkan-dalam-proses-pembangunan-ikn.html
http://balikpapan.prokal.co/read/news/250258-200-ribu-pekerja-bakal-dilibatkan-dalam-proses-pembangunan-ikn.html


 

61 

 

di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 

seluas sekitar 900 hektare. 

124. 09 July 

2022 

BSU 2022 Batal Cair Juli? 

Update Kabar Terbaru 

Kemnaker Soal BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta - Ayo Cirebon 

Positive Ayo Cirebon Hingga saat ini, jadwal pencairan BSU 2022 

atau BLT Subsidi gaji Rp1 juta belum juga 

diumumkan pemerintah. Para pekerja atau 

karyawan yang terdaftar sebagai penerima 

BSU Ketenagakerjaan ini merasa digantung 

karena ketidakpastian kapan BSU 2022 cair. 

Terlebih lagi di H-1 Idul Adha ini, para 

karyawan belum juga menemui tanda-

tanda signifikan BSU 2022 akan cair. 

Pemerintah melalui Kemnaker bersama 

BPJS Ketenagakerjaan telah mengabarkan 

informasi terbaru terkait pencairan BSU 

2022 ini. 

125. 09 July 

2022 

BSU 2022 Direncanakan Cair di 

Momen Idul Adha, Simak 

Daftar Golongan yang Tidak 

Menerima 

Neutral Ayo 

Bandung 

Kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair? 

berikut daftar pekerja yang tidak dapat 

bantuan subsidi upah. Ditambah banyak 

spekulasi tentang kapan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 cair belakangan ini, 

salah satunya yang menyebutkan batal 

disalurkan. Yaitu dengan bertujuan 

membantu mendorong ekonomi para 

buruh, yang terdampak Covid-19. : Idul 

Adha 2022: Klik di Sini Link Download 

Takbiran Live dari Arab Saudi Full 24 Jam!. 

Kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair, 

masih menjadi misteri sampai saat ini. 

126. 09 July 

2022 

BSU 2022 Cair Sebelum Idul 

Adha 2022? Cek Melalui Dua 

Link Ini 

Neutral Ayo 

Bandung 

BSU 2022 cair sebelum Idul Adha 2022? 

Diketahui sempat dikabarkan bahwa BSU 

2022 cair pada bulan April 2022. Namun 

nyatanya sampai saat ini belum ada 

petanda soal pencairannya. : BSU 2022 

Direncanakan Cair di Momen Idul Adha? 

Pasalnya pemerintah telah mempersiapkan 

anggaran BSU 2022 sebesar Rp 8,8 triliun 

dan disalurkan kepada pekerja dengan gaji 

di bawah Rp 3,5 juta per bulan. 

127. 09 July 

2022 

Dwi Handayani, Sosok Dibalik 

Suksesnya Komunitas PMIS 

yang Aktif Berbagi Informasi 

Positive Beritakbb.c

om 

Akhirnya, dengan niat membantu sesama, 

pada tahun 2017, Dwi Handayani yang 

akrab dipanggil Yanie, akhirnya 

memberanikan diri mendirikan komunitas 

Pekerja Migran online yang awalnya 

http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943850036/bsu-2022-batal-cair-juli-update-kabar-terbaru-kemnaker-soal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943850036/bsu-2022-batal-cair-juli-update-kabar-terbaru-kemnaker-soal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943850036/bsu-2022-batal-cair-juli-update-kabar-terbaru-kemnaker-soal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943850036/bsu-2022-batal-cair-juli-update-kabar-terbaru-kemnaker-soal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793849704/bsu-2022-direncanakan-cair-di-momen-idul-adha-simak-daftar-golongan-yang-tidak-menerima
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793849704/bsu-2022-direncanakan-cair-di-momen-idul-adha-simak-daftar-golongan-yang-tidak-menerima
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793849704/bsu-2022-direncanakan-cair-di-momen-idul-adha-simak-daftar-golongan-yang-tidak-menerima
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793849704/bsu-2022-direncanakan-cair-di-momen-idul-adha-simak-daftar-golongan-yang-tidak-menerima
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793850303/bsu-2022-cair-sebelum-idul-adha-2022-cek-melalui-dua-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793850303/bsu-2022-cair-sebelum-idul-adha-2022-cek-melalui-dua-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793850303/bsu-2022-cair-sebelum-idul-adha-2022-cek-melalui-dua-link-ini
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-964961107/dwi-handayani-sosok-dibalik-suksesnya-komunitas-pmis-yang-aktif-berbagi-informasi-seputar-pekerja-migran
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-964961107/dwi-handayani-sosok-dibalik-suksesnya-komunitas-pmis-yang-aktif-berbagi-informasi-seputar-pekerja-migran
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-964961107/dwi-handayani-sosok-dibalik-suksesnya-komunitas-pmis-yang-aktif-berbagi-informasi-seputar-pekerja-migran
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Seputar Pekerja Migran - Berita 

KBB 

bernama P3K (Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Kerja) atau yang kini lebih dikenal 

dengan sebutan Pekerja Migran Indonesia 

di Singapura( PMIS ). Bersama rekan admin 

dan berbagai pihak yang menjadi 

supporternya, Dwi Handayani, yang telah 

sukses mengarungi 12 tahun bekerja di 

Singapura telah banyak membantu mereka 

yang membutuhkan uluran tangan untuk 

bisa menjalani pekerjaan sebagai PMI 

dengan baik, aman dan bahagia tentunya. 

Banyaknya PMI membutuhkan bantuan 

seperti saran adaptasi lingkungan baru, 

meminta tolong atas kekerasan kerja, 

hingga tentang hak kewajiban pekerja, 

peraturan kebijakan untuk PMI dari 

Kementrian Ketenagakerjaan Singapura 

maupun Indonesia, juga yang berhubungan 

dengan dokumen penting seperti Pasport, 

kontrak kerja, asuransi dan lain sebagainya 

menjadi motivasi utama yang menggugah 

sosok tangguh dari Semarang, Dwi 

Handayani untuk ikut andil menyumbang 

langkah nyata untuk masalah tersebut. 

BERITA KBB- Pekerja migran adalah salah 

satu penyumbang devisa terbesar bagi 

Indonesia. Tidak heran, sepak terjang 

Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) selalu 

menarik perhatian. 

128. 09 July 

2022 

BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Setelah 

Idul Adha 2022? Ini 3 

Tahapannya 

Positive Ayo 

Surabaya 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 yang dikabarkan cair 

April lalu, hingga menjelang Idul Adha 2022 

belum juga ada tanda-tanda penyaluran. 

Kemeneterian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

pun tak banyak memberikan informasi 

terkait penyaluran dana BSU BLT subsidi 

gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 senilai 

Rp1 juta itu. Tentunya, pihak Kemnaker pun 

memerlukan waktu untuk merealisasikan 

pencairan dana BSU BLT subsidi gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 kepada para 

pekerja yang memenuhi syarat. Beberapa 

waktu lalu, para pekerja calon penerima 

dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-964961107/dwi-handayani-sosok-dibalik-suksesnya-komunitas-pmis-yang-aktif-berbagi-informasi-seputar-pekerja-migran
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-964961107/dwi-handayani-sosok-dibalik-suksesnya-komunitas-pmis-yang-aktif-berbagi-informasi-seputar-pekerja-migran
http://www.ayosurabaya.com/surabaya-raya/pr-783850930/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-setelah-idul-adha-2022-ini-3-tahapannya
http://www.ayosurabaya.com/surabaya-raya/pr-783850930/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-setelah-idul-adha-2022-ini-3-tahapannya
http://www.ayosurabaya.com/surabaya-raya/pr-783850930/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-setelah-idul-adha-2022-ini-3-tahapannya
http://www.ayosurabaya.com/surabaya-raya/pr-783850930/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-setelah-idul-adha-2022-ini-3-tahapannya
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Ketenagakerjaan 2022 berkomentar di akun 

media sosial Instagram Kemnaker. 

129. 09 July 

2022 

Gubernur Ansar Puji PT 

Infineon Buka Studi Magang 

untuk Putra Daerah 

Positive Pelitatoday.

com 

Com- Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar 

Ahmad memuji sekaligus mengucapkan 

terima kasih kepada Managing Director PT 

Infineon Technologies Batam Budi Amron 

yang telah memberikan peluang besar 

kepada putra daerah Kepri untuk magang di 

perusahaan tersebut. Gubernur Ansar 

melalui video call tersebut sekaligus 

menyampaikan permohonan maaf 

berhalangan hadir untuk melakukan Kick 

Off Pemagangan Dalam Negeri Tahun 2022 

di PT Infineon Technologies Batam, Rabu 

(29/6) karena harus menghadiri Rakor 

Gubernur se-Sumatera di Pekanbaru.. 

Managing Director PT Infineon 

Technologies Batam, Budi Amron 

mengucapkan terima kasih atas dukungan 

dan perhatian Gubernur Ansar Ahmad 

untuk PT Infineon Technologies Batam.. Hal 

tersebut diungkapkan Gubernur Ansar 

secara langsung melalui video call kepada 

Managing Director PT Infineon 

Technologies Batam Budi Amron beberapa 

jam sebelum acara Kick Off Pemagangan 

dimulai.. 

130. 09 July 

2022 

BSU 2022 Gagal Cair Bagi yang 

Tidak Memenuhi Kriteria Ini 

Neutral Ayo 

Bandung 

Inilah informasi mengenai dana BSU 2022 

atau BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 yang 

gagal cair kepada penerima jika tidak 

memenuhi kriteria ini. Meskipun 

dikabarkan akan cair pada bulan April 2022 

namun sampai saat ini belum kunjung cair. : 

BSU 2022 Cair Sebelum Idul Adha 2022? 

Pada tahun 2021, jumlah calon penerima 

BSU mencapai kurang lebih 8 juta orang 

dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp8 

Triliun. : BSU 2022 Direncanakan Cair di 

Momen Idul Adha? Program dana Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU 2022 akan segera 

cair dalam waktu dekat. 

http://www.pelitatoday.com/2022/07/gubernur-ansar-puji-pt-infineon-buka.html
http://www.pelitatoday.com/2022/07/gubernur-ansar-puji-pt-infineon-buka.html
http://www.pelitatoday.com/2022/07/gubernur-ansar-puji-pt-infineon-buka.html
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793850403/bsu-2022-gagal-cair-bagi-yang-tidak-memenuhi-kriteria-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793850403/bsu-2022-gagal-cair-bagi-yang-tidak-memenuhi-kriteria-ini
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131. 09 July 

2022 

BSU 2022 Cair Juli? Ini Kata 

Menaker soal BLT Subsidi Gaji 

Pasti Cair - Ayo Indonesia 

Neutral Ayoindones

ia.com 

Akankah BLT Subsidi gaji ini cair Juli? 

AYOINDONESIA.COM- BSU 2022 kapan cair 

masih ditunggu-tunggu oleh pekerja yang 

masuk kategori penerima. Sebelumnya 

Kemnaker pernah menyatakan bahwa 

pihaknya sedang melakukan penyusunan 

regulasi pencairan BSU 2022. Bagi yang 

masih ragu akan cairnya BLT BPJS ini, ada 

kabar baik bahwa Menteri Ketenagakerjaan 

( Menaker ) RI, Ida Fauziyah, sudah 

mengeluarkan pernyataan terbaru 

mengenai BSU. 

132. 09 July 

2022 

BSU 2022 Gagal Cair Juli? Ini 

Kabar Terbaru Menaker Soal 

BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta 

Negative Ayo 

Bandung 

Menaker Ida fauziyah mengatakan, 

mekanisme dan peraturan pencairannya 

masih dalam tahap perampungan, sehingga 

dana BSU 2022 belum bisa dislaurkan pada 

para penerima subsidi gaji. Hingga saat ini, 

jadwal pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi 

Gaji Rp1 juta belum juga diumumkan 

pemerintah. Atas dasar itu, para pekerja 

atau karyawan yang terdaftar sebagai 

penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan ini 

merasa digantung karena ketidakpastian 

kapan BSU 2022 cair. Apalagi di H-1 Idul 

Adha ini, para karyawan belum juga 

menemuai tanda-tanda signifikan BSU 2022 

akan cair. : BSU 2022 Cair Sebelum Idul 

Adha 2022? 

133. 09 July 

2022 

Kabar Terbaru BSU 2022, Ini 

Kata Kemnaker soal Bantuan 

Subsidi Upah Pekerja 

Neutral Ayo 

Bandung 

Namun dari panatau AYOMEDAN.ID, baik di 

akun Instagram maupun di website 

resminya, Kemnaker belum memberikan 

jawaban soal waktu pencairan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) ini. Pada April 2022, 

melalui akun Instagramnya, Kemnaker 

menjelaskan ada sejumlah tahapan yang 

harus dilalui dalam pencairan Bantuan 

Subsidi Upah bagi para pekerja itu. Kalau 

ada ini Kamu Pasti dapat Bantuan Subsidi 

Upah Rp 1 Juta. Banyak para pekerja yang 

menanyakan kabar terbaru BSU 2022 kapan 

dicairkan oleh Kemnaker. 

http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013851524/bsu-2022-cair-juli-ini-kata-menaker-soal-blt-subsidi-gaji-pasti-cair
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013851524/bsu-2022-cair-juli-ini-kata-menaker-soal-blt-subsidi-gaji-pasti-cair
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013851524/bsu-2022-cair-juli-ini-kata-menaker-soal-blt-subsidi-gaji-pasti-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793850721/bsu-2022-gagal-cair-juli-ini-kabar-terbaru-menaker-soal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793850721/bsu-2022-gagal-cair-juli-ini-kabar-terbaru-menaker-soal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793850721/bsu-2022-gagal-cair-juli-ini-kabar-terbaru-menaker-soal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.ayomedan.id/ekonomi-bisnis/pr-353851489/kabar-terbaru-bsu-2022-ini-kata-kemnaker-soal-bantuan-subsidi-upah-pekerja
http://www.ayomedan.id/ekonomi-bisnis/pr-353851489/kabar-terbaru-bsu-2022-ini-kata-kemnaker-soal-bantuan-subsidi-upah-pekerja
http://www.ayomedan.id/ekonomi-bisnis/pr-353851489/kabar-terbaru-bsu-2022-ini-kata-kemnaker-soal-bantuan-subsidi-upah-pekerja
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134. 09 July 

2022 

BSU 2022 Sudah Cair? Simak 

Info Pencairan dari Kemenaker 

serta Syarat Pekerja Dapatkan 

BLT Rp1 Juta 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 sudah 

cair? BSU 2022 akan kembali disalurkan 

oleh pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) kepada 

pekerja yang memenuhi kriteria. Tahun ini, 

kabarnya BSU 2022 ditargetkan untuk 

tersalur kepada 8,8 juta pekerja dari 

berbagai industri yang memenuhi syarat 

atau kriteria. Berikut ini penjelasan dari 

Kemenaker terkait jadwal pencairan BLT 

Rp1 juta bagi pekerja tersebut. 

135. 09 July 

2022 

Bantuan Subsidi BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Cair Juli 

atau Agustus? Klik di Sini untuk 

Penjelasannya - Ayo Indonesia 

Positive Ayoindones

ia.com 

Sejak bulan April hingga Juli ini, banyak 

orang secara berkala mencari tahu 

informasi terbaru terkait Bantuan Subsidi 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022. 

AYOINDONESIA- Kabar tentang Bantuan 

Subsidi BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 

semakin marak dicari oleh masyarakat 

tanah air, khususnya mereka yang merasa 

berhak menjadi penerima dana Bantuan 

Subsidi BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 ini. 

Mungkin, Anda yang membaca artikel ini 

juga tengah mencari informasi soal kapan 

sebenarnya Bantuan Subsidi BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 ini akan cair. Di 

luaran memang banyak berita yang 

bergantian silih berganti terkait tanggal 

pencairan Bantuan Subsidi BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022. 

136. 09 July 

2022 

Login BSU 2022 dengan Cepat, 

Cek penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan Lewat Link Ini 

Neutral Ayo 

Bandung 

Bagi pekerja yang sudah terdaftar penerima 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 atau BLT 

Subsidi Gaji akan menerima dana Rp1 juta. 

Dua link login cepat praktis dan cara cek 

daftar penerima Bantuan Subsidi Upah BSU 

atau BLT Subsidi Gaji 2022 dapat diakses 

mudah dengan HP. Berikut link login cepat 

dan praktis BSU 2022, apakah Anda sudah 

terdaftar sebagai penerima Bantuan Subsidi 

Upah Juli?. Login cepat dan cek BSU 2022 

praktis menggunakan dua link ini. : BSU 

2022 Gagal Cair Juli? 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094962903/bsu-2022-sudah-cair-simak-info-pencairan-dari-kemenaker-serta-syarat-pekerja-dapatkan-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094962903/bsu-2022-sudah-cair-simak-info-pencairan-dari-kemenaker-serta-syarat-pekerja-dapatkan-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094962903/bsu-2022-sudah-cair-simak-info-pencairan-dari-kemenaker-serta-syarat-pekerja-dapatkan-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094962903/bsu-2022-sudah-cair-simak-info-pencairan-dari-kemenaker-serta-syarat-pekerja-dapatkan-blt-rp1-juta
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013852001/bantuan-subsidi-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-juli-atau-agustus-klik-di-sini-untuk-penjelasannya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013852001/bantuan-subsidi-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-juli-atau-agustus-klik-di-sini-untuk-penjelasannya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013852001/bantuan-subsidi-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-juli-atau-agustus-klik-di-sini-untuk-penjelasannya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013852001/bantuan-subsidi-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-juli-atau-agustus-klik-di-sini-untuk-penjelasannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793851213/login-bsu-2022-dengan-cepat-cek-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-lewat-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793851213/login-bsu-2022-dengan-cepat-cek-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-lewat-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793851213/login-bsu-2022-dengan-cepat-cek-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-lewat-link-ini
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137. 09 July 

2022 

BSU 2022 Cair Agustus Seperti 

BLT BSU 2021? Ini Kata 

Kemnaker soal Pencairannya 

Neutral Ayo 

Bandung 

BSU 2022 cair Agustus seperti tahun lalu? 

COM-- Sampai saat ini masih begitu banyak 

pertanyaan yang muncul mengenai jadwal 

BSU 2022 kapan cair, karena sampai 

sekarang tak kunjung disalurkan. Program 

BSU 2022 diberikan dengan tujuan dapat 

meningkatkan kemampuan ekonomi 

masyarakat, terutama bagi para pekerja 

atau buruh yang terdampak Covid-19. : 

Login BSU 2022 dengan Cepat, Cek 

penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan Lewat 

Link Ini. Sebelumnya, Pemerintah melalui 

Kemnaker telah sukses menyalurkan 

Bantuan Subsidi Upah pada tahun 2020 dan 

2021. 

138. 09 July 

2022 

Info Lowongan Kerja Bandung 

di PT Kimia Farma Apotek, 

Tersedia 2 Posisi! 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalaya 

Saat ini PT Kimia Farma Apotek sedang 

membuka kesempatan kepada para pencari 

lowongan kerja (loker). PT Kimia Farma 

Apotek menyediakan dua posisi lowongan 

kerja (loker). Diketahui, lowongan kerja 

yang tersedia di PT Kimia Farma Apotek 

yaitu Apoteker Pendamping dan Tenaga 

Teknis Kefarmasian. Dilansir PikiranRakyat-

Tasikmalaya.com dari akun Instagram 

@kemnaker, terdapat beberapa kualifikasi 

yang harus dipenuhi oleh calon pelamar 

lowongan kerja di PT Kimia Farma Apotek, 

di antaranya yaitu:. 

139. 09 July 

2022 

BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 

Anggaran Jadi Rp14,4 Triliun? 

Neutral Ayo 

Surabaya 

Kapan BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 cair? 

AYOSURABAYA.COM-- Sejak April 2022, 

awal kabar BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 cair, telah berjalan 

hampir tiga bulan lamanya. Namun, kapan 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 cair? Lantas, 

bagaimana dengan informasi anggaran 

dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 yang naik jadi Rp14,4 

triliun? 

140. 09 July 

2022 

BSU 2022 Bakal Cair Saat 

Momentum Hari Raya Kurban, 

Positive Ayo 

Bandung 

Ida juga mengatakan bahwa yang tidak 

kalah penting adalah mereview data calon 

penerima Bantuan Subsidi Upah 2022 

dengan BPJS Ketenagakerjaan dan 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793852127/bsu-2022-cair-agustus-seperti-blt-bsu-2021-ini-kata-kemnaker-soal-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793852127/bsu-2022-cair-agustus-seperti-blt-bsu-2021-ini-kata-kemnaker-soal-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793852127/bsu-2022-cair-agustus-seperti-blt-bsu-2021-ini-kata-kemnaker-soal-pencairannya
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064961249/info-lowongan-kerja-bandung-di-pt-kimia-farma-apotek-tersedia-2-posisi
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064961249/info-lowongan-kerja-bandung-di-pt-kimia-farma-apotek-tersedia-2-posisi
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064961249/info-lowongan-kerja-bandung-di-pt-kimia-farma-apotek-tersedia-2-posisi
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783852968/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-anggaran-jadi-rp144-triliun
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783852968/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-anggaran-jadi-rp144-triliun
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783852968/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-anggaran-jadi-rp144-triliun
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793852880/bsu-2022-bakal-cair-saat-momentum-hari-raya-kurban-pekerja-di-5-industri-ini-lebih-diutamakan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793852880/bsu-2022-bakal-cair-saat-momentum-hari-raya-kurban-pekerja-di-5-industri-ini-lebih-diutamakan
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Pekerja di 5 Industri Ini Lebih 

Diutamakan 

berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku 

bank penyalur. : Login BSU 2022 dengan 

Cepat, Cek penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan Lewat Link Ini. Sehingga 

apabila seluruh tahapan mulai dari aturan 

hingga hingga data sudah selesai diproses, 

maka BSU akan segera disalurkan dan tak 

menutup kemungkinan saat momentum 

Hari Raya Kurban BSU BPJS 

Ketenagakerjaan sudah dapat dicairkan. 

Pencairan BSU 2022 masih ditunggu-tunggu 

oleh pekerja. Nindya memaparkan bahwa 

saat ini Kementerian Ketenagakerjaan 

tengah memproses Permenaker mengenai 

syarat dan tata cara pencairan BSU. : BSU 

2022 Cair Agustus Seperti BLT BSU 2021? 

141. 09 July 

2022 

Login kemnaker.go.id untuk 

Cek Status Penerima BSU 2022 

atau BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Login ke link kemnaker.go.id untuk cek 

status penerima BSU 2022 atau BLT subsidi 

gaji Rp1 juta. Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU 2022 merupakan bansos yang khusus 

diberikan kepada para pekerja. Para pekerja 

dibidang atau sektor yang telah ditentukan 

Kemnaker, akan bisa dapat BSU 2022 atau 

BLT subsidi gaji Rp1 juta. Jika menilik pada 

ketetapan penyaluran sebelumnya, pihak 

Kemnaker juga telah menetapkan 

persyaratan dan ketentuan bagi para 

pekerja yang bisa mendapat BLT subsidi gaji 

Rp1 juta. 

142. 09 July 

2022 

TML Energy Buka Lowongan 

Kerja D3-S1, Buruan Daftar 

Neutral Kompas TML Energy membuka lowongan kerja bagi 

lulusan D3, D4 dan S1. Pada lowongan ini, 

TML Energy juga mempersilahkan fresh 

graduate atau para lulusan baru untuk 

mengirimkan lamaran. TML Energy 

merupakan perusahaan Engineering, 

Procurement & Construction (EPC) dan 

Operation & Maintenance (O&M) yang 

bergerak di bidang Energi Terbarukan 

berfokus pada pemanfaatan energi 

matahari. Melansir dari laman Karir Institut 

Teknologi Bandung (ITB), Sabtu (9/7/2022), 

membagikan informasi lowongan kerja di 

TML Energy. 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793852880/bsu-2022-bakal-cair-saat-momentum-hari-raya-kurban-pekerja-di-5-industri-ini-lebih-diutamakan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793852880/bsu-2022-bakal-cair-saat-momentum-hari-raya-kurban-pekerja-di-5-industri-ini-lebih-diutamakan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094963923/login-kemnakergoid-untuk-cek-status-penerima-bsu-2022-atau-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094963923/login-kemnakergoid-untuk-cek-status-penerima-bsu-2022-atau-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094963923/login-kemnakergoid-untuk-cek-status-penerima-bsu-2022-atau-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.kompas.com/edu/read/2022/07/09/204056171/tml-energy-buka-lowongan-kerja-d3-s1-buruan-daftar
http://www.kompas.com/edu/read/2022/07/09/204056171/tml-energy-buka-lowongan-kerja-d3-s1-buruan-daftar
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143. 09 July 

2022 

Info Lowongan Kerja Jawa 

Timur Bagian Sales Promotion 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalaya 

Diketahui lowongan kerja yang 

disediakannya yaitu Sales Promotion. PT 

Swakarya Insan Mandiri terletak di Jawa 

Timur. Kanigaran, Probolinggo, Jawa Timur. 

Saat ini PT Swakarya Insan Mandiri tengah 

membuka lowongan kerja (loker). 

144. 09 July 

2022 

Sebanyak 15.000-an PMI 

Taiwan Segera Berangkat, 

Aspataki Apresiasi Kegigihan 

Perjuangan Kepala BP2MI - 

poskota.co.id 

Positive Poskota Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga 

Kerja Indonesia (Aspataki) menilai, 

keputusan Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) sangat tepat 

mengumumkan pembukaan kembali 

penempatan pekerja migran Indonesia 

(PMI) ke Taiwan. Ketua Umum Aspataki 

Saiful Mashud mengapresiasi kegigihan 

perjuangan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani 

sehingga para PMI akan bisa berangkat lagi 

ke Taiwan. Para Pekerja Migran Indonesia 

Sektor Domestik yang bekerja ke Taiwan di 

sektor pemberi kerja perseorangan patut 

berbangga dan berterima kasih atas 

keputusan yang diambil oleh Kepala BP2MI, 

Benny Rhamdani yang telah mengumumkan 

pembukaan kembali penempatan pekerja 

migran indonesia ke Taiwan. Sebelumnya, 

dalam beberapa kali pertemuan melalui 

Join Taks Force IETO-TETO yang juga 

dihadiri pihak dari Kemnaker RI, BP2MI 

mengajukan tuntutan agar pihak Taiwan 

melakukan kenaikan gaji untuk PMI sektor 

domestik dan menghilangkan Biaya Agency 

Fee sebesar NT60. 000 dari Surat Perjanjian 

Biaya Penempatan yang selama ini menjadi 

beban PMI. 

145. 09 July 

2022 

150 perawat profesional 

diberangkatkan ke Arab Saudi 

Positive Antara 

Kalteng 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah melepas keberangkatan 150 

pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan 

bekerja sebagai perawat profesional ke 

Arab Saudi dan mengharapkan penempatan 

itu dapat membuka cakrawala terkait 

potensi peluang kerja di luar negeri untuk 

pekerja Indonesia. Dalam acara pelepasan 

yang diadakan di Jakarta, Selasa (28/6), Ida 

menyampaikan apresiasinya kepada 

Binawan Group sebagai entitas swasta yang 

http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064960301/info-lowongan-kerja-jawa-timur-bagian-sales-promotion
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064960301/info-lowongan-kerja-jawa-timur-bagian-sales-promotion
http://poskota.co.id/2022/07/09/sebanyak-15000-an-pmi-taiwan-segera-berangkat-aspataki-apresiasi-kegigihan-perjuangan-kepala-bp2mi
http://poskota.co.id/2022/07/09/sebanyak-15000-an-pmi-taiwan-segera-berangkat-aspataki-apresiasi-kegigihan-perjuangan-kepala-bp2mi
http://poskota.co.id/2022/07/09/sebanyak-15000-an-pmi-taiwan-segera-berangkat-aspataki-apresiasi-kegigihan-perjuangan-kepala-bp2mi
http://poskota.co.id/2022/07/09/sebanyak-15000-an-pmi-taiwan-segera-berangkat-aspataki-apresiasi-kegigihan-perjuangan-kepala-bp2mi
http://poskota.co.id/2022/07/09/sebanyak-15000-an-pmi-taiwan-segera-berangkat-aspataki-apresiasi-kegigihan-perjuangan-kepala-bp2mi
http://kalteng.antaranews.com/berita/574897/150-perawat-profesional-diberangkatkan-ke-arab-saudi
http://kalteng.antaranews.com/berita/574897/150-perawat-profesional-diberangkatkan-ke-arab-saudi
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mendapatkan kepercayaan Kementerian 

Kesehatan Kerajaan Arab Saudi untuk 

menempatkan tenaga profesional 

kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan 

atau klaster kesehatan milik pemerintah 

Arab Saudi. Sebanyak 150 PMI yang akan 

bertolak ke Arab Saudi itu juga memenuhi 

permintaan pemerintah Arab Saudi untuk 

ditempatkan dan bekerja pada klaster-

klaster kesehatan di kerajaan itu. "Kalian 

semua duta bangsa. 

146. 10 July 

2022 

Kemnaker Salurkan 25 Hewan 

Kurban pada Iduladha 1443 H 

Neutral Gatra Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar 

Sanusi menyatakan, pada Hari Raya 

Iduladha, berkurban menjadi salah satu 

hikmah dalam mengurbankan segala ego 

untuk semakin mendekatkan diri kepada 

Allah Swt. "Kita berdoa bagi yang sedang 

menunaikan ibadah haji agar diberikan 

kelancaran dan kemudahan untuk 

menjalankan ibadahnya, serta kita berdoa 

semoga mereka menjadi haji yang mabrur," 

kata Sekjen Anwar Sanusi ketika 

memberikan sambutan pada acara 

penyerahan dan pemotongan hewan 

kurban kepada Masjid Baitul Latief 

Kemnaker di Jakarta, Minggu (10/7). Selain 

itu, pada 10 Zulhijah, ada beberapa ibadah 

penting bagi mereka yang mampu dan 

dipanggil oleh Allah Swt. "Saya 

mengucapkan terima kasih kepada para 

dermawan yang sudah menyumbangkan 

hewan kurbannya, semoga Allah Swt. 

147. 10 July 

2022 

Kemnaker Salurkan 25 Hewan 

Kurban pada Iduladha 1443 H 

Neutral Gatra Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar 

Sanusi menyatakan, pada Hari Raya 

Iduladha, berkurban menjadi salah satu 

hikmah dalam mengurbankan segala ego 

untuk semakin mendekatkan diri kepada 

Allah Swt. "Kita berdoa bagi yang sedang 

menunaikan ibadah haji agar diberikan 

kelancaran dan kemudahan untuk 

menjalankan ibadahnya, serta kita berdoa 

semoga mereka menjadi haji yang mabrur," 

http://www.gatra.com/news-547746-Regional-kemnaker-salurkan25-hewan-kurban-padaiduladha-1443-h.html
http://www.gatra.com/news-547746-Regional-kemnaker-salurkan25-hewan-kurban-padaiduladha-1443-h.html
http://www.gatra.com/news-547746-Info%2520KEMNAKER-kemnaker-salurkan25-hewan-kurban-padaiduladha-1443-h.html
http://www.gatra.com/news-547746-Info%2520KEMNAKER-kemnaker-salurkan25-hewan-kurban-padaiduladha-1443-h.html
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kata Sekjen Anwar Sanusi ketika 

memberikan sambutan pada acara 

penyerahan dan pemotongan hewan 

kurban kepada Masjid Baitul Latief 

Kemnaker di Jakarta, Minggu (10/7). Selain 

itu, pada 10 Zulhijah, ada beberapa ibadah 

penting bagi mereka yang mampu dan 

dipanggil oleh Allah Swt. "Saya 

mengucapkan terima kasih kepada para 

dermawan yang sudah menyumbangkan 

hewan kurbannya, semoga Allah Swt. 

148. 10 July 

2022 

Kemnaker Salurkan 25 Hewan 

Kurban pada Iduladha 1443 H 

Neutral Gatra Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar 

Sanusi menyatakan, pada Hari Raya 

Iduladha, berkurban menjadi salah satu 

hikmah dalam mengurbankan segala ego 

untuk semakin mendekatkan diri kepada 

Allah Swt. "Kita berdoa bagi yang sedang 

menunaikan ibadah haji agar diberikan 

kelancaran dan kemudahan untuk 

menjalankan ibadahnya, serta kita berdoa 

semoga mereka menjadi haji yang mabrur," 

kata Sekjen Anwar Sanusi ketika 

memberikan sambutan pada acara 

penyerahan dan pemotongan hewan 

kurban kepada Masjid Baitul Latief 

Kemnaker di Jakarta, Minggu (10/7). Selain 

itu, pada 10 Zulhijah, ada beberapa ibadah 

penting bagi mereka yang mampu dan 

dipanggil oleh Allah Swt. "Saya 

mengucapkan terima kasih kepada para 

dermawan yang sudah menyumbangkan 

hewan kurbannya, semoga Allah Swt. 

149. 10 July 

2022 

Kabar Raya Idul Adha 1443 H, 

Kemnaker Serahkan 25 Hewan 

Kurban 

Neutral Reverasite.c

om 

Pada Hari Raya Idul Adha, berkurban 

menjadi salah satu hikmah dalam 

mengurbankan segala ego untuk semakin 

mendekatkan diri kepada Allah Swt. Anwar 

mengatakan, Idul Adha tahun ini, 

Kementerian Ketenagakerjaan 

mengumpulkan 8 ekor sapi. Hal ini 

dikemukakan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi, ketika ketika memberikan sambutan 

pada acara penyerahan dan pemotongan 

http://www.gatra.com/news-547746-info-kemnaker-kemnaker-salurkan25-hewan-kurban-padaiduladha-1443-h.html
http://www.gatra.com/news-547746-info-kemnaker-kemnaker-salurkan25-hewan-kurban-padaiduladha-1443-h.html
http://reverasite.com/kabar-raya-idul-adha-1443-h-kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban
http://reverasite.com/kabar-raya-idul-adha-1443-h-kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban
http://reverasite.com/kabar-raya-idul-adha-1443-h-kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban
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hewan kurban kepada Masjid Baitul Latief 

Kemnaker di Jakarta, Minggu (10/7/2022). 

Selain itu, pada 10 Zulhijah, ada beberapa 

ibadah penting bagi mereka yang mampu 

dan dipanggil oleh Allah Swt. 

150. 10 July 

2022 

PT Triton Global Maritim Job 

Vacancies, Register Now! - 

1NEWS JOGJA - 1NEWS 

Neutral 1news.my.i

d 

1NEWS Jogja- PT Triton Global Maritim is 

currently opening a job vacancy for the 

position of Accounting Officer in July 2022. 

READ ALSO: Latest Job Vacancies at PT 

Swakarya Insan Mandiri, Check!. READ 

ALSO: Job Vacancies for PT Pre-Work 

Nusantara This July, Check out the 

Requirements!. Please read more 

interesting content from 1NEWS on Google 

News. 

151. 10 July 

2022 

8 Fakta BLT Subsidi Gaji dan 

UMKM Tunggu Keputusan Sri 

Mulyani, Simak Lagi Syarat 

Bantuannya 

Positive Okezone BLT subsidi gaji dan UMKM menjadi dua 

bansos yang hingga kini tidak cair. Okezone 

pun merangkukm fakta-fakta menarik 

terkait BLT subsidi gaji dan UMKM, Minggu 

(10/7/2022):. 5. Cara Cek BLT Subsidi Gaji. 

6. Penerima BLT Subsidi Gaji. 

152. 10 July 

2022 

Info Lowongan Kerja di Gresik, 

Dibuka Posisi EMC Operator 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalaya 

Formasi yang tersedia dalam lowongan 

kerja di PT Gloster Furniture yakni EMC 

Operator. Lowongan kerja PT Gloster 

Furniture ini terletak di Kebomas, Kab. 

Gresik, Jawa Timur. Dilansir PikiranRakyat-

Tasikmalaya.com dari Instagram 

@kemnaker, terdapat beberapa kualifikasi 

dan deskripsi pekerjaan dari posisi EMC 

Operator, yaitu sebagai berikut:. PT Gloster 

Furniture saat ini tengah membuka 

lowongan kerja. 

153. 10 July 

2022 

Lowongan Kerja PT Triton 

Global Maritim Posisi 

Accounting Officer 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalaya 

Saat ini PT Triton Global Maritim sedang 

membuka kesempatan untuk para pencari 

lowongan kerja (loker). PT Triton Global 

Maritim membuka lowongan kerja dan 

membutuhkan posisi Accounting Officer. 

Lokasi lowongan kerja di PT Triton Global 

Maritim ini terletak di Jagakarsa, Jakarta 

Selatan, DKI Jakarta. Dilansir PikiranRakyat-

Tasikmalaya.com dari Instagram 

@kemnaker, terdapat beberapa kualifikasi 

http://1news.my.id/2022/07/10/pt-triton-global-maritim-job-vacancies-register-now-1news-jogja
http://1news.my.id/2022/07/10/pt-triton-global-maritim-job-vacancies-register-now-1news-jogja
http://1news.my.id/2022/07/10/pt-triton-global-maritim-job-vacancies-register-now-1news-jogja
http://economy.okezone.com/read/2022/07/08/320/2626240/8-fakta-blt-subsidi-gaji-dan-umkm-tunggu-keputusan-sri-mulyani-simak-lagi-syarat-bantuannya
http://economy.okezone.com/read/2022/07/08/320/2626240/8-fakta-blt-subsidi-gaji-dan-umkm-tunggu-keputusan-sri-mulyani-simak-lagi-syarat-bantuannya
http://economy.okezone.com/read/2022/07/08/320/2626240/8-fakta-blt-subsidi-gaji-dan-umkm-tunggu-keputusan-sri-mulyani-simak-lagi-syarat-bantuannya
http://economy.okezone.com/read/2022/07/08/320/2626240/8-fakta-blt-subsidi-gaji-dan-umkm-tunggu-keputusan-sri-mulyani-simak-lagi-syarat-bantuannya
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064963668/info-lowongan-kerja-di-gresik-dibuka-posisi-emc-operator
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064963668/info-lowongan-kerja-di-gresik-dibuka-posisi-emc-operator
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064963973/lowongan-kerja-pt-triton-global-maritim-posisi-accounting-officer
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064963973/lowongan-kerja-pt-triton-global-maritim-posisi-accounting-officer
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064963973/lowongan-kerja-pt-triton-global-maritim-posisi-accounting-officer
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dan deskripsi kerjaan di PT Triton Global 

Maritim, yaitu:. 

154. 10 July 

2022 

Info Terkini BSU 2022, Begini 

Kata Kemnaker soal Pencairan 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 

Neutral Ayo 

Bandung 

Berikut pernyataan resmi dari Kemnaker 

soal Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan. 

COM-- Sampai saat ini masih begitu banyak 

pertanyaan yang muncul mengenai jadwal 

pencairan BSU 2022, karena sampai 

sekarang tak kunjung cair. "Pemerintah 

mengalokasikan anggaran BSU 2022 

sebesar Rp8,8 Triliun dengan alokasi 

bantuan per penerima sebesar Rp1 Juta," 

ucap Kemnaker. BSU 2022 kapan cair, 

apakah Agustus seperti tahun lalu? 

155. 10 July 

2022 

Kabar Terbaru BSU 2022 Cair, 

Ini Bocoran dari Kemnaker 

Neutral Ayo 

Bandung 

Kapan BSU 2022 cair, apakah Agustus 

seperti tahun lalu? COM-- Sampai saat ini 

masih begitu banyak pertanyaan yang 

muncul mengenai jadwal pencairan BSU 

2022, karena sampai sekarang tak kunjung 

cair. Program BSU 2022 diberikan dengan 

tujuan dapat meningkatkan kemampuan 

ekonomi masyarakat, terutama bagi para 

pekerja atau buruh yang terdampak Covid-

19. BSU 2022 Cair Agustus? 

156. 10 July 

2022 

APJATI Minta BP2MI Harusnya 

Memahami dan Mendalami 

Persoalan Mengenai Dunia 

Penempatan PMI ke Negara 

Penempatan 

Negative Wartapemb

aruan.co.id 

APJATI Minta BP2MI Harusnya Memahami 

dan Mendalami Persoalan Mengenai Dunia 

Penempatan PMI ke Negara Penempatan. 

"Apjati sejak 1982 komitmen dan konsisten 

membantu anak bangsa untuk menjadi duta 

bangsa di negara penempatan. Jakarta, 

Wartapembaruan.co.id- Sekretaris Jenderal 

(Sekjen) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga 

Kerja Indonenesia (APJATI) Kausar Tanjung, 

menganggap pernyataan Pelaksana tugas 

(Plt) Sekretaris Utama BP2MI, Achmad 

Kartiko, tidak relevan dengan terhambatnya 

keberangkatan puluhan ribu Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) Domestic Worker ke 

Taiwan. Kausar Tanjung menyatakan, 

APJATI, sebagai wadah sekaligus organisasi 

tertua dan wakil kamar dagang indrustri 

(KADIN) di bidang perlindungan tenaga 

kerja Indonesia merasa keberatan dengan 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793854563/info-terkini-bsu-2022-begini-kata-kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793854563/info-terkini-bsu-2022-begini-kata-kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793854563/info-terkini-bsu-2022-begini-kata-kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793854569/kabar-terbaru-bsu-2022-cair-ini-bocoran-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793854569/kabar-terbaru-bsu-2022-cair-ini-bocoran-dari-kemnaker
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/apjati-minta-bp2mi-harusnya-memahami.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/apjati-minta-bp2mi-harusnya-memahami.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/apjati-minta-bp2mi-harusnya-memahami.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/apjati-minta-bp2mi-harusnya-memahami.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/apjati-minta-bp2mi-harusnya-memahami.html
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langkah BP2MI yang menghambat dan 

mempersulit PMI yang. 

157. 10 July 

2022 

Segera Login 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, 

Cek Nama Penerima BSU 2022 

atau BLT Subsidi Gaji yang 

Hampir Cair! 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Segera buka handphone (HP) Anda dan 

login ke bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Pasalnya merujuk mekanisme pengecekan 

tahun sebelumnya, masyarakat khususnya 

kaum pekerja bisa cek nama penerima BSU 

2022 atau BLT subsidi gaji dengan login ke 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Tak perlu 

khawatir, cara cek penerima BSU 2022 atau 

BLT subsidi gaji Rp1 juta dengan login ke 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id akan diulas 

secara lengkap dalam artikel ini. Belakangan 

ini, kaum pekerja sampai saat ini masih 

terus menantikan pencairan Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU 2022 sebesar Rp1 

juta. Menurut penjelasan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), BSU 2022 

atau BLT subsidi gaji ini akan segera 

disalurkan kepada para pekerja. Adapun 

cara cek nama penerima BSU 2022 atau BLT 

subsidi gaji sebesar Rp1 juta yakni sebagai 

berikut. 

158. 10 July 

2022 

Cara Daftar dan Syarat 

Membuat Kartu Kuning 

Terbaru, Gratis 

Positive Kompas Kartu kuning adalah sebutan lain dari kartu 

tanda pencari kerja atau yang biasa dikenal 

AK-1. Syarat membuat kartu kuning di 

setiap daerah biasanya sedikit berbeda. 

Kartu ini dikeluarkan oleh Dinas 

Ketenagakerjaan (Disnaker) 

kabupaten/kota. Kartu kuning biasanya 

mencantumkan beberapa informasi tentang 

pemiliknya. 

159. 10 July 

2022 

Cek BSU 2022 yang Segera 

Cair! Simak Syarat serta Daftar 

Pekerja yang Terima BLT Rp1 

Juta Tahun Ini 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Meski telah dijanjikan akan kembali cair 

tahun ini, BSU 2022 nyatanya masih dalam 

tahap persiapan oleh Kemenaker. 

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

2022 masih belum dilaksanakan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker). Disampaikan dalam 

keterangan tertulis, BSU 2022 akan 

disalurkan ketika semua tahapan telah siap, 

termasuk mengenai teknis dan mekanisme 

penyaluran. Namun, perlu diketahui bahwa 

pada penyaluran Bantuan Subsidi Upah 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094966935/segera-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-cek-nama-penerima-bsu-2022-atau-blt-subsidi-gaji-yang-hampir-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094966935/segera-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-cek-nama-penerima-bsu-2022-atau-blt-subsidi-gaji-yang-hampir-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094966935/segera-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-cek-nama-penerima-bsu-2022-atau-blt-subsidi-gaji-yang-hampir-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094966935/segera-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-cek-nama-penerima-bsu-2022-atau-blt-subsidi-gaji-yang-hampir-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094966935/segera-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-cek-nama-penerima-bsu-2022-atau-blt-subsidi-gaji-yang-hampir-cair
http://money.kompas.com/read/2022/01/16/131200326/cara-daftar-dan-syarat-membuat-kartu-kuning-terbaru-gratis
http://money.kompas.com/read/2022/01/16/131200326/cara-daftar-dan-syarat-membuat-kartu-kuning-terbaru-gratis
http://money.kompas.com/read/2022/01/16/131200326/cara-daftar-dan-syarat-membuat-kartu-kuning-terbaru-gratis
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094967361/cek-bsu-2022-yang-segera-cair-simak-syarat-serta-daftar-pekerja-yang-terima-blt-rp1-juta-tahun-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094967361/cek-bsu-2022-yang-segera-cair-simak-syarat-serta-daftar-pekerja-yang-terima-blt-rp1-juta-tahun-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094967361/cek-bsu-2022-yang-segera-cair-simak-syarat-serta-daftar-pekerja-yang-terima-blt-rp1-juta-tahun-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094967361/cek-bsu-2022-yang-segera-cair-simak-syarat-serta-daftar-pekerja-yang-terima-blt-rp1-juta-tahun-ini
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tahun ini, 8,8 juta pekerja kabarnya akan 

mendapatkan BLT subdisi gaji tersebut. 

160. 10 July 

2022 

Pekerja Terima BSU 2022 usai 

Login 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

di Sini, Cek Sekarang dan 

Dapatkan Rp1 Juta! 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Berikut ini artikel terkait cara cek penerima 

BSU 2022 agar pekerja terima BLT Rp1 juta 

usai login ke bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 

merupakan salah satu program 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

untuk membantu pekerja. BSU 2022 

diperuntukkan bagi para pekerja dari 

berbagai industri yang memenuhi kriteria 

atau syarat. Setelah itu, data pekerja yang 

memenuhi syarat ini akan diserahkan ke 

Kemenaker untuk selanjutnya dipilih mana 

yang berhak menerima BSU 2022. Data 

peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan ini 

selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi 

agar didapat pekerja yang memenuhi 

syarat. 

161. 10 July 

2022 

BSU Juli 2022 Langsung Cair ke 

7 Kategori Karyawan ini, Rp1 

Juta Auto Masuk Rekening 

Neutral Ayo 

Bandung 

Tentu saja,memasuk Juli ini, kehadiran BSU 

2022 selalu dinantikan oleh para penerima 

BLT Subsidi gaji Rp1 juta. : Kabar Terbaru 

BSU 2022 Cair, Ini Bocoran dari Kemnaker. 

Namun, untuk menjadi penerima BSU 2022, 

ada 7 kategori yang harus dipenuhi oleh 

setiap pekerja atau karyawan. Berikut 7 

kategori karyawan yang bisa dapat BSU 

2022 jika kriterianya sama dengan tahun 

lalu. Pemerintah melalui kemnaker akan 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU 2022 kepada seluruh karyawan atau 

pekerja di berbagai sektor, kecuali bidang 

pendidikan dan kesehatan. 

162. 10 July 

2022 

Pemerintah Uji Coba KRIS, 

Berapa Iuran Baru BPJS 

Kesehatan Juli 2022? 

Neutral Ayo 

Bandung 

Per Juli 2022, Kelas Rawat Inap Standar 

(KRIS) atau Kelas Standar telah memasuki 

masa uji coba di beberapa rumah sakit yang 

menjadi mitra pemerintah. Langkah uji coba 

KRIS Kelas Standar ini merupakan lanjutan 

dari dihapusnya layanan tingkatan kelas 1,2 

dan 3 BPJS Kesehatan. Lantas, dengan uji 

coba KRIS tersebut, apakah iuran BPJS 

Kesehatan juga ikut berubah? berapa Iuran 

baru BPJS Kesehatan?. : Kabar Terbaru BSU 

2022 Cair, Ini Bocoran dari Kemnaker. Demi 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094967432/pekerja-terima-bsu-2022-usai-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-di-sini-cek-sekarang-dan-dapatkan-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094967432/pekerja-terima-bsu-2022-usai-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-di-sini-cek-sekarang-dan-dapatkan-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094967432/pekerja-terima-bsu-2022-usai-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-di-sini-cek-sekarang-dan-dapatkan-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094967432/pekerja-terima-bsu-2022-usai-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-di-sini-cek-sekarang-dan-dapatkan-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094967432/pekerja-terima-bsu-2022-usai-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-di-sini-cek-sekarang-dan-dapatkan-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793855258/bsu-juli-2022-langsung-cair-ke-7-kategori-karyawan-ini-rp1-juta-auto-masuk-rekening
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793855258/bsu-juli-2022-langsung-cair-ke-7-kategori-karyawan-ini-rp1-juta-auto-masuk-rekening
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793855258/bsu-juli-2022-langsung-cair-ke-7-kategori-karyawan-ini-rp1-juta-auto-masuk-rekening
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793855230/pemerintah-uji-coba-kris-berapa-iuran-baru-bpjs-kesehatan-juli-2022
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793855230/pemerintah-uji-coba-kris-berapa-iuran-baru-bpjs-kesehatan-juli-2022
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793855230/pemerintah-uji-coba-kris-berapa-iuran-baru-bpjs-kesehatan-juli-2022
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mencegah simpang siur soal iuran baru BPJS 

Kesehatan, pihak BPJS pun angkat bicara 

atas hal tersebut. 

163. 10 July 

2022 

Kemnaker Optimis APKI 

Mampu Dukung Kinerja Unit 

Pengawasan Ketenagakerjaan 

Positive Jurnas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

optimistis organisasi Asosiasi Pengawas 

Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) mampu 

mendukung kinerja Unit Pengawasan 

Ketenagakerjaan di Kementerian maupun di 

Provinsi, serta mendukung implementasi 

Kepmenaker No 38 Tahun 2022 tentang 9 

Lompatan Kemnaker. "APKI sebagai rumah 

bagi keluarga besar Pengawas 

Ketenagakerjaan Indonesia dapat 

diibaratkan sebagai Jantung Pembangunan 

Ketenagakerjaan di Indonesia, dengan tidak 

mengecilkan peran dari unit kerja atau 

profesi lainnya," kata Dirjen Binwasnaker 

dan K3 Kemnamker, Haiyani Rumondang, 

dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di 

Jakarta, Sabtu (9/7/2022). Haiyani 

Rumondang juga berharap agar visi dan 

misi APKI untuk mewujudkan "Pengawas 

Ketenagakerjaan yang Hebat dan 

Bermartabat" segera terwujud, sekaligus 

untuk mendukung reformasi pengawasan 

ketenagakerjaan dan kemajuan 

pembangunan khususnya bidang 

ketenagakerjaan di Indonesia. Sementara 

Ketua Umum DPP APKI, Sudi Astono, 

menyatakan komitmennya untuk terus 

meningkatkan profesionalisme, integritas, 

serta kapasitas baik hard skill maupun soft 

skill bagi Anggotanya, dan meningkatkan 

pengabdian masyarakat melalui koordinasi 

maupun kolaborasi. 

164. 10 July 

2022 

APKI Diyakini Mampu 

Mendukung Kinerja 

Pengawasan Ketenagakerjaan 

Positive Pewartasat

u.com 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

optimistis organisasi Asosiasi Asosiasi 

Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI 

) mampu mendukung kinerja Unit 

Pengawasan Ketenagakerjaan di 

Kementerian maupun di Provinsi, serta 

mendukung implementasi Kepmenaker No 

38 Tahun 2022 tentang 9 Lompatan 

Kemnaker. Sudi Astono mengungkapkan 

http://www.jurnas.com/artikel/120280/Kemnaker-Optimis-APKI-Mampu-Dukung-Kinerja-Unit-Pengawasan-Ketenagakerjaan
http://www.jurnas.com/artikel/120280/Kemnaker-Optimis-APKI-Mampu-Dukung-Kinerja-Unit-Pengawasan-Ketenagakerjaan
http://www.jurnas.com/artikel/120280/Kemnaker-Optimis-APKI-Mampu-Dukung-Kinerja-Unit-Pengawasan-Ketenagakerjaan
http://pewartasatu.com/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://pewartasatu.com/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://pewartasatu.com/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
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DPP APKI memutuskan tanggal 23 Juli 

sebagai Hari Pengawasan Ketenagakerjaan 

Nasional (didasarkan pada tanggal 

diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 1948 

tentang Pengawasan Perburuhan). "APKI 

sebagai rumah bagi keluarga besar 

Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia dapat 

diibaratkan sebagai Jantung Pembangunan 

Ketenagakerjaan di Indonesia, dengan tidak 

mengecilkan peran dari unit kerja atau 

profesi lainnya," kata Dirjen Binwasnaker 

dan K3 Kemnamker, Haiyani Rumondang, 

dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di 

Jakarta, Sabtu (9/7/2022). Haiyani 

Rumondang juga berharap agar visi dan 

misi APKI untuk mewujudkan "Pengawas 

Ketenagakerjaan yang Hebat dan 

Bermartabat" segera terwujud, sekaligus 

untuk mendukung reformasi pengawasan 

ketenagakerjaan dan kemajuan 

pembangunan khususnya bidang 

ketenagakerjaan di Indonesia. 

165. 10 July 

2022 

APKI Diyakini Mampu 

Mendukung Kinerja 

Pengawasan Ketenagakerjaan 

Positive Merdeka Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

optimistis organisasi Asosiasi Asosiasi 

Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia 

(APKI) mampu mendukung kinerja Unit 

Pengawasan Ketenagakerjaan di 

Kementerian maupun di Provinsi, serta 

mendukung implementasi Kepmenaker No 

38 Tahun 2022 tentang 9 Lompatan 

Kemnaker. Sudi Astono mengungkapkan 

DPP APKI memutuskan tanggal 23 Juli 

sebagai Hari Pengawasan Ketenagakerjaan 

Nasional (didasarkan pada tanggal 

diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 1948 

tentang Pengawasan Perburuhan). "APKI 

sebagai rumah bagi keluarga besar 

Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia dapat 

diibaratkan sebagai Jantung Pembangunan 

Ketenagakerjaan di Indonesia, dengan tidak 

mengecilkan peran dari unit kerja atau 

profesi lainnya," kata Dirjen Binwasnaker 

dan K3 Kemnamker, Haiyani Rumondang, 

dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di, 

Sabtu (9/7/2022). Haiyani Rumondang juga 

http://www.merdeka.com/peristiwa/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan.html
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berharap agar visi dan misi APKI untuk 

mewujudkan 'Pengawas Ketenagakerjaan 

yang Hebat dan Bermartabat' segera 

terwujud, sekaligus untuk mendukung 

reformasi pengawasan ketenagakerjaan 

dan kemajuan pembangunan khususnya 

bidang ketenagakerjaan di Indonesia. 

166. 10 July 

2022 

APKI Diyakini Mampu 

Mendukung Kinerja 

Pengawasan Ketenagakerjaan - 

TribunWarta.com 

Positive Tribunwart

a.com 

Merdeka.com- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) optimistis 

organisasi Asosiasi Asosiasi Pengawas 

Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) mampu 

mendukung kinerja Unit Pengawasan 

Ketenagakerjaan di Kementerian maupun di 

Provinsi, serta mendukung implementasi 

Kepmenaker No 38 Tahun 2022 tentang 9 

Lompatan Kemnaker. Sudi Astono 

mengungkapkan DPP APKI memutuskan 

tanggal 23 Juli sebagai Hari Pengawasan 

Ketenagakerjaan Nasional (didasarkan pada 

tanggal diundangkannya UU Nomor 23 

Tahun 1948 tentang Pengawasan 

Perburuhan). "APKI sebagai rumah bagi 

keluarga besar Pengawas Ketenagakerjaan 

Indonesia dapat diibaratkan sebagai 

Jantung Pembangunan Ketenagakerjaan di 

Indonesia, dengan tidak mengecilkan peran 

dari unit kerja atau profesi lainnya," kata 

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnamker, 

Haiyani Rumondang, dalam Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker di Jakarta, Sabtu 

(9/7/2022). Haiyani Rumondang juga 

berharap agar visi dan misi APKI untuk 

mewujudkan 'Pengawas Ketenagakerjaan 

yang Hebat dan Bermartabat' segera 

terwujud, sekaligus untuk mendukung 

reformasi pengawasan ketenagakerjaan 

dan kemajuan pembangunan khususnya 

bidang ketenagakerjaan di Indonesia. 

167. 10 July 

2022 

APKI Diyakini Mampu 

Mendukung Kinerja 

Pengawasan Ketenagakerjaan - 

Harian-Nasional.com 

Positive Hariannasio

nal.com 

Merdeka.com- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) optimistis 

organisasi Asosiasi Asosiasi Pengawas 

Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) mampu 

mendukung kinerja Unit Pengawasan 

Ketenagakerjaan di Kementerian maupun di 

http://tribunwarta.com/ekonomi/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://tribunwarta.com/ekonomi/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://tribunwarta.com/ekonomi/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://tribunwarta.com/ekonomi/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://harian-nasional.com/ekonomi/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://harian-nasional.com/ekonomi/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://harian-nasional.com/ekonomi/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://harian-nasional.com/ekonomi/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
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Provinsi, serta mendukung implementasi 

Kepmenaker No 38 Tahun 2022 tentang 9 

Lompatan Kemnaker. Sudi Astono 

mengungkapkan DPP APKI memutuskan 

tanggal 23 Juli sebagai Hari Pengawasan 

Ketenagakerjaan Nasional (didasarkan pada 

tanggal diundangkannya UU Nomor 23 

Tahun 1948 tentang Pengawasan 

Perburuhan). "APKI sebagai rumah bagi 

keluarga besar Pengawas Ketenagakerjaan 

Indonesia dapat diibaratkan sebagai 

Jantung Pembangunan Ketenagakerjaan di 

Indonesia, dengan tidak mengecilkan peran 

dari unit kerja atau profesi lainnya," kata 

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnamker, 

Haiyani Rumondang, dalam Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker di Jakarta, Sabtu 

(9/7/2022). Haiyani Rumondang juga 

berharap agar visi dan misi APKI untuk 

mewujudkan 'Pengawas Ketenagakerjaan 

yang Hebat dan Bermartabat' segera 

terwujud, sekaligus untuk mendukung 

reformasi pengawasan ketenagakerjaan 

dan kemajuan pembangunan khususnya 

bidang ketenagakerjaan di Indonesia. 

168. 10 July 

2022 

APKI Diyakini Mampu 

Mendukung Kinerja 

Pengawasan Ketenagakerjaan 

Positive Indonesiato

day.co.id 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

optimistis organisasi Asosiasi Asosiasi 

Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia 

(APKI) mampu mendukung kinerja Unit 

Pengawasan Ketenagakerjaan di 

Kementerian maupun di Provinsi, serta 

mendukung implementasi Kepmenaker No 

38 Tahun 2022 tentang 9 Lompatan 

Kemnaker. Sudi Astono mengungkapkan 

DPP APKI memutuskan tanggal 23 Juli 

sebagai Hari Pengawasan Ketenagakerjaan 

Nasional (didasarkan pada tanggal 

diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 1948 

tentang Pengawasan Perburuhan).. "APKI 

sebagai rumah bagi keluarga besar 

Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia dapat 

diibaratkan sebagai Jantung Pembangunan 

Ketenagakerjaan di Indonesia, dengan tidak 

mengecilkan peran dari unit kerja atau 

profesi lainnya," kata Dirjen Binwasnaker 

http://indonesiatoday.co.id/read/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan-865341
http://indonesiatoday.co.id/read/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan-865341
http://indonesiatoday.co.id/read/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan-865341
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dan K3 Kemnamker, Haiyani Rumondang, 

dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di 

Jakarta, Sabtu (9/7/2022). Haiyani 

Rumondang juga berharap agar visi dan 

misi APKI untuk mewujudkan 'Pengawas 

Ketenagakerjaan yang Hebat dan 

Bermartabat' segera terwujud, sekaligus 

untuk mendukung reformasi pengawasan 

ketenagakerjaan dan kemajuan 

pembangunan khususnya bidang 

ketenagakerjaan di Indonesia. 

169. 10 July 

2022 

APKI Diyakini Mampu 

Mendukung Kinerja 

Pengawasan Ketenagakerjaan - 

PortalUtama.com 

Positive Portalutam

a.com 

Merdeka.com- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) optimistis 

organisasi Asosiasi Asosiasi Pengawas 

Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) mampu 

mendukung kinerja Unit Pengawasan 

Ketenagakerjaan di Kementerian maupun di 

Provinsi, serta mendukung implementasi 

Kepmenaker No 38 Tahun 2022 tentang 9 

Lompatan Kemnaker. Sudi Astono 

mengungkapkan DPP APKI memutuskan 

tanggal 23 Juli sebagai Hari Pengawasan 

Ketenagakerjaan Nasional (didasarkan pada 

tanggal diundangkannya UU Nomor 23 

Tahun 1948 tentang Pengawasan 

Perburuhan). "APKI sebagai rumah bagi 

keluarga besar Pengawas Ketenagakerjaan 

Indonesia dapat diibaratkan sebagai 

Jantung Pembangunan Ketenagakerjaan di 

Indonesia, dengan tidak mengecilkan peran 

dari unit kerja atau profesi lainnya," kata 

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnamker, 

Haiyani Rumondang, dalam Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker di Jakarta, Sabtu 

(9/7/2022). Haiyani Rumondang juga 

berharap agar visi dan misi APKI untuk 

mewujudkan 'Pengawas Ketenagakerjaan 

yang Hebat dan Bermartabat' segera 

terwujud, sekaligus untuk mendukung 

reformasi pengawasan ketenagakerjaan 

dan kemajuan pembangunan khususnya 

bidang ketenagakerjaan di Indonesia. 

170. 10 July 

2022 

APKI Diyakini Mampu 

Mendukung Kinerja 

Positive Miliarder.co

.id 

Merdeka.com- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) optimistis 

http://portalutama.com/ekonomi/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://portalutama.com/ekonomi/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://portalutama.com/ekonomi/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://portalutama.com/ekonomi/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://miliarder.co.id/ekonomi/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://miliarder.co.id/ekonomi/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
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Pengawasan Ketenagakerjaan - 

Miliarder.Co.id 

organisasi Asosiasi Asosiasi Pengawas 

Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) mampu 

mendukung kinerja Unit Pengawasan 

Ketenagakerjaan di Kementerian maupun di 

Provinsi, serta mendukung implementasi 

Kepmenaker No 38 Tahun 2022 tentang 9 

Lompatan Kemnaker. Sudi Astono 

mengungkapkan DPP APKI memutuskan 

tanggal 23 Juli sebagai Hari Pengawasan 

Ketenagakerjaan Nasional (didasarkan pada 

tanggal diundangkannya UU Nomor 23 

Tahun 1948 tentang Pengawasan 

Perburuhan). "APKI sebagai rumah bagi 

keluarga besar Pengawas Ketenagakerjaan 

Indonesia dapat diibaratkan sebagai 

Jantung Pembangunan Ketenagakerjaan di 

Indonesia, dengan tidak mengecilkan peran 

dari unit kerja atau profesi lainnya," kata 

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnamker, 

Haiyani Rumondang, dalam Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker di Jakarta, Sabtu 

(9/7/2022). Haiyani Rumondang juga 

berharap agar visi dan misi APKI untuk 

mewujudkan 'Pengawas Ketenagakerjaan 

yang Hebat dan Bermartabat' segera 

terwujud, sekaligus untuk mendukung 

reformasi pengawasan ketenagakerjaan 

dan kemajuan pembangunan khususnya 

bidang ketenagakerjaan di Indonesia. 

171. 10 July 

2022 

APKI Diyakini Dukung Kinerja 

Pengawasan Ketenagakerjaan 

Positive Bisnistoday.

co.id 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

optimistis organisasi Asosiasi Asosiasi 

Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia 

(APKI) mampu mendukung kinerja Unit 

Pengawasan Ketenagakerjaan di 

Kementerian maupun di Provinsi, serta 

mendukung implementasi Kepmenaker No 

38 Tahun 2022 tentang 9 Lompatan 

Kemnaker. Sudi Astono mengungkapkan 

DPP APKI memutuskan tanggal 23 Juli 

sebagai Hari Pengawasan Ketenagakerjaan 

Nasional (didasarkan pada tanggal 

diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 1948 

tentang Pengawasan Perburuhan)./. "APKI 

sebagai rumah bagi keluarga besar 

Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia dapat 

http://miliarder.co.id/ekonomi/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://miliarder.co.id/ekonomi/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://bisnistoday.co.id/apki-diyakini-dukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://bisnistoday.co.id/apki-diyakini-dukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
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diibaratkan sebagai Jantung Pembangunan 

Ketenagakerjaan di Indonesia, dengan tidak 

mengecilkan peran dari unit kerja atau 

profesi lainnya," kata Dirjen Binwasnaker 

dan K3 Kemnamker, Haiyani Rumondang, 

dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di 

Jakarta, Sabtu (9/7). Haiyani Rumondang 

juga berharap agar visi dan misi APKI untuk 

mewujudkan "Pengawas Ketenagakerjaan 

yang Hebat dan Bermartabat" segera 

terwujud, sekaligus untuk mendukung 

reformasi pengawasan ketenagakerjaan 

dan kemajuan pembangunan khususnya 

bidang ketenagakerjaan di Indonesia. 

172. 10 July 

2022 

Kemnaker Optimistis APKI 

Mampu Dukung Kinerja 

Pengawasan Ketenagakerjaan 

Positive Jawa Post 

National 

Network 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

optimistis optimistis Asosiasi Pengawas 

Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) mampu 

mendukung kinerja unit pengawasan 

ketenagakerjaan di Kementerian dan 

Provinsi. Sudi Astono mengungkapkan DPP 

APKI memutuskan tanggal 23 Juli sebagai 

Hari Pengawasan Ketenagakerjaan Nasional 

(didasarkan pada tanggal diundangkannya 

UU Nomor 23 Tahun 1948 tentang 

Pengawasan Perburuhan). APKI juga 

disebut bisa mendukung implementasi 

Kepmenaker No 38 Tahun 2022 tentang 9 

Lompatan Kemnaker. "APKI sebagai rumah 

bagi keluarga besar Pengawas 

Ketenagakerjaan Indonesia dapat 

diibaratkan sebagai Jantung Pembangunan 

Ketenagakerjaan di Indonesia, dengan tidak 

mengecilkan peran dari unit kerja atau 

profesi lainnya," kata Dirjen Binwasnaker 

dan K3 Kemnamker, Haiyani Rumondang, 

dalam siaran persnya, Sabtu (9/7). 

173. 10 July 

2022 

Kemnaker Yakin APKI Mampu 

Mendukung Kinerja 

Pengawasan Ketenagakerjaan 

Positive Wartapemb

aruan.co.id 

Kemnaker Yakin APKI Mampu Mendukung 

Kinerja Pengawasan Ketenagakerjaan. 

Jakarta, Wartapembaruan.co.id- 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) optimistis 

organisasi Asosiasi Pengawas 

Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) mampu 

mendukung kinerja Unit Pengawasan 

http://www.jpnn.com/news/kemnaker-optimistis-apki-mampu-dukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-optimistis-apki-mampu-dukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-optimistis-apki-mampu-dukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-yakin-apki-mampu-mendukung.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-yakin-apki-mampu-mendukung.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-yakin-apki-mampu-mendukung.html
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Ketenagakerjaan di Kementerian maupun di 

Provinsi, serta mendukung implementasi 

Kepmenaker No 38 Tahun 2022 tentang 9 

Lompatan Kemnaker. "APKI sebagai rumah 

bagi keluarga besar Pengawas 

Ketenagakerjaan Indonesia dapat 

diibaratkan sebagai Jantung Pembangunan 

Ketenagakerjaan di Indonesia, dengan tidak 

mengecilkan peran dari unit kerja atau 

profesi lainnya," kata Dirjen Binwasnaker 

dan K3 Kemnamker, Haiyani Rumondang, 

dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di 

Jakarta, Sabtu (9/7/2022). Haiyani 

Rumondang juga berharap agar visi dan 

misi APKI untuk mewujudkan "Pengawas 

Ketenagakerjaan yang Hebat dan 

Bermartabat" segera terwujud, sekaligus 

untuk mendukung reformasi pengawasan 

ketenagakerjaan dan kemajuan 

pembangunan khususnya bidang 

ketenagakerjaan di Indonesia. 

174. 10 July 

2022 

APKI Diyakini Mampu 

Mendukung Kinerja 

Pengawasan Ketenagakerjaan 

Positive Pripos Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

optimistis organisasi Asosiasi Asosiasi 

Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia 

(APKI) mampu mendukung kinerja Unit 

Pengawasan Ketenagakerjaan di 

Kementerian maupun di Provinsi, serta 

mendukung implementasi Kepmenaker No 

38 Tahun 2022 tentang 9 Lompatan 

Kemnaker. Sudi Astono mengungkapkan 

DPP APKI memutuskan tanggal 23 Juli 

sebagai Hari Pengawasan Ketenagakerjaan 

Nasional (didasarkan pada tanggal 

diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 1948 

tentang Pengawasan Perburuhan). "APKI 

sebagai rumah bagi keluarga besar 

Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia dapat 

diibaratkan sebagai Jantung Pembangunan 

Ketenagakerjaan di Indonesia, dengan tidak 

mengecilkan peran dari unit kerja atau 

profesi lainnya," kata Dirjen Binwasnaker 

dan K3 Kemnamker, Haiyani Rumondang, 

dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di 

Jakarta, Sabtu (9/7/2022). Haiyani 

Rumondang juga berharap agar visi dan 

http://pripos.id/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://pripos.id/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://pripos.id/apki-diyakini-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
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misi APKI untuk mewujudkan "Pengawas 

Ketenagakerjaan yang Hebat dan 

Bermartabat" segera terwujud, sekaligus 

untuk mendukung reformasi pengawasan 

ketenagakerjaan dan kemajuan 

pembangunan khususnya bidang 

ketenagakerjaan di Indonesia. 

175. 10 July 

2022 

Dukung Kinerja Pengawasan 

Ketenagakerjaan, Kemnaker 

Taruh Kepercayaan di Pundak 

APKI 

Positive Liputan 6 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

optimistis organisasi Asosiasi Pengawas 

Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) mampu 

mendukung kinerja Unit Pengawasan 

Ketenagakerjaan di kementerian maupun di 

provinsi serta mendukung implementasi 

Kepmenaker No 38 Tahun 2022 tentang 9 

Lompatan Kemnaker. "APKI sebagai rumah 

bagi keluarga besar Pengawas 

Ketenagakerjaan Indonesia dapat 

diibaratkan sebagai Jantung Pembangunan 

Ketenagakerjaan di Indonesia, dengan tidak 

mengecilkan peran dari unit kerja atau 

profesi lainnya," kata Dirjen Binwasnaker 

dan K3 Kemnamker, Haiyani Rumondang, 

dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di, 

Sabtu (9/7/2022). Sudi Astono 

mengungkapkan DPP APKI memutuskan 

tanggal 23 Juli sebagai Hari Pengawasan 

Ketenagakerjaan Nasional (didasarkan pada 

tanggal diundangkannya UU Nomor 23 

Tahun 1948 tentang Pengawasan 

Perburuhan). Haiyani Rumondang juga 

berharap agar visi dan misi APKI untuk 

mewujudkan "Pengawas Ketenagakerjaan 

yang Hebat dan Bermartabat" segera 

terwujud, sekaligus untuk mendukung 

reformasi pengawasan ketenagakerjaan 

dan kemajuan pembangunan khususnya 

bidang ketenagakerjaan di Indonesia. 

176. 10 July 

2022 

Jelang Pelaksanaan Program 

Magang Pemprov Bangka 

Belitung, Permintaan 

Pembuatan Kartu Kuning Stabil 

Positive Bangka Post Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Satu 

Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota 

Pangkalpinang Amrah mengatakan, saat 

dibukanya program pemagangan oleh 

Pemprov Bangka Belitung baik tahap 1 dan 

2 bulan Juni hingga Juli 2022 tidak terlalu 

http://www.liputan6.com/news/read/5010044/dukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan-kemnaker-taruh-kepercayaan-di-pundak-apki
http://www.liputan6.com/news/read/5010044/dukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan-kemnaker-taruh-kepercayaan-di-pundak-apki
http://www.liputan6.com/news/read/5010044/dukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan-kemnaker-taruh-kepercayaan-di-pundak-apki
http://www.liputan6.com/news/read/5010044/dukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan-kemnaker-taruh-kepercayaan-di-pundak-apki
http://bangka.tribunnews.com/2022/07/10/jelang-pelaksanaan-program-magang-pemprov-bangka-belitung-permintaan-pembuatan-kartu-kuning-stabil
http://bangka.tribunnews.com/2022/07/10/jelang-pelaksanaan-program-magang-pemprov-bangka-belitung-permintaan-pembuatan-kartu-kuning-stabil
http://bangka.tribunnews.com/2022/07/10/jelang-pelaksanaan-program-magang-pemprov-bangka-belitung-permintaan-pembuatan-kartu-kuning-stabil
http://bangka.tribunnews.com/2022/07/10/jelang-pelaksanaan-program-magang-pemprov-bangka-belitung-permintaan-pembuatan-kartu-kuning-stabil
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berimbas terhadap peminat kartu pencari 

kerja. Pendaftaran. Program pemagangan 

dalam negeri berbasis pengguna tahap dua 

yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga 

Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Babel) resmi ditutup pada Kamis 

(7/7/2022). Setelah pendaftaran para 

pendaftar akan diseleksi dan ditempatkan 

sesuai perusahaan yang dipilih. 

177. 10 July 

2022 

Kemnaker Optimis APKI 

Mampu Dukung Kinerja 

Pengawasan Ketenagakerjaan 

Positive Progresnew

s.info 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

optimistis organisasi Asosiasi Asosiasi 

Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia 

(APKI) mampu mendukung kinerja Unit 

Pengawasan Ketenagakerjaan di 

Kementerian maupun di Provinsi, serta 

mendukung implementasi Kepmenaker No 

38 Tahun 2022 tentang 9 Lompatan 

Kemnaker. "APKI sebagai rumah bagi 

keluarga besar Pengawas Ketenagakerjaan 

Indonesia dapat diibaratkan sebagai 

Jantung Pembangunan Ketenagakerjaan di 

Indonesia, dengan tidak mengecilkan peran 

dari unit kerja atau profesi lainnya," kata 

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnamker, 

Haiyani Rumondang, dalam Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker di Jakarta, Sabtu 

(9/7/2022). Sudi Astono mengungkapkan 

DPP APKI memutuskan tanggal 23 Juli 

sebagai Hari Pengawasan Ketenagakerjaan 

Nasional (didasarkan pada tanggal 

diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 1948 

tentang Pengawasan Perburuhan). Haiyani 

Rumondang juga berharap agar visi dan 

misi APKI untuk mewujudkan "Pengawas 

Ketenagakerjaan yang Hebat dan 

Bermartabat" segera terwujud, sekaligus 

untuk mendukung reformasi pengawasan 

ketenagakerjaan dan kemajuan 

pembangunan khususnya bidang 

ketenagakerjaan di Indonesia. 

178. 10 July 

2022 

Kemnaker Dukung APKI Awasi 

Keternagakerjaan Indonesia 

Positive Idx Channel Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

optimistis organisasi Asosiasi Pengawas 

Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) mampu 

mendukung kinerja Unit Pengawasan 

http://progresnews.info/2022/07/10/kemnaker-optimis-apki-mampu-dukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://progresnews.info/2022/07/10/kemnaker-optimis-apki-mampu-dukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://progresnews.info/2022/07/10/kemnaker-optimis-apki-mampu-dukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://www.idxchannel.com/economics/kemnaker-dukung-apki-awasi-keternagakerjaan-indonesia
http://www.idxchannel.com/economics/kemnaker-dukung-apki-awasi-keternagakerjaan-indonesia
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Ketenagakerjaan di Kementerian maupun di 

Provinsi. "APKI sebagai rumah bagi keluarga 

besar Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia 

dapat diibaratkan sebagai Jantung 

Pembangunan Ketenagakerjaan di 

Indonesia, dengan tidak mengecilkan peran 

dari unit kerja atau profesi lainnya," kata 

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnamker, 

Haiyani Rumondang, dikutip 

Minggu(10/7/2022). Haiyani juga berharap 

agar visi dan misi APKI untuk mewujudkan 

"Pengawas Ketenagakerjaan yang Hebat 

dan Bermartabat" segera terwujud, 

sekaligus untuk mendukung reformasi 

pengawasan ketenagakerjaan dan 

kemajuan pembangunan khususnya bidang 

ketenagakerjaan di Indonesia. Selain itu, 

mendukung implementasi Kepmenaker No 

38 Tahun 2022 tentang 9 Lompatan 

Kemnaker. 

179. 10 July 

2022 

Kemnaker Dukung APKI Awasi 

Ketenagakerjaan Indonesia 

Positive Idx Channel Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

optimistis organisasi Asosiasi Pengawas 

Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) mampu 

mendukung kinerja Unit Pengawasan 

Ketenagakerjaan di Kementerian maupun di 

Provinsi. "APKI sebagai rumah bagi keluarga 

besar Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia 

dapat diibaratkan sebagai Jantung 

Pembangunan Ketenagakerjaan di 

Indonesia, dengan tidak mengecilkan peran 

dari unit kerja atau profesi lainnya," kata 

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnamker, 

Haiyani Rumondang, dikutip 

Minggu(10/7/2022). Haiyani juga berharap 

agar visi dan misi APKI untuk mewujudkan 

"Pengawas Ketenagakerjaan yang Hebat 

dan Bermartabat" segera terwujud, 

sekaligus untuk mendukung reformasi 

pengawasan ketenagakerjaan dan 

kemajuan pembangunan khususnya bidang 

ketenagakerjaan di Indonesia. Selain itu, 

mendukung implementasi Kepmenaker No 

38 Tahun 2022 tentang 9 Lompatan 

Kemnaker. 

http://www.idxchannel.com/economics/kemnaker-dukung-apki-awasi-ketenagakerjaan-indonesia
http://www.idxchannel.com/economics/kemnaker-dukung-apki-awasi-ketenagakerjaan-indonesia
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180. 10 July 

2022 

Bocoran dari Menaker Soal 

Pencairan BSU 2022 dan Cara 

Cek Penerima di Link Resmi 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Simak bocoran dari Menaker Ida Fauziyah 

dan informasi soal cara cek penerima 

melalui link resmi 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Sejak 

diumumkan pada April 2022 lalu, para 

pekerja semakin mempertanyakan kapan 

sebenarnya BSU 2022 akan cari. Adapun 

menurut informasi dari Menaker Ida 

Fauziyah, dana BSU 2022 ini masih belum 

dapat dipastikan kapan akan cair. BSU 2022 

kapan cair? Pihaknya hingga saat ini masih 

merampungkan instrumen kebijakan 

pencairan BSU 2022 yang baru tersebut. 

181. 10 July 

2022 

Idul Adha, Kemnaker Serahkan 

25 Hewan Kurban 

Neutral Bisnistoday.

co.id 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 

menyatakan, pada Hari Raya Iduladha, 

berkurban menjadi salah satu hikmah 

dalam mengurbankan segala ego untuk 

semakin mendekatkan diri kepada Allah 

Swt. "Kita berdoa bagi yang sedang 

menunaikan ibadah haji agar diberikan 

kelancaran dan kemudahan untuk 

menjalankan ibadahnya, serta kita berdoa 

semoga mereka menjadi haji yang mabrur," 

kata Sekjen Anwar Sanusi ketika 

memberikan sambutan pada acara 

penyerahan dan pemotongan hewan 

kurban kepada Masjid Baitul Latief 

Kemnaker di Jakarta, Minggu (10/7). Anwar 

Sanusi mengatakan, Idul Adha tahun ini, 

Kementerian Ketenagakerjaan 

mengumpulkan 8 ekor sapi, dan 2 ekor 

kambing. Selain itu, pada 10 Zulhijah, ada 

beberapa ibadah penting bagi mereka yang 

mampu dan dipanggil oleh Allah Swt. 

182. 10 July 

2022 

Hasil Ombudsman dan Inpres 

No. 2 Tahun 2021 

Neutral Monitor 

Indonesia 

Hasil kerja Ombudsman tentang BPJS 

Ketenagakerjaan merupakan bagian dari 

fungsi dan tugas serta wewenang 

Ombudsman seperti yang diamanatkan 

Pasal 6, 7 dan 8 UU No. 37 Tahun 2008 

tentang Ombudsman Republik Indonesia. 

Semoga dengan hasil Ombudsman ini dan 

evaluasi pelaksanaan Inpres no. 2 Tahun 

2021 oleh Presiden, pelayanan dan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094968506/bocoran-dari-menaker-soal-pencairan-bsu-2022-dan-cara-cek-penerima-di-link-resmi
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094968506/bocoran-dari-menaker-soal-pencairan-bsu-2022-dan-cara-cek-penerima-di-link-resmi
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094968506/bocoran-dari-menaker-soal-pencairan-bsu-2022-dan-cara-cek-penerima-di-link-resmi
http://bisnistoday.co.id/idul-adha-kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban
http://bisnistoday.co.id/idul-adha-kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban
http://monitorindonesia.com/2022/07/ombudsman-dan-inpres-no-2-2021
http://monitorindonesia.com/2022/07/ombudsman-dan-inpres-no-2-2021
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kepesertaan di program jaminan sosial 

ketenagakerjaan semakin membaik dan 

memastikan seluruh rakyat Indonesia juga 

terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan pada 

saat bekerja maupun paska bekerja. Hal ini 

diperjelas dalam Inpres no. 2 Tahun 2021 

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang 

menginstruksikan 26 K/L dan Pemda 

Tingkat I dan II. Sebagai contoh, apakah 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

sudah melaksanakan Inpres ini dengan 

memastikan seluruh penerima KUR (Kredit 

Usaha Rakyat) menjadi peserta aktif dalam 

program Jaminan sosial ketenagakerjaan? 

Demikian juga pertanyaan diajukan kepada 

K/L dan Lembaga lainnya yang disebut 

dalam inpres No. 2 Tahun 2021. 

183. 10 July 

2022 

Kemnaker Serahkan 25 Hewan 

Kurban Di Momen Idul Adha 

Neutral En.badaksat

u.com 

Seluruh informasi yang tersaji di situs 

Badaksatu. Com merupakan berita yang 

diambil dari data di lapangan dan berbagai 

sumber berita lain yang tersebar di 

berbagai media, baik online maupun offline. 

Kami telah melakukan pengemasan ulang 

guna menghindari adanya pelanggaran hak 

cipta. Namun, jika dalam informasi yang 

kami tayangkan terdapat hal yang 

melanggar hak cipta Anda, silakan 

informasikan kepada kami melalui halaman 

hubungi kami yang sudah disediakan. 

184. 10 July 

2022 

Kemnaker Serahkan 25 Hewan 

Kurban di Momen Idul Adha 

Neutral Idx Channel Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menyerahkan sebanyak 25 hewan kurban 

pada Hari Raya Idul Adha. Dari jumlah 

tersebut, sebanyak 17 ekor sapi telah 

didistribusikan melalui balai-balai pelatihan 

vokasi dan produktivitas yang tersebar di 

seluruh Indonesia. "Saya mengucapkan 

terima kasih kepada para dermawan yang 

sudah menyumbangkan hewan kurbannya, 

semoga Allah Swt. Mencatat amal 

perbuatan kita dan meningkatkan derajat 

ketaqwaan kita semua," kata Sekretaris 

Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi pada 

acara penyerahan dan pemotongan hewan 

http://en.badaksatu.com/finance/96120/kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban-di-momen-idul-adha.html
http://en.badaksatu.com/finance/96120/kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban-di-momen-idul-adha.html
http://www.idxchannel.com/syariah/kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban-di-momen-idul-adha
http://www.idxchannel.com/syariah/kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban-di-momen-idul-adha
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kurban kepada Masjid Baitul Latief 

Kemnaker di Jakarta, Minggu (10/7/2022). 

185. 10 July 

2022 

Rayakan Hari Raya Idul Adha 

1443 H, Kemnaker Serahkan 25 

Hewan Kurban 

Neutral Jurnas Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 

menyatakan, pada Hari Raya Iduladha, 

berkurban menjadi salah satu hikmah 

dalam mengurbankan segala ego untuk 

semakin mendekatkan diri kepada Allah 

Swt. Anwar Sanusi mengatakan, Idul Adha 

tahun ini, Kementerian Ketenagakerjaan 

mengumpulkan 8 ekor sapi. "Kita berdoa 

bagi yang sedang menunaikan ibadah haji 

agar diberikan kelancaran dan kemudahan 

untuk menjalankan ibadahnya, serta kita 

berdoa semoga mereka menjadi haji yang 

mabrur," kata Sekjen Anwar Sanusi ketika 

memberikan sambutan pada acara 

penyerahan dan pemotongan hewan 

kurban kepada Masjid Baitul Latief 

Kemnaker di Jakarta, Minggu (10/7/2022). 

Selain itu, pada 10 Zulhijah, ada beberapa 

ibadah penting bagi mereka yang mampu 

dan dipanggil oleh Allah Swt. 

186. 10 July 

2022 

TML Energy Buka Lowongan 

Kerja D3-S1, Buruan Daftar 

Neutral Portalindon

esia.my.id 

Semoga Baik-baik saja, Kali ini 

PortalIndonesia akan membahas mengenai 

TML Energy Buka Lowongan Kerja D3-S1, 

Buruan Daftar. KOMPAS.com- TML Energy 

membuka lowongan kerja bagi lulusan D3, 

D4 dan S1. Pada lowongan ini, TML Energy 

juga mempersilahkan fresh graduate atau 

para lulusan baru untuk mengirimkan 

lamaran. TML Energy merupakan 

perusahaan Engineering, Procurement & 

Construction (EPC) dan Operation & 

Maintenance (O&M) yang bergerak di 

bidang Energi Terbarukan berfokus pada 

pemanfaatan energi matahari. 

187. 10 July 

2022 

BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Cair Hari 

Ini? Pekerja Ini Diprioritaskan! 

Positive Ayo 

Bandung 

Lantas, apakah BSU BLT Subsidi Gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair hari ini? 

Bantuan subsidi upah atau BSU BLT Subsidi 

Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair 

kapan? Pencairan dan BSU BLT Subsidi Gaji 

via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta 

yang disebut-sebut bakal cair April lalu 

http://www.jurnas.com/artikel/120289/Rayakan-Hari-Raya-Idul-Adha-1443-H-Kemnaker-Serahkan-25-Hewan-Kurban
http://www.jurnas.com/artikel/120289/Rayakan-Hari-Raya-Idul-Adha-1443-H-Kemnaker-Serahkan-25-Hewan-Kurban
http://www.jurnas.com/artikel/120289/Rayakan-Hari-Raya-Idul-Adha-1443-H-Kemnaker-Serahkan-25-Hewan-Kurban
http://portalindonesia.my.id/pendidikan/tml-energy-buka-lowongan-kerja-d3-s1-buruan-daftar-64197
http://portalindonesia.my.id/pendidikan/tml-energy-buka-lowongan-kerja-d3-s1-buruan-daftar-64197
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783857163/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-hari-ini-pekerja-ini-diprioritaskan
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783857163/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-hari-ini-pekerja-ini-diprioritaskan
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783857163/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-hari-ini-pekerja-ini-diprioritaskan
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hingga saat ini belum juga ada informasi 

pasti terkait penyaluran dana. Perihal 

pencairan BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022, Nindya Putri selaku 

Sub Koordinator Kepesertaan Jaminan 

Sosial Kemnaker menyatakan bahwa 

penyaluran dana bantuan langsung tunai 

subsidi gaji tersebut memerlukan 

penerbitan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) mengenai 

syarat serta tata cara pencairan bantuan. 

188. 10 July 

2022 

Rayakan Idul Adha, Kemenaker 

Sumbang 27 Hewan Kurban 

Positive Inews 

Portal 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

menyumbangkan 27 hewan kurban untuk 

merayakan Idul Adha. Hewan kurban 

tersebut, terdiri dari 25 ekor sapi dan 2 ekor 

kambing. Sekretaris Jenderal (Sekjen) 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker), Anwar Sanusi, menyatakan 

sekitar 8 ekor sapi, dan 2 ekor kambing 

diserahkan dan dipotong di Masjid Baitul 

Latief Kemnaker di Jakarta, Minggu 

(10/7/2022). "Sedangkan 17 ekor sapi telah 

didistribusikan melalui balai-balai pelatihan 

vokasi dan produktivitas yang tersebar di 

seluruh Indonesia," kata Anwar, ketika 

memberikan sambutan pada acara 

penyerahan dan pemotongan hewan 

kurban kepada Masjid Baitul Latief 

Kemnaker di Jakarta, Minggu (10/7/2022). 

189. 10 July 

2022 

AKI diharapkan dapat 

mendukung kinerja 

pengawasan ketenagakerjaan 

Positive Berita Viral 

Indonesia 

Terbaru 

Haiyani Rumondang juga berharap agar visi 

dan misi APKI mewujudkan "pengawas 

ketenagakerjaan yang hebat dan 

bermartabat" dapat segera terwujud, serta 

mendukung reformasi dan kemajuan 

pembangunan pengawasan 

ketenagakerjaan, khususnya di bidang 

ketenagakerjaan di Indonesia. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) optimistis 

organisasi Asosiasi Pengawas 

Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) mampu 

mendukung kinerja Inspektorat 

Ketenagakerjaan di Kementerian dan 

provinsi serta mendukung pelaksanaan 

Kementerian Ketenagakerjaan. Haiyani 

http://www.inews.id/finance/bisnis/rayakan-idul-adha-kemenaker-sumbang-27-hewan-kurban
http://www.inews.id/finance/bisnis/rayakan-idul-adha-kemenaker-sumbang-27-hewan-kurban
http://jlksjfdiweslfkj.com/aki-diharapkan-dapat-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://jlksjfdiweslfkj.com/aki-diharapkan-dapat-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://jlksjfdiweslfkj.com/aki-diharapkan-dapat-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
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Rumondang, Direktur Jenderal Binwasnaker 

dan K3 Kemnamker, mengatakan: "APKI 

sebagai rumah keluarga besar pengawas 

ketenagakerjaan Indonesia dapat 

diibaratkan sebagai jantung pembangunan 

ketenagakerjaan di Indonesia karena tidak 

meminimalkan peran satuan kerja atau 

profesi lain," dalam siaran pers Biro Humas 

Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta, Sabtu (7 

September 2022). Peraturan 

Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 20229 

Kepmenaker Kabisat Kedua. 

190. 10 July 

2022 

Idul Adha 1443 H, Kemnaker 

Distribusikan 25 Hewan Kurban 

ke Seluruh Indonesia 

Neutral Liputan 6 Anwar Sanusi mengatakan pada Idul Adha 

tahun ini, Kementerian Ketenagakerjaan 

mengumpulkan 8 ekor sapi dan sebanyak 

17 ekor sapi telah didistribusikan melalui 

balai-balai pelatihan vokasi dan 

produktivitas yang tersebar di seluruh 

Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi 

menyatakan, pada Hari Raya Iduladha, 

berkurban menjadi salah satu hikmah 

dalam mengurbankan segala ego untuk 

semakin mendekatkan diri kepada Allah 

Swt. Selain itu, pada 10 Zulhijah, ada 

beberapa ibadah penting bagi mereka yang 

mampu dan dipanggil oleh Allah Swt. Untuk 

berkesempatan menunaikan ibadah haji, 

termasuk Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah. 

191. 10 July 

2022 

Info Pencairan BSU 2022 dan 

Cara Cek Penerima BLT Subsidi 

Gaji Rp1 Juta Lewat 

kemnaker.go.id 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

BSU 2022 cair hari ini? Simak info pencairan 

BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta 

serta cara cek penerima melalui link resmi. 

BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta 

hingga kini terus dinantikan pencairannya 

oleh masyarakat khususnya para pekerja. 

Hal ini karena BSU 2022 awalnya 

dijadwalkan untuk cair pada bulan April 

lalu, namun hingga kini terus mengalami 

kemunduran. 

192. 10 July 

2022 

Kemenaker Berikan Fasilitas 

Pembetukan Tenaga Kerja 

Positive Koran 

Bumn 

Kementerian Ketenagakerjaan akan segera 

memberikan fasilitas pembentukan Skill 

Development Center (SDC) di Kawasan 

Industri Terpadu Batang (KITB). Untuk itu, 

http://www.liputan6.com/news/read/5010216/idul-adha-1443-h-kemnaker-distribusikan-25-hewan-kurban-ke-seluruh-indonesia
http://www.liputan6.com/news/read/5010216/idul-adha-1443-h-kemnaker-distribusikan-25-hewan-kurban-ke-seluruh-indonesia
http://www.liputan6.com/news/read/5010216/idul-adha-1443-h-kemnaker-distribusikan-25-hewan-kurban-ke-seluruh-indonesia
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094969586/info-pencairan-bsu-2022-dan-cara-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-lewat-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094969586/info-pencairan-bsu-2022-dan-cara-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-lewat-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094969586/info-pencairan-bsu-2022-dan-cara-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-lewat-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094969586/info-pencairan-bsu-2022-dan-cara-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-lewat-kemnakergoid
http://koranbumn.com/kemenaker-berikan-fasilitas-pembetukan-tenaga-kerja-kompeten-di-kawasan-industri-terpadu-batang
http://koranbumn.com/kemenaker-berikan-fasilitas-pembetukan-tenaga-kerja-kompeten-di-kawasan-industri-terpadu-batang
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Kompeten di Kawasan Industri 

Terpadu Batang 

perlu adanya pengembangan kemampuan 

khususnya bagi warga lokal Batang di mana 

KITB tengah dibangun. "Kami akan 

membentuk SDC di Kabupaten Batang yang 

terdiri dari berbagai dinas terkait di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, 

Manajemen KITB, Asosiasi 

Pengusaha/Industri, penyelenggara 

pelatihan kerja, dan penyelenggara 

pendidikan vokasi," ucapnya dalam Focus 

Group Discussion dan Rapat Koordinasi 

lintas-stakeholder bertema 'Kolaborasi 

Penyediaan Tenaga Kerja di KITB' dikutip 

dari keterangan resmi Kemenaker, Jumat 

(8/7/2022). Pasalnya, meski potensi 

lapangan kerja akan semakin besar, namun 

belum tentu akan mengatasi tingginya 

angka pengangguran di Kabupaten Batang 

dan Provinsi Jawa Tengah jika pemerintah 

tidak menata pasar kerja dan SDM. 

193. 10 July 

2022 

Kemnaker Serahkan 25 Hewan 

Kurban untuk Memperingati 

Hari Raya Iduladha 1443 H 

Positive Merdeka Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 

menyatakan, pada Hari Raya Iduladha, 

berkurban menjadi salah satu hikmah 

dalam mengurbankan segala ego untuk 

semakin mendekatkan diri kepada Allah 

Swt. Anwar Sanusi mengatakan, Iduladha 

tahun ini, Kementerian Ketenagakerjaan 

mengumpulkan 8 ekor sapi. Selain itu, pada 

10 Zulhijah, ada beberapa ibadah penting 

bagi mereka yang mampu dan dipanggil 

oleh Allah Swt. Untuk berkesempatan 

menunaikan ibadah haji, termasuk Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. 

194. 10 July 

2022 

Kemnaker Serahkan 25 Hewan 

Kurban untuk Memperingati 

Hari Raya Iduladha 1443 H - 

Aira Transport 

Positive Aira 

Transport 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 

menyatakan, pada Hari Raya Iduladha, 

berkurban menjadi salah satu hikmah 

dalam mengurbankan segala ego untuk 

semakin mendekatkan diri kepada Allah 

Swt. Anwar Sanusi mengatakan, Iduladha 

tahun ini, Kementerian Ketenagakerjaan 

mengumpulkan 8 ekor sapi. Selain itu, pada 

10 Zulhijah, ada beberapa ibadah penting 

http://koranbumn.com/kemenaker-berikan-fasilitas-pembetukan-tenaga-kerja-kompeten-di-kawasan-industri-terpadu-batang
http://koranbumn.com/kemenaker-berikan-fasilitas-pembetukan-tenaga-kerja-kompeten-di-kawasan-industri-terpadu-batang
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban-untuk-memperingati-hari-raya-iduladha-1443-h.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban-untuk-memperingati-hari-raya-iduladha-1443-h.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban-untuk-memperingati-hari-raya-iduladha-1443-h.html
http://airatransport.com/159855/kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban-untuk-memperingati-hari-raya-iduladha-1443-h
http://airatransport.com/159855/kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban-untuk-memperingati-hari-raya-iduladha-1443-h
http://airatransport.com/159855/kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban-untuk-memperingati-hari-raya-iduladha-1443-h
http://airatransport.com/159855/kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban-untuk-memperingati-hari-raya-iduladha-1443-h
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bagi mereka yang mampu dan dipanggil 

oleh Allah Swt. Untuk berkesempatan 

menunaikan ibadah haji, termasuk Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. 

195. 10 July 

2022 

Kemnaker Optimis APKI 

Dukung Kinerja Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

Positive Infopublik.i

d 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

optimistis organisasi Asosiasi Pengawas 

Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) mampu 

mendukung kinerja Unit Pengawasan 

Ketenagakerjaan di Kementerian maupun di 

Provinsi. APKI juga dipercaya mendukung 

implementasi Keputusan Menteri 

Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 38 

Tahun 2022 tentang 9 Lompatan Kemnaker. 

"APKI sebagai rumah bagi keluarga besar 

Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia dapat 

diibaratkan sebagai Jantung Pembangunan 

Ketenagakerjaan di Indonesia, dengan tidak 

mengecilkan peran dari unit kerja atau 

profesi lainnya," kata Dirjen Binwasnaker 

dan K3 Kemnamker, Haiyani Rumondang, 

dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker di 

Jakarta, Minggu (10/7/2022). Sudi Astono 

mengungkapkan DPP APKI memutuskan 

tanggal 23 Juli sebagai Hari Pengawasan 

Ketenagakerjaan Nasional. 

196. 10 July 

2022 

Cara Kemnaker Dukung Kinerja 

Pengawasan Ketenagakerjaan 

Positive Okezone Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

optimis organisasi Asosiasi Asosiasi 

Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia 

(APKI) mampu mendukung kinerja Unit 

Pengawasan Ketenagakerjaan di 

Kementerian maupun di Provinsi, serta 

mendukung implementasi Kepmenaker No 

38 Tahun 2022 tentang 9 Lompatan 

Kemnaker. Dia mengungkapkan DPP APKI 

memutuskan tanggal 23 Juli sebagai Hari 

Pengawasan Ketenagakerjaan Nasional, 

didasarkan pada tanggal diundangkannya 

UU Nomor 23 Tahun 1948 tentang 

Pengawasan Perburuhan. "APKI sebagai 

rumah bagi keluarga besar Pengawas 

Ketenagakerjaan Indonesia dapat 

diibaratkan sebagai Jantung Pembangunan 

Ketenagakerjaan di Indonesia, dengan tidak 

mengecilkan peran dari unit kerja atau 

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/648105/kemnaker-optimis-apki-dukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/648105/kemnaker-optimis-apki-dukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/648105/kemnaker-optimis-apki-dukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://economy.okezone.com/read/2022/07/10/320/2626934/cara-kemnaker-dukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://economy.okezone.com/read/2022/07/10/320/2626934/cara-kemnaker-dukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan


 

93 

 

profesi lainnya," kata Dirjen Binwasnaker 

dan K3 Kemnamker Haiyani Rumondang, 

dikutip Minggu (10/7/2022). Haiyani juga 

berharap agar visi dan misi APKI untuk 

mewujudkan Pengawas Ketenagakerjaan 

yang Hebat dan Bermartabat segera 

terwujud. 

197. 10 July 

2022 

Peringati Hari Raya Idul Adha 

1443 H, Kemnaker 

Distribusikan 25 Hewan Kurban 

Neutral Wartapemb

aruan.co.id 

Peringati Hari Raya Idul Adha 1443 H, 

Kemnaker Distribusikan 25 Hewan Kurban. 

Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi menyatakan, 

pada Hari Raya Idul Adha, 10 Zulhijah, 

berkurban menjadi salah satu hikmah 

dalam mengurbankan segala ego untuk 

semakin mendekatkan diri kepada Allah 

Swt. Sementara, bagj yang mampu dan 

dipanggil oleh Allah Swt. Untuk 

berkesempatan menunaikan ibadah haji, 

termasuk Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah. 

198. 10 July 

2022 

Kemnaker Yakin APKI Mampu 

Mendukung Kinerja 

Pengawasan Ketenagakerjaan 

Positive Juraganani

me.id 

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, 

Haiyani Rumondang mngatakan, 

kementeriannya optimistis Asosiasi 

Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia 

(APKI) mampu mendukung kinerja Unit 

Pengawasan Ketenagakerjaan di 

Kementerian maupun di Provinsi, serta 

mendukung implementasi Kepmenaker No 

38 Tahun 2022 tentang 9 Lompatan 

Kemnaker. "APKI sebagai rumah bagi 

keluarga besar Pengawas Ketenagakerjaan 

Indonesia dapat diibaratkan sebagai 

Jantung Pembangunan Ketenagakerjaan di 

Indonesia, dengan tidak mengecilkan peran 

dari unit kerja atau profesi lainnya," 

katanya, dalam Siaran Pers Biro Humas 

Kemnaker di Jakarta, Sabtu (9/7/2022). Sudi 

Astono mengungkapkan, DPP APKI 

memutuskan tanggal 23 Juli sebagai Hari 

Pengawasan Ketenagakerjaan Nasional 

(didasarkan pada tanggal diundangkannya 

UU Nomor 23 Tahun 1948 tentang 

Pengawasan Perburuhan). Haiyani 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/peringati-hari-raya-idul-adha-1443-h.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/peringati-hari-raya-idul-adha-1443-h.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/peringati-hari-raya-idul-adha-1443-h.html
http://juragananime.id/artikel/104275/kemnaker-yakin-apki-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://juragananime.id/artikel/104275/kemnaker-yakin-apki-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://juragananime.id/artikel/104275/kemnaker-yakin-apki-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
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berharap, agar visi dan misi APKI untuk 

mewujudkan "Pengawas Ketenagakerjaan 

yang Hebat dan Bermartabat" segera 

terwujud, sekaligus untuk mendukung 

reformasi pengawasan ketenagakerjaan 

dan kemajuan pembangunan khususnya 

bidang ketenagakerjaan di Indonesia. 

199. 10 July 

2022 

Kemnaker Yakin APKI Mampu 

Mendukung Kinerja 

Pengawasan Ketenagakerjaan 

Positive Suara.com Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, 

Haiyani Rumondang mngatakan, 

kementeriannya optimistis Asosiasi 

Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia 

(APKI) mampu mendukung kinerja Unit 

Pengawasan Ketenagakerjaan di 

Kementerian maupun di Provinsi, serta 

mendukung implementasi Kepmenaker No 

38 Tahun 2022 tentang 9 Lompatan 

Kemnaker. "APKI sebagai rumah bagi 

keluarga besar Pengawas Ketenagakerjaan 

Indonesia dapat diibaratkan sebagai 

Jantung Pembangunan Ketenagakerjaan di 

Indonesia, dengan tidak mengecilkan peran 

dari unit kerja atau profesi lainnya," 

katanya, dalam Siaran Pers Biro Humas 

Kemnaker di Jakarta, Sabtu (9/7/2022). Sudi 

Astono mengungkapkan, DPP APKI 

memutuskan tanggal 23 Juli sebagai Hari 

Pengawasan Ketenagakerjaan Nasional 

(didasarkan pada tanggal diundangkannya 

UU Nomor 23 Tahun 1948 tentang 

Pengawasan Perburuhan). Haiyani 

berharap, agar visi dan misi APKI untuk 

mewujudkan "Pengawas Ketenagakerjaan 

yang Hebat dan Bermartabat" segera 

terwujud, sekaligus untuk mendukung 

reformasi pengawasan ketenagakerjaan 

dan kemajuan pembangunan khususnya 

bidang ketenagakerjaan di Indonesia. 

200. 10 July 

2022 

Kemenaker yakin APKI dapat 

mendukung kinerja 

pengawasan ketenagakerjaan 

Positive Berita Viral 

Indonesia 

Terbaru 

Binwasnaker dan Dirjen K3 Kementerian 

Tenaga Kerja Haiyani Rumondang 

mengatakan, pihaknya optimistis 

Pengawasan Ketenagakerjaan Indonesia 

(APKI) akan mampu mendukung kinerja tim 

pengawasan ketenagakerjaan di lingkungan 

kementerian dan provinsi, serta 

http://www.suara.com/bisnis/2022/07/10/183232/kemnaker-yakin-apki-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/10/183232/kemnaker-yakin-apki-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/10/183232/kemnaker-yakin-apki-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://jlksjfdiweslfkj.com/kemenaker-yakin-apki-dapat-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://jlksjfdiweslfkj.com/kemenaker-yakin-apki-dapat-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://jlksjfdiweslfkj.com/kemenaker-yakin-apki-dapat-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
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mendukung pelaksanaan UU 

Ketenagakerjaan. Haiyani berharap visi dan 

misi APKI untuk mewujudkan "pengawas 

ketenagakerjaan yang hebat dan 

bermartabat" dapat segera terwujud, serta 

mendukung reformasi dan kemajuan 

pembangunan pengawasan 

ketenagakerjaan, khususnya di bidang 

ketenagakerjaan di Indonesia. "APKI 

sebagai rumah keluarga Inspektorat 

Ketenagakerjaan Indonesia dapat 

diibaratkan sebagai jantung pembangunan 

manusia di Indonesia tanpa meremehkan 

peran dunia kerja atau profesi lainnya," 

ujarnya dalam siaran pers dari Kementerian 

Ketenagakerjaan Sektor Publik. Pada saat 

yang sama, Sudi Astono, Ketua Umum DPP 

APKI, menyatakan berkomitmen untuk 

terus meningkatkan profesionalisme, 

integritas, dan onerous dan cushy talent 

anggotanya, serta meningkatkan 

pengabdian kepada masyarakat melalui 

koordinasi dan kolaborasi, termasuk sinergi. 

201. 10 July 

2022 

Raya Idul Adha 1443 H, 

Kemnaker Serahkan 25 Hewan 

Kurban 

Neutral Jolly.my.id Suara.com- Pada Hari Raya Idul Adha, 

berkurban menjadi salah satu hikmah 

dalam mengurbankan segala ego untuk 

semakin mendekatkan diri kepada Allah 

Swt. Anwar mengatakan, Idul Adha tahun 

ini, Kementerian Ketenagakerjaan 

mengumpulkan 8 ekor sapi. Hal ini 

dikemukakan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi, ketika ketika memberikan sambutan 

pada acara penyerahan dan pemotongan 

hewan kurban kepada Masjid Baitul Latief 

Kemnaker di Jakarta, Minggu (10/7/2022). 

Selain itu, pada 10 Zulhijah, ada beberapa 

ibadah penting bagi mereka yang mampu 

dan dipanggil oleh Allah Swt. 

202. 10 July 

2022 

Kemnaker Serahkan 25 Hewan 

Kurban untuk di Iduladha 1443 

H - benang.id Berita Terkini 

Merajut Kesejukan 

Neutral Benang.id Pada perayaan Iduladha 1443 tahun ini, 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengumpulkan 25 hewan kurban terdiri 

dari 8 ekor sapi dan 17 ekor kambing yang 

telah didistribusikan melalui balai-balai 

http://www.jolly.my.id/raya-idul-adha-1443-h-kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban
http://www.jolly.my.id/raya-idul-adha-1443-h-kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban
http://www.jolly.my.id/raya-idul-adha-1443-h-kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban
http://benang.id/kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban-untuk-di-iduladha-1443-h
http://benang.id/kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban-untuk-di-iduladha-1443-h
http://benang.id/kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban-untuk-di-iduladha-1443-h
http://benang.id/kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban-untuk-di-iduladha-1443-h
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pelatihan vokasi dan produktivitas yang 

tersebar di seluruh Indonesia. Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, 

Anwar Sanusi menyatakan, pada Hari Raya 

Iduladha, berkurban menjadi salah satu 

hikmah dalam mengurbankan segala ego 

untuk semakin mendekatkan diri kepada 

Allah Swt. Anwar Sanusi mengatakan, 

Iduladha tahun ini, Kementerian 

Ketenagakerjaan mengumpulkan 8 ekor 

sapi dan 17 ekor kambing telah 

didistribusikan melalui balai-balai pelatihan 

vokasi dan produktivitas yang tersebar di 

seluruh Indonesia. Selain itu, pada 10 

Zulhijah, ada beberapa ibadah penting bagi 

mereka yang mampu dan dipanggil oleh 

Allah Swt. 

203. 10 July 

2022 

Raya Idul Adha 1443 H, 

Kemnaker Serahkan 25 Hewan 

Kurban 

Neutral Suara.com Pada Hari Raya Idul Adha, berkurban 

menjadi salah satu hikmah dalam 

mengurbankan segala ego untuk semakin 

mendekatkan diri kepada Allah Swt. Anwar 

mengatakan, Idul Adha tahun ini, 

Kementerian Ketenagakerjaan 

mengumpulkan 8 ekor sapi. Hal ini 

dikemukakan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi, ketika ketika memberikan sambutan 

pada acara penyerahan dan pemotongan 

hewan kurban kepada Masjid Baitul Latief 

Kemnaker di Jakarta, Minggu (10/7/2022). 

Selain itu, pada 10 Zulhijah, ada beberapa 

ibadah penting bagi mereka yang mampu 

dan dipanggil oleh Allah Swt. 

204. 10 July 

2022 

BP2MI: Taiwan Akhirnya 

Setujui Kenaikan Gaji & 

Hilangkan Agency Fee PMI 

Sektor Domestik 

Negative Jawa Post 

National 

Network 

Taiwan akhirnya sepakat untuk menaikkan 

gaji, serta menghilangkan biaya service 

agency bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

sektor domestik dari surat pernyataan 

biaya. Taiwan sepakat untuk menaikkan gaji 

dari yang sebelumnya sebesar NTD 17.000, 

menjadi NTD 20.000 yang sejak 2015 tidak 

pernah naik. Selain itu, Taiwan juga 

menghilangkan agency fee sebesar NTD 

60.000 atau 32 juta rupiah, yang 

dibebankan kepada para PMI sejak tahun 

http://www.suara.com/news/2022/07/10/183831/raya-idul-adha-1443-h-kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban
http://www.suara.com/news/2022/07/10/183831/raya-idul-adha-1443-h-kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban
http://www.suara.com/news/2022/07/10/183831/raya-idul-adha-1443-h-kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban
http://www.jpnn.com/news/bp2mi-taiwan-akhirnya-setujui-kenaikan-gaji-hilangkan-agency-fee-pmi-sektor-domestik
http://www.jpnn.com/news/bp2mi-taiwan-akhirnya-setujui-kenaikan-gaji-hilangkan-agency-fee-pmi-sektor-domestik
http://www.jpnn.com/news/bp2mi-taiwan-akhirnya-setujui-kenaikan-gaji-hilangkan-agency-fee-pmi-sektor-domestik
http://www.jpnn.com/news/bp2mi-taiwan-akhirnya-setujui-kenaikan-gaji-hilangkan-agency-fee-pmi-sektor-domestik


 

97 

 

2003. Apabila dikonversi ke rupiah selama 3 

tahun kontrak kerja PMI sektor domestik 

Taiwan, akhirnya pekerja kita bisa 

mendapat keuntungan sebesar 54 juta 

rupiah," ujar Kepala BP2MI, Benny 

Rhamdani, pada Kamis, (7/7). 

205. 10 July 

2022 

Momen Iduladha, Kemnaker 

Distribusikan 25 Hewan Kurban 

ke Seluruh Indonesia 

Neutral Obligasi.id Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menyerahkan 25 hewan kurban pada Hari 

Raya Iduladha. Dari jumlah tersebut 

sebanyak sebanyak 17 sapi telah 

didistribusikan melalui balai-balai pelatihan 

vokasi dan produktivitas yang tersebar di 

seluruh Indonesia. "Saya mengucapkan 

terima kasih kepada para dermawan yang 

sudah menyumbangkan hewan kurbannya, 

semoga Allah mencatat amal perbuatan kita 

dan meningkatkan derajat ketakwaan kita 

semua," ucap Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

Anwar Sanusi dalam siaran persnya, Minggu 

(10/7). Dia menjelaskan dengan berkurban 

bis diambil hikmah untuk mengurbankan 

segala ego agar semakin mendekatkan diri 

kepada sang pencipta. 

206. 10 July 

2022 

Momen Iduladha, Kemnaker 

Distribusikan 25 Hewan Kurban 

ke Seluruh Indonesia 

Neutral Indonesiato

day.co.id 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menyerahkan 25 hewan kurban pada Hari 

Raya Iduladha. Dari jumlah tersebut 

sebanyak sebanyak 17 sapi telah 

didistribusikan melalui balai-balai pelatihan 

vokasi dan produktivitas yang tersebar di 

seluruh Indonesia. "Saya mengucapkan 

terima kasih kepada para dermawan yang 

sudah menyumbangkan hewan kurbannya, 

semoga Allah mencatat amal perbuatan kita 

dan meningkatkan derajat ketakwaan kita 

semua," ucap Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

Anwar Sanusi dalam siaran persnya, Minggu 

(10/7).. Dia menjelaskan dengan berkurban 

bis diambil hikmah untuk mengurbankan 

segala ego agar semakin mendekatkan diri 

kepada sang pencipta. 

http://obligasi.id/external/310772
http://obligasi.id/external/310772
http://obligasi.id/external/310772
http://indonesiatoday.co.id/read/momen-iduladha-kemnaker-distribusikan-25-hewan-kurban-ke-seluruh-indonesia-866205
http://indonesiatoday.co.id/read/momen-iduladha-kemnaker-distribusikan-25-hewan-kurban-ke-seluruh-indonesia-866205
http://indonesiatoday.co.id/read/momen-iduladha-kemnaker-distribusikan-25-hewan-kurban-ke-seluruh-indonesia-866205
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207. 10 July 

2022 

Momen Iduladha, Kemnaker 

Distribusikan 25 Hewan Kurban 

ke Seluruh Indonesia 

Neutral Jawa Post 

National 

Network 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menyerahkan 25 hewan kurban pada Hari 

Raya Iduladha. Dari jumlah tersebut 

sebanyak sebanyak 17 sapi telah 

didistribusikan melalui balai-balai pelatihan 

vokasi dan produktivitas yang tersebar di 

seluruh Indonesia. "Saya mengucapkan 

terima kasih kepada para dermawan yang 

sudah menyumbangkan hewan kurbannya, 

semoga Allah mencatat amal perbuatan kita 

dan meningkatkan derajat ketakwaan kita 

semua," ucap Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

Anwar Sanusi dalam siaran persnya, Minggu 

(10/7). Dia menjelaskan dengan berkurban 

bis diambil hikmah untuk mengurbankan 

segala ego agar semakin mendekatkan diri 

kepada sang pencipta. 

208. 10 July 

2022 

Kemnaker Serahkan 25 Hewan 

Kurban untuk Memperingati 

Hari Raya Iduladha 1443 H 

Positive Liputan.co.i

d 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 

menyatakan, pada Hari Raya Iduladha, 

berkurban menjadi salah satu hikmah 

dalam mengurbankan segala ego untuk 

semakin mendekatkan diri kepada Allah 

Swt. "Kita berdoa bagi yang sedang 

menunaikan ibadah haji agar diberikan 

kelancaran dan kemudahan untuk 

menjalankan ibadahnya, serta kita berdoa 

semoga mereka menjadi haji yang mabrur," 

kata Sekjen Anwar Sanusi, ketika 

memberikan sambutan pada acara 

penyerahan dan pemotongan hewan 

kurban kepada Masjid Baitul Latief, 

Kemnaker di Jakarta, Minggu (10/7/2022). 

Selain itu, pada 10 Zulhijah, ada beberapa 

ibadah penting bagi mereka yang mampu 

dan dipanggil oleh Allah Swt. Untuk 

berkesempatan menunaikan ibadah haji, 

termasuk Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah. 

209. 10 July 

2022 

APKI Diyakini Mampu Dukung 

Kinerja Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

Positive Koran 

Madura 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

optimistis organisasi Asosiasi Pengawas 

Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) mampu 

mendukung kinerja Unit Pengawasan 

http://www.jpnn.com/news/momen-iduladha-kemnaker-distribusikan-25-hewan-kurban-ke-seluruh-indonesia
http://www.jpnn.com/news/momen-iduladha-kemnaker-distribusikan-25-hewan-kurban-ke-seluruh-indonesia
http://www.jpnn.com/news/momen-iduladha-kemnaker-distribusikan-25-hewan-kurban-ke-seluruh-indonesia
http://liputan.co.id/2022/07/kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban-untuk-memperingati-hari-raya-iduladha-1443-h
http://liputan.co.id/2022/07/kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban-untuk-memperingati-hari-raya-iduladha-1443-h
http://liputan.co.id/2022/07/kemnaker-serahkan-25-hewan-kurban-untuk-memperingati-hari-raya-iduladha-1443-h
http://www.koranmadura.com/2022/07/apki-diyakini-mampu-dukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://www.koranmadura.com/2022/07/apki-diyakini-mampu-dukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://www.koranmadura.com/2022/07/apki-diyakini-mampu-dukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
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Ketenagakerjaan di Kementerian maupun di 

Provinsi, serta mendukung implementasi 

Kepmenaker No 38 Tahun 2022 tentang 9 

Lompatan Kemnaker. Sudi Astono 

mengungkapkan DPP APKI memutuskan 

tanggal 23 Juli sebagai Hari Pengawasan 

Ketenagakerjaan Nasional (didasarkan pada 

tanggal diundangkannya UU Nomor 23 

Tahun 1948 tentang Pengawasan 

Perburuhan). 

210. 10 July 

2022 

Kapan BSU 2022 Cair? Simak 

Penjelasannya, Berikut Syarat 

dan Cara Cek Penerima Secara 

Online - Tribunkaltim.co 

Neutral Tribun 

News 

Kaltim 

Kabar Terakhir dari Kemnaker soal BSU Cara 

Cek Nama Penerima Subsidi Upah, 

https://makassar.tribunnews.com/2022/07

/08/bsu-2022-kapan-cair-kabar-terakhir-

dari-kemnaker-soal-bsu-cara-cek-nama-

penerima-subsidi-upah?page=all. Artikel ini 

telah tayang di Tribun-Timur.com dengan 

judul BSU 2022 Kapan Cair? Cara Cek 

Penerima BSU. 

211. 11 July 

2022 

5 Fakta Subsidi Gaji dan UMKM 

Masih Tunggu Arahan Sri 

Mulyani hingga Syarat 

Penerimanya 

Neutral Okezone Hal ini disebut karena masih menunggu 

keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

BLT subsidi gaji dan UMKM masih belum 

kunjung cair. Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan Dita Indah Sari 

mengatakan, BLT Rp1 juta atau Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 saat ini masih 

dalam penyusunan regulasi. 

212. 11 July 

2022 

Pejabat Kementerian, Direksi-

Dewas BPJS Ketenagakerjaan & 

Kesehatan, Direksi BUMN 

Tebar Hewan Qurban di Desa 

Tempirai Raya 

Positive Sini News Salah satu hewan qurban dari pejabat 

Kementerian, Direksi-Dewas BPJS 

Ketenagakerjaan & Kesehatan, Direksi 

BUMN yang ditebar di Desa Tempirai Raya. 

Salah satunya yang dilakukan 3 (tiga) 

pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, 

Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS 

Ketenagakerjaan & Kesehatan juga Direksi 

BUMN yang menebar hewan qurban di 

Desa Tempirai Raya kecamatan Penukal 

Utara kabupaten Penukal Abab Lematang 

Ilir (PALI) provinsi Sumatera Selatan, pada 

Minggu (10/7/22). 

213. 11 July 

2022 

Kemnaker Optimis APKI 

Mampu Mendukung Kinerja 

Positive Dobrak.co Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) 

optimistis organisasi Asosiasi Asosiasi 

Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia ( APKI 

http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/10/kapan-bsu-2022-cair-simak-penjelasannya-berikut-syarat-dan-cara-cek-penerima-secara-online
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/10/kapan-bsu-2022-cair-simak-penjelasannya-berikut-syarat-dan-cara-cek-penerima-secara-online
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/10/kapan-bsu-2022-cair-simak-penjelasannya-berikut-syarat-dan-cara-cek-penerima-secara-online
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/10/kapan-bsu-2022-cair-simak-penjelasannya-berikut-syarat-dan-cara-cek-penerima-secara-online
http://economy.okezone.com/read/2022/07/10/622/2626923/5-fakta-subsidi-gaji-dan-umkm-masih-tunggu-arahan-sri-mulyani-hingga-syarat-penerimanya
http://economy.okezone.com/read/2022/07/10/622/2626923/5-fakta-subsidi-gaji-dan-umkm-masih-tunggu-arahan-sri-mulyani-hingga-syarat-penerimanya
http://economy.okezone.com/read/2022/07/10/622/2626923/5-fakta-subsidi-gaji-dan-umkm-masih-tunggu-arahan-sri-mulyani-hingga-syarat-penerimanya
http://economy.okezone.com/read/2022/07/10/622/2626923/5-fakta-subsidi-gaji-dan-umkm-masih-tunggu-arahan-sri-mulyani-hingga-syarat-penerimanya
http://www.sininews.com/2022/07/pejabat-kementerian-direksi-dewas-bpjs.html
http://www.sininews.com/2022/07/pejabat-kementerian-direksi-dewas-bpjs.html
http://www.sininews.com/2022/07/pejabat-kementerian-direksi-dewas-bpjs.html
http://www.sininews.com/2022/07/pejabat-kementerian-direksi-dewas-bpjs.html
http://www.sininews.com/2022/07/pejabat-kementerian-direksi-dewas-bpjs.html
http://www.dobrak.co/news/pr-933858706/kemnaker-optimis-apki-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://www.dobrak.co/news/pr-933858706/kemnaker-optimis-apki-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
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Pengawasan Ketenagakerjaan - 

Dobrak 

) mampu mendukung kinerja Unit 

Pengawasan Ketenagakerjaan di 

Kementerian maupun di Provinsi, serta 

mendukung implementasi Kepmenaker No 

38 Tahun 2022 tentang 9 Lompatan 

Kemnaker. 

214. 11 July 

2022 

Daftar UMP di DKI Jakarta dan 

UMK Provinsi Banten Tahun 

2022, Lengkap dengan 

Perbandingannya 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Untuk daftar UMK Provinsi Banten tahun 

2022, diputuskan dalam surat Keputusan 

Gubernur Banten Nomor 561/Kep. 280-

Huk/2021. Lantas, berapa besaran UMP DKI 

Jakarta dan UMK di Provinsi Banten tahun 

2022 ?. 2. Kabupaten Lebak: Rp 2.773.590 

Dengan demikian, Kota Cilegon menjadi 

daerah dengan UMK tertinggi di Provinsi 

Banten tahun 2022, sedangkan Kabupaten 

Lebak menjadi daerah dengan UMK 

terendah. Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 

DKI Jakarta tahun 2022 telah ditetapkan 

dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) 

Nomor 1517 tahun 2021. 

215. 11 July 

2022 

Daftar UMP di DKI Jakarta dan 

UMK Provinsi Banten Tahun 

2022, Lengkap dengan 

Perbandingannya 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Untuk daftar UMK Provinsi Banten tahun 

2022, diputuskan dalam surat Keputusan 

Gubernur Banten Nomor 561/Kep. 280-

Huk/2021. Lantas, berapa besaran UMP DKI 

Jakarta dan UMK di Provinsi Banten tahun 

2022?. Daftar UMP DKI Jakarta tahun 2022. 

Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 

tahun 2022 telah ditetapkan dalam 

Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 

tahun 2021. 

  

http://www.dobrak.co/news/pr-933858706/kemnaker-optimis-apki-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://www.dobrak.co/news/pr-933858706/kemnaker-optimis-apki-mampu-mendukung-kinerja-pengawasan-ketenagakerjaan
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-014973938/daftar-ump-di-dki-jakarta-dan-umk-provinsi-banten-tahun-2022-lengkap-dengan-perbandingannya
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-014973938/daftar-ump-di-dki-jakarta-dan-umk-provinsi-banten-tahun-2022-lengkap-dengan-perbandingannya
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-014973938/daftar-ump-di-dki-jakarta-dan-umk-provinsi-banten-tahun-2022-lengkap-dengan-perbandingannya
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-014973938/daftar-ump-di-dki-jakarta-dan-umk-provinsi-banten-tahun-2022-lengkap-dengan-perbandingannya
http://www.pikiran-rakyat.com/belia/pr-014973938/daftar-ump-di-dki-jakarta-dan-umk-provinsi-banten-tahun-2022-lengkap-dengan-perbandingannya
http://www.pikiran-rakyat.com/belia/pr-014973938/daftar-ump-di-dki-jakarta-dan-umk-provinsi-banten-tahun-2022-lengkap-dengan-perbandingannya
http://www.pikiran-rakyat.com/belia/pr-014973938/daftar-ump-di-dki-jakarta-dan-umk-provinsi-banten-tahun-2022-lengkap-dengan-perbandingannya
http://www.pikiran-rakyat.com/belia/pr-014973938/daftar-ump-di-dki-jakarta-dan-umk-provinsi-banten-tahun-2022-lengkap-dengan-perbandingannya
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Title Dalam Forum L20 Road to Bali, Sekjen Kemnaker: Perubahan 

Iklim Miliki Dampak Luas bagi Masalah Ketenagakerjaan 

Author Fabiola 

Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/07/08/094236/dalam-forum-l20-road-to-bali-sekjen-

kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-bagi-masalah-ketenagakerjaan 

Summary Hal tersebut diungkapkannya, ketika menjadi pembicara pada Forum L20 Road to Bali secara 

virtual, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi mengatakan, perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respons 

global. Ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial dan ekonomi. 

Perubahan iklim juga memiliki dampak yang luas pada masalah ketenagakerjaan. 

 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan, perubahan iklim 

merupakan tantangan yang membutuhkan respons global. Ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi 

menjadi masalah sosial dan ekonomi. Perubahan iklim juga memiliki dampak yang luas pada masalah 

ketenagakerjaan.Menurutnya, Indonesia telah menunjukkan komitmen iklim yang luar biasa dalam 

dekade terakhir. Sejak ratifikasi Paris Agreement tahun 2016, pemerintah telah memasukkan 

pertimbangan tentang iklim ke dalam agenda pembangunan dan kebijakan nasional dengan menetapkan 

net zero emission.Hal tersebut diungkapkannya, ketika menjadi pembicara pada Forum L20 Road to Bali 

secara virtual, Jakarta, Rabu (6/7/2022).Anwar mengatakan, inisiatif awal diambil oleh Kemnaker, yang 

berencana mengembangkan aksi nasional terhadap dampak perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan kritis."Dalam aksi nasional ini, Kemnaker akan membuat rencana 

jangka pendek untuk merespons isu transisi yang berkeadilan," katanya.Menurutnya, saat ini Indonesia 

menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan yang menuntut Indonesia harus lebih inovatif dalam 

menemukan cara lebih efektif untuk merespon perubahan pola dan tuntutan di pasar tenaga kerja.Tugas 

mengatasi perubahan iklim tidak hanya mendesak, tetapi juga berkaitan erat dengan pemulihan yang 

inklusif dan langgeng dari pandemi."Dengan komitmen dan kerja sama internasional, kita dapat 

melakukan transisi ke net zero emission dan mencapai ketahanan iklim, sehingga kawasan kita muncul 

lebih kuat dari sebelumnya," ucap Anwar Sanusi. 
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Title Perubahan iklim memiliki implikasi luas untuk masalah 

ketenagakerjaan 

Author Skip To Content 

Media Berita Viral Indonesia Terbaru Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Negative 

Link http://jlksjfdiweslfkj.com/perubahan-iklim-memiliki-implikasi-luas-untuk-masalah-

ketenagakerjaan 

Summary Perubahan iklim juga berdampak besar pada masalah ketenagakerjaan. Anwar mengatakan 

inisiatif awal diambil oleh Kementerian Tenaga Kerja, yang berencana untuk 

mengembangkan aksi nasional tentang dampak perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan, dengan daftar pekerjaan utama. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga 

Kerja Anwar Sanusi mengatakan perubahan iklim merupakan tantangan yang perlu ditangani 

secara world. Ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. 

 

 

 

 Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Anwar Sanusi mengatakan perubahan iklim merupakan 

tantangan yang perlu ditangani secara world. Ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah 

sosial dan ekonomi. Perubahan iklim juga berdampak besar pada masalah ketenagakerjaan. Menurutnya, 

Indonesia telah menunjukkan komitmen iklim yang luar biasa selama satu dekade terakhir. Sejak 

meratifikasi Perjanjian Paris pada tahun 2016, pemerintah telah memasukkan pertimbangan iklim ke 

dalam time table pembangunan dan kebijakan nasionalnya dengan menetapkan emisi nol bersih. Hal itu 

diungkapkannya saat memberikan sambutan pada Discussion board L20 Highway to Bali di Jakarta, Rabu 

(7 Juni 2022). Anwar mengatakan inisiatif awal diambil oleh Kementerian Tenaga Kerja, yang berencana 

untuk mengembangkan aksi nasional tentang dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan, 

dengan daftar pekerjaan utama. 
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Title Perubahan Iklim Miliki Dampak Luas bagi Masalah 

Ketenagakerjaan 

Author Kupon Indonesia 

Media Kuponindonesia.com Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Negative 

Link http://kuponindonesia.com/2022/07/08/perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-bagi-

masalah-ketenagakerjaan 

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan, perubahan 

iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respons global. Perubahan iklim juga 

memiliki dampak yang luas pada masalah ketenagakerjaan. TRIBUNNEWS.COM- BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali membayarkan santunan kepada ahli waris dari 

seorang pekerja yang. Ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial 

dan ekonomi. 

 

 

 

 Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan, perubahan iklim 

merupakan tantangan yang membutuhkan respons global. Ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi 

menjadi masalah sosial dan ekonomi. Perubahan iklim juga memiliki dampak yang luas pada masalah 

ketenagakerjaan.Menurutnya, Indonesia telah menunjukkan komitmen iklim yang luar biasa dalam 

dekade terakhir. Sejak ratifikasi Paris Agreement tahun 2016, pemerintah telah memasukkan 

pertimbangan tentang iklim ke dalam agenda pembangunan dan kebijakan nasional dengan menetapkan 

net zero emission.Hal tersebut diungkapkannya, ketika menjadi pembicara pada Forum L20 Road to Bali 

secara virtual, Jakarta, Rabu (6/7/2022).Anwar mengatakan, inisiatif awal diambil oleh Kemnaker, yang 

berencana mengembangkan aksi nasional terhadap dampak perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan kritis."Dalam aksi nasional ini, Kemnaker akan membuat rencana 

jangka pendek untuk merespons isu transisi yang berkeadilan," katanya.Menurutnya, saat ini Indonesia 

menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan yang menuntut Indonesia harus lebih inovatif dalam 

menemukan cara lebih efektif untuk merespon perubahan pola dan tuntutan di pasar tenaga kerja.Tugas 

mengatasi perubahan iklim tidak hanya mendesak, tetapi juga berkaitan erat dengan pemulihan yang 

inklusif dan langgeng dari pandemi."Dengan komitmen dan kerja sama internasional, kita dapat 

melakukan transisi ke net zero emission dan mencapai ketahanan iklim, sehingga kawasan kita muncul 

lebih kuat dari sebelumnya," ucap Anwar Sanusi.Suara.com - Ketika ingin tinggal di kos, biasanya calon 
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penghunilah yang akan banyak bertanya mengenai.TRIBUNNEWS.COM - BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) kembali membayarkan santunan kepada ahli waris dari seorang pekerja yang.Jakarta, 

CNN Indonesia - Rumah tangga Nathalie Holscher dan Sule berada di ujung tanduk. Nathalie dikonfirmasi 

menggugat.Suara.com - Kabar duka kembali menyelimuti industri hiburan Indonesia, bintang sinetron 

Dicky Topan meninggal dunia.Jakarta, CNN Indonesia - Mayoritas harga kripto menghijau pada Jumat 

(8/7) pagi. Bitcoin naik ke ke level. 
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Title Dicky Topan Meninggal Karena Pembengkakan Jantung, 

Waspadai Sebab dan Risikonya 

Author Kupon 

Indonesia 

Media Kuponindonesia.com Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Negative 

Link http://kuponindonesia.com/2022/07/08/dicky-topan-meninggal-karena-pembengkakan-

jantung-waspadai-sebab-dan-risikonya 

Summary Kabar duka kembali menyelimuti industri hiburan Indonesia, bintang sinetron Dicky Topan 

meninggal dunia pada Jumat, 7 Juli 2022 setelah sempat alami pembengkakan jantung. 

Kabar meninggalnya Dicky disampaikan langsung ibu Lusi Yanti, yang bercerita bahwa 

anaknya sudah berjuang alami pembengkakan jantung. 

 

 

 

 Kabar duka kembali menyelimuti industri hiburan Indonesia, bintang sinetron Dicky Topan meninggal 

dunia pada Jumat, 7 Juli 2022 setelah sempat alami pembengkakan jantung.Kabar meninggalnya Dicky 

disampaikan langsung ibu Lusi Yanti, yang bercerita bahwa anaknya sudah berjuang alami pembengkakan 

jantung."Iya, Dicky meninggal. Maafin kesalahan Dicky ya," ujar Lusi sambil menangis, saat dikonfirmasi 

lewat sambungan telepon pada Jumat dini hari (8/7/2022).Mengutip Mayo Clinic, pembengkakan 

jantung atau kardiomegali bukanlah penyakit melainkan tanda atau kondisi jantung yang perlu 

diwaspadai.Setelah kondisi pembengkakan jantung terdeteksi melalui rontgen, maka dokter akan 

mencari tahu penyebab kondisi tersebut.Beberapa kondisi penyebab pembengkakan jantung umumnya 

disebabkan adanya kerusakan jantung, seperti jenis penyakit atau pola hidup yang tidak sehat.Pada 

beberapa orang atau saat gejala awal pembengkakan jantung kerap tidak menimbulkan gejala.Tapi ada 

beberapa seperti sesak napas saat berbaring, bangun tidur sesak napas, aritmia atau irama jantung dan 

teratur, hingga pembengkakan di perut dan kaki juga perlu diwaspadai.Orang dengan kondisi ini perlu 

segera mendapatkan penanganan dokter, jika memiliki potensi serangan jantung, sakit dada, tidak 

nyaman di bagian tubuh atas, sesak napas parah dan hingga pingsan.Suara.com - Ketika ingin tinggal di 

kos, biasanya calon penghunilah yang akan banyak bertanya mengenai.TRIBUNNEWS.COM - BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali membayarkan santunan kepada ahli waris dari seorang 

pekerja yang.Jakarta, CNN Indonesia - Rumah tangga Nathalie Holscher dan Sule berada di ujung tanduk. 

Nathalie dikonfirmasi menggugat.Suara.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi mengatakan, perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan. 
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Title Nathalie Holscher Gugat Cerai Sule setelah Hampir 2 Tahun 

Menikah 

Author Kupon Indonesia 

Media Kuponindonesia.com Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Negative 

Link http://kuponindonesia.com/2022/07/08/nathalie-holscher-gugat-cerai-sule-setelah-

hampir-2-tahun-menikah 

Summary Rumah tangga Nathalie Holscher dan Sule berada di ujung tanduk. Nathalie dikonfirmasi 

menggugat cerai Sule pada awal bulan ini ke Pengadilan Agama Cikarang, sidang cerai 

perdana mereka juga dijadwalkan pada 20 Juli. Panitera Pengadilan Agama Cikarang Maman 

Suherman mengonfirmasi gugatan cerai yang dilayangkan Nathalie Holscher pada Sule 

tertanggal 3 Juli 2022. "Perkara tersebut berdasarkan surat gugatan tanggal 3 Juli 2022 atas 

nama Nathalie Holscher yang dikuasakan kepada Maja Besar Surya melawan Sutisna. 

 

Rumah tangga Nathalie Holscher dan Sule berada di ujung tanduk. Nathalie dikonfirmasi menggugat cerai 

Sule pada awal bulan ini ke Pengadilan Agama Cikarang, sidang cerai perdana mereka juga dijadwalkan 

pada 20 Juli.Panitera Pengadilan Agama Cikarang Maman Suherman mengonfirmasi gugatan cerai yang 

dilayangkan Nathalie Holscher pada Sule tertanggal 3 Juli 2022."Perkara tersebut berdasarkan surat 

gugatan tanggal 3 Juli 2022 atas nama Nathalie Holscher yang dikuasakan kepada Maja Besar Surya 

melawan Sutisna. Itu saja yang masuk ke Pengadilan Agama Cikarang," kata Maman Suherman.Gugatan 

cerai Nathalie Holscher kepada Sule terkonfirmasi setelah hal itu beredar sebagai rumor beberapa hari 

terakhir.Namun, Nathalie Holscher bungkam ketika beberapa kali diminta konfirmasi mengenai gugatan 

cerai tersebut. Ketika ditemui media pada Selasa (5/7), mantan DJ itu hanya meminta doa yang 

terbaik."Pokoknya minta doa terbaik saja," kata Nathalie Holscher.Gugatan cerai itu juga muncul setelah 

beberapa kali rumah tangga pasangan tersebut diterpa kabar miring, bahkan beberapa bulan setelah 

resmi menikah.Nathalie dilamar Sule di Kepulauan Seribu, Jakarta pada November 2029. Mereka 

kemudian menikah di bulan yang sama dengan konsep pesta kebun.Sule yang kala itu tepat berusia 44 

tahun menikahi Nathalie yang berusia 28 tahun dengan mas kawin seperangkat alat salat, perhiasan emas 

75 gram, dan uang Rp200 juta dibayar tunai.Mereka menikah lebih dari satu bulan setelah Nathalie resmi 

memeluk agama Islam. Pada 22 September 2020, Sule bahkan menjadi saksi dan tuan rumah ketika 

Nathalie mengucap dua kalimat syahadat.Suara.com - Ketika ingin tinggal di kos, biasanya calon 

penghunilah yang akan banyak bertanya mengenai.TRIBUNNEWS.COM - BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) kembali membayarkan santunan kepada ahli waris dari seorang pekerja yang.Suara.com 

- Kabar duka kembali menyelimuti industri hiburan Indonesia, bintang sinetron Dicky Topan meninggal 

dunia.Suara.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan, 

perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan. 
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Title Soal Penempatan ke Taiwan, BP2MI Sebut Apjati Hanya 

Pikirkan Kepentingan Bisnisnya 

Author Redaksi Polhukam 

Media Polhukam.id Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://polhukam.id/2022/07/08/soal-penempatan-ke-taiwan-bp2mi-sebut-apjati-hanya-

pikirkan-kepentingan-bisnisnya 

Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) secara resmi menanggapi tuduhan 

dan keluhan yang disampaikan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia kepada 

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko terkait problem antrean penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) ke Taiwan. 

 

 

 

 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) secara resmi menanggapi tuduhan dan keluhan 

yang disampaikan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia kepada Kepala Kantor Staf 

Kepresidenan Moeldoko terkait problem antrean penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke 

Taiwan. Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Utama BP2MI, Achmad Kartiko, menyebut tuduhan Apjati tidak 

tepat dan tidak berdasar."Kalau tuduhan tertundanya penempatan bagi PMI ke beberapa negara 

terhitung sejak tahun 2020 disalahkan kepada BP2MI. Apa bedanya dengan pertanyaan publik terkait 

SPSK ke Timur Tengah yang tidak jalan? Kan Apjati pun waktu itu menjawab dengan alasan karena situasi 

pandemi Covid-19," ujar Kartiko dalam keterangan tertulis, Kamis (7/8) kemarin.Menurut Kartiko, saat 

itu juga ada pertanyaan publik kenapa Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) sejak tahun 2018 tidak 

berjalan sampai hari ini. Apjati pun akhirnya berkilah ini lantaran masalah pandemi Covid-19. Jadi, 

tuduhan Apjati ini menjadi tidak relevan dan terkesan ingin menyalahkan BP2MI. Pernyataan Apjati, 

ungkapnya, sangat tendensius."Terkait penempatan PMI sektor domestik, termasuk Taiwan, selain 

karena Covid-19, BP2MI dan Taiwan terus berunding hingga tiga kali melalui pertemuan Joint Task Force 

yang juga dihadiri Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan IETO-TETO. Dalam setiap 

pertemuan itu, BP2MI mendesak Taiwan untuk melakukan dua hal," tuturnya.Kartiko pun merinci dua 

hal tersebut. Pertama, BP2MI menuntut Taiwan menaikkan gaji PMI untuk sektor domestik yang sejak 

tahun 2017 tidak pernah naik. Kedua, meminta Taiwan menghilangkan Komponen biaya Fee Agency 

sebesar 60 ribu NT$ atau sekira Rp32 juta dari Surat Pernyataan Biaya Penempatan yang selama 

bertahun-tahun menjadi beban PMI."Beban PMI selama ini kurang lebih Rp32 juta. Apa yang dilakukan 
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BP2MI itu untuk kepentingan PMI. Harusnya ini yang direspons positif pihak asosiasi (APJATI) kalau 

mereka mau berjuang untuk PMI. Kalau mereka tidak merespons perjuangan BP2MI ini dengan positif, 

pertanyaannya, asosiasi dan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) ini berpihak 

kepada siapa? Apakah berpihak kepada PMI atau hanya memikirkan kepentingan bisnisnya?" tegas 

dia.Kartiko kemudian menegaskan Taiwan akhirnya menyetujui permintaan BP2MI. Gaji PMI dinaikkan 

dan menghilangkan komponen biaya Fee Agency."Alhamdulillah, pertemuan terakhir dalam Joint Task 

Force IETO-TETO yang juga dihadiri oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, Taiwan akhirnya menyetujui 

apa yang dituntut oleh BP2MI tentang kenaikan gaji dari 17 ribu NT$ menjadi 20 ribu NT$. Artinya, terjadi 

kenaikan 3 ribu NT$ setiap bulannya untuk PMI kita. Kalau dihitung 3 tahun masa kontrak, PMI 

mendapatkan tambahan Rp54 juta. Ini kemenangan bagi PMI yang diperjuangkan BP2MI. Tidak mungkin 

Taiwan menyetujui jika kita tidak tekan melalui Perbadan 09 tahun 2020 tentang pembebasan biaya 

penempatan," ucapnya.Bagi Kartiko, tercapainya kesepakatan dengan Taiwan merupakan kemenangan 

bagi PMI dan negara. Karena itu, ungkapnya, saat ini tidak boleh ada pihak-pihak lain yang membebani 

biaya PMI. Kartiko mengatakan BP2MI akan tegak lurus pada perintah undang-undang untuk 

memperjuangkan kepentingan negara dan PMI."BP2MI adalah Lembaga negara sehingga tidak mungkin 

keputusan lembaga negara lahir karena tekanan dan paksaan mereka yang tidak berpihak kepada 

kepentingan PMI," tuturnya. 
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Title Sekjan Anwar: Perubahan Iklim Berdampak Luas Pada 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Jurnas Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.jurnas.com/artikel/120221/Sekjan-Anwar-Perubahan-Iklim-Berdampak-Luas-

Pada-Ketenagakerjaan 

Summary Perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respon global. Perubahan iklim 

juga memiliki dampak yang luas pada masalah ketenagakerjaan. Hal tersebut diungkapkan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara 

pada Forum L20 Road To Bali secara virtual, Rabu (6/7/2022). 

 

 

 

Perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respon global. Ini bukan hanya masalah 

lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial dan ekonomi. Perubahan iklim juga memiliki dampak yang luas 

pada masalah ketenagakerjaan.Indonesia telah menunjukkan komitmen iklim yang luar biasa dalam 

dekade terakhir. Sejak ratifikasi Paris Agreement tahun 2016. Pemerintah telah memasukkan 

pertimbangan tentang iklim ke dalam agenda pembangunan dan kebijakan nasional dengan menetapkan 

net zero emission.Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi ketika menjadi pembicara pada Forum L20 Road To Bali secara virtual, Rabu (6/7/2022).Anwar 

Sanusi mengatakan, inisiatif awal diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang berencana 

mengembangkan aksi nasional terhadap dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan dan 

daftar pekerjaan kritis."Dalam aksi nasional ini, Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek untuk 

merespon isu transisi yang berkeadilan," katanya.Ia menambahkan, saat ini Indonesia menghadapi 

tantangan ekonomi dan lingkungan yang menuntut Indonesia harus lebih inovatif dalam menemukan 

cara lebih efektif untuk merespon perubahan pola dan tuntutan di pasar tenaga kerja.Tugas mengatasi 

perubahan iklim tidak hanya mendesak, tetapi juga berkaitan erat dengan pemulihan yang inklusif dan 

langgeng dari pandemi."Dengan komitmen dan kerja sama internasional, kita dapat melakukan transisi 

ke net zero emission dan mencapai ketahanan iklim, sehingga kawasan kita muncul lebih kuat dari 

sebelumnya," ucap Anwar Sanusi. 
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Title Lirik Bontang, Korsel Cari Ribuan Juru Las - MEDIA KALTIM Author Custom Css 

Media Mediakaltim.com Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://mediakaltim.com/lirik-bontang-korsel-cari-ribuan-juru-las 

Summary Pemkot Bontang akan mengupayakan pengiriman tenaga kerja tersertifikasi ke Korea 

Selatan (Korsel). Ini disampaikan Kadis Ketenagakerjaan Bontang Abdu Safa Muha usai 

melaksanakan pertemuan zoom dengan KBRI Korsel pada Jumat (8/7/2022). Menurutnya, 

ada peluang bagi tenaga kerja Bontang untuk bekerja di Korsel, semisal untuk juru las atau 

welder. Namun dalam kerja sama disepakati, Pemkot Bontang tidak boleh mengirimkan 

secara langsung, tapi harus menggunakan agensi Korsel yang ada di Indonesia. 

 

Pemkot Bontang akan mengupayakan pengiriman tenaga kerja tersertifikasi ke Korea Selatan (Korsel). Ini 

disampaikan Kadis Ketenagakerjaan Bontang Abdu Safa Muha usai melaksanakan pertemuan zoom 

dengan KBRI Korsel pada Jumat (8/7/2022).Menurutnya, ada peluang bagi tenaga kerja Bontang untuk 

bekerja di Korsel, semisal untuk juru las atau welder. Namun dalam kerja sama disepakati, Pemkot 

Bontang tidak boleh mengirimkan secara langsung, tapi harus menggunakan agensi Korsel yang ada di 

Indonesia."Pemerintah bisa bekerja sama dengan penyedia atau fasilitasi pekerja untuk ke luar negeri," 

kata Safa Muha.Denga begitu, dia akan menindaklanjuti ke Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan 

apa saja yang bisa dilaksanakan dalam rencana kerja sama ini.Terkait jumlah welder yang dibutuhkan, 

lanjut Safa, berdasar keterangan KBRI Korsel mencapai 1.500 hingga 2.000 tenaga kerja. Oleh karenanya, 

Safa mengharapkan, perwakilan agensi penyedia tenaga kerja di Bontang seperti Perusahaan 

Penempatan Pekerja Migran (P3MI), untuk lebih memudahkan dalam kerja sama."Kalau ada P3MI di 

Bontang akan lebih memudahkan dalam kerja sama," harap Safa.Safa mengungkapkan, selama ini Korsel 

hanya mau menggunakan tenaga welder dari tiga negara yakni Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Dengan 

begitu, hal ini menjadi peluang tersendiri bagi tenaga kerja Bontang."Bontang dipilih untuk kerja sama, 

salah satu faktornya karena kita ini kota industri," ungkap Safa."Ini pertama kalinya komunikasi kami ke 

KBRI Korea Selatan untuk kerja sama tenaga kerja yang ada di Bontang," tambahnya. 
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Title Kemnaker Berencana Mengembangkan Aksi Nasional Dampak 

Perubahan Iklim Pada Sektor Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Negative 

Link http://progresnews.info/2022/07/08/7953 

Summary Perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respon global. Perubahan iklim 

juga memiliki dampak yang luas pada masalah ketenagakerjaan. Hal tersebut diungkapkan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara 

pada Forum L20 Road To Bali secara virtual, Rabu (6/7/2022). Anwar Sanusi mengatakan, 

inisiatif awal diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang berencana mengembangkan 

aksi nasional terhadap dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan dan daftar 

pekerjaan kritis. 

 

 

 

Perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respon global. Ini bukan hanya masalah 

lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial dan ekonomi. Perubahan iklim juga memiliki dampak yang luas 

pada masalah ketenagakerjaan.Indonesia telah menunjukkan komitmen iklim yang luar biasa dalam 

dekade terakhir. Sejak ratifikasi Paris Agreement tahun 2016. Pemerintah telah memasukkan 

pertimbangan tentang iklim ke dalam agenda pembangunan dan kebijakan nasional dengan menetapkan 

net zero emission.Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi ketika menjadi pembicara pada Forum L20 Road To Bali secara virtual, Rabu (6/7/2022).Anwar 

Sanusi mengatakan, inisiatif awal diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang berencana 

mengembangkan aksi nasional terhadap dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan dan 

daftar pekerjaan kritis."Dalam aksi nasional ini, Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek untuk 

merespon isu transisi yang berkeadilan," katanya.Ia menambahkan, saat ini Indonesia menghadapi 

tantangan ekonomi dan lingkungan yang menuntut Indonesia harus lebih inovatif dalam menemukan 

cara lebih efektif untuk merespon perubahan pola dan tuntutan di pasar tenaga kerja.Tugas mengatasi 

perubahan iklim tidak hanya mendesak, tetapi juga berkaitan erat dengan pemulihan yang inklusif dan 

langgeng dari pandemi."Dengan komitmen dan kerja sama internasional, kita dapat melakukan transisi 

ke net zero emission dan mencapai ketahanan iklim, sehingga kawasan kita muncul lebih kuat dari 

sebelumnya," ucap Anwar Sanusi. 
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Title Tidak Ada Cuti Libur Bersama ASN Setelah Idul Adha Author _noname 

Media Fajar Harapan Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.fajarharapan.id/2022/07/tidak-ada-cuti-libur-bersama-asn.html 

Summary Merujuk surat keputusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) 

mewanti-wanti kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mematuhinya. "Tidak ada 

cuti libur bersama setelah Hari Raya Idul Adha, Senin 11 Juli ASN wajib masuk kantor. - Sesuai 

Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 20202 cuti 

bersama Idul Adha tidak ada. Adapun terkait penetapan perubahan hari libur dan cuti 

bersama tahun 2022 tertuang dalam SKB 3 Menteri Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 

2022, Nomor 1 Tahun 2022. 

 

 

 

- Sesuai Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 20202 cuti bersama 

Idul Adha tidak ada. Adapun terkait penetapan perubahan hari libur dan cuti bersama tahun 2022 

tertuang dalam SKB 3 Menteri Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 

2022.Menurut SKB Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 375 Tahun, dapat 

dipahami bahwa tidak ada cuti bersama Idul Adha 2022.Merujuk surat keputusan tersebut, Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mewanti-wanti kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar 

mematuhinya. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas."Tidak ada cuti libur bersama 

setelah Hari Raya Idul Adha, Senin 11 Juli ASN wajib masuk kantor. Jangan diperpanjang pula liburnya," 

ingat bupati Kotim melalui Plt. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM), Kamaruddin Makalepu kepada wartawan, Kamis (7/7/2022).Menurutnya, sesuai ketentuan 

dari pemerintah Hari Raya Idul Adha jatuh pada Minggu 10 Juli. Meskipun ada yang merayakan pada 

Sabtu 9 Juli 2022. Itu tidak masalah tergantung diri masing-masing. Yang perlu diingat pada Senin 11 Juli 

harus masuk kantor, jika tidak halangan yang berarti. Sebab bupati akan memberikan sanksi yang tegas 

bagi mereka yang libur dengan alasan yang tidak bisa dibenarkan. 
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Title Perubahan Iklim Berdampak Luas pada Masalah 

Ketenagakerjaan 

Author M. Ilham Ramadhan 

Avisena 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Negative 

Link http://mediaindonesia.com/ekonomi/505250/perubahan-iklim-berdampak-luas-pada-

masalah-ketenagakerjaan 

Summary PERUBAHAN iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respons global, lantaran bisa 

menyebabkan masalah lingkungan maupun masalah sosial dan ekonomi. Perubahan iklim 

juga berdampak luas pada masalah ketenagakerjaan. 

 

 

 

PERUBAHAN iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respons global, lantaran bisa menyebabkan 

masalah lingkungan maupun masalah sosial dan ekonomi. Perubahan iklim juga berdampak luas pada 

masalah ketenagakerjaan.Indonesia telah menunjukkan komitmen iklim yang luar biasa dalam dekade 

terakhir. Sejak ratifikasi Paris Agreement tahun 2016. Pemerintah telah memasukkan pertimbangan 

tentang iklim ke dalam agenda pembangunan dan kebijakan nasional dengan menetapkan net zero 

emission.Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 

ketika menjadi pembicara pada Forum L20 Road To Bali yang dikutip dari siaran pers, Jumat (8/7).Anwar 

mengatakan, inisiatif awal diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang berencana mengembangkan 

aksi nasional terhadap dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan 

kritis."Dalam aksi nasional ini, Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek untuk merespon isu 

transisi yang berkeadilan," katanya.Ia menambahkan, saat ini Indonesia menghadapi tantangan ekonomi 

dan lingkungan yang menuntut Indonesia harus lebih inovatif dalam menemukan cara lebih efektif untuk 

merespon perubahan pola dan tuntutan di pasar tenaga kerja.Tugas mengatasi perubahan iklim tidak 

hanya mendesak, tetapi juga berkaitan erat dengan pemulihan yang inklusif dan langgeng dari 

pandemi."Dengan komitmen dan kerja sama internasional, kita dapat melakukan transisi ke net zero 

emission dan mencapai ketahanan iklim, sehingga kawasan kita muncul lebih kuat dari sebelumnya," 

pungkas Anwar. 
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Title Perubahan Iklim Berimbas Luas terhadap Sektor 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Investor Daily Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Negative 

Link http://investor.id/national/299162/perubahan-iklim-berimbas-luas-terhadap-sektor-

ketenagakerjaan 

Summary Perubahan iklim juga bisa berimbas terhadap ketenagakerjaan. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan(Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan pihaknya berencana 

mengembangkan aksi nasional terhadap dampak perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan kritis. - Perubahan iklim merupakan tantangan yang 

membutuhkan respons global. Tantangan bukan sekedar lingkungan, tetapi menjadi 

masalah sosial dan ekonomi. 

 

Perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respons global. Tantangan bukan sekedar 

lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial dan ekonomi. Perubahan iklim juga bisa berimbas terhadap 

ketenagakerjaan.Indonesia telah menunjukkan komitmen iklim yang luar biasa dalam dekade terakhir. 

Sejak ratifikasi Paris Agreement tahun 2016. Pemerintah telah memasukkan pertimbangan tentang iklim 

ke dalam agenda pembangunan dan kebijakan nasional dengan menetapkan net zero emission.Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan(Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan pihaknya berencana 

mengembangkan aksi nasional terhadap dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan dan 

daftar pekerjaan kritis."Dalam aksi nasional ini, Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek untuk 

merespon isu transisi yang berkeadilan," ucap Anwar dalam siaran pers pada Jumat (8/7).Saat ini, 

Indonesia menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan yang menuntut Indonesia harus lebih inovatif 

dalam menemukan cara lebih efektif untuk merespons perubahan pola dan tuntutan di pasar tenaga 

kerja. Tugas mengatasi perubahan iklim tidak hanya mendesak, tetapi berkaitan erat dengan pemulihan 

yang inklusif dan langgeng dari pandemi."Dengan komitmen dan kerja sama internasional, kita dapat 

melakukan transisi ke net zero emission dan mencapai ketahanan iklim, sehingga kawasan kita muncul 

lebih kuat dari sebelumnya," kata Anwar. (ark) 
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Title Segera Dicairkan Kemnaker, Cara Cek Nama Penerima BSU 2022 

Masih Lewat bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id? 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094949894/segera-dicairkan-kemnaker-cara-

cek-nama-penerima-bsu-2022-masih-lewat-bsubpjsketenagakerjaangoid 

Summary Masyarakat diimbau untuk segera buka handphone (HP) dan login ke 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Dengan login ke bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, masyarakat 

khususnya pekerja bisa cek nama penerima BSU 2022 yang direncanakan segera disalurkan 

Kemnaker. Adapun cara cek penerima BSU 2022 dengan login ke 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id akan disajikan di artikel ini. Sebagaimana diketahui, pekerja 

sampai saat ini masih terus menantikan pencairan BSU 2022 dari Kemnaker sebesar Rp1 juta. 

Seperti yang telah dijelaskan Kemanker sebelumnya, BSU 2022 akan segera disalurkan 

kepada para pekerja yang telah memenuhi syarat yang kini masih digodok. 

 

 

 

Masyarakat diimbau untuk segera buka handphone (HP) dan login ke 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Dengan login ke bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, masyarakat khususnya 

pekerja bisa cek nama penerima BSU 2022 yang direncanakan segera disalurkan Kemnaker.Adapun cara 

cek penerima BSU 2022 dengan login ke bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id akan disajikan di artikel 

ini.Sebagaimana diketahui, pekerja sampai saat ini masih terus menantikan pencairan BSU 2022 dari 

Kemnaker sebesar Rp1 juta.Seperti yang telah dijelaskan Kemanker sebelumnya, BSU 2022 akan segera 

disalurkan kepada para pekerja yang telah memenuhi syarat yang kini masih digodok.Berikut cara cek 

nama penerima BLT Subsidi Gaji untuk pekerja berdasarkan penyaluran tahun sebelumnya.1. Login ke 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id2. Masukkan NIK KTP pada kolom yang tersedia3. Masukkan nama lengkap 

dan tanggal lahir Anda 
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Title Kode! BSU 2022 Cair Agustus? Ini Kata Kemnaker Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793841336/kode-bsu-2022-cair-agustus-ini-kata-

kemnaker 

Summary BSU 2022 kapan cair, Agustus seperti tahun lalu? Program BSU 2022 diberikan dengan tujuan 

dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, terutama bagi para pekerja atau 

buruh yang terdampak Covid-19. : BSU 2022 Cair Dalam Waktu Dekat, Pastikan Memenuhi 

Kriteria Ini. Dan pada tahun 2022, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah 

mengalokasikan dana sebesar Rp8,8 Triliun. : Presiden Jokowi Minta BSU 2022 Cair sebelum 

Idul Adha, Begini Tanggapan dari Kemnaker. Berikut pernyataan resmi dari Kemnaker soal 

Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

BSU 2022 kapan cair, Agustus seperti tahun lalu? Berikut pernyataan resmi dari Kemnaker soal Pencairan 

BSU BPJS Ketenagakerjaan.LENGKONG, AYOBANDUNG. COM - - Sampai saat ini masih begitu banyak 

pertanyaan yang muncul mengenai jadwal pencairan BSU 2022, karena sampai sekarang tak kunjung 

cair.Program BSU 2022 diberikan dengan tujuan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, 

terutama bagi para pekerja atau buruh yang terdampak Covid-19.: BSU 2022 Cair Dalam Waktu Dekat, 

Pastikan Memenuhi Kriteria IniMeski di Indonesia telah mengalami penurunan, namun dampak ekonomi 

akibat Covid-19 masih terasa sampai saat ini.Selain daripada itu, adanya konflik antara Rusia dan Ukraina 

serta dinamika politik global tidak bisa dipungkiri, telah menekan laju pertumbuhan ekonomi 

global.Sebelumnya, Pemerintah melalui Kemnaker telah sukses menyalurkan Bantuan Subsidi Upah pada 

tahun 2020 dan 2021.Dan pada tahun 2022, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah 

mengalokasikan dana sebesar Rp8,8 Triliun.: Presiden Jokowi Minta BSU 2022 Cair sebelum Idul Adha, 

Begini Tanggapan dari Kemnaker"Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 Triliun 

dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 Juta," ucap Kemnaker. 
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Title BSU 2022 Cair Dalam Waktu Dekat, Pastikan Memenuhi 

Kriteria Ini 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793841286/bsu-2022-cair-dalam-waktu-dekat-

pastikan-memenuhi-kriteria-ini 

Summary Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih terus berkoodinasi dengan pihak bank 

penyalur. : BSU 2022 Cair Bertepatan Idul Adha? Dilansir dari laman resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), berikut ini kriteria yang harus dipenuhi oleh para pekerja yang 

berhak menerima BSU 2022. : Presiden Jokowi Minta BSU 2022 Cair sebelum Idul Adha, 

Begini Tanggapan dari Kemnaker. Inilah kriteria penerima BSU 2022 yang cair dalam waktu 

dekat. Sempat dikabarkan akan cair pada bulan April lalu, namun nyatanya hingga saat ini 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 tak kunjung cair. 

 

 

 

Inilah kriteria penerima BSU 2022 yang cair dalam waktu dekat.Sempat dikabarkan akan cair pada bulan 

April lalu, namun nyatanya hingga saat ini BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 tak kunjung cair.Kementrian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih terus berkoodinasi dengan pihak bank penyalur.: BSU 2022 Cair 

Bertepatan Idul Adha? Simak Penjelasan Kemnaker soal BSU BPJS KetenagakerjaanPasalnya pemerintah 

telah mempersiapkan anggaran BSU 2022 sebesar Rp 8,8 triliun dan disalurkan kepada pekerja dengan 

gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.Para pekerja penerima BSU nantinya akan menerima dana bantuan 

sebesar Rp 1 juta untuk dua bulan setiap penerima.Pekerja yang akan mendapatkan dana BSU 2022 Rp1 

juta ini harus memastikan bahwa namanya telah terdatar dan memenuhi kriteria penerima dibawah 

ini.Kriteria Penerima BSU 2022Dilansir dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), 

berikut ini kriteria yang harus dipenuhi oleh para pekerja yang berhak menerima BSU 2022.: Presiden 

Jokowi Minta BSU 2022 Cair sebelum Idul Adha, Begini Tanggapan dari Kemnaker 

  



 

118 

 

Title Terungkap 3 Kendala BSU 2022 Tak Kunjung Cair hingga Kini, 

Pencairannya setelah Idul Adha? 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayojakarta.com/news/pr-763841715/terungkap-3-kendala-bsu-2022-tak-

kunjung-cair-hingga-kini-pencairannya-setelah-idul-adha 

Summary Com dengan judul "3 Kendala BSU 2022 Belum Cair hingga Akhir Juni, Apakah Pencairannya 

setelah Idul Adha?". Terungkap tiga kendala BSU 2022 tak kunjung cair hingga saat ini. 

Mengapa BSU 2022 tak kunjung cair tentu menjadi pertanyaan besar dari para pekerja atau 

buruh. Lantas apa sebenarnya penyebab BSU 2022 tak kunjung cair hingga Juli 2022? 

 

 

 

Terungkap tiga kendala BSU 2022 tak kunjung cair hingga saat ini.Mengapa BSU 2022 tak kunjung cair 

tentu menjadi pertanyaan besar dari para pekerja atau buruh.Lantas apa sebenarnya penyebab BSU 2022 

tak kunjung cair hingga Juli 2022? Simak ulasannya sebagai berikut:: BSU 2022 Cair Masih Tunggu 

Permenaker Terbaru, Apakah Kriteria Penerima akan Berubah? Cek di SiniSebagaimana dilansir 

AyoJakarta. com dari AyoBandung. com dengan judul "3 Kendala BSU 2022 Belum Cair hingga Akhir Juni, 

Apakah Pencairannya setelah Idul Adha?"Seperti diketahui, para pekerja yang telah kantongi 

persyaratannya, sampai saat ini masih saja menantikan dana bantuan subsidi upah tersebut.Apalagi salah 

satu perayaan besar, Idul Adha sudah dekat. Apakah dana tersebut akan dicairkan setelah perayaan Idul 

Adha?: Hore! BSU 2022 Cair Sebelum Idul Adha, Presiden Jokowi Langsung Perintahkan KemnakerHingga 

pertengahan saat ini, dana tersebut masih belum ada kabar baik soal penyalurannya. 
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Title Kemnaker Siapkan Aksi Nasional Sikapi Dampak 

Perubahan Iklim ke Sektor Ketenagakerjaan 

Author Webservices 

Jpnn.Com 

Media Obligasi.id Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Negative 

Link http://obligasi.id/external/306316 

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi 

menyampaikan perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respons global. 

Dia mengatakan inisiatif awal diambil Kemnaker yang berencana mengembangkan aksi 

nasional terhadap dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan dan daftar 

pekerjaan kritis. "Dalam aksi nasional ini, Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek 

untuk merespons isu transisi yang berkeadilan," kata Sekjen Anwar Sanusi saat menjadi 

pembicara pada Forum L20 Road To Bali secara virtual, Rabu (6/7). Apalagi perubahan iklim 

juga memiliki dampak yang luas pada masalah ketenagakerjaan. 

 

 

 

 Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi menyampaikan 

perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respons global.Sebab persoalan tersebut 

hanya masalah lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial dan ekonomi.Apalagi perubahan iklim juga 

memiliki dampak yang luas pada masalah ketenagakerjaan.Sekjen Anwar mengungkapkan Indonesia 

telah menunjukkan komitmen iklim yang luar biasa dalam dekade terakhir.Sejak ratifikasi Paris 

Agreement pada 2016, pemerintah telah memasukkan pertimbangan tentang iklim ke dalam agenda 

pembangunan dan kebijakan nasional dengan menetapkan net zero emission.Dia mengatakan inisiatif 

awal diambil Kemnaker yang berencana mengembangkan aksi nasional terhadap dampak perubahan 

iklim pada sektor ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan kritis."Dalam aksi nasional ini, Kemnaker akan 

membuat rencana jangka pendek untuk merespons isu transisi yang berkeadilan," kata Sekjen Anwar 

Sanusi saat menjadi pembicara pada Forum L20 Road To Bali secara virtual, Rabu (6/7).Saat ini, kata 

Sekjen Anwar, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan yang menuntut harus lebih 

inovatif dalam menemukan cara lebih efektif untuk merespons perubahan pola dan tuntutan di pasar 

tenaga kerja. 
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Title Sekjen Kemnaker: Perubahan Iklim Miliki Dampak Luas 

Masalah Ketenagakerjaan 

Author Rizlia Khairun 

Nisa 

Media Merdeka Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.merdeka.com/peristiwa/sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-

luas-masalah-ketenagakerjaan.html 

Summary Perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respon global. Perubahan iklim 

juga memiliki dampak yang luas pada masalah ketenagakerjaan. Hal tersebut diungkapkan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara 

pada Forum L20 Road To Bali secara virtual, Rabu (6/7). Anwar Sanusi mengatakan, inisiatif 

awal diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang berencana mengembangkan aksi 

nasional terhadap dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan dan daftar 

pekerjaan kritis. 

 

Perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respon global. Ini bukan hanya masalah 

lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial dan ekonomi. Perubahan iklim juga memiliki dampak yang luas 

pada masalah ketenagakerjaan.Indonesia telah menunjukkan komitmen iklim yang luar biasa dalam 

dekade terakhir. Sejak ratifikasi Paris Agreement tahun 2016. Pemerintah telah memasukkan 

pertimbangan tentang iklim ke dalam agenda pembangunan dan kebijakan nasional dengan menetapkan 

net zero emission.Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi ketika menjadi pembicara pada Forum L20 Road To Bali secara virtual, Rabu (6/7).Anwar Sanusi 

mengatakan, inisiatif awal diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang berencana mengembangkan 

aksi nasional terhadap dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan 

kritis."Dalam aksi nasional ini, Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek untuk merespon isu 

transisi yang berkeadilan," katanya.Ia menambahkan, saat ini Indonesia menghadapi tantangan ekonomi 

dan lingkungan yang menuntut Indonesia harus lebih inovatif dalam menemukan cara lebih efektif untuk 

merespon perubahan pola dan tuntutan di pasar tenaga kerja.Tugas mengatasi perubahan iklim tidak 

hanya mendesak, tetapi juga berkaitan erat dengan pemulihan yang inklusif dan langgeng dari 

pandemi."Dengan komitmen dan kerja sama internasional, kita dapat melakukan transisi ke net zero 

emission dan mencapai ketahanan iklim, sehingga kawasan kita muncul lebih kuat dari sebelumnya," 

ucap Anwar Sanusi. 
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Title Kemnaker Siapkan Aksi Nasional Sikapi Dampak Perubahan Iklim 

ke Sektor Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.jpnn.com/news/kemnaker-siapkan-aksi-nasional-sikapi-dampak-perubahan-

iklim-ke-sektor-ketenagakerjaan 

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi 

menyampaikan perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respons global. 

Dia mengatakan inisiatif awal diambil Kemnaker yang berencana mengembangkan aksi 

nasional terhadap dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan dan daftar 

pekerjaan kritis. 

 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi menyampaikan 

perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respons global.Sebab persoalan tersebut 

hanya masalah lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial dan ekonomi.Apalagi perubahan iklim juga 

memiliki dampak yang luas pada masalah ketenagakerjaan.Sekjen Anwar mengungkapkan Indonesia 

telah menunjukkan komitmen iklim yang luar biasa dalam dekade terakhir.Sejak ratifikasi Paris 

Agreement pada 2016, pemerintah telah memasukkan pertimbangan tentang iklim ke dalam agenda 

pembangunan dan kebijakan nasional dengan menetapkan net zero emission.Dia mengatakan inisiatif 

awal diambil Kemnaker yang berencana mengembangkan aksi nasional terhadap dampak perubahan 

iklim pada sektor ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan kritis."Dalam aksi nasional ini, Kemnaker akan 

membuat rencana jangka pendek untuk merespons isu transisi yang berkeadilan," kata Sekjen Anwar 

Sanusi saat menjadi pembicara pada Forum L20 Road To Bali secara virtual, Rabu (6/7).Saat ini, kata 

Sekjen Anwar, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan yang menuntut harus lebih 

inovatif dalam menemukan cara lebih efektif untuk merespons perubahan pola dan tuntutan di pasar 

tenaga kerja.Tugas mengatasi perubahan iklim tidak hanya mendesak, tetapi juga berkaitan erat dengan 

pemulihan yang inklusif dan langgeng dari pandemi."Dengan komitmen dan kerja sama internasional, 

kami dapat melakukan transisi ke net zero emission dan mencapai ketahanan iklim, sehingga kawasan 

kita muncul lebih kuat dari sebelumnya," ujar Sekjen Anwar Sanusi.Redaktur & 
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Title Dexton Utus Karyawan Terbaik Ikuti Pelatihan AK3U Author _noname 

Media Analisa Daily Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://analisadaily.com/berita/baca/2022/07/08/1032169/dexton-utus-karyawan-terbaik-

ikuti-pelatihan-ak3u 

Summary Dexton (PT Dextonindo Persada), perusahaan yang bergerak di bidang ready mix (beton siap 

pakai) dan precast (beton pra cetak), mengutus salah satu karyawan terbaiknya untuk 

mengikuti program sertifikasi pelatihan Ahli K3 Umum (AK3U). 

 

Dexton (PT Dextonindo Persada), perusahaan yang bergerak di bidang ready mix (beton siap pakai) dan 

precast (beton pra cetak), mengutus salah satu karyawan terbaiknya untuk mengikuti program sertifikasi 

pelatihan Ahli K3 Umum (AK3U).Program sertifikasi pelatihan AK3U diselenggarakan oleh PT Deksa 

Megaraya Indonesia, lembaga terbaik PJ3K yang juga diawasi langsung oleh Kemnaker RI."Perusahaan 

(PT Dextonindo Persada) mengirimkan karyawan bernama Rudiawan, untuk mengikuti pelatihan terkait 

K3. Harapan perusahaan, kedepannya dapat menjadi pilar penegak K3 yang akan menjalankan dan 

mengawasi penerapan K3 di Dexton dengan baik sesuai dengan prosedur yang sebenar-benarnya," 

ungkap Manager Operasional Dexton, dalam pesan elektronik yang diterima, Jumat (8/7).Menurut 

Sumarno, pelatihan K3 tersebut memakan waktu selama 15 hari kerja yang dilaksanakan secara offline 

pada tanggal 20 Juni sampai dengan 4 Juli 2022."Di sana, Bapak Rudiawan bukan hanya akan diberi 

pelatihan terkait K3 saja, melainkan juga akan diberi tambahan pelatihan yang disebut 'Ultimate 

Awareness Training', di mana nanti akan banyak melakukan workshop dan praktek secara langsung. 

Sehingga bukan hanya paham teori saja melainkan paham juga cara pelaksanaannya," sebut 

Sumarno.Dexton menginginkan seluruh karyawannya tetap nyaman dan selamat dalam melakukan 

aktivitas kerja. "Kita (PT Dextonindo Persada) mengharapkan dapat terpenuhi penerapkan K3 dan 

menjadikan lingkungan kerja perusahaan menjadi lingkungan kerja yang selamat dan sehat untuk seluruh 

karyawan yang ada di dalamnya," ucap Sumarno.Ia menambahkan, ada 6 point tujuan penerapan K3 yang 

ingin dicapai Dexton, untuk mencari dan mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan terjadinya 

kecelakaan, antara lain yaitu:Agar setiap karyawan mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan 

kerja baik secara fisik, sosial dan psikologi. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan 

dengan sebaik-baiknya dan seselektif mungkin. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Agar 

meningkatkan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja di PT Dextonindo Persada. Agar 

terhindar dari gangguan kesehatan yang mungkin disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja di PT 

Dextonindo Persada. Agar setiap karyawan merasa aman dan terlindungi dalam bekerja di lingkungan PT 

Dextonindo Persada. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan. Tujuan K3 

adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga 

pekerja, konsumen dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja.K3 cukup 

penting bagi moral, legalitas dan finansial pada sebuah perusahaan. Semua organisasi/perusahaan 

memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam 

kondisi aman sepanjang waktu. 
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Title Ini Perbedaan PKWT dan PKWTT yang Pekerja Harus Tahu Author _noname 

Media Riau Online Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.riauonline.co.id/riau/read/2022/07/08/ini-perbedaan-pkwt-dan-pkwtt-yang-

pekerja-harus-tahu 

Summary Jika PKWT tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin maka perjanjian kerja akan 

berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja Bila pembuatan PKWT tidak 

memenuhi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 2 dalam Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi No. 100/MEN.IV/2004 maka PKWT menjadi PKWTT sejak adanya 

hubungan kerja JIka PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru 

menyimpang dari ketentuan pasal 8 ayat 2 dan 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi No. 100/MEN.IV/2004, maka PKWT berubah jadi PKWTT sejak dilakukan 

penyimpangan Bila pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 hari setelah 

berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 100/MEN.IV/2004 maka 

PKWT berubah jadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut Bila pengusaha 

mengakhiri hubungan kerja dengan PKWTT sebagaimana dimaksud di pasal 15 ayat 1,2,3, 

dan 4 maka hak pekerja dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan PKWTT. 

 

 

 

Sebelum mulai bekerja, pekerja baru biasanya dimintai untuk tanda tangan surat perjanjian kerja.Sesuai 

UU Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 14, "Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para 

pihak."Perjanjian kerja merupakan suatu ikatan yang harus dipenuhi oleh pekerja/buruh dan perusahaan 

tempatnya bekerja. Aturan-aturan mengenai perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

berfungsi untuk memberikan perlindungan pada kedua belah pihak.Dengan demikian, pertumbuhan 

ekonomi dapat terjaga, dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.Secara hukum dan perundang-

undangan, dikenal dua perjanjian kerja yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja 

Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).Kedua perjanjian ini sudah diatur di dalam Undang undang nomor 12 

tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.Secara pengertian, PKWT atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
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adalah perjanjian kerja yang mengikat karyawan dalam waktu tertentu.Umumnya, perusahaan 

memberlakukan PKWT kepada karyawan kontrak atau para pekerja lepas di mana perusahaan 

memberlakukan batas waktu untuk bekerja kepada karyawan.Pemerintah telah mengatur tata cara 

pemberlakuan PKWT di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1).Berikut adalah 

beberapa aturan-aturan yang perlu Anda pahami terkait PKWT:Perusahaan dapat memperbarui PKWT 

jika pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh karyawan terkait belum dapat diselesaikan sesuai dengan 

tenggat waktu di perjanjian. Pembaruan perjanjian dapat dilakukan setelah melebihi masa 30 hari setelah 

perjanjian kerja berakhir. PKWT diberikan untuk pekerja musiman terkait satu jenis pekerjaan tertentu 

yang dikerjakan di musim tertentu. PKWT juga bisa diberikan kepada karyawan kontrak yang sedang 

menjalani proses masa percobaan sebelum diangkat menjadi karyawan tetap. Upah karyawan 

berdasarkan dari jumlah kehadiran Jika karyawan sudah melewati masa percobaan selama 3 bulan, maka 

karyawan tersebut dapat diangkat menjadi karyawan tetap sesuai dengan keputusan perusahaan dan 

berubah menjadi PKWTT.Berbeda dengan PKWT, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau PKWTT 

adalah perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja untuk mengadakan perjanjian kerja atau 

hubungan kerja yang bersifat tetap.Berbeda dengan PKWT, kontrak kerja PKWTT ini boleh diberlakukan 

untuk berbagai jenis pekerjaan.Sesuai dengan namanya, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau 

PKWTT ini bersifat terus-menerus dan tidak dibatasi oleh waktu. Dengan kata lain, karyawan yang 

memiliki kesepakatan kerja PKWTT berstatus sebagai karyawan tetap.Berdasarkan perbedaan tersebut, 

jelas jika PKWTT ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan PKWT.Sebagai seorang karyawan, 

memiliki kontrak kerja PKWTT akan lebih baik karena tidak perlu khawatir memikirkan masa depan 

kariernya karena memiliki status pekerjaan yang tetap. Berbeda dengan karyawan dengan kontrak kerja 

PKWT memiliki masa kerja terbatas atau sementara.Dalam PKWTT juga dapat disyaratkan masa 

percobaan kerja paling lama 3 bulan. Meski demikian dalam masa percobaan tersebut pengusaha 

dilarang membayar upah di bawah upah minimum.PKWT sendiri dapat berubah menjadi PKWTT dengan 

beberapa ketentuan, misalnya:Jika PKWT tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin maka 

perjanjian kerja akan berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja Bila pembuatan PKWT tidak 

memenuhi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 2 dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi No.100/MEN.IV/2004 maka PKWT menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja JIka PKWT 

untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan pasal 8 ayat 2 dan 

3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN.IV/2004, maka PKWT berubah jadi 

PKWTT sejak dilakukan penyimpangan Bila pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 

hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN.IV/2004 maka PKWT berubah 

jadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut Bila pengusaha mengakhiri hubungan kerja 

dengan PKWTT sebagaimana dimaksud di pasal 15 ayat 1,2 ,3, dan 4 maka hak pekerja dan prosedur 

penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan PKWTTBeberapa waktu lalu 

pemerintah telah mengesahkan undang undang cipta kerja yang salah satu aturannya merevisi kembali 

aturan PKWT di perusahaan.Pemerintah menghapus skema kontrak PKWT yang mulanya terdapat dalam 

pasal 59 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Dalam Undang-undang 

tersebut, di atur bahwa maksimal kontrak pekerja dilakukan dalam waktu 3 tahun. Lebih dari itu, maka 

karyawan tersebut harus diangkat menjadi karyawan tetap bila perusahaan tetap ingin 

mempekerjakannya.Namun, aturan ini dihapus dan diubah oleh pemerintah melalui Undang-undang 

Cipta Kerja, di mana aturan maksimal kontrak tersebut tidak dicantumkan.Ida Fauziah Menteri 

Ketenagakerjaan menyatakan bila nantinya skema aturan baru untuk PKWT akan diatur dalam regulasi 

turunan Peraturan Pemerintah yang akan mempertimbangkan masukan dari serikat buruh dan 

pengusaha.Kendati demikian dirinya juga menyatakan bila batasan kontrak maksimal 3 tahun yang ada 



 

125 

 

dalam Undang-undang sebelumnya sudah tidak fleksibel lagi dan memberatkan pengusaha. Maka dari 

itu, ke depan nantinya pekerja dengan status PKWT bisa saja dikontrak lebih dari 3 tahun.Dilansir dari 

kompas.com, para pekerja kontrak memiliki keuntungan dari UU Cipta Kerja. Hal ini terkait kompensasi 

apabila pekerja menjadi korban dari pemutusan hubungan kerja atau PHK.Sebelumnya, PKWT tidak 

mendapatkan kompensasi jika masa kerjanya sudah berakhir. Saat ini, karyawan kontrak akan 

mendapatkan kompensasi bila masa kerjanya sudah berakhir.Dengan adanya kompensasi terhadap 

PKWT dan PKWTT, maka karyawan kontrak mendapatkan perlindungan. 
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merencanakan aksi nasional untuk mengatasi 

dampak perubahan iklim di sektor ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) merencanakan aksi nasional untuk mengatasi dampak perubahan iklim di sektor 

ketenagakerjaan. Namun, dia tidak mengelaborasi rencana aksi nasional yang ditujukan 

untuk mengatasi dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan. Namun, dia tidak 

mengelaborasi rencana aksi nasional yang ditujukan untuk mengatasi dampak perubahan 

iklim pada sektor ketenagakerjaan. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merencanakan aksi nasional untuk mengatasi dampak 

perubahan iklim di sektor ketenagakerjaan. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi sebagaimana 

dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Jumat, mengemukakan bahwa perubahan iklim telah 

menimbulkan dampak pada kondisi lingkungan dan ekonomi, termasuk sektor ketenagakerjaan. 

"Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek untuk merespons isu transisi yang berkeadilan," 

katanya. Namun, dia tidak mengelaborasi rencana aksi nasional yang ditujukan untuk mengatasi dampak 

perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional, perubahan 

iklim dan bentuk degradasi lingkungan yang lain menimbulkan dampak negatif pada akses terhadap 

pekerjaan dan produktivitas kerja. Perubahan iklim mengancam pekerjaan-pekerjaan yang 

mengandalkan dukungan ekosistem keberlanjutan seperti pekerjaan di bidang pertanian, kelautan, dan 

perikanan. Peningkatan frekuensi dan intensitas gangguan lingkungan akibat perubahan iklim juga dapat 

menurunkan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, anggota kelompok rentan seperti orang-orang yang 

bekerja di sektor ekonomi informal dan usaha kecil kesulitan memulihkan diri dari dampak bencana-

bencana yang dipicu oleh perubahan iklim. Menurut organisasi perburuhan, regulasi perburuhan bisa 

mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim dengan menawarkan solusi untuk mengatasi tekanan 

lingkungan, migrasi yang dipicu oleh kondisi lingkungan, kompensasi dan pelindungan bagi pekerja di 

sektor yang terdampak, serta perangkat pendukung diversifikasi ekonomi. Indonesia sudah menunjukkan 

komitmen untuk menurunkan emisi dan mengatasi dampak perubahan iklim dengan meratifikasi 

Perjanjian Paris serta memasukkan pertimbangan iklim dalam penyusunan agenda pembangunan dan 

kebijakan nasional. Dalam Forum L20 Road To Bali pada Rabu (6/7), Anwar mengemukakan bahwa upaya 

untuk mengekang perubahan iklim dan dampaknya juga berkaitan erat dengan pemulihan yang inklusif 

dari dampak pandemi COVID-19. "Dengan komitmen dan kerja sama internasional, kita dapat melakukan 

transisi ke net zero emission dan mencapai ketahanan iklim, sehingga kawasan kita muncul lebih kuat 

dari sebelumnya," demikian Anwar Sanusi. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merencanakan 

aksi nasional untuk mengatasi dampak perubahan iklim di sektor ketenagakerjaan. Sekretaris Jenderal 

Kemnaker Anwar Sanusi sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Jumat, 

mengemukakan bahwa perubahan iklim telah menimbulkan dampak pada kondisi lingkungan dan 

ekonomi, termasuk sektor ketenagakerjaan. "Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek untuk 
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merespons isu transisi yang berkeadilan," katanya. Namun, dia tidak mengelaborasi rencana aksi nasional 

yang ditujukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan. Menurut 

Organisasi Perburuhan Internasional, perubahan iklim dan bentuk degradasi lingkungan yang lain 

menimbulkan dampak negatif pada akses terhadap pekerjaan dan produktivitas kerja. Perubahan iklim 

mengancam pekerjaan-pekerjaan yang mengandalkan dukungan ekosistem keberlanjutan seperti 

pekerjaan di bidang pertanian, kelautan, dan perikanan. Peningkatan frekuensi dan intensitas gangguan 

lingkungan akibat perubahan iklim juga dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, anggota 

kelompok rentan seperti orang-orang yang bekerja di sektor ekonomi informal dan usaha kecil kesulitan 

memulihkan diri dari dampak bencana-bencana yang dipicu oleh perubahan iklim. Menurut organisasi 

perburuhan, regulasi perburuhan bisa mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim dengan 

menawarkan solusi untuk mengatasi tekanan lingkungan, migrasi yang dipicu oleh kondisi lingkungan, 

kompensasi dan pelindungan bagi pekerja di sektor yang terdampak, serta perangkat pendukung 

diversifikasi ekonomi. Indonesia sudah menunjukkan komitmen untuk menurunkan emisi dan mengatasi 

dampak perubahan iklim dengan meratifikasi Perjanjian Paris serta memasukkan pertimbangan iklim 

dalam penyusunan agenda pembangunan dan kebijakan nasional. Dalam Forum L20 Road To Bali pada 

Rabu (6/7), Anwar mengemukakan bahwa upaya untuk mengekang perubahan iklim dan dampaknya juga 

berkaitan erat dengan pemulihan yang inklusif dari dampak pandemi COVID-19. "Dengan komitmen dan 

kerja sama internasional, kita dapat melakukan transisi ke net zero emission dan mencapai ketahanan 

iklim, sehingga kawasan kita muncul lebih kuat dari sebelumnya," demikian Anwar Sanusi. 
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merencanakan aksi nasional untuk mengatasi 

dampak perubahan iklim di sektor ketenagakerjaan. Namun, dia tidak mengelaborasi 

rencana aksi nasional yang ditujukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merencanakan aksi nasional untuk mengatasi dampak 

perubahan iklim di sektor ketenagakerjaan.Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi sebagaimana 

dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Jumat, mengemukakan bahwa perubahan iklim telah 

menimbulkan dampak pada kondisi lingkungan dan ekonomi, termasuk sektor 

ketenagakerjaan."Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek untuk merespons isu transisi yang 

berkeadilan," katanya.Namun, dia tidak mengelaborasi rencana aksi nasional yang ditujukan untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan.Menurut Organisasi Perburuhan 

Internasional, perubahan iklim dan bentuk degradasi lingkungan yang lain menimbulkan dampak negatif 

pada akses terhadap pekerjaan dan produktivitas kerja.Perubahan iklim mengancam pekerjaan-

pekerjaan yang mengandalkan dukungan ekosistem keberlanjutan seperti pekerjaan di bidang pertanian, 

kelautan, dan perikanan.Peningkatan frekuensi dan intensitas gangguan lingkungan akibat perubahan 

iklim juga dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja.Selain itu, anggota kelompok rentan seperti 

orang-orang yang bekerja di sektor ekonomi informal dan usaha kecil kesulitan memulihkan diri dari 

dampak bencana-bencana yang dipicu oleh perubahan iklim.Menurut organisasi perburuhan, regulasi 

perburuhan bisa mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim dengan menawarkan solusi untuk 

mengatasi tekanan lingkungan, migrasi yang dipicu oleh kondisi lingkungan, kompensasi dan pelindungan 

bagi pekerja di sektor yang terdampak, serta perangkat pendukung diversifikasi ekonomi.Indonesia 

sudah menunjukkan komitmen untuk menurunkan emisi dan mengatasi dampak perubahan iklim dengan 

meratifikasi Perjanjian Paris serta memasukkan pertimbangan iklim dalam penyusunan agenda 

pembangunan dan kebijakan nasional .Dalam Forum L20 Road To Bali pada Rabu (6/7), Anwar 

mengemukakan bahwa upaya untuk mengekang perubahan iklim dan dampaknya juga berkaitan erat 

dengan pemulihan yang inklusif dari dampak pandemi COVID-19."Dengan komitmen dan kerja sama 

internasional, kita dapat melakukan transisi ke net zero emission dan mencapai ketahanan iklim, 

sehingga kawasan kita muncul lebih kuat dari sebelumnya," demikian Anwar Sanusi. 
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nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merencanakan aksi nasional untuk mengatasi 

dampak perubahan iklim di sektor ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) merencanakan aksi nasional untuk mengatasi dampak perubahan iklim di sektor 

ketenagakerjaan. Namun, dia tidak mengelaborasi rencana aksi nasional yang ditujukan 

untuk mengatasi dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan. Namun, dia tidak 

mengelaborasi rencana aksi nasional yang ditujukan untuk mengatasi dampak perubahan 

iklim pada sektor ketenagakerjaan. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merencanakan aksi nasional untuk mengatasi dampak 

perubahan iklim di sektor ketenagakerjaan.Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi sebagaimana 

dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Jumat, mengemukakan bahwa perubahan iklim telah 

menimbulkan dampak pada kondisi lingkungan dan ekonomi, termasuk sektor 

ketenagakerjaan."Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek untuk merespons isu transisi yang 

berkeadilan," katanya.Namun, dia tidak mengelaborasi rencana aksi nasional yang ditujukan untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan.Menurut Organisasi Perburuhan 

Internasional, perubahan iklim dan bentuk degradasi lingkungan yang lain menimbulkan dampak negatif 

pada akses terhadap pekerjaan dan produktivitas kerja.Perubahan iklim mengancam pekerjaan-

pekerjaan yang mengandalkan dukungan ekosistem keberlanjutan seperti pekerjaan di bidang pertanian, 

kelautan, dan perikanan.Peningkatan frekuensi dan intensitas gangguan lingkungan akibat perubahan 

iklim juga dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja.Selain itu, anggota kelompok rentan seperti 

orang-orang yang bekerja di sektor ekonomi informal dan usaha kecil kesulitan memulihkan diri dari 

dampak bencana-bencana yang dipicu oleh perubahan iklim.Menurut organisasi perburuhan, regulasi 

perburuhan bisa mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim dengan menawarkan solusi untuk 

mengatasi tekanan lingkungan, migrasi yang dipicu oleh kondisi lingkungan, kompensasi dan pelindungan 

bagi pekerja di sektor yang terdampak, serta perangkat pendukung diversifikasi ekonomi.Indonesia 

sudah menunjukkan komitmen untuk menurunkan emisi dan mengatasi dampak perubahan iklim dengan 

meratifikasi Perjanjian Paris serta memasukkan pertimbangan iklim dalam penyusunan agenda 

pembangunan dan kebijakan nasional.Dalam Forum L20 Road To Bali pada Rabu (6/7), Anwar 

mengemukakan bahwa upaya untuk mengekang perubahan iklim dan dampaknya juga berkaitan erat 

dengan pemulihan yang inklusif dari dampak pandemi COVID-19."Dengan komitmen dan kerja sama 

internasional, kita dapat melakukan transisi ke net zero emission dan mencapai ketahanan iklim, 

sehingga kawasan kita muncul lebih kuat dari sebelumnya," demikian Anwar Sanusi.G20 didorong 

kembangkan rencana aksi nyata atasi perubahan iklimKemnaker masih menyiapkan aturan penyaluran 

subsidi upah tahun 2022 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merencanakan aksi nasional untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim di sektor ketenagakerjaan.Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar 

Sanusi sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Jumat, mengemukakan bahwa 
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perubahan iklim telah menimbulkan dampak pada kondisi lingkungan dan ekonomi, termasuk sektor 

ketenagakerjaan."Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek untuk merespons isu transisi yang 

berkeadilan," katanya.Namun, dia tidak mengelaborasi rencana aksi nasional yang ditujukan untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan.Menurut Organisasi Perburuhan 

Internasional, perubahan iklim dan bentuk degradasi lingkungan yang lain menimbulkan dampak negatif 

pada akses terhadap pekerjaan dan produktivitas kerja.Perubahan iklim mengancam pekerjaan-

pekerjaan yang mengandalkan dukungan ekosistem keberlanjutan seperti pekerjaan di bidang pertanian, 

kelautan, dan perikanan.Peningkatan frekuensi dan intensitas gangguan lingkungan akibat perubahan 

iklim juga dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja.Selain itu, anggota kelompok rentan seperti 

orang-orang yang bekerja di sektor ekonomi informal dan usaha kecil kesulitan memulihkan diri dari 

dampak bencana-bencana yang dipicu oleh perubahan iklim.Menurut organisasi perburuhan, regulasi 

perburuhan bisa mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim dengan menawarkan solusi untuk 

mengatasi tekanan lingkungan, migrasi yang dipicu oleh kondisi lingkungan, kompensasi dan pelindungan 

bagi pekerja di sektor yang terdampak, serta perangkat pendukung diversifikasi ekonomi.Indonesia 

sudah menunjukkan komitmen untuk menurunkan emisi dan mengatasi dampak perubahan iklim dengan 

meratifikasi Perjanjian Paris serta memasukkan pertimbangan iklim dalam penyusunan agenda 

pembangunan dan kebijakan nasional.Dalam Forum L20 Road To Bali pada Rabu (6/7), Anwar 

mengemukakan bahwa upaya untuk mengekang perubahan iklim dan dampaknya juga berkaitan erat 

dengan pemulihan yang inklusif dari dampak pandemi COVID-19."Dengan komitmen dan kerja sama 

internasional, kita dapat melakukan transisi ke net zero emission dan mencapai ketahanan iklim, 

sehingga kawasan kita muncul lebih kuat dari sebelumnya," demikian Anwar Sanusi.G20 didorong 

kembangkan rencana aksi nyata atasi perubahan iklimKemnaker masih menyiapkan aturan penyaluran 

subsidi upah tahun 2022 
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merencanakan aksi nasional untuk mengatasi 

dampak perubahan iklim di sektor ketenagakerjaan. Namun, dia tidak mengelaborasi 

rencana aksi nasional yang ditujukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan. Indonesia sudah menunjukkan komitmen untuk menurunkan emisi dan 

mengatasi dampak perubahan iklim dengan meratifikasi Perjanjian Paris serta memasukkan 

pertimbangan iklim dalam penyusunan agenda pembangunan dan kebijakan nasional. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi sebagaimana dikutip dalam siaran pers 

kementerian di Jakarta, Jumat, mengemukakan bahwa perubahan iklim telah menimbulkan 

dampak pada kondisi lingkungan dan ekonomi, termasuk sektor ketenagakerjaan. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merencanakan aksi nasional untuk mengatasi dampak 

perubahan iklim di sektor ketenagakerjaan.Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi sebagaimana 

dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Jumat, mengemukakan bahwa perubahan iklim telah 

menimbulkan dampak pada kondisi lingkungan dan ekonomi, termasuk sektor 

ketenagakerjaan."Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek untuk merespons isu transisi yang 

berkeadilan," katanya.Namun, dia tidak mengelaborasi rencana aksi nasional yang ditujukan untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan.Menurut Organisasi Perburuhan 

Internasional, perubahan iklim dan bentuk degradasi lingkungan yang lain menimbulkan dampak negatif 

pada akses terhadap pekerjaan dan produktivitas kerja.Perubahan iklim mengancam pekerjaan-

pekerjaan yang mengandalkan dukungan ekosistem keberlanjutan seperti pekerjaan di bidang pertanian, 

kelautan, dan perikanan.Peningkatan frekuensi dan intensitas gangguan lingkungan akibat perubahan 

iklim juga dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja.Selain itu, anggota kelompok rentan seperti 

orang-orang yang bekerja di sektor ekonomi informal dan usaha kecil kesulitan memulihkan diri dari 

dampak bencana-bencana yang dipicu oleh perubahan iklim.Menurut organisasi perburuhan, regulasi 

perburuhan bisa mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim dengan menawarkan solusi untuk 

mengatasi tekanan lingkungan, migrasi yang dipicu oleh kondisi lingkungan, kompensasi dan pelindungan 

bagi pekerja di sektor yang terdampak, serta perangkat pendukung diversifikasi ekonomi.Indonesia 

sudah menunjukkan komitmen untuk menurunkan emisi dan mengatasi dampak perubahan iklim dengan 

meratifikasi Perjanjian Paris serta memasukkan pertimbangan iklim dalam penyusunan agenda 

pembangunan dan kebijakan nasional.Dalam Forum L20 Road To Bali pada Rabu (6/7), Anwar 

mengemukakan bahwa upaya untuk mengekang perubahan iklim dan dampaknya juga berkaitan erat 

dengan pemulihan yang inklusif dari dampak pandemi COVID-19."Dengan komitmen dan kerja sama 

internasional, kita dapat melakukan transisi ke net zero emission dan mencapai ketahanan iklim, 

sehingga kawasan kita muncul lebih kuat dari sebelumnya," demikian Anwar Sanusi. 
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Title Kemnaker rencanakan aksi nasional atasi dampak perubahan iklim Author Maryati 

Media Antara Sumut Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-

nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merencanakan aksi nasional untuk mengatasi 

dampak perubahan iklim di sektor ketenagakerjaan. Namun, dia tidak mengelaborasi 

rencana aksi nasional yang ditujukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merencanakan aksi nasional untuk mengatasi dampak 

perubahan iklim di sektor ketenagakerjaan.Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi sebagaimana 

dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Jumat, mengemukakan bahwa perubahan iklim telah 

menimbulkan dampak pada kondisi lingkungan dan ekonomi, termasuk sektor 

ketenagakerjaan."Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek untuk merespons isu transisi yang 

berkeadilan," katanya.Namun, dia tidak mengelaborasi rencana aksi nasional yang ditujukan untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan.Menurut Organisasi Perburuhan 

Internasional, perubahan iklim dan bentuk degradasi lingkungan yang lain menimbulkan dampak negatif 

pada akses terhadap pekerjaan dan produktivitas kerja.Perubahan iklim mengancam pekerjaan-

pekerjaan yang mengandalkan dukungan ekosistem keberlanjutan seperti pekerjaan di bidang pertanian, 

kelautan, dan perikanan.Peningkatan frekuensi dan intensitas gangguan lingkungan akibat perubahan 

iklim juga dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja.Selain itu, anggota kelompok rentan seperti 

orang-orang yang bekerja di sektor ekonomi informal dan usaha kecil kesulitan memulihkan diri dari 

dampak bencana-bencana yang dipicu oleh perubahan iklim.Menurut organisasi perburuhan, regulasi 

perburuhan bisa mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim dengan menawarkan solusi untuk 

mengatasi tekanan lingkungan, migrasi yang dipicu oleh kondisi lingkungan, kompensasi dan pelindungan 

bagi pekerja di sektor yang terdampak, serta perangkat pendukung diversifikasi ekonomi.Indonesia 

sudah menunjukkan komitmen untuk menurunkan emisi dan mengatasi dampak perubahan iklim dengan 

meratifikasi Perjanjian Paris serta memasukkan pertimbangan iklim dalam penyusunan agenda 

pembangunan dan kebijakan nasional.Dalam Forum L20 Road To Bali pada Rabu (6/7), Anwar 

mengemukakan bahwa upaya untuk mengekang perubahan iklim dan dampaknya juga berkaitan erat 

dengan pemulihan yang inklusif dari dampak pandemi COVID-19."Dengan komitmen dan kerja sama 

internasional, kita dapat melakukan transisi ke net zero emission dan mencapai ketahanan iklim, 

sehingga kawasan kita muncul lebih kuat dari sebelumnya," demikian Anwar Sanusi.G20 didorong 

kembangkan rencana aksi nyata atasi perubahan iklimKemnaker masih menyiapkan aturan penyaluran 

subsidi upah tahun 2022 

  



 

133 

 

Title Kemnaker rencanakan aksi nasional atasi dampak 

perubahan iklim 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Riau Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-

nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merencanakan aksi nasional untuk mengatasi 

dampak perubahan iklim di sektor ketenagakerjaan. Namun, dia tidak mengelaborasi 

rencana aksi nasional yang ditujukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merencanakan aksi nasional untuk mengatasi dampak 

perubahan iklim di sektor ketenagakerjaan.Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi sebagaimana 

dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Jumat, mengemukakan bahwa perubahan iklim telah 

menimbulkan dampak pada kondisi lingkungan dan ekonomi, termasuk sektor 

ketenagakerjaan."Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek untuk merespons isu transisi yang 

berkeadilan," katanya.Namun, dia tidak mengelaborasi rencana aksi nasional yang ditujukan untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan.Menurut Organisasi Perburuhan 

Internasional, perubahan iklim dan bentuk degradasi lingkungan yang lain menimbulkan dampak negatif 

pada akses terhadap pekerjaan dan produktivitas kerja.Perubahan iklim mengancam pekerjaan-

pekerjaan yang mengandalkan dukungan ekosistem keberlanjutan seperti pekerjaan di bidang pertanian, 

kelautan, dan perikanan.Peningkatan frekuensi dan intensitas gangguan lingkungan akibat perubahan 

iklim juga dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja.Selain itu, anggota kelompok rentan seperti 

orang-orang yang bekerja di sektor ekonomi informal dan usaha kecil kesulitan memulihkan diri dari 

dampak bencana-bencana yang dipicu oleh perubahan iklim.Menurut organisasi perburuhan, regulasi 

perburuhan bisa mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim dengan menawarkan solusi untuk 

mengatasi tekanan lingkungan, migrasi yang dipicu oleh kondisi lingkungan, kompensasi dan pelindungan 

bagi pekerja di sektor yang terdampak, serta perangkat pendukung diversifikasi ekonomi.Indonesia 

sudah menunjukkan komitmen untuk menurunkan emisi dan mengatasi dampak perubahan iklim dengan 

meratifikasi Perjanjian Paris serta memasukkan pertimbangan iklim dalam penyusunan agenda 

pembangunan dan kebijakan nasional.Dalam Forum L20 Road To Bali pada Rabu (6/7), Anwar 

mengemukakan bahwa upaya untuk mengekang perubahan iklim dan dampaknya juga berkaitan erat 

dengan pemulihan yang inklusif dari dampak pandemi COVID-19."Dengan komitmen dan kerja sama 

internasional, kita dapat melakukan transisi ke net zero emission dan mencapai ketahanan iklim, 

sehingga kawasan kita muncul lebih kuat dari sebelumnya," demikian Anwar Sanusi. 
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Title Kemnaker rencanakan aksi nasional atasi dampak perubahan 

iklim 

Author Sejenak Online 

Media Newsexplorer.net Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://newsexplorer.net/kemnaker-rencanakan-aksi-nasional-atasi-dampak-perubahan-

iklim-s2444253.html 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merencanakan aksi nasional untuk mengatasi 

dampak perubahan iklim di sektor ketenagakerjaan. Namun, dia tidak mengelaborasi 

rencana aksi nasional yang ditujukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merencanakan aksi nasional untuk mengatasi dampak 

perubahan iklim di sektor ketenagakerjaan.Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi sebagaimana 

dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Jumat, mengemukakan bahwa perubahan iklim telah 

menimbulkan dampak pada kondisi lingkungan dan ekonomi, termasuk sektor 

ketenagakerjaan."Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek untuk merespons isu transisi yang 

berkeadilan," katanya.Namun, dia tidak mengelaborasi rencana aksi nasional yang ditujukan untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan.Menurut Organisasi Perburuhan 

Internasional, perubahan iklim dan bentuk degradasi lingkungan yang lain menimbulkan dampak negatif 

pada akses terhadap pekerjaan dan produktivitas kerja.Perubahan iklim mengancam pekerjaan-

pekerjaan yang mengandalkan dukungan ekosistem keberlanjutan seperti pekerjaan di bidang pertanian, 

kelautan, dan perikanan.Peningkatan frekuensi dan intensitas gangguan lingkungan akibat perubahan 

iklim juga dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja.Selain itu, anggota kelompok rentan seperti 

orang-orang yang bekerja di sektor ekonomi informal dan usaha kecil kesulitan memulihkan diri dari 

dampak bencana-bencana yang dipicu oleh perubahan iklim.Menurut organisasi perburuhan, regulasi 

perburuhan bisa mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim dengan menawarkan solusi untuk 

mengatasi tekanan lingkungan, migrasi yang dipicu oleh kondisi lingkungan, kompensasi dan pelindungan 

bagi pekerja di sektor yang terdampak, serta perangkat pendukung diversifikasi ekonomi.Indonesia 

sudah menunjukkan komitmen untuk menurunkan emisi dan mengatasi dampak perubahan iklim dengan 

meratifikasi Perjanjian Paris serta memasukkan pertimbangan iklim dalam penyusunan agenda 

pembangunan dan kebijakan nasional.Dalam Forum L20 Road To Bali pada Rabu (6/7), Anwar 

mengemukakan bahwa upaya untuk mengekang perubahan iklim dan dampaknya juga berkaitan erat 

dengan pemulihan yang inklusif dari dampak pandemi COVID-19."Dengan komitmen dan kerja sama 

internasional, kita dapat melakukan transisi ke net zero emission dan mencapai ketahanan iklim, 

sehingga kawasan kita muncul lebih kuat dari sebelumnya," demikian Anwar Sanusi.G20 didorong 

kembangkan rencana aksi nyata atasi perubahan iklimKemnaker masih menyiapkan aturan penyaluran 

subsidi upah tahun 2022 
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Title Kemnaker rencanakan aksi nasional atasi dampak perubahan iklim Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2984629/kemnaker-rencanakan-aksi-

nasional-atasi-dampak-perubahan-iklim 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merencanakan aksi nasional untuk mengatasi 

dampak perubahan iklim di sektor ketenagakerjaan. Namun, dia tidak mengelaborasi 

rencana aksi nasional yang ditujukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merencanakan aksi nasional untuk mengatasi dampak 

perubahan iklim di sektor ketenagakerjaan.Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi sebagaimana 

dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Jumat, mengemukakan bahwa perubahan iklim telah 

menimbulkan dampak pada kondisi lingkungan dan ekonomi, termasuk sektor 

ketenagakerjaan."Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek untuk merespons isu transisi yang 

berkeadilan," katanya.Namun, dia tidak mengelaborasi rencana aksi nasional yang ditujukan untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan.Menurut Organisasi Perburuhan 

Internasional, perubahan iklim dan bentuk degradasi lingkungan yang lain menimbulkan dampak negatif 

pada akses terhadap pekerjaan dan produktivitas kerja.Perubahan iklim mengancam pekerjaan-

pekerjaan yang mengandalkan dukungan ekosistem keberlanjutan seperti pekerjaan di bidang pertanian, 

kelautan, dan perikanan.Peningkatan frekuensi dan intensitas gangguan lingkungan akibat perubahan 

iklim juga dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja.Selain itu, anggota kelompok rentan seperti 

orang-orang yang bekerja di sektor ekonomi informal dan usaha kecil kesulitan memulihkan diri dari 

dampak bencana-bencana yang dipicu oleh perubahan iklim.Menurut organisasi perburuhan, regulasi 

perburuhan bisa mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim dengan menawarkan solusi untuk 

mengatasi tekanan lingkungan, migrasi yang dipicu oleh kondisi lingkungan, kompensasi dan pelindungan 

bagi pekerja di sektor yang terdampak, serta perangkat pendukung diversifikasi ekonomi.Indonesia 

sudah menunjukkan komitmen untuk menurunkan emisi dan mengatasi dampak perubahan iklim dengan 

meratifikasi Perjanjian Paris serta memasukkan pertimbangan iklim dalam penyusunan agenda 

pembangunan dan kebijakan nasional.Dalam Forum L20 Road To Bali pada Rabu (6/7), Anwar 

mengemukakan bahwa upaya untuk mengekang perubahan iklim dan dampaknya juga berkaitan erat 

dengan pemulihan yang inklusif dari dampak pandemi COVID-19."Dengan komitmen dan kerja sama 

internasional, kita dapat melakukan transisi ke net zero emission dan mencapai ketahanan iklim, 

sehingga kawasan kita muncul lebih kuat dari sebelumnya," demikian Anwar Sanusi. 
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Title Nusa Tenggara Barat Raih Penghargaan Provinsi yang Konsisten 

dalam Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Harian Nusa Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://hariannusa.com/2022/07/08/ntb-raih-penghargaan-provinsi-yang-konsisten-dalam-

penegakan-hukum-ketenagakerjaan 

Summary Dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2022, yang 

mengangkat tema "Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Pengawas Ketenagakerjaan", di Jakarta, Selasa-Kamis (5-7 Juli 2022), 

Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu provinsi bersama 11 Provinsi lainnya di 

Indonesia yang dianugerahi Penghargaan Nasional Sebagai Provinsi yang Konsisten dalam 

Penegakan Hukum Ketenagakerjaan. 

 

Dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2022, yang mengangkat 

tema "Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pengawas 

Ketenagakerjaan", di Jakarta, Selasa -Kamis (5-7 Juli 2022), Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi salah 

satu provinsi bersama 11 Provinsi lainnya di Indonesia yang dianugerahi Penghargaan Nasional Sebagai 

Provinsi yang Konsisten dalam Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.Penghargaan dari Mentri 

Ketenagakerjaan Ida Fauzia tersebut, diterima langsung Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH, selasa Malam, di hotel Holiday in 

Jakarta.Penghargaan ini diraih, karena dalam satu tahun terakhir Nusa Tenggara Barat dinilai memiliki 

progres yang baik dalam menangani berbagai masalah ketenagakerjaan. Langkah-langkah kolaborasi 

dengan seluruh stakeholder serta konsolidasi dalam proses mengatasi kasus ketenagakerjaan di Nusa 

Tenggara Barat sudah terlihat.Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, mewakili 

Mentri Ida Fauzia dalam sambutannya mengingatkan untuk mencapai pengawasan ketenagakerjaan 

yang lebih berkualitas dan efektif, Pengawas Ketenagakerjaan harus mengembangkan cara-cara baru 

dalam menjamin dipatuhinya norma-norma ketenagakerjaan di perusahaan.Hal ini diyakini Haiyani 

membutuhkan kolaborasi dengan Serikat Pekerja/Buruh, Asosiasi Pengusaha, Stakeholder K3, Kader 

Norma Ketenagakerjaan, Kementerian atau Dinas terkait, serta akademisi."Saya minta (Pengawas 

Ketenagakerjaan) agar upaya kolaboratif terus dikembangkan, dengan metode baru, perjanjian kerja 

sama maupun forum silaturahmi supaya tercipta sinergitas antar pengawas ketenagakerjaan dengan 

stakeholder terkait," katanya.Haiyani menegaskan bahwa sekarang, saatnya berbenah diri agar 

Pengawas Ketenagakerjaan di Indonesia mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat 

dalam mendukung iklim investasi, dan diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan maupun 

kepercayaan bagi investor dalam menjalankan usaha di Indonesia serta melindungi pekerja untuk 

memperoleh hak-haknya.Ia mengingatkan para Pengawas Ketenagakerjaan sebagai garda terdepan 

penegakan hukum ketenagakerjaan harus mampu mengubah diri ke arah cara-cara yang lebih terukur, 

professional, dan terpercaya."Pengawas Ketenagakerjaan harus mampu memberikan kesan positif 

kepada masyarakat, dan harus mampu menjadi figur penegak hukum yang dapat bersinergi dengan 

stakeholder, berintegritas dan profesional," ujar Haiyani Rumondang dalam sambutannya.Kegiatan rapat 

koordinasi Nasional pengawas ketenagakerjaan tahun 2022 yang di hadiri langsung oleh kepala dinas 
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tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu dari 12 Provinsi yang 

di daulat mendapatkan penghargaan katagori Provinsi yang konsisten dalam penegakan hukum 

ketenagakerjaan. Nusa Tenggara Barat Raih Penghargaan Sebagai Provinsi yang konsisten dalam 

penegakan hukum ketenagakerjaan. (*)Disnakertrans Nusa Tenggara Barat Ajak Pengusaha Tertib WLKP 

Online Gubernur Nusa Tenggara Barat Dianugerahi Penghargaan IPK Terbaik Nasional Gubernur Nusa 

Tenggara Barat Ajak Para Pengusaha Perhatikan Kaum Disabilitas May Day Harus Jadi Momen Evaluasi 

Kinerja Pemerintah Tekan Angka Pekerja Migran non Prosedural, Kadis Nakertrans Beberkan Strategi 

Pemprov Nusa Tenggara Barat 
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Title BP2MI Angkat Bicara Soal Apjati yang Mengadu ke Moeldoko 

terkait Penempatan PMI 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/08/bp2mi-angkat-bicara-soal-apjati-yang-

mengadu-ke-moeldoko-terkait-penempatan-pmi 

Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merespons soal keluhan yang 

disampaikan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) kepada Kepala Kantor 

Staf Kepresidenan Moeldoko. Sebelumnya, pada Selasa (5/7/2022), Kepala Staf 

Kepresidenan Dr. Moeldoko menerima kedatangan pengurus Asosiasi Perusahaan Jasa 

Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), di gedung Bina Graha Jakarta. Pelaksana tugas (Plt) 

Sekretaris Utama BP2MI Achmad Kartiko menyebut bahwa apa yang disampaikan Apjati 

tidak tepat dan tidak berdasar. Kan Apjati pun waktu itu menjawab dengan alasan karena 

situasi pandemi Covid-19," kata Kartiko dalam keterangan kepada wartawan, Jumat 

(8/7/2022). 

 

 

 

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merespons soal keluhan yang disampaikan 

Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan 

Moeldoko.Tentunya, hal itu terkait problem antrean penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke 

Taiwan.Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Utama BP2MI Achmad Kartiko menyebut bahwa apa yang 

disampaikan Apjati tidak tepat dan tidak berdasar."Kalau tuduhan tertundanya penempatan bagi PMI ke 

beberapa negara terhitung sejak tahun 2020 disalahkan kepada BP2MI. Apa bedanya dengan pertanyaan 

publik terkait SPSK ke Timur Tengah yang tidak jalan? Kan Apjati pun waktu itu menjawab dengan alasan 

karena situasi pandemi Covid-19," kata Kartiko dalam keterangan kepada wartawan, Jumat 

(8/7/2022).Menurut Kartiko, saat itu juga ada pertanyaan publik kenapa Sistem Penempatan Satu Kanal 

(SPSK) sejak tahun 2018 tidak berjalan sampai hari ini.Apjati pun akhirnya berkilah ini lantaran masalah 

pandemi Covid-19. Jadi tuduhan Apjati ini menjadi tidak relevan dan terkesan ingin menyalahkan BP2MI. 

Pernyataan Apjati, ungkapnya, sangat tendensius."Terkait penempatan PMI sektor domestik, termasuk 

Taiwan. Selain karena Covid-19, BP2MI dan Taiwan terus berunding hingga tiga kali melalui pertemuan 

Joint Task Force yang juga dihadiri Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan IETO-TETO. 
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Dalam setiap pertemuan itu, BP2MI mendesak Taiwan untuk melakukan dua hal," tuturnya.Kartiko pun 

merinci dua hal tersebut. Pertama, BP2MI menuntut Taiwan menaikan gaji PMI untuk sektor domestik 

yang sejak tahun 2017 tidak pernah naik.Kedua, meminta Taiwan menghilangkan Komponen biaya Fee 

Agency sebesar 60 ribu NT$ atau sekira Rp32 juta dari Surat Pernyataan Biaya Penempatan yang selama 

bertahun-tahun menjadi beban PMI."Beban PMI selama ini kurang lebih Rp32 juta. Apa yang dilakukan 

BP2MI itu untuk kepentingan PMI. Harusnya ini yang direspon positif pihak asosiasi (APJATI) kalau mereka 

mau berjuang untuk PMI. Kalau mereka tidak merespon perjuangan BP2MI ini dengan positif, maka 

pertanyaannya asosiasi dan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) ini berpihak 

kepada siapa? Apakah berpihak kepada PMI atau hanya memikirkan kepentingan bisnisnya?" 

tegasnya.Kartiko kemudian menegaskan Taiwan akhirnya menyetujui permintaan BP2MI. Dimana, gaji 

PMI dinaikkan dan menghilangkan komponen biaya Fee Agency."Dan alhamdulillah, pertemuan terakhir 

dalam Joint Task Force IETO-TETO yang juga dihadiri oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, Taiwan 

akhirnya menyetujui apa yang dituntut oleh BP2MI tentang kenaikan gaji dari 17 ribu NT$ menjadi 20 

ribu NT$. Artinya terjadi kenaikan 3 ribu NT$ setiap bulannya untuk PMI kita. Kalau dihitung 3 tahun masa 

kontrak maka PMI Mendapatkan tambahan Rp54 juta. Ini kemenangan bagi PMI yang diperjuangkan 

BP2MI. Tidak mungkin Taiwan menyetujui jika kita tidak tekan melalui Perbadan 09 tahun 2020 tentang 

pembebasan biaya penempatan," paparnya.Bagi Kartiko, tercapainya kesepakatan dengan Taiwan 

merupakan kemenangan bagi PMI dan negara.Karena itu, saat ini tidak boleh ada pihak-pihak lain yang 

membebani biaya PMI. Kartiko mengatakan BP2MI akan tegak lurus pada perintah undang-undang untuk 

memperjuangkan kepentingan negara dan PMI."BP2MI adalah Lembaga negara. Sehingga tidak mungkin 

keputusan lembaga negara lahir karena tekanan dan paksaan mereka yang tidak berpihak kepada 

kepentingan PMI," jelasnya.Sebelumnya, pada Selasa (5/7/2022), Kepala Staf Kepresidenan Dr. 

Moeldoko menerima kedatangan pengurus Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), di 

gedung Bina Graha Jakarta.Dalam pertemuan tersebut, Apjati mengungkapkan berbagai persoalan 

penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pasca pandemi Covid-19.Ketua Umum DPP Apjati Ayub 

Basalamah mengatakan, seiring dengan melandainya pandemi, beberapa negara sudah membuka 

kembali peluang untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia.Seperti, Malaysia, Singapura, dan Taiwan. 

Hanya saja, kata dia, sampai saat ini penempatan PMI ke beberapa negara tujuan belum bisa dilakukan 

karena terkendala sejumlah persoalan.Ia mencontohkan, penempatan PMI ke Taiwan karena belum 

terbitnya biaya struktur atau cost structur dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI)."Ada 30 ribu PMI dengan tujuan penempatan Taiwan mengantre di Sisko P2MI (Sistem 

Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indoensia). Penempatan belum bisa dilakukan karena 

Kemenaker dan BP2MI belum terbitkan cost structure," kata Ayub.Sebagai informasi, biaya struktur atau 

cost structure merupakan keseluruhan biaya bagi seseorang dalam rangka bekerja di luar negeri. 

Diantaranya mencakup biaya pelatihan, persyaratan awal, dan biaya jati diri, seperti pengurusan paspor. 

Penetapan biaya struktur merupakanDi dalam negeri, biaya struktur menjadi acuan total biaya yang 

dibebankan kepada pencari kerja, dalam hal ini PMI. Sementara bagi negara tujuan penempatan, biaya 

tersebut digunakan sebagai acuan biaya perekurtan pekerja asal Indonesia.Dalam implementasinya, 

penetapan biaya struktur dilakukan atas dasar kesepakatan antara negara asal pekerja dengan negara 

yang menjadi tujuan penempatan."Belum keluarnya cost structure ini, membuat Taiwan juga belum bisa 

menerima PMI," terang Ayub.Pada kesempatan itu, Ayub juga membeberkan, bahwa penempatan PMI 

ke Taiwan yang sudah berjalan merupakan program 2020 atau sebelum terjadi pandemi COVID19, 

dengan total 86 ribu PMI. Sementara untuk penempatan baru, ujar dia, sampai saat ini masih belum 

ada."Kondisinya stuck bapak. Untuk itu kami datang ke sini (KSP) agar persoalan ini bisa selesai," 

ucapnya.Selain persoalan penempatan PMI, Ayub juga menyampaikan tentang pentingnya penegakan 
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hukum terhadap praktik-praktik penempatan Pekerja Migran Indonesia Non Presedural.Sebab, Apjati 

menemukan, jumlah penempatan PMI Non Prosedural sangat besar, terutama ke negara-negara di Timur 

Tengah."Satu bulan bisa lima sampai tujuh ribu," jelas Ayub.Menanggapi hal itu, Moeldoko menegaskan 

akan segera mengoordinasikan persoalan biaya struktur untuk penempatan PMI dengan Kemnaker, 

BP2MI, dan pihak asosasi penempatan. Termasuk, persolan PMI Non Presedural."Penempatan PMI salah 

satu sektor unggulan untuk perekonomian Indonesia, dengan pencapaian devisa. Kita harus bisa 

mengambil peluang ini," tegas Moeldoko."Sumbangan devisa negara dari PMI sangat besar. 2021 saja 

mencapai 130 triliun rupiah," imbuhnya. 
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Title Retribusi Tenaga Asing KEK tak Bisa Masuk Kas Batam, Langsung 

ke Pusat 

Author _noname 

Media Tribun News Batam Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://batam.tribunnews.com/2022/07/08/retribusi-tenaga-asing-kek-tak-bisa-masuk-kas-

batam-langsung-ke-pusat 

Summary Saat ini baru Peraturan Daerah (Perda) retribusi yang sudah selesai dan bisa diterapkan di 

Batam. Demikian diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam, Raja 

Azmansyah. Akibat belum disetujuinya Perda tersebut, Pemko Batam masih menunda 

pemberlakuan rencana kenaikan tarif parkir kendaraan khusus. Rencananya Pemko Batam 

akan menaikkan tarif parkir khusus untuk kendaraan roda dua Rp 1.000 menjadi 2.000 per 

jam, begitu juga dengan tarif kendaraan roda empat Rp 2.000 menjadi Rp 4.000. Kepala 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti menyampaikan penerimaan retribusi 

dari IMTA sudah mulai berjalan. 

 

 

 

Saat ini baru Peraturan Daerah (Perda) retribusi yang sudah selesai dan bisa diterapkan di Batam.Perda 

tersebut akan mengatur pendapatan daerah dari Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang sejak awal 

tahun lalu tidak masuk ke dalam penerimaan daerah, karena ada perubahan.Demikian diungkapkan 

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam, Raja Azmansyah.Ia melanjutkan untuk penerapan 

pajak daerah yang diatur dalam Perda tersebut masih dalam pembahasan antara Kementerian Dalam 

Negeri dengan pihak dari Provinsi Kepulauan Riau."Lagi menunggu jadwal terkait waktu pembahasan 

Perda terkait pajak daerah tersebut," kata Raja (8/7/2022).Akibat belum disetujuinya Perda tersebut, 

Pemko Batam masih menunda pemberlakuan rencana kenaikan tarif parkir kendaraan khusus.Rencana 

awal kenaikan ini akan diterapkan April lalu atau empat bulan usai disahkan.Namun karena harus 

menunggu persetujuan dari Kemendagri, pihaknya terpaksa menunda penerapan kenaikan tarif parkir 

ini."Jadi harus menunggu dulu, nanti kalau semua sudah disetujui, baru bisa diterapkan. Sejauh ini masih 

dengan tarif yang lama," ujarnya.Rencananya Pemko Batam akan menaikkan tarif parkir khusus untuk 

kendaraan roda dua Rp 1.000 menjadi 2.000 per jam, begitu juga dengan tarif kendaraan roda empat Rp 

2.000 menjadi Rp 4.000.Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti menyampaikan 

penerimaan retribusi dari IMTA sudah mulai berjalan.Usai disetujui Perda langsung dibawa ke 
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Kementerian Tenaga Kerja, sehingga retribusi sudah masuk ke kas daerah."Sudah mulai kita terima. Kalau 

tidak salah tanggal 28 Juni sudah masuk, namun saya kurang tahu angkanya berapa," kata dia.Rudi 

menjelaskan, dalam Perda terbaru tidak semua retribusi IMTA masuk kas daerah.Hal ini sudah diatur, 

sehingga ada penurunan target Retribusi IMTA tahun ini.Aturan tersebut mengatur bahwa retribusi IMTA 

dari kawasan KEK tidak masuk ke kas daerah, dan langsung masuk ke pemasukan negara."Memang begitu 

aturannya. Jadi pekerja asing yang ada di kawasan KEK retribusinya masuk ke negara. Tentu ini akan 

berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Kalau tahun lalu kita masih bisa dapat, namun tahun tidak 

lagi," katanya.Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam ini 

menambahkan perpanjangan IMTA ini mulai dilakukan periode Agustus-September mendatang."Tentu 

kita harapkan hasilnya bisa maksimal, meskipun tidak semua retribusi IMTA masuk ke kita tahun ini," 

ujarnya. 
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Title Gubernur Ansar Apresiasi PT Infineon Technologies Batam Buka 

Studi Magang untuk Putra Daerah 

Author _noname 

Media Batam Today Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://batamtoday.com/home/read/178201/Gubernur-Ansar-Apresiasi-PT-Infineon-

Technologies-Batam-Buka-Studi-Magang-untuk-Putra-Daerah 

Summary Gubernur Kepulauan Riau, H Ansar Ahmad memuji sekaligus mengucapkan terima kasih 

kepada Managing Director PT Infineon Technologies Batam, Budi Amron yang telah 

memberikan peluang besar kepada putra daerah Kepri untuk magang di perusahaan 

tersebut. 

 

 

 

Gubernur Kepulauan Riau, H Ansar Ahmad memuji sekaligus mengucapkan terima kasih kepada 

Managing Director PT Infineon Technologies Batam, Budi Amron yang telah memberikan peluang besar 

kepada putra daerah Kepri untuk magang di perusahaan tersebut. Juga meminta melaporkan apabila ada 

hambatan dalam urusan birokrasi.Hal tersebut diungkapkan Gubernur Ansar secara langsung melalui 

video call kepada Managing Director PT Infineon Technologies Batam, Budi Amron beberapa jam sebelum 

acara Kick Off Pemagangan dimulai."Saya mengucapkan terima kasih kepada PT Infineon Technologies 

Batam yang telah memberikan kesempatan luas kepada putra-putri daerah Kepri untuk magang di sini. 

Sukses terus untuk Infineon. Ini bisa menjadi rule model bagi perusahaan lain. Sekali lagi selamat dan 

sukses ya. Kalau ada kendala-kendala dalam birokrasi laporkan ke saya," ucap Gubernur Ansar dalam 

sambungan video call kepada Budi Amron, demikian dikutip laman Diskominfo Kepri.Gubernur Ansar 

melalui video call tersebut sekaligus menyampaikan permohonan maaf berhalangan hadir untuk 

melakukan Kick Off Pemagangan Dalam Negeri Tahun 2022 di PT Infineon Technologies Batam, Rabu 

(29/6/2022) karena harus menghadiri Rakor Gubernur se-Sumatera di Pekanbaru.Selain itu, Gubernur 

Ansar juga mengirimkan video singkatnya yang berisi ucapan selamat atas terlaksananya Kick Off 

Pemagangan Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan berterima kasih kepada PT Infineon 

Technologies Batam selaku tuan rumah, atas prestasi yang sangat membanggakan di tingkat nasional 

serta sebagai role model penyelenggaraan pemagangan yang berkualitas yang mampu mengangkat 

potensi putra daerah Provinsi Kepulauan Riau.Gubernur Ansar mengutus Sekretaris Daerah Provinsi 

Kepri, Adi Prihantara untuk mewakilinya melakukan seremonial penekanan tombol Kick Off tanda 
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dimulainya pemagangan dalam negeri tahun 2022 di Provinsi Kepri.Selain itu, Gubernur Ansar juga 

mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI atas dukungan pada program 

ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau serta mengapresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang 

telah berprestasi dalam program keselamatan dan kesehatan kerja, peduli disabilitas, dan 

penyelenggaraan pemagangan."Melalui semangat penyelenggaraan pemagangan yang berkualitas, mari 

kita wujudkan tenaga kerja yang kompeten di Provinsi Kepulauan Riau," ajak Gubernur Ansar dalam video 

singkatnya yang disaksikan oleh para pimpinan perusahaan yang hadir pada acara tersebut.Sementara 

Sekdaprov Adi, menyampaikan target-target utama pembangunan Kepri, mulai dari pemulihan ekonomi, 

infrastruktur hingga peningkatan kualitas SDM Kepri. "Kami sangat mendukung penuh kegiatan seperti 

yang dilakukan PT Infineon Technologi Batam ini. Sejalan dengan program pembangunan Gubernur," 

ucap Sekda Adi.Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas mewakili Dirjen Bina 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI, M Ali Hapsah, juga mengapresiasi 

penyelenggaraan pemagangan yang dilaksanakan oleh PT Infineon Technologies Batam yang telah 

berhasil melaksanakan program pemagangan (Apprenticeship Program) selama 12 bulan dari kalangan 

perguruan tinggi.Managing Director PT Infineon Technologies Batam, Budi Amron, mengucapkan terima 

kasih atas dukungan dan perhatian Gubernur Ansar Ahmad untuk PT Infineon Technologies Batam.Budi 

menjelaskan, saat ini PT Infineon Technologies Batam berkomitmen untuk berinvestasi di Batam. Tidak 

hanya pada fasilitas tetapi juga pada pengembangan kompetensi karyawan. Hal tersebut salah satunya 

ditandai dengan diselenggarakannya program apprentice di perusahaan untuk menyiapkan tenaga ahli 

dan terampil untuk mendukung investasi Infineon selanjutnya di Batam. Bahkan memberikan peluang 

luas bagi putra-putri Kepri."Peserta magang adalah para engineer muda yang berasal dari latar belakang 

Pendidikan S1 Sains dan Teknologi di mana sebagian besar adalah putra-putri Kepri yang mengenyam 

pendidikan di perguruan tinggi di Jawa, Sumatera, dan Batam sendiri," jelasnya.Direktur Sumber Daya 

Manusia PT Infineon Technologies Batam, Wanda Abubakar, menambahkan Apprenticeship Program 

ditujukan untuk membangun kemampuan talenta muda di PT Infineon Technologies Batam."Kurikulum 

12 bulan Program apprentice di Infineon dirancang terdiri dari 25% teori dan 75% praktek. Sehingga para 

peserta magang dapat fokus meningkatkan keahlian dan pengalaman praktikal yang tidak didapatkan 

selama belajar di perguruan tinggi," ungkapnya.Selain itu dilaksanakan juga dilakukan penyerahan 

sertifikat oleh Sekdaprov Kepri Adi Prihantara kepada peserta magang yang telah menyelesaikan magang, 

penghargaan kepada perusahaan yang berprestasi dalam hal pemagangan, peduli disabilitas dan 

program K3, serta piagam atas Prestasi Senam Sehat Pekerja Juara II tingkat nasional kepada Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. 
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Title Sertifikat Kompetensi Berlogo Burung Garuda Bagi 11 Wartawan 

Utama 

Author _noname 

Media Sindikat Post Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://sindikatpost.com/2022/07/08/sertifikat-kompetensi-berlogo-burung-garuda-bagi-

11-wartawan-utama 

Summary Sertifikat Kompetensi berlogo Garuda diterbitkan setelah 11 Wartawan itu telah mengikuti 

Sertifikasi dan Uji Kompetensi Wartawan yang diselenggarakan LSP Pers Indonesia di Tempat 

Uji Kompetensi Sindikat Wartawan Indonesia (TUK SWI) jalan Kedung Anyar VII/50 Surabaya, 

Jawa Timur pada tanggal 30 Mei 2022 dan 27 Juni 2022. 11 Wartawan Utama adalah Gatot 

Irawan, Abdur Rachman, Antonius Andika Widya Hartono, Anto Susanto, Catur Santoso, Rizal 

Diansyah Soesanto, Siswoyo, Siti Nur Kholifah, Hariyanto, Iswahyudi, dan Lilik Abdi Kusuma. 

LSP Pers Indonesia satu-satunya lembaga Sertifikasi Kompetensi Wartawan yang berlisensi 

negara melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah menerbitkan 11 Sertifikat 

Kompetensi Wartawan Utama (Pimred dan Redpel). Salah satu yang mendapatkan Sertifikat 

Kompetensi adalah Pimpinan Redaksi Media Panjinasional Gatot Irawan mengatakan merasa 

bangga mendapat Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama dari BNSP. 

 

LSP Pers Indonesia satu-satunya lembaga Sertifikasi Kompetensi Wartawan yang berlisensi negara 

melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah menerbitkan 11 Sertifikat Kompetensi Wartawan 

Utama (Pimred dan Redpel).Sertifikat Kompetensi berlogo Garuda diterbitkan setelah 11 Wartawan itu 

telah mengikuti Sertifikasi dan Uji Kompetensi Wartawan yang diselenggarakan LSP Pers Indonesia di 

Tempat Uji Kompetensi Sindikat Wartawan Indonesia (TUK SWI) jalan Kedung Anyar VII/50 Surabaya, 

Jawa Timur pada tanggal 30 Mei 2022 dan 27 Juni 2022.11 Wartawan Utama adalah Gatot Irawan, Abdur 

Rachman, Antonius Andika Widya Hartono, Anto Susanto, Catur Santoso, Rizal Diansyah Soesanto, 

Siswoyo, Siti Nur Kholifah, Hariyanto, Iswahyudi, dan Lilik Abdi Kusuma.Salah satu yang mendapatkan 

Sertifikat Kompetensi adalah Pimpinan Redaksi Media Panjinasional Gatot Irawan mengatakan merasa 

bangga mendapat Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama dari BNSP.Pak Gatot Pimred PanjiNasional 

Bersama Asesor Dedik Sugianto"Satu-satunya lembaga negara yang berhak mengeluarkan sertifikat 

Kompetensi profesi adalah BNSP. Maka dengan pertimbangan itu, saya ikut sertifikasi Kompetensi 

Wartawan Utama yang digelar LSP Pers Indonesia yang berlisensi negara melalui BNSP," tutur Gatot. 

Jumat (8/7/2022).Dengan telah diterbitkannya Sertifikat Kompetensi dari BNSP melalui LSP Pers 

Indonesia, menandakan sistem Sertifikasi Kompetensi Nasional di bidang Pers telah berjalan dengan 

benar, karena sesuai dengan UU dan peraturan hanya BNSP melalui LSP yang terverifikasi yang berhak 

mengeluarkan Sertifikasi Kompetensi di Indonesia.Berikut Dasar Hukum Pendirian BNSP dan LSP di 

Indonesia.1. Undang-Undang N0. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 18.2. Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 61.3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 

tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3274).4. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha 

di bidang Pariwisata.5. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Latihan Kerja Nasional.6. 

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).7. 

PerMenakertrans No.PER.22/ MEN/ IX/ 2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.8. 
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PerMenakertrans No. PER. 21/ MEN/ X/ 2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia.9. PerMenakertrans No. PER 17/ MEN/ VI/ 2007 tentang Tatacara Perizinan dan 

Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.10.Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Republik Indonesia No. KEP-96A/ MEN/ VI/ 2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga 

Sertifikasi Profesi.Untuk calon peserta yang berdomisili di Jawa Timur sudah disiapkan SKW di TUK SWI 

Surabaya dan dapat menghubungi nomor 0822-4474-4044. 
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Title BSU 2022 Kapan Cair? Kemnaker Sampaikan Info Baru agar BLT 

Subsidi Gaji Rp1 Juta Masuk Rekening 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094952528/bsu-2022-kapan-cair-kemnaker-

sampaikan-info-baru-agar-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-rekening 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kapan mencairkan BSU 2022? Kemnaker baru-

baru ini menjelaskan alasan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta belum juga dicairkan. 

Padahal, Kemnaker sebelumnya sudah mengumumkan bahwa BSU 2022 atau BLT subsidi gaji 

Rp1 juta akan masuk rekening pekerja sebelum Hari Raya Lebaran. Kemnaker menjelaskan 

bahwa pihaknya saat ini masih menyiapkan peraturan mengenai penyaluran BSU 2022. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kapan mencairkan BSU 2022? Simak penjelasan baru berikut 

agar BLT subsidi gaji Rp1 juta masuk ke rekening pekerja.Kemnaker baru-baru ini menjelaskan alasan BSU 

2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta belum juga dicairkan.Padahal, Kemnaker sebelumnya sudah 

mengumumkan bahwa BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta akan masuk rekening pekerja sebelum 

Hari Raya Lebaran.Kemnaker menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih menyiapkan peraturan 

mengenai penyaluran BSU 2022.Selain itu, Kemnaker juga masih menyelesaikan masalah administrasi 

yang menyebabkan penyaluran BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta terhambat.Sub Koordinator 

Kepesertaan Jaminan Sosial Kemnaker Nindya Putri membenarkan alasan tersebut.Ia menjelaskan, 

penyaluran BSU 2022 memerlukan penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 

mengenai syarat dan tata cara pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta . 
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Title Pemerintah Seriusi Penyerapan SDM pada Pembangunan KITB Author _noname 

Media Jabar Publisher Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.jabarpublisher.com/index.php/2022/07/08/pemerintah-seriusi-penyerapan-

sdm-pada-pembangunan-kitb 

Summary Pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah, terus 

dilakukan Pemerintah. Salah satu prioritas utama dibentuknya KITB adalah untuk 

mendukung penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, utamanya di Provinsi 

Jawa Tengah. 

 

Pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah, terus dilakukan 

Pemerintah. Sebagai fast growing company, kawasan industri ini diproyeksikan dapat menyerap 282. 000 

tenaga kerja hingga tahun 2031.Salah satu prioritas utama dibentuknya KITB adalah untuk mendukung 

penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, utamanya di Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, 

penyiapan penyerapan tenaga kerja yang sesuai supply and demand menjadi tantangan dan perhatian 

serius dari pemerintah.Dalam kunjungannya pada 21 April 2022 lalu, Presiden RI Joko Widodo berharap 

kawasan ini akan menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya, memberikan peluang pekerjaan 

yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya.Menindaklanjuti hal tersebut, sesuai instruksi Kantor Staf 

Presiden (KSP), antar pemangku kepentingan berkolaborasi membahas penyiapan kebutuhan dan 

ketersedian SDM yang dibutuhkan di dalam industri KITB."Kalau dari sisi infrastruktur dan lain sebagainya 

jalan terus ya, termasuk pendukung-pendukungnya. Tapi yang menjadi tantangan kita sekarang ini kan 

penyiapan sumber daya manusia nya," ujar Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan usai 

kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dan Rapat Koordinasi di Bandung, Kamis (7/7/2022).Dengan 

tema 'Kolaborasi Penyiapan Tenaga Kerja dan Tenant di Kawasan Industri Terpadu Batang'. Dalam FGD 

kali ini, antar pemangku kepentingan membahas secara serius terkait peningkatan kemampuan sumber 

daya manusia daerah agar bisa terserap sebesar-besarnya untuk memenuhi tenaga kerja yang 

dibutuhkan."Kita tahu hampir di semua tempat, berharap orang lokal menjadi aktor penting dalam hal 

ini menjadi sumber tenaga kerja tersebut," ungkapnya.Lanjut Abetnego, Kita tahu bahwa selama ini kita 

masih perlu meningkatkan upaya, bagaimana orang-orang lokal bisa terserap dalam pasar tenaga kerja 

yang terbentuk karena pembangunan kawasan industri tersebut.Salah satu tantangan penyiapan tenaga 

kerja yang menjadi perhatian adalah, perubahan kawasan yang sebelumnya kawasan pertanian dan 

perikanan menjadi kawasan industri manufaktur."Pada titik tertentu yang kita hadapi masih belum cocok 

antara kesiapan tenaga kerja nya baik secara skill dengan kebutuhan yang ada. Nah ini perlu transformasi 

yang cukup cepat," ucap Abetnego.Namun dirinya melihat, kebutuhan tenaga kerja tidak selalu 

membutuhkan dari lulusan sekolah yang tinggi. Namun diutamakan skill dan soft skill yang cukup 

baik."Kita lagi mendorong bagaimana proses koordinasi dan konsolidasi antara pemerintah dan investor. 

Dalam hal ini bagaimana supply and demand dalam ketenagakerjaan itu nyambung," ungkapnya.Sering 

kali, sambung Abetnego, kita tahu jumlah yang dibutuhkan, tapi skill apa yang dibutuhkan. "Kita butuh 

informasi yang lebih detil. Ini proses yang sedang kita dorong, untuk menghindari miss match," 

katanya.Kebutuhan dalam jangka pendek tahun 2023, dibutuhkan tenaga kerja mencapai 20.533 orang. 

Dalam konteks pemenuhan tenaga kerja, pemerintah optimis. Namun keberpihakan pemerintah ingin 

memastikan orang lokal menjadi aktor penting bukan hanya jadi penonton."Tetapi bagaimana saudara-
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saudara kita masyarakat lokal menjadi pekerja-pekerja handal yang dibutuhkan sesuai bidang nya," 

harapnya.Saat ini sudah ada beragam industri manufaktur, industri kaca, industri kesehatan dan industri 

sepatu, dan lain sebagainya.Dikatakan Galih Saksono selaku Direktur Utama PT KITB mengatakan, untuk 

saat ini pembangunan Kluster 1 fase 1 di lahan 450 Ha, sudah berhasil sold out dalam waktu kurang dari 

2 tahun."Terdapat 12 investor yang sudah berkomitmen dengan kami 7 investor diantaranya sudah 

melaksanakan Perjanjian Pemanfaatan Tanah Industri (PPTI) di Grand Batang City," ujar Galih Saksono 

dalam sambutannya di FGD.Sementara, Direktur Operasional & Teknik, Adler Manarissan Siahaan 

menjelaskan, kegiatan ini upaya antar pemangku kepentingan dalam menterjemahkan visi dan misi 

Presiden RI, membangun Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya di Jawa Tengah.Upaya penyiapan 

penyerapan ketenagakerjaan, pihaknya telah menerima informasi dari tenant (pelaku industri). 

Mengumpulkan semua kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan tenant dan mencocokan dengan 

ketersediaan tenaga kerja yang ada."Tenaga kerja lokal akan menjadi prioritas. Bahwa nanti scope 

epicentrum nya akan melebar berarti itu sudah market mecanism," ujarnya."Tapi untuk sementara kita 

akan fokuskan di (Kabupaten) Batang dan sekitarnya dulu," tambahnya.Ditambahkan Budi Reing 

Wirawan, GM Human Capital Management PT KITB, melalui kegiatan FGD menjadi salah satu upaya serius 

dalam menyiapkan penyerapan tenaga kerja agar sesuai supply and demand."Kegiatan FGD dan Rapat 

Koordinasi ini sebagai katalisator penggerak ekonomi dari sisi suprastrukturnya untuk masa depan" 

imbuh.Focus Group Discussion (FGD) kali ini melibatkan antar pemangku kepentingan, mulai dari tingkat 

kementerian, antara lain; Kemendikbud Ristek RI, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, 

Bappenas, Kemenparekraf.Untuk tingkat pemerintah dareah, tingkat Propinsi Jawa Tengah, di antaranya; 

Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi.Sementara untuk Daerah tingkat II, akan melibatkan dua Kabupaten, Batang dan Cilacap. 

Untuk Pemda Kabupaten Batang, antara lain Sekretaris Daerah Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.Untuk sektor pendukung 

industri dan swasta, akan dihadiri perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, PT. Kawasan Industri 

Terpadu Batang, PT. PTPN IX, Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI), Perwakilan SMK 

Kabupaten Batang, Forum komunikasi Bursa Kerja Kab. Batang, PT Rumah Keramik Indonesia, PT. KCC 

Glass Indonesia, PT. Yih Quan Footwear Indonesia, PT. Tawada HealthCare, PT. Window Shutter 

Indonesia, PT. Cosmos Indo Ink, PT. Wavin dan PT. Jayamas Medika Industri.Kegiatan Forum Group 

Discussion (FGD) dan Rapat Koordinasi yang diselenggarakan selama dua hari ini menghasilkan maklumat 

yang ditandangani bersama oleh seluruh peserta.Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang 

diselenggarakan selama dua hari ini, merupakan implementasi tanggung jawab PT. Kawasan Industri 

Terpadu Batang dalam upaya mendukung penyiapan SDM Indonesia yang kompeten, terampil dan 

unggul. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi satu bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT. KITB 

dalam pemberdayaan tenaga kerja untuk Grand Batang City. 
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Title Gubernur Kepri Ansar, Puji PT Infineon Buka Studi 

Magang Untuk Putra Daerah - Lidiknews 

Author Kaltengtoday.Com 

Media Lidiknews.co.id Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://lidiknews.co.id/seputar-kepri/gubernur-ansar-puji-pt-infineon-buka-studi-magang-

untuk-putra-daerah 

Summary KEPRI- Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad memuji sekaligus mengucapkan terima 

kasih kepada Managing Director PT Infineon Technologies Batam Budi Amron yang telah 

memberikan peluang besar kepada putra daerah Kepri untuk magang di perusahaan 

tersebut. Dikutip dari website diskominfo Pemprov Kepri, Jum'at 8 Juli 2022. "Saya 

mengucapkan terima kasih kepada PT Infineon Technologies Batam yang telah memberikan 

kesempatan luas kepada putra-putri daerah Kepri untuk magang di sini. Gubernur Ansar 

mengutus Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Edy Prihantara untuk mewakilinya melakukan 

seremonial penekanan tombol Kick Off tanda dimulainya pemagangan dalam negeri tahun 

2022 di Provinsi Kepri. 

 

 

 

KEPRI - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad memuji sekaligus mengucapkan terima kasih kepada 

Managing Director PT Infineon Technologies Batam Budi Amron yang telah memberikan peluang besar 

kepada putra daerah Kepri untuk magang di perusahaan tersebut. Juga meminta melaporkan apabila ada 

hambatan dalam urusan birokrasi. LIDIKNEWS.CO.ID- Hal tersebut diungkapkan Gubernur Ansar secara 

langsung melalui video call kepada Managing Director PT Infineon Technologies Batam Budi Amron 

beberapa jam sebelum acara Kick Off Pemagangan dimulai. Dikutip dari website diskominfo Pemprov 

Kepri, Jum'at 8 Juli 2022. "Saya mengucapkan terima kasih kepada PT Infineon Technologies Batam yang 

telah memberikan kesempatan luas kepada putra-putri daerah Kepri untuk magang di sini. Sukses terus 

untuk Infineon. Ini bisa menjadi rule model bagi perusahaan lain. Sekali lagi selamat dan sukses ya. Kalau 

ada kendala-kendala dalam birokrasi laporkan ke saya," ucap Gubernur Ansar dalam sambungan video 

call kepada Budi Amron. Gubernur Ansar melalui video call tersebut sekaligus menyampaikan 

permohonan maaf berhalangan hadir untuk melakukan Kick Off Pemagangan Dalam Negeri Tahun 2022 

di PT Infineon Technologies Batam, Rabu 29 Juni 2022 lalu, karena harus menghadiri Rakor Gubernur se-

Sumatera di Pekanbaru. Selain itu, Gubernur Ansar juga mengirimkan video singkatnya yang berisi 
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ucapan selamat atas terlaksananya Kick Off Pemagangan Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 

2022 dan berterima kasih kepada PT Infineon Technologies Batam selaku tuan rumah, atas prestasi yang 

sangat membanggakan di tingkat nasional serta sebagai role model penyelenggaraan pemagangan yang 

berkualitas yang mampu mengangkat potensi putra daerah Provinsi Kepulauan Riau. Gubernur Ansar 

mengutus Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Edy Prihantara untuk mewakilinya melakukan seremonial 

penekanan tombol Kick Off tanda dimulainya pemagangan dalam negeri tahun 2022 di Provinsi Kepri. 

Selain itu, Gubernur Ansar juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI atas 

dukungan pada program ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau serta mengapresiasi kepada 

perusahaan-perusahaan yang telah berprestasi dalam program keselamatan dan kesehatan kerja, peduli 

disabilitas, dan penyelenggaraan pemagangan. "Melalui semangat penyelenggaraan pemagangan yang 

berkualitas, mari kita wujudkan tenaga kerja yang kompeten di Provinsi Kepulauan Riau," ajak Gubernur 

Ansar dalam video singkatnya yang disaksikan oleh para pimpinan perusahaan yang hadir pada acara 

tersebut. Dalam sambutannya Sekdaprov Adi menyampaikan target-target utama pembangunan Kepri, 

mulai dari pemulihan ekonomi, infrastruktur hingga peningkatan kualitas SDM Kepri. "Kami sangat 

mendukung penuh kegiatan seperti yang dilakukan PT Infineon Technologi Batam ini. Sejalan dengan 

program pembangunan Gubernur," ucap Sekda Adi. Sementara itu, Direktur Bina Penyelenggaraan 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas mewakili Dirjen Bina Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian 

Ketenagakerjaan RI M. Ali Hapsah dalam sambutannya mengapresiasi penyelenggaraan pemagangan 

yang dilaksanakan oleh PT Infineon Technologies Batam yang telah berhasil melaksanakan program 

pemagangan (Apprenticeship Program) selama 12 bulan dari kalangan perguruan tinggi. Managing 

Director PT Infineon Technologies Batam, Budi Amron mengucapkan terima kasih atas dukungan dan 

perhatian Gubernur Ansar Ahmad untuk PT Infineon Technologies Batam. Budi menjelaskan bahwa saat 

ini PT Infineon Technologies Batam berkomitmen untuk berinvestasi di Batam. Tidak hanya pada fasilitas 

tetapi juga pada pengembangan kompetensi karyawan. Hal tersebut salah satunya ditandai dengan 

diselenggarakannya program apprentice di perusahaan untuk menyiapkan tenaga ahli dan terampil 

untuk mendukung investasi Infineon selanjutnya di Batam. Bahkan memberikan peluang luas bagi putra-

putri Kepri. "Peserta magang adalah para engineer muda yang berasal dari latar belakang Pendidikan S1 

Sains dan Teknologi di mana sebagian besar adalah putra-putri Kepri yang mengenyam pendidikan di 

perguruan tinggi di Jawa, Sumatera, dan Batam sendiri," jelasnya. Direktur Sumber Daya Manusia PT 

Infineon Technologies Batam, Wanda Abubakar, menambahkan Apprenticeship Program ditujukan untuk 

membangun kemampuan talenta muda di PT Infineon Technologies Batam. "Kurikulum 12 bulan Program 

apprentice di Infineon dirancang terdiri dari 25% teori dan 75% praktek. Sehingga para peserta magang 

dapat fokus meningkatkan keahlian dan pengalaman praktikal yang tidak didapatkan selama belajar di 

perguruan tinggi," ungkapnya. Selain itu dilaksanakan juga dilakukan penyerahan sertifikat oleh 

Sekdaprov Kepri Adi Prihantara kepada peserta magang yang telah menyelesaikan magang, penghargaan 

kepada perusahaan yang berprestasi dalam hal pemagangan, peduli disabilitas dan program K3, serta 

piagam atas Prestasi Senam Sehat Pekerja Juara II tingkat nasional kepada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. 
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Title BNSP dan LSP Pers Indonesia Resmi Terbitkan Sertifikat 

Kompetensi Wartawan | Timor Line 

Author Pt. Viva Media 

Baru - Viva 

Media Timorline.com Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://timorline.com/2022/07/08/bnsp-dan-lsp-pers-indonesia-resmi-terbitkan-sertifikat-

kompetensi-wartawan 

Summary Sertifikatnya pun dicetak dan diterbitkan oleh, menambah kualitas kami selalu pemegang," 

Mairizal, peserta witness SKW Padang, Sumatera. Com- Profesi ( ) menerbitkan (SKW) 4 buah 

Skema pada (08/07/2022), Profesi ( ) mengeluarkan berlogo burung Garuda puluhan 

Redaksi, Redaktur, reporter, dan kameramen yang kompeten oleh penguji. Skema yang 

disertifikasi itu adalah Skema Utama, Madya, Muda Reporter, dan Muda Kameramen. Hence 

Mandagi yang juga menjabat Serikat Republik atau menjelaskan, panjang pengurusan lisensi 

yang menyita waktu, tenaga, dan kesabaran, terbitnya oleh. 

 

 

 

oleh JAKARTA, TIMORline. com - Profesi ( ) menerbitkan (SKW) 4 buah Skema pada (08/07/2022), Profesi 

( ) mengeluarkan berlogo burung Garuda puluhan Redaksi, Redaktur, reporter, dan kameramen yang 

kompeten oleh penguji. Skema yang disertifikasi itu adalah Skema Utama, Madya, Muda Reporter, dan 

Muda Kameramen. " merupakan. kini memiliki yang diakui ," ujar, Hence Mandagi melalui siaran yang 

dikirim, (08/07/2022). Hence Mandagi yang juga menjabat Serikat Republik atau menjelaskan, panjang 

pengurusan lisensi yang menyita waktu, tenaga, dan kesabaran, terbitnya oleh. Polemik seputar Dirjen 

IKP dan Informatika Usman Kansong, Mandagi, diperdebatkan. Dia juga menegaskan, tekanan agar 

mendapatkan pengakuan dilakukan namun seharusnya menabrak norma dan perundang-undangan. 

Ditambahkan pula, pengakuan seharusnya hanya pejabat bahwa satu-satunya yang berwenang 

melaksanakan. " mengikuti prosedur dan pemerintahan profesi dan mengambil pintas," saran Mandagi. 

Mandagi juga menyatakan dan membantu melanjutkan Harmonisasi Pelaksanaan. pertemuan dan, 

beberapa waktu lalu Kemenaker, seharusnya ditindaklanjuti oleh. "Itu yang seharusnya dikerjakan oleh 

yakni melakukan harmonisasi dan mengurus registrasi Kemenaker. meminta legitimasi lain yang memiliki 

menentukan domain pelaksanaan SKW," ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Pengarah Soegiharto 

Santoso menandaskan, terbitnya oleh melalui seharusnya mengakhiri diskursus tentang pelaksanaan. 

Apalagi sebelumnya telah memperoleh dukungan regulator nomor: B- 263/BLSDM/HM.03.04 /08/, 
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tertanggal 24 Agustus dan Informatika, yang isinya berbunyi : " kami bahwa dan Informatika menyambut 

pemberian lisensi Profesi tenaga menghadapi 4.0. dan Informatika instansi teknis Pembina dan 

informatika, menyatakan pemberian lisensi harapan tersebut berperan daya saing dan produktivitas 

tenaga bidang ." Mengenai Kemenkominfo, ditanggapi karena pihaknya mengaku diundang 

permasalahan SKW antarpara. Selain itu, lanjutnya, keputusan yang berkaitan pelaksanaan oleh melalui 

keputusan 0/ -DP/IV/2022 tertanggal 27 April 2022 setebal 4 halaman lampirannya setebal 3 halaman. 

keputusan itu dicantumkan memperhatikan tentang Republik dan Profesi pada Rabu, 6 April 2022. 

Kemudian keputusannya menetapkan Tentang Penegasan. Pada poin kesatu, mengeluarkan Keputusan 

yang menegaskan, pelaksanaan sebagaimana Peraturaan Nomor 01/ -DP/X2018 tertanggal 8 Oktober 

2018. poin kedua, menyatakan bertangungjawab dan profesi yang telah diatur tentang. Oleh karena itu, 

dia mengatakan, telah jelas dan terang. (SKW) yang diterbitkan oleh yang terlisensi oleh tanggungjawab 

dan tanggungjawab. "Sehingga, (SKW) yang diterbitkan oleh melalui patut oleh, terutama oleh para 

pejabat pemerintahan dan ." kata Hoky sapaan akrabnya, Hoky lupa menyampaikan dan ucapan 

terimakasih yang telah mensuport berdirinya, terutama Republik Ida Fauziyah, Jhonny Plate, dan Kunjung 

Masehat beserta. Menanggapi terbitnya, Redaksi Duta Mairizal, satu peserta Utama, mengaku senang 

dan merasa. " adalah yang berkelas karena berdasarkan yang diregistrasi Kemenaker. Sertifikatnya pun 

dicetak dan diterbitkan oleh, menambah kualitas kami selalu pemegang ," Mairizal, peserta witness SKW 

Padang, Sumatera. itu, Dedik Sugianto selaku penguji mengajak ragu atau bimbang menentukan pilihan 

mengikuti SKW. "Kalau dan mengakui, lagi kita percaya bahwa maupun sertifkasi mana yang bonafid dan 

berkelas," demikian Dedik yang juga menjabat Sindikat -SWI. ( */TL ) ____________ Catatan Redaksi : 

Apabila yang merasa dirugikan dan/atau keberatan penayangan artikel dan/atau berita tersebut, Anda 

mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi Redaksi kami, sebagaimana 

diatur 1 ayat (11) dan (12) - Nomor 40 1999 tentang. Artikel/berita dimaksud dikirimkan melalui email: 

redaksitimorline@gmail.com/cyriakuskiik68@gmail.com Bagikan ini:  
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Title Kepala BP2MI Di duga Telah Melakukan Kebohongan Publik 

Presiden Diminta Panggil Beny Rhamdani 

Author Redaktur 

Pelaksana 

Media Mediahumaspolri.com Reporter  
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Link http://www.mediahumaspolri.com/kepala-bp2mi-di-duga-telah-melakukan-kebohongan-

publik-presiden-diminta-panggil-beny-rhamdani 

Summary Mohon kiranya Bapak Presiden Jokowidodo segera memanggil kepala BP2MI Beny Rhamdani 

untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Engevaluasi kinerja nya yang 

menyalahgunakan wewenang jabatan membuat banyak Kegaduhan dalam Tata Kelola 

Penempatan PMI dan ini sangat berbahaya bagi kepentingan negara dan Bangsa, 

kepentingan NKRI dan kepentingan Merah Putih. 

 

 

 

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dikepalai oleh Beny Rhamdani diduga kuat 

telah melakukan kebohongan Publik dalam Conferensi Pers nya pada Kamis 07/07/22 kemarin dimana 

beliau mengatakan bahwa kenaikan Gaji seluruh Pekerja Asing dan penghapusan agency fee di dalam 

Cost Structure untuk Pekerja Domestic khususnya Pekerja Migran Indonesia di Taiwan merupakan hasil 

upayanya melakukan negosiasi beberapa kali dengan pihak Taiwan.Komisi Nasional Lembaga 

Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP-KPK) melalui Wasekjend 1 Amri Abdi Piliang, 

kembali Angkat bicara meluruskan terkait Press Conference yang disuarakan oleh Kepala BP2MI Beny 

Rhamdani (07/07/22) yang isinya adalah kebohongan Publik untuk menutupi boroknya yang telah 

menghamburkan banyak anggaran untuk membuat Peraturan kepala BP2MI No.09 Tahun 2020 yang 

tidak bisa berjalan, Kepeutusan-keputusan Kepala BP2MI No.214 Tahun 2021, Nomor 72, 101, 102, 103, 

104 Tahun 2022, yang banyak bertentangan dengan Undangan-undang dan mengakibatkan banyak 

kegaduhan hingga menimbulkan stagnassi penempatan PMI yang Resmi dan Prosedural yang saat ini 

dikuasai oleh penempatan Ilegal dan Nonprosedural yang dilakukan oleh para mafia sindikasi.Amri 

mengatakan bahwa Pemerintah Taiwan sesungguhnya sudah berniat sejak lama akan menaikan standar 

upah bagi Pekerja Asing khususnya sektor Domestic dengan tujuan untuk mengurangi angka Pekerja 

Asing kaburan yang upahnya lebih rendah dari Pekerja sector Industry, namun karena dunia dilanda 

wabah Covid-19 dan harus melaksanakan lockdown, akhirnya harus menunda kenaikan upah bagi para 

Pekerja Asing di Taiwan, ujar Amri.Setelah Wabah pandemi covid-19 telah berakhir dan dibukanya 
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kembali aktifitas kerja tanpa pembatasan, maka Pemerintah Taiwan dalam Hal ini Ministry Of Labour 

(MOL) kembali memanggil para pejabatnya untuk merampungkan Rancangan kenaikan Uoah Pekerja 

Asing di Taiwan demi percepatan pemulihan Ekonomi Taiwan dan juga Negara-negara sumber penyuplai 

Pekerja Asing termasuk Indonesia, maka ditetbitkanlah Keputusan Dirjen Binapenta No.B-

3/2698/PK.02.03/VII/2022, tanggal 5 Juli 2022 Tentang Join Task Force, yang isinya menyebutkan tidak 

mengacu kepada Perka BP2MI No.09 Tahun 2020 yang pernah Beny Rhamdani bersumpah akan mundur 

dari jabatan sebagai kepala BP2MI apabila Perka BP2MI tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, ujar 

Amri. Hal ini dimanfaatkan sebagai mommentum oleh Beny untuk menutupi kelemahan Perka BP2MI 

No.09 Tahun 2020 dan ada pihak yang membisikan kepada Kepala BP2MI Beny Rhamdani untuk curi 

momment, maka langsung Beny seperti orang "KEBELET" mau buang air melakukan Klim dengan 

pencitraan diri melalui Press Conference dan mengatakan bahwa hal ini merupakan hasil kerja keras 

BP2MI yang melakukan banyak pertemuan dengan Pemerintah Taiwan adalah omong kosong, karena 

surat permohonan dilayangkan oleh Menteri Tenaga Kerja, bukan BP2MI, dan dikeluarkanlah Kepdirjen 

Nomor B-3/2698/PK.02.03/VII/2022, tertanggal 5 Juli 2022 Tentang Join Task force, ujar Amri.Mengenai 

penghapusan Agency Fee sebesar 60.000 NT selama kontrak (Pertahunnya 20.000 NT) juga merupakan 

blow up Pencitraan diri dan kebohongan publik karena sesungguhnya Pengajuan penghapusan Agency 

Fee yang ada di dalam Cost Structure baru yang saat ini sedang di susun oleh Kemnaker RI namun 

praktiknya di lapangan tetap akan dikenakan Biaya Agency sebagai pepanjangan tangan dari Majikan dan 

P3MI apabila terjadi permasalahan dengan PMI nya, ujar Amri.Mohon kiranya Bapak Presiden 

Jokowidodo segera memanggil kepala BP2MI Beny Rhamdani untuk mempertanggungjawabkan 

perbuatannya dan Engevaluasi kinerja nya yang menyalahgunakan wewenang jabatan membuat banyak 

Kegaduhan dalam Tata Kelola Penempatan PMI dan ini sangat berbahaya bagi kepentingan negara dan 

Bangsa, kepentingan NKRI dan kepentingan Merah Putih. 
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Title BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Cair Kapan? 

Ini Prediksi Jadwalnya 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783843946/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-cair-kapan-ini-prediksi-jadwalnya 

Summary BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair kapan? AYOSURABAYA.COM-- 

Pertanyaan terkait jadwal BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair masih 

bergulir. Pasalnya, BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 yang digadang-gadang 

cair April sebelum hari raya Idul Fitri, belum juga ada kabar penyaluran hingga saat ini. Pihak 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai penyelenggara program BSU BLT subsidi 

gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp 1 juta belum juga memberikan tanggal pasti pencairan 

dana. 

 

 

 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair kapan? Apakah Agustus seperti tahun lalu? Simak 

prediksi jadwalnya.AYOSURABAYA.COM -- Pertanyaan terkait jadwal BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 cair masih bergulir.Pasalnya, BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

yang digadang-gadang cair April sebelum hari raya Idul Fitri, belum juga ada kabar penyaluran hingga 

saat ini.Pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai penyelenggara program BSU BLT subsidi 

gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp 1 juta belum juga memberikan tanggal pasti pencairan 

dana.Lantas, kapan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair? Apakah Agustus seperti 

tahun lalu?Sebagai informasi, program BSU 2022 diberikan dengan tujuan dapat meningkatkan 

kemampuan ekonomi masyarakat, terutama bagi para pekerja atau buruh yang terdampak Covid-

19.Meski kasus positif di Indonesia telah mengalami penurunan, dampak ekonomi akibat Covid-19 masih 

terasa sampai saat ini, terutama bagi para pekerja. 
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Title Menyambut KITB, Stafsus Menaker: Jangan Sampai Warga Batang 

Hanya Jadi Penonton 

Author Rizlia Khairun 

Nisa 

Media Merdeka Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdeka.com/peristiwa/menyambut-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-

warga-batang-hanya-jadi-penonton.html 

Summary Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan 

menyerap banyak tenaga kerja. 

 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan menyerap 

banyak tenaga kerja. Hingga tahun 2031, kawasan industri raksasa itu diproyeksikan membutuhkan 282 

ribu tenaga kerja. Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini belum tentu akan mengatasi tingginya 

angka pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan 

SDM-nya tidak disiapkan.Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono 

Rusydie Cakrawangsa pada Focus Grup Discussion dan Rapat Koordinasi lintas-stakeholder bertema 

'Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB' yang digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu-

Kamis (6-7/7) di Bandung, Jawa Barat."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru 

industrialisasi ini. Oleh karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap 

masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," kata Caswiyono.Caswiyono 

mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan berbagai kebijakan dan melakukan 

berbagai langkah guna mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB dari sisi ketenagakerjaan. 

Putra asli Batang ini menyatakan telah menyiapkan 10 jurus untuk mendukung KITB. Pertama, menyusun 

proyeksi dan rencana tenaga kerja makro dan mikro di KITB yang salah satunya berisi peta kebutuhan 

tenaga kerja.Kedua, mengembangkan sistem informasi pasar kerja di KITB yang terintegrasi dan mudah 

diakses. Ketiga, meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di Batang dan sekitarnya. 

Keempat, memasifikasi sertifikasi kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja yang bersertifikat. Kelima, 

memperkuat dan mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-lembaga pendidikan."Keenam, 

kami akan mendekatkan pelayanan ketenagakerjaan di KITB melalui pembangunan Anjungan SIAPkerja, 

yaitu sebuah tempat pelayanan satu pintu yang terintegrasi dan dapat diakses secara mudah baik oleh 

masyarakat, perusahaan maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan," terang Caswiyono.Ketujuh, 

mengembangkan program perluasan kesempatan kerja, baik di dalam hubungan kerja maupun di luar 

hubungan kerja bagi masyarakat sekitar. Kedelapan, melakukan reskilling bagi karyawan PT Perkebunan 

Nusantara (PTPN) yang terdampak. Kesembilan, mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) 

di Batang untuk memastikan penyandang disabilitas juga dapat bekerja di KITB.Untuk mengonsolidasikan 

semua itu, Kemnaker akan memfasilitasi pembentukan Skill Development Center (SDC), yaitu sebuah 

forum kolaborasi multi-stakeholder dalam mempersiapkan tenaga kerja kompeten di KITB."Atas arahan 

dan dukungan KSP, kami akan membentuk SDC di Kabupaten Batang yang terdiri dari berbagai dinas 

terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, Manajemen KITB, Asosiasi Pengusaha/Industri, 

penyelenggara pelatihan kerja, dan penyelenggara pendidikan vokasi," ucapnya.Forum yang dipimpin 

langsung oleh Deputi II KSP, Abetnego Tarigan, itu diakhiri dengan penandatanganan maklumat bersama 

oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, PT KITB, Lembaga Pelatihan, Lembaga Pendidikan, dan 

Industri/tenant, yang berisi komitmen bersama dalam penyediaan tenaga kerja di KITB. 
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Title Anwar Sanusi Ungkap Perubahan Iklim Miliki Dampak Luas 

Masalah Ketenagakerjaan - Dobrak 

Author Reza Fauzan 

Media Dobrak.co Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.dobrak.co/news/pr-933844006/anwar-sanusi-ungkap-perubahan-iklim-miliki-

dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan 

Summary Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara pada Forum L20 Road To Bali secara 

virtual pada Jumat (8/7/2022). 

 

 

 

 Perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respon global. Ini bukan hanya masalah 

lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial dan ekonomi. Perubahan iklim juga memiliki dampak yang luas 

pada masalah ketenagakerjaan. Indonesia telah menunjukkan komitmen iklim yang luar biasa dalam 

dekade terakhir. Sejak ratifikasi Paris Agreement tahun 2016. Pemerintah telah memasukkan 

pertimbangan tentang iklim ke dalam agenda pembangunan dan kebijakan nasional dengan menetapkan 

net zero emission. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara pada Forum L20 Road To Bali secara virtual pada 

Jumat (8/7/2022).Anwar Sanusi mengatakan, inisiatif awal diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

yang berencana mengembangkan aksi nasional terhadap dampak perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan kritis. "Dalam aksi nasional ini, Kemnaker akan membuat rencana 

jangka pendek untuk merespon isu transisi yang berkeadilan," katanya. Ia menambahkan, saat ini 

Indonesia menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan yang menuntut Indonesia harus lebih inovatif 

dalam menemukan cara lebih efektif untuk merespon perubahan pola dan tuntutan di pasar tenaga 

kerja.Tugas mengatasi perubahan iklim tidak hanya mendesak, tetapi juga berkaitan erat dengan 

pemulihan yang inklusif dan langgeng dari pandemi. "Dengan komitmen dan kerja sama internasional, 

kita dapat melakukan transisi ke net zero emission dan mencapai ketahanan iklim, sehingga kawasan kita 

muncul lebih kuat dari sebelumnya," ucap Anwar Sanusi . 
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Title Warga Batang Jangan Hanya Jadi Penonton di KITB Author _noname 

Media Bisnistoday.co.id Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Negative 

Link http://bisnistoday.co.id/warga-batang-jangan-hanya-jadi-penonton-di-kitb 

Summary Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan 

menyerap banyak tenaga kerja. Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini belum tentu 

akan mengatasi tingginya angka pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa 

Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak disiapkan. 

 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan menyerap 

banyak tenaga kerja. Hingga tahun 2031, kawasan industri raksasa itu diproyeksikan membutuhkan 282 

ribu tenaga kerja. Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini belum tentu akan mengatasi tingginya 

angka pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan 

SDM-nya tidak disiapkan.Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono 

Rusydie Cakrawangsa pada Focus Grup Discussion dan Rapat Koordinasi lintas-stakeholder bertema 

"Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu-

Kamis (6-7/7) di Bandung, Jawa Barat."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru 

industrialisasi ini. Oleh karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap 

masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," kata Caswiyono.Caswiyono 

mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan berbagai kebijakan dan melakukan 

berbagai langkah guna mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB dari sisi ketenagakerjaan. 

Putra asli Batang ini menyatakan telah menyiapkan 10 jurus untuk mendukung KITB. Pertama, menyusun 

proyeksi dan rencana tenaga kerja makro dan mikro di KITB yang salah satunya berisi peta kebutuhan 

tenaga kerja.Kedua, mengembangkan sistem informasi pasar kerja di KITB yang terintegrasi dan mudah 

diakses. Ketiga, meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di Batang dan sekitarnya. 

Keempat, memasifikasi sertifikasi kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja yang bersertifikat. Kelima, 

memperkuat dan mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-lembaga pendidikan." Keenam, 

kami akan mendekatkan pelayanan ketenagakerjaan di KITB melalui pembangunan Anjungan SIAPkerja, 

yaitu sebuah tempat pelayanan satu pintu yang terintregrasi dan dapat diakses secara mudah baik oleh 

masyarakat, perusahaan maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan," terang Caswiyono.Ketujuh, 

mengembangkan program perluasan kesempatan kerja, baik di dalam hubungan kerja maupun di luar 

hubungan kerja bagi masyarakat sekitar. Kedelapan, melakukan reskilling bagi karyawan PT Perkebunan 

Nusantara (PTPN) yang terdampak. Kesembilan, mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) 

di Batang untuk memastikan penyandang disabilitas juga dapat bekerja di KITB.Untuk mengonsolidasikan 

semua itu, Kemnaker akan memfasiltasi pembentukan Skill Development Center (SDC), yaitu sebuah 

forum kolaborasi multi-stakeholder dalam mempersiapkan tenaga kerja kompeten di KITB."Atas arahan 

dan dukungan KSP, kami akan membentuk SDC di Kabupaten Batang yang terdiri dari berbagai dinas 

terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, Manajemen KITB, Asosiasi Pengusaha/Industri, 

penyelenggara pelatihan kerja, dan penyelenggara pendidikan vokasi," ucapnya.Forum yang dipimpin 

langsung oleh Deputi II KSP, Abetnego Tarigan, itu diakhiri dengan penandatanganan maklumat bersama 

oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, PT KITB, Lembaga Pelatihan, Lembaga Pendidikan, dan 

Industri/tenant, yang berisi komitmen bersama dalam penyediaan tenaga kerja di KITB./ 
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Title Cara Cek BSU 2022, Rp 1 Juta Cair ke Rekening atau Belum? Akses 

Lewat HP Segera untuk Cari Nama Anda 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793844132/cara-cek-bsu-2022-rp-1-juta-cair-ke-

rekening-atau-belum-akses-lewat-hp-segera-untuk-cari-nama-anda 

Summary BLT 1 juta ini akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja dengan total anggaran Rp8,8 triliun. 

Cara cek BSU 1 juta lewat HP, sangat mudah dilakukan. Simak cara cek BSU 2022 cair atau 

belum lewat HP, mudah tanpa pulsa, nama Anda terdaftar?. BSU (Bantuan Subsidi Upah) 

atau BLT (Bantuan Langsung tunai) akan kembali cair dalam waktu dekat. 

 

 

 

Simak cara cek BSU 2022 cair atau belum lewat HP, mudah tanpa pulsa, nama Anda terdaftar?BSU 

(Bantuan Subsidi Upah) atau BLT (Bantuan Langsung tunai) akan kembali cair dalam waktu dekat.Cara 

cek BSU 2022 cair atau belum lewat HP dapat dilakukan guna mengetahui apakah nama Anda terdaftar 

sebagai penerima.: Pencairan BSU 2022 Masih Menunggu Penerbitan Permenaker, Pastikan Anda Sudah 

Lakukan Hal IniSeperti diketahui, program BSU ini diperuntukkan bagi para pekerja dengan upah Rp3,5 

juta atau di bawah UMR.BLT 1 juta ini akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja dengan total anggaran 

Rp8,8 triliun. Meski begitu, pemerintah sendiri belum merilis jadwal pasti mengenai pencairan dana 

itu.Cara cek BSU 1 juta lewat HP, sangat mudah dilakukan. Berikut 5 langkah seperti dikutip dari 

Suara.Com:: Kode! BSU 2022 Cair Agustus? Ini Kata Kemnaker1. Kunjungi website kemnaker.go.id. 
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Title Kemenaker Siapkan Tenaga Kerja Kompeten untuk Kawasan 

Industri Terpadu Batang 

Author Annasa Rizki 

Kamalina 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20220708/12/1552811/kemenaker-siapkan-tenaga-kerja-

kompeten-untuk-kawasan-industri-terpadu-batang 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan akan segera memberikan fasilitas pembentukan Skill 

Development Center (SDC) di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Untuk itu, perlu 

adanya pengembangan kemampuan khususnya bagi warga lokal Batang di mana KITB tengah 

dibangun. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan akan segera memberikan fasilitas pembentukan Skill Development Center 

(SDC) di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).SDC merupakan sebuah forum kolaborasi multi-

stakeholder dalam mempersiapkan tenaga kerja kompeten di KITB.Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan 

Caswiyono Rusydie Cakrawangsa menyampaikan proyek strategis nasional tersebut akan menyerap 

banyak tenaga kerja, bahkan hingga 2031 diproyeksikan membutuhkan 282. 000 tenaga kerja.Untuk itu, 

perlu adanya pengembangan kemampuan khususnya bagi warga lokal Batang di mana KITB tengah 

dibangun."Kami akan membentuk SDC di Kabupaten Batang yang terdiri dari berbagai dinas terkait di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, Manajemen KITB, Asosiasi Pengusaha/Industri, 

penyelenggara pelatihan kerja, dan penyelenggara pendidikan vokasi," ucapnya dalam Focus Group 

Discussion dan Rapat Koordinasi lintas-stakeholder bertema 'Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB' 

dikutip dari keterangan resmi Kemenaker, Jumat (8/7/2022).Pasalnya, meski potensi lapangan kerja akan 

semakin besar, namun belum tentu akan mengatasi tingginya angka pengangguran di Kabupaten Batang 

dan Provinsi Jawa Tengah jika pemerintah tidak menata pasar kerja dan SDM.Badan Pusat Statistik 

melaporkan untuk tingkat pengangguran terbuka provinsi Jawa Tengah per Februari 2022 sebesar 5,75 

persen."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi ini. Oleh 

karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk dapat 

mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," katanya.Caswiyono mengatakan Kementerian 

Ketenagakerjaan telah menyiapkan berbagai kebijakan dan melakukan berbagai langkah guna 

mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB dari sisi ketenagakerjaan.Caswiyono yang 
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merupakan putra asli Batang ini menyatakan telah menyiapkan 10 jurus untuk mendukung KITB.Pertama, 

menyusun proyeksi dan rencana tenaga kerja makro dan mikro di KITB yang salah satunya berisi peta 

kebutuhan tenaga kerja. Kedua, mengembangkan sistem informasi pasar kerja di KITB yang terintegrasi 

dan mudah diakses.Ketiga, meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di Batang dan 

sekitarnya. Keempat, memasifikasi sertifikasi kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja yang 

bersertifikat. Kelima, memperkuat dan mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-lembaga 

pendidikan."Keenam, kami akan mendekatkan pelayanan ketenagakerjaan di KITB melalui pembangunan 

Anjungan SIAPkerja, yaitu sebuah tempat pelayanan satu pintu yang terintegrasi dan dapat diakses secara 

mudah baik oleh masyarakat, perusahaan maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan," 

jelasnya.Ketujuh, mengembangkan program perluasan kesempatan kerja, baik di dalam hubungan kerja 

maupun di luar hubungan kerja bagi masyarakat sekitar. Kedelapan, melakukan reskilling bagi karyawan 

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang terdampak. Kesembilan, mendorong pembentukan Unit Layanan 

Disabilitas (ULD) di Batang untuk memastikan penyandang disabilitas juga dapat bekerja di KITB.Maka 

dari itu, jurus terakhir untuk melakukan konsolidasi semua hal tersebut, Kemenaker akan fasilitasi 

pembentukan SDC untuk mendukung tenaga kerja kompeten yang merupakan warga lokal Batang.Cek 

Berita dan Artikel yang lain di Google News 
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Title Stafsus Menaker Berkomitmen untuk Permudah Pasar Kerja di 

KITB 

Author Naufal Sinuka 

Media Juragananime.id Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://juragananime.id/artikel/103088/stafsus-menaker-berkomitmen-untuk-permudah-

pasar-kerja-di-kitb 

Summary Oleh karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap masyarakat 

lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," kata Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa pada Focus Grup Discussion dan Rapat 

Koordinasi lintas-stakeholder bertema "Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang 

digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu-Kamis (6-7/7/2022) di Bandung, Jawa 

Barat. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) telah menyiapkan berbagai kebijakan dan melakukan 

berbagai langkah guna mendukung pembangunan dan operasionalisasi Kawasan Industri Terpadu Batang 

(KITB) dari sisi ketenagakerjaan.Seperti diketahui, KITB merupakan proyek strategis nasional yang akan 

menyerap banyak tenaga kerja. Hingga tahun 2031, kawasan industri raksasa itu diproyeksikan 

membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini belum tentu akan 

mengatasi tingginya angka pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar 

kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak disiapkan."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di 

tengah deru industrialisasi ini. Oleh karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi 

terhadap masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," kata Staf Khusus 

Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa pada Focus Grup Discussion dan Rapat 

Koordinasi lintas-stakeholder bertema "Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar oleh 

Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu-Kamis (6-7/7/2022) di Bandung, Jawa Barat.Ia menyatakan telah 

menyiapkan 10 jurus untuk mendukung KITB. Pertama, menyusun proyeksi dan rencana tenaga kerja 

makro dan mikro di KITB yang salah satunya berisi peta kebutuhan tenaga kerja.Kedua, mengembangkan 

sistem informasi pasar kerja di KITB yang terintegrasi dan mudah diakses. Ketiga, meningkatkan kualitas 

dan kapasitas pelatihan kompetensi di Batang dan sekitarnya. Keempat, memasifikasi sertifikasi 

kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja yang bersertifikat. Kelima, memperkuat dan 
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mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-lembaga pendidikan."Keenam, kami akan 

mendekatkan pelayanan ketenagakerjaan di KITB melalui pembangunan Anjungan SIAPkerja, yaitu 

sebuah tempat pelayanan satu pintu yang terintregrasi dan dapat diakses secara mudah baik oleh 

masyarakat, perusahaan maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan," terang Caswiyono.Ketujuh, 

mengembangkan program perluasan kesempatan kerja, baik di dalam hubungan kerja maupun di luar 

hubungan kerja bagi masyarakat sekitar. Kedelapan, melakukan reskilling bagi karyawan PT Perkebunan 

Nusantara (PTPN) yang terdampak. Kesembilan, mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) 

di Batang untuk memastikan penyandang disabilitas juga dapat bekerja di KITB.Untuk mengonsolidasikan 

semua itu, Kemnaker akan memfasiltasi pembentukan Skill Development Center (SDC), yaitu sebuah 

forum kolaborasi multi-stakeholder dalam mempersiapkan tenaga kerja kompeten di KITB. "Atas arahan 

dan dukungan KSP, kami akan membentuk SDC di Kabupaten Batang yang terdiri dari berbagai dinas 

terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, Manajemen KITB, Asosiasi Pengusaha/Industri, 

penyelenggara pelatihan kerja, dan penyelenggara pendidikan vokasi," ucapnya.Forum yang dipimpin 

langsung oleh Deputi II KSP, Abetnego Tarigan, itu diakhiri dengan penandatanganan maklumat bersama 

oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, PT KITB, Lembaga Pelatihan, Lembaga Pendidikan, dan 

Industri/tenant, yang berisi komitmen bersama dalam penyediaan tenaga kerja di KITB. 
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Title Stafsus Menaker Berkomitmen untuk Permudah Pasar 

Kerja di KITB 

Author Fabiola Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/07/08/152402/stafsus-menaker-berkomitmen-untuk-

permudah-pasar-kerja-di-kitb 

Summary Oleh karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap masyarakat 

lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," kata Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa pada Focus Grup Discussion dan Rapat 

Koordinasi lintas-stakeholder bertema "Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang 

digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu-Kamis (6-7/7/2022) di Bandung, Jawa 

Barat. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan berbagai kebijakan dan melakukan 

berbagai langkah guna mendukung pembangunan dan operasionalisasi Kawasan Industri Terpadu Batang 

(KITB) dari sisi ketenagakerjaan.Seperti diketahui, KITB merupakan proyek strategis nasional yang akan 

menyerap banyak tenaga kerja. Hingga tahun 2031, kawasan industri raksasa itu diproyeksikan 

membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini belum tentu akan 

mengatasi tingginya angka pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar 

kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak disiapkan."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di 

tengah deru industrialisasi ini. Oleh karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi 

terhadap masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," kata Staf Khusus 

Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa pada Focus Grup Discussion dan Rapat 

Koordinasi lintas-stakeholder bertema "Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar oleh 

Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu-Kamis (6-7/7/2022) di Bandung, Jawa Barat.Ia menyatakan telah 

menyiapkan 10 jurus untuk mendukung KITB. Pertama, menyusun proyeksi dan rencana tenaga kerja 

makro dan mikro di KITB yang salah satunya berisi peta kebutuhan tenaga kerja.Kedua, mengembangkan 

sistem informasi pasar kerja di KITB yang terintegrasi dan mudah diakses. Ketiga, meningkatkan kualitas 

dan kapasitas pelatihan kompetensi di Batang dan sekitarnya. Keempat, memasifikasi sertifikasi 

kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja yang bersertifikat. Kelima, memperkuat dan 
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mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-lembaga pendidikan."Keenam, kami akan 

mendekatkan pelayanan ketenagakerjaan di KITB melalui pembangunan Anjungan SIAPkerja, yaitu 

sebuah tempat pelayanan satu pintu yang terintregrasi dan dapat diakses secara mudah baik oleh 

masyarakat, perusahaan maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan," terang Caswiyono.Ketujuh, 

mengembangkan program perluasan kesempatan kerja, baik di dalam hubungan kerja maupun di luar 

hubungan kerja bagi masyarakat sekitar. Kedelapan, melakukan reskilling bagi karyawan PT Perkebunan 

Nusantara (PTPN) yang terdampak. Kesembilan, mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) 

di Batang untuk memastikan penyandang disabilitas juga dapat bekerja di KITB.Untuk mengonsolidasikan 

semua itu, Kemnaker akan memfasiltasi pembentukan Skill Development Center (SDC), yaitu sebuah 

forum kolaborasi multi-stakeholder dalam mempersiapkan tenaga kerja kompeten di KITB."Atas arahan 

dan dukungan KSP, kami akan membentuk SDC di Kabupaten Batang yang terdiri dari berbagai dinas 

terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, Manajemen KITB, Asosiasi Pengusaha/Industri, 

penyelenggara pelatihan kerja, dan penyelenggara pendidikan vokasi," ucapnya.Forum yang dipimpin 

langsung oleh Deputi II KSP, Abetnego Tarigan, itu diakhiri dengan penandatanganan maklumat bersama 

oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, PT KITB, Lembaga Pelatihan, Lembaga Pendidikan, dan 

Industri/tenant, yang berisi komitmen bersama dalam penyediaan tenaga kerja di KITB. 
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Title Staf Menteri Tenaga Kerja bekerja untuk mempromosikan 

pasar kerja KITB 

Author Skip To Content 

Media Berita Viral Indonesia Terbaru Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://jlksjfdiweslfkj.com/staf-menteri-tenaga-kerja-bekerja-untuk-mempromosikan-pasar-

kerja-kitb 

Summary Oleh karena itu, kita semua harus berkomitmen untuk memastikan bahwa masyarakat lokal 

memiliki akses yang mudah ke pasar kerja KITB," kata staf khusus kepada Menteri Tenaga 

Kerja, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa saat focal point crew dialogue dan Rapat koordinasi 

lintas pemangku kepentingan bertema "Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja untuk KITB" 

digelar Kantor Presiden (KSP) pada Rabu hingga Kamis (6-7/7/2022) di Bandung, Jawa Barat. 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) telah merumuskan berbagai kebijakan dan 

menerapkan berbagai langkah untuk mendukung pengembangan dan pengoperasian 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dalam hal ketenagakerjaan. 

 

 

 

 Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) telah merumuskan berbagai kebijakan dan menerapkan berbagai 

langkah untuk mendukung pengembangan dan pengoperasian Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) 

dalam hal ketenagakerjaan. Seperti yang kita ketahui bersama, KITB merupakan proyek strategis nasional 

yang akan menarik tenaga kerja yang besar. Pada tahun 2031, kawasan industri besar ini diperkirakan 

akan membutuhkan 282. 000 pekerja. Namun, jika pasar tenaga kerja tidak diatur dan sumber daya 

manusia tidak siap, terbukanya lapangan kerja yang luas ini tidak serta merta mengatasi tingginya angka 

pengangguran di Batang dan Jawa Tengah. "Jangan biarkan warga Batang hanya menjadi penonton di 

tengah hiruk pikuk industrialisasi. Oleh karena itu, kita semua harus berkomitmen untuk memastikan 

bahwa masyarakat lokal memiliki akses yang mudah ke pasar kerja KITB," kata staf khusus kepada 

Menteri Tenaga Kerja, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa saat focal point crew dialogue dan Rapat 

koordinasi lintas pemangku kepentingan bertema "Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja untuk KITB" 

digelar Kantor Presiden (KSP) pada Rabu hingga Kamis (6-7/7/2022) di Bandung, Jawa Barat. Dia 

mengatakan telah menyiapkan 10 langkah untuk mendukung KITB. Pertama, menyusun prakiraan dan 

rencana tenaga kerja makro dan mikro di KITB yang salah satunya berisi peta kebutuhan tenaga kerja. 
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Title Stafsus Menaker: Pembangunan KIT Jangan Sampai Warga Lokal 

Hanya Jadi Penonton 

Author _noname 

Media Jurnas Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.jurnas.com/artikel/120225/Stafsus-Menaker-Pembangunan-KIT-Jangan-

Sampai-Warga-Lokal-Hanya-Jadi-Penonton 

Summary Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan 

menyerap banyak tenaga kerja. Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa pada Focus Grup Discussion dan Rapat 

Koordinasi lintas-stakeholder bertema "Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang 

digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu-Kamis (6-7/7/2022) di Bandung, Jawa 

Barat. 

 

 

 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan menyerap 

banyak tenaga kerja. Hingga tahun 2031, kawasan industri raksasa itu diproyeksikan membutuhkan 282 

ribu tenaga kerja.Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini belum tentu akan mengatasi tingginya 

angka pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan 

SDM-nya tidak disiapkan.Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono 

Rusydie Cakrawangsa pada Focus Grup Discussion dan Rapat Koordinasi lintas-stakeholder bertema 

"Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu-

Kamis (6-7/7/2022) di Bandung, Jawa Barat."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah 

deru industrialisasi ini. Oleh karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap 

masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," kata Caswiyono.Caswiyono 

mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan berbagai kebijakan dan melakukan 

berbagai langkah guna mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB dari sisi ketenagakerjaan. 

Putra asli Batang ini menyatakan telah menyiapkan 10 jurus untuk mendukung KITB. Pertama, menyusun 

proyeksi dan rencana tenaga kerja makro dan mikro di KITB yang salah satunya berisi peta kebutuhan 

tenaga kerja.Kedua, mengembangkan sistem informasi pasar kerja di KITB yang terintegrasi dan mudah 

diakses. Ketiga, meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di Batang dan sekitarnya. 

Keempat, memasifikasi sertifikasi kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja yang bersertifikat. Kelima, 
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memperkuat dan mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-lembaga pendidikan." Keenam, 

kami akan mendekatkan pelayanan ketenagakerjaan di KITB melalui pembangunan Anjungan SIAPkerja, 

yaitu sebuah tempat pelayanan satu pintu yang terintregrasi dan dapat diakses secara mudah baik oleh 

masyarakat, perusahaan maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan," terang Caswiyono.Ketujuh, 

mengembangkan program perluasan kesempatan kerja, baik di dalam hubungan kerja maupun di luar 

hubungan kerja bagi masyarakat sekitar. Kedelapan, melakukan reskilling bagi karyawan PT Perkebunan 

Nusantara (PTPN) yang terdampak. Kesembilan, mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) 

di Batang untuk memastikan penyandang disabilitas juga dapat bekerja di KITB.Untuk mengonsolidasikan 

semua itu, Kemnaker akan memfasiltasi pembentukan Skill Development Center (SDC), yaitu sebuah 

forum kolaborasi multi-stakeholder dalam mempersiapkan tenaga kerja kompeten di KITB."Atas arahan 

dan dukungan KSP, kami akan membentuk SDC di Kabupaten Batang yang terdiri dari berbagai dinas 

terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, Manajemen KITB, Asosiasi Pengusaha/Industri, 

penyelenggara pelatihan kerja, dan penyelenggara pendidikan vokasi," ucapnya.Forum yang dipimpin 

langsung oleh Deputi II KSP, Abetnego Tarigan, itu diakhiri dengan penandatanganan maklumat bersama 

oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, PT KITB, Lembaga Pelatihan, Lembaga Pendidikan, dan 

Industri/tenant, yang berisi komitmen bersama dalam penyediaan tenaga kerja di KITB. 

  



 

170 

 

Title Ditengah Deru Industrialisasi, Stafsus Menaker: Jangan Sampai 

Warga Batang Hanya Jadi Penonton 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/07/08/7957 

Summary Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan 

menyerap banyak tenaga kerja. Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini belum tentu 

akan mengatasi tingginya angka pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa 

Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak disiapkan. "Jangan sampai warga 

Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi ini. Putra asli Batang ini 

menyatakan telah menyiapkan 10 jurus untuk mendukung KITB. 

 

 

 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan menyerap 

banyak tenaga kerja. Hingga tahun 2031, kawasan industri raksasa itu diproyeksikan membutuhkan 282 

ribu tenaga kerja. Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini belum tentu akan mengatasi tingginya 

angka pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan 

SDM-nya tidak disiapkan.Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono 

Rusydie Cakrawangsa pada Focus Grup Discussion dan Rapat Koordinasi lintas-stakeholder bertema 

"Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu-

Kamis (6-7/7/2022) di Bandung, Jawa Barat."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah 

deru industrialisasi ini. Oleh karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap 

masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," kata Caswiyono.Caswiyono 

mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan berbagai kebijakan dan melakukan 

berbagai langkah guna mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB dari sisi ketenagakerjaan. 

Putra asli Batang ini menyatakan telah menyiapkan 10 jurus untuk mendukung KITB. _Pertama_, 

menyusun proyeksi dan rencana tenaga kerja makro dan mikro di KITB yang salah satunya berisi peta 

kebutuhan tenaga kerja._Kedua_, mengembangkan sistem informasi pasar kerja di KITB yang terintegrasi 

dan mudah diakses. _Ketiga_, meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di Batang dan 

sekitarnya. _Keempat_, memasifikasi sertifikasi kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja yang 

bersertifikat. _Kelima_, memperkuat dan mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-lembaga 
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pendidikan." _Keenam_, kami akan mendekatkan pelayanan ketenagakerjaan di KITB melalui 

pembangunan Anjungan SIAPkerja, yaitu sebuah tempat pelayanan satu pintu yang terintregrasi dan 

dapat diakses secara mudah baik oleh masyarakat, perusahaan maupun pihak-pihak lain yang 

membutuhkan," terang Caswiyono._Ketujuh_, mengembangkan program perluasan kesempatan kerja, 

baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja bagi masyarakat sekitar. _Kedelapan_, 

melakukan reskilling bagi karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang terdampak. _Kesembilan_, 

mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Batang untuk memastikan penyandang 

disabilitas juga dapat bekerja di KITB.Untuk mengonsolidasikan semua itu, Kemnaker akan memfasiltasi 

pembentukan Skill Development Center (SDC), yaitu sebuah forum kolaborasi multi-stakeholder dalam 

mempersiapkan tenaga kerja kompeten di KITB."Atas arahan dan dukungan KSP, kami akan membentuk 

SDC di Kabupaten Batang yang terdiri dari berbagai dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Batang, Manajemen KITB, Asosiasi Pengusaha/Industri, penyelenggara pelatihan kerja, dan 

penyelenggara pendidikan vokasi," ucapnya.Forum yang dipimpin langsung oleh Deputi II KSP, Abetnego 

Tarigan, itu diakhiri dengan penandatanganan maklumat bersama oleh Kementerian/Lembaga, 

Pemerintah Daerah, PT KITB, Lembaga Pelatihan, Lembaga Pendidikan, dan Industri/tenant, yang berisi 

komitmen bersama dalam penyediaan tenaga kerja di KITB. 
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Title BNSP PERS TERBITKAN 11 

SERTIFIKAT SKW 

BERLAMBANG GARUDA - 

Berita Panjinasional 

Author Panjinasional.Netmedia Panjinasional Mulai 

Mengabarkan Juni Membawa Kabar Informasi Untuk 

Publik Dengan Motto Mengabarkan Fakta Kebenaran 

Sesuai Amanah Uu Th Tentang Pers Dan Berpijak 

Dengan Etika Jurnalistik. 

Media Panji Nasional Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://panjinasional.net/2022/07/08/bnsp-pers-terbitkan-11-sertifikat-skw-berlambang-

garuda 

Summary Sertifikat Kompetensi berlambang Garuda ini diterbitkan atasnama Negara, setelah 11 

Wartawan itu telah mengikuti Proses Sertifikasi dan telah dinyatakan KOMPETEN pada Uji 

Kompetensi Wartawan Utama yang diselenggarakan LSP Pers Indonesia di Tempat Uji 

Kompetensi Sindikat Wartawan Indonesia (TUK SWI) Surabaya, Jawa Timur pada 30 Mei 2022 

dan 27 Juni 2022. 

 

 

 

 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia satu-satunya lembaga Sertifikasi Kompetensi Wartawan 

yang berlisensi dari Negara melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Terbitkan 11 Sertifikat 

Kompetensi Wartawan Utama (Pemred dan Redpel).Sertifikat Kompetensi berlambang Garuda ini 

diterbitkan atasnama Negara, setelah 11 Wartawan itu telah mengikuti Proses Sertifikasi dan telah 

dinyatakan KOMPETEN pada Uji Kompetensi Wartawan Utama yang diselenggarakan LSP Pers Indonesia 

di Tempat Uji Kompetensi Sindikat Wartawan Indonesia (TUK SWI) Surabaya, Jawa Timur pada 30 Mei 

2022 dan 27 Juni 2022.Para peserta/Asesi 11 Wartawan kategori Utama itu adalah Abdur Rachman 

Sidoarjo, Antonius Andika Surabaya. Widya Hartono TulungAgung, Anto Susanto Tuban, Catur Santoso 

TulungAgung. Rizal Diansyah Surabaya. Soesanto, Siswoyo Pemred cntvnews.id, Siti Nur Kholifah 

Nganjuk, Hariyanto, Iswahyudi, dan Lilik Abdi Kusuma Magetan, dan Gatot Irawan Surabaya.Salahsatu 

yang mendapatkan Sertifikat Kompetensi adalah Pemimpin Redaksi Media Panjinasioanal Gatot Irawan 

mengatakan bangga mendapat Sertifikat dan dinyatakan Kompeten sebagai Wartawan Utama dari 

Lembaga BNSP. "Satu satunya Lembaga Negara yang berhak mengeluarkan Sertifikat Kompetensi Profesi 

adalah BNSP. Maka dengan pertimbangan itu, saya ikut sertifikasi Kompetensi Wartawan Utama yang 

digelar LSP Pers Indonesia yang berLisensi Negara melalui BNSP, Siapa nanti yang tidak mengakui 
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Sertifikat berlambang Garuda (Negara) itu artinya apa?" tutur Gatot. Jumat (8/7/2022). Menurut Gatot 

Irawan yang juga menjabat Ketua DPW AWDI Jawa Timur menyampaikan. Setelah diterbitkan Sertifikat 

Kompetensi dari BNSP melalui LSP Pers Indonesia, ini menandakan Sistem Sertifikasi Kompetensi 

Nasional Bidang Pers telah berjalan dengan benar, karena sesuai dengan UU dan Peraturan hanya BNSP 

melalui LSP Pers Indonesia juga Dukungan Menkominfo RI, yang telah Terverifikasi Negara berhak 

mengeluarkan Sertifikasi Kompetensi di Indonesia.Dasar Hukum Pendirian BNSP dan LSP di Indonesia. 1. 

Undang-Undang N0. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 18.2. Undang-Undang No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 61.3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274).4. 

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang 

Pariwisata.5. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Latihan Kerja Nasional.6. 

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).7. 

PerMenakertrans No.PER.22/ MEN/ IX/ 2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.8. 

PerMenakertrans No. PER. 21/ MEN/ X/ 2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia.9. PerMenakertrans No. PER 17/ MEN/ VI/ 2007 tentang Tatacara Perizinan dan 

Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.10.Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Republik Indonesia No. KEP-96A/ MEN/ VI/ 2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga 

Sertifikasi Profesi.@red. 
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Title Apjati Ngadu ke KSP Antrean Penempatan PMI ke Taiwan 

Bermasalah, BP2MI: Tuduhannya Tak Relevan 

Author Ria Rizki Nirmala 

Sari 

Media Suara.com Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.suara.com/news/2022/07/08/160546/apjati-ngadu-ke-ksp-antrean-

penempatan-pmi-ke-taiwan-bermasalah-bp2mi-tuduhannya-tak-relevan 

Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menanggapi tuduhan dan keluhan 

yang disampaikan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) kepada Kepala 

Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko terkait problem antrean penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) ke Taiwan. Bagi Kartiko, tercapainya kesepakatan dengan Taiwan 

merupakan kemenangan bagi PMI dan negara. Aduan Apjati. Apjati sempat menemui Kepala 

Staf Kepresidenan Moeldoko di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (5/7/2022). 

 

 

 

Bagi Kartiko, tercapainya kesepakatan dengan Taiwan merupakan kemenangan bagi PMI dan negara. 

Karena itu, ungkapnya, saat ini tidak boleh ada pihak-pihak lain yang membebani biaya PMI. Kartiko 

mengatakan BP2MI akan tegak lurus pada perintah undang-undang untuk memperjuangkan kepentingan 

negara dan PMI."BP2MI adalah lembaga negara. Sehingga tidak mungkin keputusan lembaga negara lahir 

karena tekanan dan paksaan mereka yang tidak berpihak kepada kepentingan PMI."Aduan ApjatiApjati 

sempat menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (5/7/2022). 

Dalam pertemuan tersebut, Apjati menyampaikan berbagai persoalan penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) pasca pandemi Covid-19.Ketua Umum DPP Apjati Ayub Basalamah mengungkapkan 

bahwa seiring dengan melandainya pandemi, beberapa negara sudah membuka kembali peluang untuk 

penempatan Pekerja Migran Indonesia. Seperti, Malaysia, Singapura, dan Taiwan.Hanya saja, kata dia, 

sampai saat ini penempatan PMI ke beberapa negara tujuan belum bisa dilakukan karena terkendala 

sejumlah persoalan.Ia mencontohkan, penempatan PMI ke Taiwan karena belum terbitnya biaya struktur 

atau cost structur dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI)."Ada 30 ribu PMI dengan tujuan penempatan Taiwan mengantre di Sisko P2MI 

(Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indoensia). Penempatan belum bisa dilakukan 

karena Kemenaker dan BP2MI belum terbitkan cost structure," kata Ayub melalui siaran pers KSP, 

Selasa.Sebagai informasi, biaya struktur atau cost structure merupakan keseluruhan biaya bagi seseorang 
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dalam rangka bekerja di luar negeri. Diantaranya mencakup biaya pelatihan, persyaratan awal, dan biaya 

jati diri, seperti pengurusan paspor.Di dalam negeri, biaya struktur menjadi acuan total biaya yang 

dibebankan kepada pencari kerja, dalam hal ini PMI. Sementara bagi negara tujuan penempatan, biaya 

tersebut digunakan sebagai acuan biaya perekurtan pekerja asal Indonesia. Dalam implementasinya, 

penetapan biaya struktur dilakukan atas dasar kesepakatan antara negara asal pekerja dengan negara 

yang menjadi tujuan penempatan.Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menanggapi 

tuduhan dan keluhan yang disampaikan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) kepada 

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko terkait problem antrean penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) ke Taiwan. Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Utama BP2MI, Achmad Kartiko menyebut 

tuduhan Apjati tidak tepat dan tidak berdasar."Kalau tuduhan tertundanya penempatan bagi PMI ke 

beberapa negara terhitung sejak tahun 2020 disalahkan kepada BP2MI, apa bedanya dengan pertanyaan 

publik terkait SPSK ke Timur Tengah yang tidak jalan? Kan Apjati pun waktu itu menjawab dengan alasan 

karena situasi pandemi Covid-19," ujar Kartiko dalam keterangan tertulis, Jumat (8/7/2022).Menurut 

Kartiko, saat itu juga ada pertanyaan publik terkait Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) tidak berjalan 

sejak 2018 sampai hari ini. Pada saat itu, Apjati beralasan karena adanya masalah pandemi Covid-19."Jadi 

tuduhan Apjati ini menjadi tidak relevan dan terkesan ingin menyalahkan BP2MI. Pernyataan Apjati 

sangat tendensius," ucapnya."Terkait penempatan PMI sektor domestik, termasuk Taiwan. Selain karena 

Covid-19, BP2MI dan Taiwan terus berunding hingga tiga kali melalui pertemuan Joint Task Force yang 

juga dihadiri Kemenaker dengan IETO-TETO. Dalam setiap pertemuan itu, BP2MI mendesak Taiwan untuk 

melakukan dua hal," tuturnya.Dua hal yang didesak BP2MI ialah pertama, BP2MI menuntut Taiwan 

menaikan gaji PMI untuk sektor domestik yang sejak tahun 2017 tidak pernah naik. Kedua, meminta 

Taiwan menghilangkan Komponen biaya Fee Agency sebesar NTD 60 ribu atau sekitar Rp 32 juta dari 

Surat Pernyataan Biaya Penempatan yang selama bertahun-tahun menjadi beban PMI."Beban PMI 

selama ini kurang lebih Rp32 juta. Apa yang dilakukan BP2MI itu untuk kepentingan PMI. Harusnya ini 

yang direspon positif pihak asosiasi (APJATI) kalau mereka mau berjuang untuk PMI," tegasnya."Kalau 

mereka tidak merespon perjuangan BP2MI ini dengan positif, maka pertanyaannya asosiasi dan P3MI 

(Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) ini berpihak kepada siapa? Apakah berpihak kepada 

PMI atau hanya memikirkan kepentingan bisnisnya?," sambungnya.Kartiko kemudian menegaskan 

Taiwan akhirnya menyetujui permintaan BP2MI. Gaji PMI dinaikkan dan menghilangkan komponen biaya 

Fee Agency."Artinya terjadi kenaikan NTD 3 ribu setiap bulannya untuk PMI kita. Kalau dihitung tiga tahun 

masa kontrak maka PMI mendapatkan tambahan Rp 54 juta. Ini kemenangan bagi PMI yang 

diperjuangkan BP2MI. Tidak mungkin Taiwan menyetujui jika kita tidak tekan melalui Perbadan Nomor 9 

tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan," ucapnya. 
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Title Kawasan Industri Batang Diproyeksikan Butuh 282 Ribu Pekerja Author Febryan. A 

Media Republika Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://republika.co.id/berita/rep35f428/kawasan-industri-batang-diproyeksikan-butuh-

282-ribu-pekerja 

Summary Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan, 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) diproyeksikan membutuhkan 282 ribu tenaga kerja 

hingga 2031. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan melakukan sejumlah upaya 

agar lapangan kerja itu bisa diisi putra-putri daerah Batang, Jawa Tengah. "Jangan sampai 

warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi ini. Caswiyono mengatakan, 

Kemenaker telah menyiapkan 10 kebijakan dan program untuk memastikan warga Batang 

bisa bekerja di KITB yang merupakan proyek strategis nasional itu. 

 

 

 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan, Kawasan Industri 

Terpadu Batang (KITB) diproyeksikan membutuhkan 282 ribu tenaga kerja hingga 2031. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan melakukan sejumlah upaya agar lapangan kerja itu bisa diisi putra-

putri daerah Batang, Jawa Tengah."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru 

industrialisasi ini. Karenanya, kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap masyarakat 

lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," kata Caswiyono dalam rapat koordinasi 

lintas-stakeholder yang digelar Kantor Staf Presiden di Bandung, Kamis (7/7/2022).Caswiyono 

mengatakan, Kemenaker telah menyiapkan 10 kebijakan dan program untuk memastikan warga Batang 

bisa bekerja di KITB yang merupakan proyek strategis nasional itu. Hal ini tentu akan menurunkan angka 

pengangguran di kabupaten tersebut.Kebijakan pertama, menyusun proyeksi dan rencana tenaga kerja 

makro dan mikro di KITB, yang salah satunya berisi peta kebutuhan tenaga kerja. Kedua, 

mengembangkan sistem informasi pasar kerja di KITB yang terintegrasi dan mudah diakses.Ketiga, 

meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di Batang dan sekitarnya. Keempat, 

memperbanyak sertifikasi kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja bersertifikat.Kelima, memperkuat 

dan mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-lembaga pendidikan. Keenam, membuat 

Anjungan SIAPkerja, yaitu sebuah tempat pelayanan satu pintu yang terintegrasi dan dapat diakses secara 

mudah baik oleh masyarakat, perusahaan maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan."Ketujuh, 
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mengembangkan program perluasan kesempatan kerja, baik di dalam hubungan kerja maupun di luar 

hubungan kerja bagi masyarakat sekitar," ujar putra asli Batang itu sebagaimana dikutip dari siaran 

persnya.Kedelapan, memberikan pelatihan ulang ataupun menambah keterampilan karyawan PT 

Perkebunan Nusantara (PTPN) yang terdampak. Kesembilan, mendorong pembentukan Unit Layanan 

Disabilitas (ULD) di Batang untuk memastikan penyandang disabilitas juga dapat bekerja di KITB.Terakhir, 

Kemenaker akan memfasilitasi pembentukan Skill Development Center (SDC), yaitu sebuah forum 

kolaborasi multi-stakeholder dalam mempersiapkan tenaga kerja kompeten di KITB."Atas arahan dan 

dukungan KSP, kami akan membentuk SDC di Kabupaten Batang yang terdiri dari berbagai dinas terkait 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, Manajemen KITB, Asosiasi Pengusaha/Industri, 

penyelenggara pelatihan kerja, dan penyelenggara pendidikan vokasi," ucapnya.Yuk koleksi buku bacaan 

berkualitas dari buku Republika . 
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Title Stafsus Menaker: Warga Batang Jangan Sampai Hanya Jadi 

Penonton di KITB 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/stafsus-menaker-warga-batang-jangan.html 

Summary Stafsus Menaker: Warga Batang Jangan Sampai Hanya Jadi Penonton di KITB. Bandung, 

Wartapembaruan.co.id- Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek 

strategis nasional yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Namun lapangan kerja yang 

terbuka luas ini belum tentu akan mengatasi tingginya angka pengangguran di Kabupaten 

Batang dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak 

disiapkan. "Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi 

ini. 

 

 

 

Stafsus Menaker: Warga Batang Jangan Sampai Hanya Jadi Penonton di KITBBandung, 

Wartapembaruan.co.id - Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional 

yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Hingga tahun 2031, kawasan industri raksasa itu diproyeksikan 

membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini belum tentu akan 

mengatasi tingginya angka pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar 

kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak disiapkan."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di 

tengah deru industrialisasi ini. Oleh karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi 

terhadap masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," ungkap Staf 

Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa pada Focus Group Discussion dan 

Rapat Koordinasi lintas-stakeholder bertema "Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar 

oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu-Kamis (6-7/7/2022) di Bandung, Jawa Barat.Caswiyono 

mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan berbagai kebijakan dan 

melakukan berbagai langkah guna mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB dari sisi 

ketenagakerjaan. Putra asli Batang ini menyatakan telah menyiapkan 10 jurus untuk mendukung 

KITB.Pertama, menyusun proyeksi dan rencana tenaga kerja makro dan mikro di KITB yang salah satunya 

berisi peta kebutuhan tenaga kerja.Kedua, mengembangkan sistem informasi pasar kerja di KITB yang 

terintegrasi dan mudah diakses. Ketiga, meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di 
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Batang dan sekitarnya. Keempat, memasifikasi sertifikasi kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja 

yang bersertifikat. Kelima, memperkuat dan mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-

lembaga pendidikan."Keenam, kami akan mendekatkan pelayanan ketenagakerjaan di KITB melalui 

pembangunan Anjungan SIAPkerja, yaitu sebuah tempat pelayanan satu pintu yang terintregrasi dan 

dapat diakses secara mudah baik oleh masyarakat, perusahaan maupun pihak-pihak lain yang 

membutuhkan," kata Caswiyono.Ketujuh, mengembangkan program perluasan kesempatan kerja, baik 

di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja bagi masyarakat sekitar. Kedelapan, melakukan 

reskilling bagi karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang terdampak. Kesembilan, mendorong 

pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Batang untuk memastikan penyandang disabilitas juga 

dapat bekerja di KITB.Untuk mengonsolidasikan semua itu, Kemnaker akan memfasilitasi pembentukan 

Skill Development Center (SDC), yaitu sebuah forum kolaborasi multi-stakeholder dalam mempersiapkan 

tenaga kerja kompeten di KITB."Atas arahan dan dukungan KSP, kami akan membentuk SDC di Kabupaten 

Batang yang terdiri dari berbagai dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, Manajemen 

KITB, Asosiasi Pengusaha/Industri, penyelenggara pelatihan kerja, dan penyelenggara pendidikan 

vokasi," ujarnya.Forum yang dipimpin langsung oleh Deputi II KSP, Abetnego Tarigan, itu diakhiri dengan 

penandatanganan maklumat bersama oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, PT KITB, 

Lembaga Pelatihan, Lembaga Pendidikan, dan Industri/tenant, yang berisi komitmen bersama dalam 

penyediaan tenaga kerja di KITB. 
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Title BNSP LSP Pers Indonesia Terbitkan 11 SKW Berlogo 

Garuda | BeritaTrends 

Author Teguh Firmansyah 

Media Beritatrends.co.id Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://beritatrends.co.id/bnsp-lsp-pers-indonesia-terbitkan-11-skw-berlogo-garuda 

Summary Beritatrends, Magetan- LSP Pers Indonesia satu satunya lembaga Sertifikasi Kompetensi 

Wartawan yang berlisensi negara yakni Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah 

menerbitkan 11 Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama (Pemred dan Redpel). Sertifikat 

Kompetensi berlogo Garuda diterbitkan setelah 11 Wartawan mengikuti Sertifikasi dan Uji 

Kompetensi Wartawan yang diselenggarakan LSP Pers Indonesia di Tempat Uji Kompetensi 

Sindikat Wartawan Indonesia (TUK SWI) jalan Kedung Anyar VII/50 Surabaya, Jawa Timur 

pada tanggal 30 Mei 2022 dan 27 Juni 2022. Dengan telah diterbitkannya Sertifikat 

Kompetensi dari BNSP melalui LSP Pers Indonesia, menandakan sistem Sertifikasi 

Kompetensi Nasional di bidang Pers telah berjalan dengan benar. Sesuai dengan Regulasi, 

hanya BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) satu satunya lembaga yang memiliki 

hak menerbitkan Sertifikasi Profesi berlogo Garuda sesuai Kompetensinya. 

 

 

 

Pemimpin Redaksi Beritatrends.co.id Menunjukkan sertifikat Komprten Utama dari BNSP RIBeritatrends, 

Magetan - LSP Pers Indonesia satu satunya lembaga Sertifikasi Kompetensi Wartawan yang berlisensi 

negara yakni Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah menerbitkan 11 Sertifikat Kompetensi 

Wartawan Utama (Pemred dan Redpel).Sertifikat Kompetensi berlogo Garuda diterbitkan setelah 11 

Wartawan mengikuti Sertifikasi dan Uji Kompetensi Wartawan yang diselenggarakan LSP Pers Indonesia 

di Tempat Uji Kompetensi Sindikat Wartawan Indonesia (TUK SWI) jalan Kedung Anyar VII/50 Surabaya, 

Jawa Timur pada tanggal 30 Mei 2022 dan 27 Juni 2022.11 Wartawan tersebut adalah Gatot Irawan, 

Abdur Rachman, Antonius Andika Widya Hartono, Anto Susanto, Catur Santoso Siswoyo dari cntvnews 

id, Rizal Diansyah Soesanto, Siti Nur Kholifah, Hariyanto, Iswahyudi, dan Lilik Abdi Kusuma.Menurut 

penerima Sertifikat dari Media Beritatrends.co.id Lilik Abdi Kusuma mengatakan, dirinya sangat 

berbangga telah mengikuti SKW dan mendapat Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama dari BNSP"Kita 

patut berbangga dengan sertifikasi dari BNSP ini, karena kita telah teruji dengan kompetensi wartawan 

standar Nasional dan telah disertifikat oleh negara," tuturnya.Dengan telah diterbitkannya Sertifikat 
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Kompetensi dari BNSP melalui LSP Pers Indonesia, menandakan sistem Sertifikasi Kompetensi Nasional 

di bidang Pers telah berjalan dengan benar.Sesuai dengan Regulasi, hanya BNSP melalui Lembaga 

Sertifikasi Profesi (LSP) satu satunya lembaga yang memiliki hak menerbitkan Sertifikasi Profesi berlogo 

Garuda sesuai Kompetensinya.Berikut Dasar Hukum Pendirian BNSP dan LSP di Indonesia.Undang-

Undang N0. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 18.Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 61.Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

(Lembaran Negara tahun 1984 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274).Peraturan Pemerintah 

No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata.Peraturan 

Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Latihan Kerja Nasional.Peraturan Pemerintah No. 23 

Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).PerMenakertrans No.PER.22/ MEN/ IX/ 

2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.PerMenakertrans No. PER. 21/ MEN/ X/ 2007 

tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.PerMenakertrans No. PER 

17/ MEN/ VI/ 2007 tentang Tatacara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.Surat 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-96A/ MEN/ VI/ 2004 

tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi. 
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Title Perubahan Iklim Dinilai Bisa Berdampak Luas terhadap 

Masalah Ketenagakerjaan 

Author Medcom.Id 

Developer 

Media Medcom.id Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/VNxwV4BK-perubahan-iklim-dinilai-bisa-

berdampak-luas-terhadap-masalah-ketenagakerjaan 

Summary Anwar mengatakan, inisiatif awal diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang 

berencana mengembangkan aksi nasional terhadap dampak perubahan iklim pada sektor 

ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan kritis. Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyampaikan, Indonesia telah menunjukkan 

komitmen iklim yang luar biasa dalam dekade terakhir. Sejak ratifikasi Paris Agreement pada 

2016, pemerintah telah memasukkan pertimbangan tentang iklim ke dalam agenda 

pembangunan dan kebijakan nasional dengan menetapkan net zero emission. "Dalam aksi 

nasional ini, Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek untuk merespon isu transisi 

yang berkeadilan," katanya saat menjadi pembicara pada Forum L20 Road To Bali yang 

dikutip dari siaran pers, Jumat, 8 Juli 2022. 

 

Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyampaikan, 

Indonesia telah menunjukkan komitmen iklim yang luar biasa dalam dekade terakhir.Sejak ratifikasi Paris 

Agreement pada 2016, pemerintah telah memasukkan pertimbangan tentang iklim ke dalam agenda 

pembangunan dan kebijakan nasional dengan menetapkan net zero emission.Anwar mengatakan, 

inisiatif awal diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang berencana mengembangkan aksi nasional 

terhadap dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan kritis."Dalam aksi 

nasional ini, Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek untuk merespon isu transisi yang 

berkeadilan," katanya saat menjadi pembicara pada Forum L20 Road To Bali yang dikutip dari siaran pers, 

Jumat, 8 Juli 2022.|Ia menambahkan, saat ini Indonesia menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan 

yang menuntut Indonesia harus lebih inovatif dalam menemukan cara lebih efektif untuk merespon 

perubahan pola dan tuntutan di pasar tenaga kerja.Tugas mengatasi perubahan iklim tidak hanya 

mendesak, tetapi juga berkaitan erat dengan pemulihan yang inklusif dan langgeng dari 

pandemi."Dengan komitmen dan kerja sama internasional, kita dapat melakukan transisi ke net zero 

emission dan mencapai ketahanan iklim, sehingga kawasan kita muncul lebih kuat dari sebelumnya," 

pungkas Anwar. 

  



 

183 

 

Title Sekjen Kemnaker: Perubahan Iklim Berdampak Luas Pada 

Masalah Ketenagakerjaan 

Author Entertainment 

Media Obligasi.id Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Negative 

Link http://obligasi.id/external/308068 

Summary Metro, Suara.com-Perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respon global 

karena bukan hanya masalah lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial dan ekonomi serta 

memiliki dampak yang luas pada masalah ketenagakerjaan. Hal tersebut diungkapkan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara 

pada Forum L20 Road To Bali secara virtual. Anwar Sanusi mengatakan, inisiatif awal diambil 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang berencana mengembangkan aksi nasional terhadap 

dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan kritis. Indonesia 

telah menunjukkan komitmen iklim yang luar biasa dalam dekade terakhir. 

 

Metro, Suara.com-Perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respon global karena 

bukan hanya masalah lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial dan ekonomi serta memiliki dampak 

yang luas pada masalah ketenagakerjaan.Indonesia telah menunjukkan komitmen iklim yang luar biasa 

dalam dekade terakhir. Sejak ratifikasi Paris Agreement tahun 2016. Pemerintah telah memasukkan 

pertimbangan tentang iklim ke dalam agenda pembangunan dan kebijakan nasional dengan menetapkan 

net zero emission.Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi ketika menjadi pembicara pada Forum L20 Road To Bali secara virtualAnwar Sanusi mengatakan, 

inisiatif awal diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang berencana mengembangkan aksi nasional 

terhadap dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan kritis."Dalam aksi 

nasional ini, Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek untuk merespon isu transisi yang 

berkeadilan," katanya.Ia menambahkan, saat ini Indonesia menghadapi tantangan ekonomi dan 

lingkungan yang menuntut Indonesia harus lebih inovatif dalam menemukan cara lebih efektif untuk 

merespon perubahan pola dan tuntutan di pasar tenaga kerja.Tugas mengatasi perubahan iklim tidak 

hanya mendesak, tetapi juga berkaitan erat dengan pemulihan yang inklusif dan langgeng dari 

pandemi."Dengan komitmen dan kerja sama internasional, kita dapat melakukan transisi ke net zero 

emission dan mencapai ketahanan iklim, sehingga kawasan kita muncul lebih kuat dari sebelumnya," 

ucap Anwar Sanusi. 
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Title Perubahan Iklim Miliki Dampak Luas Masalah 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Negative 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/647810/perubahan-iklim-miliki-

dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan 

Summary Perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respon global. Perubahan iklim 

juga memiliki dampak yang luas pada masalah ketenagakerjaan. Hal tersebut dikatakan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, dalam Forum L20 Road To 

Bali secara virtual, Rabu. Dalam keterangan tertulis yang diterima Biro Humas Kemnaker, 

Jumat (8/7/2022) Sekjen, Anwar Sanusi, mengatakan inisiatif awal diambil oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan yang berencana mengembangkan aksi nasional terhadap dampak 

perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan kritis. 

 

Perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respon global. Ini bukan hanya masalah 

lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial dan ekonomi. Perubahan iklim juga memiliki dampak yang luas 

pada masalah ketenagakerjaan.Indonesia telah menunjukkan komitmen iklim yang luar biasa dalam 

dekade terakhir. Sejak ratifikasi Paris Agreement 2016. Pemerintah telah memasukkan pertimbangan 

tentang iklim ke dalam agenda pembangunan dan kebijakan nasional dengan menetapkan net zero 

emission.Hal tersebut dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, dalam 

Forum L20 Road To Bali secara virtual, Rabu.Dalam keterangan tertulis yang diterima Biro Humas 

Kemnaker, Jumat (8/7/2022) Sekjen, Anwar Sanusi, mengatakan inisiatif awal diambil oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan yang berencana mengembangkan aksi nasional terhadap dampak perubahan iklim pada 

sektor ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan kritis."Dalam aksi nasional ini, Kemnaker akan membuat 

rencana jangka pendek untuk merespon isu transisi yang berkeadilan," katanya.Ia menambahkan, saat 

ini Indonesia menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan yang menuntut Indonesia harus lebih 

inovatif dalam menemukan cara lebih efektif untuk merespon perubahan pola dan tuntutan di pasar 

tenaga kerja.Tugas mengatasi perubahan iklim tidak hanya mendesak, tetapi juga berkaitan erat dengan 

pemulihan yang inklusif dan langgeng dari pandemi."Dengan komitmen dan kerja sama internasional, 

kita dapat melakukan transisi ke net zero emission dan mencapai ketahanan iklim, sehingga kawasan kita 

muncul lebih kuat dari sebelumnya," ucap Anwar Sanusi. 
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Title Proyek KIT Batang Butuh 282 Ribu Tenaga Kerja Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/647819/proyek-kit-batang-butuh-282-

ribu-tenaga-kerja 

Summary Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan 

menyerap banyak tenaga kerja. Hingga 2031, kawasan industri raksasa itu diproyeksikan 

membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. Namun lapangan kerja yang terbuka luas itu belum 

tentu akan mengatasi tingginya angka pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa 

Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak disiapkan. Dalam keterangan 

tertulis Biro Humas Kemnaker, Jumat, (8/7/2022) Caswiyono mengatakan, jangan sampai 

warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi itu. 

 

 

 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan menyerap 

banyak tenaga kerja. Hingga 2031, kawasan industri raksasa itu diproyeksikan membutuhkan 282 ribu 

tenaga kerja.Namun lapangan kerja yang terbuka luas itu belum tentu akan mengatasi tingginya angka 

pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan SDM-

nya tidak disiapkan.Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie 

Cakrawangsa pada Focus Grup Discussion dan Rapat Koordinasi lintas-stakeholder bertema "Kolaborasi 

Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP) di Bandung, Jawa 

Barat.Dalam keterangan tertulis Biro Humas Kemnaker, Jumat, (8/7/2022) Caswiyono mengatakan, 

jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi itu.Oleh karenanya, 

semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar 

kerja di KITB dengan mudah.Caswiyono menuturkan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan 

berbagai kebijakan dan melakukan berbagai langkah guna mendukung pembangunan dan 

operasionalisasi KITB dari sisi ketenagakerjaan.Putra asli Batang itu menyatakan telah menyiapkan 10 

jurus untuk mendukung KITB. Pertama, menyusun proyeksi dan rencana tenaga kerja makro dan mikro 

di KITB yang salah satunya berisi peta kebutuhan tenaga kerja.Kedua, mengembangkan sistem informasi 

pasar kerja di KITB yang terintegrasi dan mudah diakses. Ketiga, meningkatkan kualitas dan kapasitas 

pelatihan kompetensi di Batang dan sekitarnya. Keempat, memasifikasi sertifikasi kompetensi untuk 
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penyediaan tenaga kerja yang bersertifikat. Kelima, memperkuat dan mengembangkan Bursa Kerja 

Khusus (BKK) di lembaga-lembaga pendidikan."Keenam, kami akan mendekatkan pelayanan 

ketenagakerjaan di KITB melalui pembangunan Anjungan SIAPkerja, yaitu sebuah tempat pelayanan satu 

pintu yang terintregrasi dan dapat diakses secara mudah baik oleh masyarakat, perusahaan maupun 

pihak-pihak lain yang membutuhkan," terang Caswiyono.Ketujuh, mengembangkan program perluasan 

kesempatan kerja, baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja bagi masyarakat sekitar. 

Kedelapan, melakukan reskilling bagi karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang terdampak. 

Kesembilan, mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Batang untuk memastikan 

penyandang disabilitas juga dapat bekerja di KITB.Untuk mengonsolidasikan semua itu, Kemnaker akan 

memfasiltasi pembentukan Skill Development Center (SDC), yaitu sebuah forum kolaborasi multi-

stakeholder dalam mempersiapkan tenaga kerja kompeten di KITB."Atas arahan dan dukungan KSP, kami 

akan membentuk SDC di Kabupaten Batang yang terdiri dari berbagai dinas terkait di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Batang, Manajemen KITB, Asosiasi Pengusaha/Industri, penyelenggara pelatihan 

kerja, dan penyelenggara pendidikan vokasi," ucapnya.Forum yang dipimpin langsung oleh Deputi II KSP, 

Abetnego Tarigan, itu diakhiri dengan penandatanganan maklumat bersama oleh Kementerian/Lembaga, 

Pemerintah Daerah, PT KITB, Lembaga Pelatihan, Lembaga Pendidikan, dan Industri/tenant, yang berisi 

komitmen bersama dalam penyediaan tenaga kerja di KITB. 
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Title 11 Wartawan Utama Bersertifikat Kompeten Berlogo 

Burung Garuda 

Author Oleh Redaktur - 

Media Prosiar.com Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://prosiar.com/11-wartawan-utama-bersertifikat-kompeten-berlogo-burung-garuda 

Summary Sertifikat-kompetensi-berlogo-burung-garuda-bagi-11-wartawan-utamaSertifikat 

Kompetensi berlogo Garuda diterbitkan setelah 11 Wartawan itu telah mengikuti Sertifikasi 

dan Uji Kompetensi Wartawan yang diselenggarakan LSP Pers Indonesia di Tempat Uji 

Kompetensi Sindikat Wartawan Indonesia (TUK SWI) jalan Kedung Anyar VII/50 Surabaya, 

Jawa Timur pada tanggal 30 Mei 2022 dan 27 Juni 2022. 11 Wartawan Utama adalah Gatot 

Irawan, Abdur Rachman, Antonius Andika Widya Hartono, Anto Susanto, Catur Santoso, Rizal 

Diansyah Soesanto, Siswoyo, Siti Nur Kholifah, Hariyanto, Iswahyudi, dan Lilik Abdi Kusuma. 

Sertifikat-kompetensi-berlogo-burung-garuda-bagi-11-wartawan-utama2. LSP Pers 

Indonesia satu-satunya lembaga Sertifikasi Kompetensi Wartawan yang berlisensi negara 

melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah menerbitkan 11 Sertifikat Kompetensi 

Wartawan Utama (Pimred dan Redpel). 

 

 

 

 LSP Pers Indonesia satu-satunya lembaga Sertifikasi Kompetensi Wartawan yang berlisensi negara 

melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah menerbitkan 11 Sertifikat Kompetensi Wartawan 

Utama (Pimred dan Redpel). sertifikat-kompetensi-berlogo-burung-garuda-bagi-11-wartawan-

utamaSertifikat Kompetensi berlogo Garuda diterbitkan setelah 11 Wartawan itu telah mengikuti 

Sertifikasi dan Uji Kompetensi Wartawan yang diselenggarakan LSP Pers Indonesia di Tempat Uji 

Kompetensi Sindikat Wartawan Indonesia (TUK SWI) jalan Kedung Anyar VII/50 Surabaya, Jawa Timur 

pada tanggal 30 Mei 2022 dan 27 Juni 2022.11 Wartawan Utama adalah Gatot Irawan, Abdur Rachman, 

Antonius Andika Widya Hartono, Anto Susanto, Catur Santoso, Rizal Diansyah Soesanto, Siswoyo, Siti Nur 

Kholifah, Hariyanto, Iswahyudi, dan Lilik Abdi Kusuma. Salah satu yang mendapatkan Sertifikat 

Kompetensi adalah Pimpinan Redaksi Media Panjinasional Gatot Irawan mengatakan merasa bangga 

mendapat Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama dari BNSP. Pak Gatot Pimred Panji Nasional Bersama 

Asesor Dedik Sugianto "Satu-satunya lembaga negara yang berhak mengeluarkan sertifikat Kompetensi 

profesi adalah BNSP. Maka dengan pertimbangan itu, saya ikut sertifikasi Kompetensi Wartawan Utama 
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yang digelar LSP Pers Indonesia yang berlisensi negara melalui BNSP," tutur Gatot. Jumat (8/7/2022). 

Dengan telah diterbitkannya Sertifikat Kompetensi dari BNSP melalui LSP Pers Indonesia, menandakan 

sistem Sertifikasi Kompetensi Nasional di bidang Pers telah berjalan dengan benar, karena sesuai dengan 

UU dan peraturan hanya BNSP melalui LSP yang terverifikasi yang berhak mengeluarkan Sertifikasi 

Kompetensi di Indonesia. Berikut Dasar Hukum Pendirian BNSP dan LSP di Indonesia. 1. Undang-Undang 

N0. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 18. sertifikat-kompetensi-berlogo-burung-garuda-

bagi-11-wartawan-utama2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pasal 61. 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 No. 

22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274). 4. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang 

Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata. 5. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 

2006 tentang Sistem Latihan Kerja Nasional. Pak Gatot Pimred PanjiNasional Bersama Asesor Dedik 

Sugianto6. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

7. PerMenakertrans No.PER.22/ MEN/ IX/ 2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri. 8. 

PerMenakertrans No. PER. 21/ MEN/ X/ 2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia. 9. PerMenakertrans No. PER 17/ MEN/ VI/ 2007 tentang Tatacara Perizinan dan 

Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja. 10.Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Republik Indonesia No. KEP-96A/ MEN/ VI/ 2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga 

Sertifikasi Profesi. Untuk calon peserta yang berdomisili di Jawa Timur sudah disiapkan SKW di TUK SWI 

Surabaya dan dapat menghubungi nomor 0822-4474-4044. 
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Title Perubahan Iklim Miliki Dampak Luas Masalah 

Ketenagakerjaan 

Author Maulina Lestari 

Media Pewartasatu.com Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Negative 

Link http://pewartasatu.com/perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan 

Summary Perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respon global. Perubahan iklim 

juga memiliki dampak yang luas pada masalah ketenagakerjaan. Hal tersebut diungkapkan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara 

pada Forum L20 Road To Bali secara virtual, Rabu (6/7/2022). Anwar Sanusi mengatakan, 

inisiatif awal diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang berencana mengembangkan 

aksi nasional terhadap dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan dan daftar 

pekerjaan kritis. 

 

 

Perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respon global. Ini bukan hanya masalah 

lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial dan ekonomi. Perubahan iklim juga memiliki dampak yang luas 

pada masalah ketenagakerjaan. Indonesia telah menunjukkan komitmen iklim yang luar biasa dalam 

dekade terakhir. Sejak ratifikasi Paris Agreement tahun 2016. Pemerintah telah memasukkan 

pertimbangan tentang iklim ke dalam agenda pembangunan dan kebijakan nasional dengan menetapkan 

net zero emission. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi ketika menjadi pembicara pada Forum L20 Road To Bali secara virtual, Rabu (6/7/2022). Anwar 

Sanusi mengatakan, inisiatif awal diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang berencana 

mengembangkan aksi nasional terhadap dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan dan 

daftar pekerjaan kritis. "Dalam aksi nasional ini, Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek untuk 

merespon isu transisi yang berkeadilan," katanya. Ia menambahkan, saat ini Indonesia menghadapi 

tantangan ekonomi dan lingkungan yang menuntut Indonesia harus lebih inovatif dalam menemukan 

cara lebih efektif untuk merespon perubahan pola dan tuntutan di pasar tenaga kerja. Tugas mengatasi 

perubahan iklim tidak hanya mendesak, tetapi juga berkaitan erat dengan pemulihan yang inklusif dan 

langgeng dari pandemi. "Dengan komitmen dan kerja sama internasional, kita dapat melakukan transisi 

ke net zero emission dan mencapai ketahanan iklim, sehingga kawasan kita muncul lebih kuat dari 

sebelumnya," ucap Anwar Sanusi. 
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Title Kemenaker siapkan kebijakan pastikan akses ke pasar kerja di KITB Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-

pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb 

Summary Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan berbagai kebijakan untuk 

memastikan warga lokal dapat mengakses pasar kerja di proyek strategis nasional seperti 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Oleh karenanya kita semua harus berkomitmen 

melakukan afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB 

dengan mudah," katanya dalam keterangan tertulis Kemnaker yang diterima di Jakarta, 

Jumat. Hal itu perlu dilakukan karena KITB di Kabupaten Batang, Jawa Tengah diperkirakan 

akan menyerap banyak tenaga kerja, di mana hingga 2031 kawasan industri raksasa itu 

diproyeksikan membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. Berbicara dalam rapat koordinasi lintas 

pemangku kepentingan bertajuk "Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar 

oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada 6-7 Juli 2022 di Bandung, Jawa Barat, Caswiyono 

mengatakan Kemenaker telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung 

pembangunan dan operasionalisasi KITB. 

 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan berbagai kebijakan untuk memastikan warga lokal dapat 

mengakses pasar kerja di proyek strategis nasional seperti Kawasan Industri Terpadu Batang 

(KITB)."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi ini. Oleh 

karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk dapat 

mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," katanya dalam keterangan tertulis Kemnaker yang 

diterima di Jakarta, Jumat.Hal itu perlu dilakukan karena KITB di Kabupaten Batang, Jawa Tengah 

diperkirakan akan menyerap banyak tenaga kerja, di mana hingga 2031 kawasan industri raksasa itu 

diproyeksikan membutuhkan 282 ribu tenaga kerja.Berbicara dalam rapat koordinasi lintas pemangku 

kepentingan bertajuk "Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar oleh Kantor Staf 

Presiden (KSP) pada 6-7 Juli 2022 di Bandung, Jawa Barat, Caswiyono mengatakan Kemenaker telah 

menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB.Kemenaker 

telah menyiapkan sepuluh jurus untuk mendukung KITB mulai dari menyusun proyeksi dan rencana 

tenaga kerja makro dan mikro di KITB yang salah satunya berisi peta kebutuhan tenaga 

kerja.Direncanakan pula pengembangan sistem informasi pasar kerja di KITB yang terintegrasi dan 

mudah diakses, peningkatan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di Batang dan sekitarnya, 

sertifikasi kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja yang bersertifikat serta memperkuat dan 

mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-lembaga pendidikan."Kami akan mendekatkan 

pelayanan ketenagakerjaan di KITB melalui pembangunan Anjungan SIAPkerja, yaitu sebuah tempat 

pelayanan satu pintu yang terintegrasi dan dapat diakses secara mudah baik oleh masyarakat, 

perusahaan maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan," katanya.Dikembangkan juga program 

perluasan kesempatan kerja, melakukan reskilling bagi karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang 

terdampak, mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Batang untuk memastikan 



 

191 

 

penyandang disabilitas juga dapat bekerja di KITB.Kemenaker akan memfasilitasi pembentukan Skill 

Development Center (SDC) yaitu sebuah forum kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam 

mempersiapkan tenaga kerja kompeten di KITB."Atas arahan dan dukungan KSP, kami akan membentuk 

SDC di Kabupaten Batang yang terdiri dari berbagai dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Batang, manajemen KITB, asosiasi pengusaha/industri, penyelenggara pelatihan kerja, dan 

penyelenggara pendidikan vokasi," demikian Caswiyono Rusydie Cakrawangsa. 

  



 

192 

 

Title Kemenaker siapkan kebijakan pastikan akses ke pasar kerja di KITB Author Puji Fauziah 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-

pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb 

Summary Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan berbagai kebijakan untuk 

memastikan warga lokal dapat mengakses pasar kerja di proyek strategis nasional seperti 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Oleh karenanya kita semua harus berkomitmen 

melakukan afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB 

dengan mudah," katanya dalam keterangan tertulis Kemnaker yang diterima di Jakarta, 

Jumat. Hal itu perlu dilakukan karena KITB di Kabupaten Batang, Jawa Tengah diperkirakan 

akan menyerap banyak tenaga kerja, di mana hingga 2031 kawasan industri raksasa itu 

diproyeksikan membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. Berbicara dalam rapat koordinasi lintas 

pemangku kepentingan bertajuk "Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar 

oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada 6-7 Juli 2022 di Bandung, Jawa Barat, Caswiyono 

mengatakan Kemenaker telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung 

pembangunan dan operasionalisasi KITB. 

 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan berbagai kebijakan untuk memastikan warga lokal dapat 

mengakses pasar kerja di proyek strategis nasional seperti Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). 

"Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi ini. Oleh karenanya kita 

semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar 

kerja di KITB dengan mudah," katanya dalam keterangan tertulis Kemnaker yang diterima di Jakarta, 

Jumat. Hal itu perlu dilakukan karena KITB di Kabupaten Batang, Jawa Tengah diperkirakan akan 

menyerap banyak tenaga kerja, di mana hingga 2031 kawasan industri raksasa itu diproyeksikan 

membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. Berbicara dalam rapat koordinasi lintas pemangku kepentingan 

bertajuk "Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada 

6-7 Juli 2022 di Bandung, Jawa Barat, Caswiyono mengatakan Kemenaker telah menyiapkan berbagai 

kebijakan untuk mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB. Kemenaker telah menyiapkan 

sepuluh jurus untuk mendukung KITB mulai dari menyusun proyeksi dan rencana tenaga kerja makro dan 

mikro di KITB yang salah satunya berisi peta kebutuhan tenaga kerja. Direncanakan pula pengembangan 

sistem informasi pasar kerja di KITB yang terintegrasi dan mudah diakses, peningkatan kualitas dan 

kapasitas pelatihan kompetensi di Batang dan sekitarnya, sertifikasi kompetensi untuk penyediaan 

tenaga kerja yang bersertifikat serta memperkuat dan mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di 

lembaga-lembaga pendidikan. "Kami akan mendekatkan pelayanan ketenagakerjaan di KITB melalui 

pembangunan Anjungan SIAPkerja, yaitu sebuah tempat pelayanan satu pintu yang terintegrasi dan 

dapat diakses secara mudah baik oleh masyarakat, perusahaan maupun pihak-pihak lain yang 

membutuhkan," katanya. Dikembangkan juga program perluasan kesempatan kerja, melakukan reskilling 

bagi karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang terdampak, mendorong pembentukan Unit 

Layanan Disabilitas (ULD) di Batang untuk memastikan penyandang disabilitas juga dapat bekerja di KITB. 
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Kemenaker akan memfasilitasi pembentukan Skill Development Center (SDC) yaitu sebuah forum 

kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mempersiapkan tenaga kerja kompeten di KITB. "Atas 

arahan dan dukungan KSP, kami akan membentuk SDC di Kabupaten Batang yang terdiri dari berbagai 

dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, manajemen KITB, asosiasi pengusaha/industri, 

penyelenggara pelatihan kerja, dan penyelenggara pendidikan vokasi," demikian Caswiyono Rusydie 

Cakrawangsa. Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan berbagai kebijakan untuk memastikan warga 

lokal dapat mengakses pasar kerja di proyek strategis nasional seperti Kawasan Industri Terpadu Batang 

(KITB). "Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi ini. Oleh 

karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk dapat 

mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," katanya dalam keterangan tertulis Kemnaker yang 

diterima di Jakarta, Jumat. Hal itu perlu dilakukan karena KITB di Kabupaten Batang, Jawa Tengah 

diperkirakan akan menyerap banyak tenaga kerja, di mana hingga 2031 kawasan industri raksasa itu 

diproyeksikan membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. Berbicara dalam rapat koordinasi lintas pemangku 

kepentingan bertajuk "Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar oleh Kantor Staf 

Presiden (KSP) pada 6-7 Juli 2022 di Bandung, Jawa Barat, Caswiyono mengatakan Kemenaker telah 

menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB. Kemenaker 

telah menyiapkan sepuluh jurus untuk mendukung KITB mulai dari menyusun proyeksi dan rencana 

tenaga kerja makro dan mikro di KITB yang salah satunya berisi peta kebutuhan tenaga kerja. 

Direncanakan pula pengembangan sistem informasi pasar kerja di KITB yang terintegrasi dan mudah 

diakses, peningkatan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di Batang dan sekitarnya, sertifikasi 

kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja yang bersertifikat serta memperkuat dan mengembangkan 

Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-lembaga pendidikan. "Kami akan mendekatkan pelayanan 

ketenagakerjaan di KITB melalui pembangunan Anjungan SIAPkerja, yaitu sebuah tempat pelayanan satu 

pintu yang terintegrasi dan dapat diakses secara mudah baik oleh masyarakat, perusahaan maupun 

pihak-pihak lain yang membutuhkan," katanya. Dikembangkan juga program perluasan kesempatan 

kerja, melakukan reskilling bagi karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang terdampak, mendorong 

pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Batang untuk memastikan penyandang disabilitas juga 

dapat bekerja di KITB. Kemenaker akan memfasilitasi pembentukan Skill Development Center (SDC) yaitu 

sebuah forum kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mempersiapkan tenaga kerja 

kompeten di KITB. "Atas arahan dan dukungan KSP, kami akan membentuk SDC di Kabupaten Batang 

yang terdiri dari berbagai dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, manajemen KITB, 

asosiasi pengusaha/industri, penyelenggara pelatihan kerja, dan penyelenggara pendidikan vokasi," 

demikian Caswiyono Rusydie Cakrawangsa. 
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Title Kemenaker siapkan kebijakan pastikan akses ke pasar 

kerja di KITB 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-

akses-ke-pasar-kerja-di-kitb 

Summary Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan berbagai kebijakan untuk 

memastikan warga lokal dapat mengakses pasar kerja di proyek strategis nasional seperti 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Oleh karenanya kita semua harus berkomitmen 

melakukan afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB 

dengan mudah," katanya dalam keterangan tertulis Kemnaker yang diterima di Jakarta, 

Jumat. Hal itu perlu dilakukan karena KITB di Kabupaten Batang, Jawa Tengah diperkirakan 

akan menyerap banyak tenaga kerja, di mana hingga 2031 kawasan industri raksasa itu 

diproyeksikan membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. Berbicara dalam rapat koordinasi lintas 

pemangku kepentingan bertajuk "Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar 

oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada 6-7 Juli 2022 di Bandung, Jawa Barat, Caswiyono 

mengatakan Kemenaker telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung 

pembangunan dan operasionalisasi KITB. 

 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan berbagai kebijakan untuk memastikan warga lokal dapat 

mengakses pasar kerja di proyek strategis nasional seperti Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). 

"Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi ini. Oleh karenanya kita 

semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar 

kerja di KITB dengan mudah," katanya dalam keterangan tertulis Kemnaker yang diterima di Jakarta, 

Jumat. Hal itu perlu dilakukan karena KITB di Kabupaten Batang, Jawa Tengah diperkirakan akan 

menyerap banyak tenaga kerja, di mana hingga 2031 kawasan industri raksasa itu diproyeksikan 

membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. Berbicara dalam rapat koordinasi lintas pemangku kepentingan 

bertajuk "Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada 

6-7 Juli 2022 di Bandung, Jawa Barat, Caswiyono mengatakan Kemenaker telah menyiapkan berbagai 

kebijakan untuk mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB. Kemenaker telah menyiapkan 

sepuluh jurus untuk mendukung KITB mulai dari menyusun proyeksi dan rencana tenaga kerja makro dan 

mikro di KITB yang salah satunya berisi peta kebutuhan tenaga kerja. Direncanakan pula pengembangan 

sistem informasi pasar kerja di KITB yang terintegrasi dan mudah diakses, peningkatan kualitas dan 

kapasitas pelatihan kompetensi di Batang dan sekitarnya, sertifikasi kompetensi untuk penyediaan 

tenaga kerja yang bersertifikat serta memperkuat dan mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di 

lembaga-lembaga pendidikan. "Kami akan mendekatkan pelayanan ketenagakerjaan di KITB melalui 

pembangunan Anjungan SIAPkerja, yaitu sebuah tempat pelayanan satu pintu yang terintegrasi dan 

dapat diakses secara mudah baik oleh masyarakat, perusahaan maupun pihak-pihak lain yang 

membutuhkan," katanya. Dikembangkan juga program perluasan kesempatan kerja, melakukan reskilling 

bagi karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang terdampak, mendorong pembentukan Unit 
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Layanan Disabilitas (ULD) di Batang untuk memastikan penyandang disabilitas juga dapat bekerja di KITB. 

Kemenaker akan memfasilitasi pembentukan Skill Development Center (SDC) yaitu sebuah forum 

kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mempersiapkan tenaga kerja kompeten di KITB. "Atas 

arahan dan dukungan KSP, kami akan membentuk SDC di Kabupaten Batang yang terdiri dari berbagai 

dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, manajemen KITB, asosiasi pengusaha/industri, 

penyelenggara pelatihan kerja, dan penyelenggara pendidikan vokasi," demikian Caswiyono Rusydie 

Cakrawangsa. 
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Title Kemenaker siapkan kebijakan pastikan akses ke pasar kerja di KITB Author Reporter 

Media Antara Jateng Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-

pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb 

Summary Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan berbagai kebijakan untuk 

memastikan warga lokal dapat mengakses pasar kerja di proyek strategis nasional seperti 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) 

 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan berbagai kebijakan untuk memastikan warga lokal dapat 

mengakses pasar kerja di proyek strategis nasional seperti Kawasan Industri Terpadu Batang 

(KITB)."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi ini. Oleh 

karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk dapat 

mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," katanya dalam keterangan tertulis Kemnaker yang 

diterima di Jakarta, Jumat. Hal itu perlu dilakukan karena KITB di Kabupaten Batang, Jawa Tengah 

diperkirakan akan menyerap banyak tenaga kerja, di mana hingga 2031 kawasan industri raksasa itu 

diproyeksikan membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. Berbicara dalam rapat koordinasi lintas pemangku 

kepentingan bertajuk "Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar oleh Kantor Staf 

Presiden (KSP) pada 6-7 Juli 2022 di Bandung, Jawa Barat, Caswiyono mengatakan Kemenaker telah 

menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB. Kemenaker 

telah menyiapkan sepuluh jurus untuk mendukung KITB mulai dari menyusun proyeksi dan rencana 

tenaga kerja makro dan mikro di KITB yang salah satunya berisi peta kebutuhan tenaga kerja. 

Direncanakan pula pengembangan sistem informasi pasar kerja di KITB yang terintegrasi dan mudah 

diakses, peningkatan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di Batang dan sekitarnya, sertifikasi 

kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja yang bersertifikat serta memperkuat dan mengembangkan 

Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-lembaga pendidikan."Kami akan mendekatkan pelayanan 

ketenagakerjaan di KITB melalui pembangunan Anjungan SIAPkerja, yaitu sebuah tempat pelayanan satu 

pintu yang terintegrasi dan dapat diakses secara mudah baik oleh masyarakat, perusahaan maupun 

pihak-pihak lain yang membutuhkan," katanya. Dikembangkan juga program perluasan kesempatan 

kerja, melakukan reskilling bagi karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang terdampak, mendorong 

pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Batang untuk memastikan penyandang disabilitas juga 

dapat bekerja di KITB. Kemenaker akan memfasilitasi pembentukan Skill Development Center (SDC) yaitu 

sebuah forum kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mempersiapkan tenaga kerja 

kompeten di KITB."Atas arahan dan dukungan KSP, kami akan membentuk SDC di Kabupaten Batang yang 

terdiri dari berbagai dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, manajemen KITB, asosiasi 

pengusaha/industri, penyelenggara pelatihan kerja, dan penyelenggara pendidikan vokasi," demikian 

Caswiyono Rusydie Cakrawangsa. Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie 

Cakrawangsa mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan berbagai kebijakan 

untuk memastikan warga lokal dapat mengakses pasar kerja di proyek strategis nasional seperti Kawasan 

Industri Terpadu Batang (KITB)."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru 
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industrialisasi ini. Oleh karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap 

masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," katanya dalam keterangan 

tertulis Kemnaker yang diterima di Jakarta, Jumat. Hal itu perlu dilakukan karena KITB di Kabupaten 

Batang, Jawa Tengah diperkirakan akan menyerap banyak tenaga kerja, di mana hingga 2031 kawasan 

industri raksasa itu diproyeksikan membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. Berbicara dalam rapat koordinasi 

lintas pemangku kepentingan bertajuk "Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar oleh 

Kantor Staf Presiden (KSP) pada 6-7 Juli 2022 di Bandung, Jawa Barat, Caswiyono mengatakan Kemenaker 

telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB. 

Kemenaker telah menyiapkan sepuluh jurus untuk mendukung KITB mulai dari menyusun proyeksi dan 

rencana tenaga kerja makro dan mikro di KITB yang salah satunya berisi peta kebutuhan tenaga kerja. 

Direncanakan pula pengembangan sistem informasi pasar kerja di KITB yang terintegrasi dan mudah 

diakses, peningkatan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di Batang dan sekitarnya, sertifikasi 

kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja yang bersertifikat serta memperkuat dan mengembangkan 

Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-lembaga pendidikan."Kami akan mendekatkan pelayanan 

ketenagakerjaan di KITB melalui pembangunan Anjungan SIAPkerja, yaitu sebuah tempat pelayanan satu 

pintu yang terintegrasi dan dapat diakses secara mudah baik oleh masyarakat, perusahaan maupun 

pihak-pihak lain yang membutuhkan," katanya. Dikembangkan juga program perluasan kesempatan 

kerja, melakukan reskilling bagi karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang terdampak, mendorong 

pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Batang untuk memastikan penyandang disabilitas juga 

dapat bekerja di KITB. Kemenaker akan memfasilitasi pembentukan Skill Development Center (SDC) yaitu 

sebuah forum kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mempersiapkan tenaga kerja 

kompeten di KITB."Atas arahan dan dukungan KSP, kami akan membentuk SDC di Kabupaten Batang yang 

terdiri dari berbagai dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, manajemen KITB, asosiasi 

pengusaha/industri, penyelenggara pelatihan kerja, dan penyelenggara pendidikan vokasi," demikian 

Caswiyono Rusydie Cakrawangsa. 
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Title Kemenaker siapkan kebijakan pastikan akses ke pasar kerja di 

KITB 

Author Arifin Admin 

Media Newsexplorer.net Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://newsexplorer.net/kemenaker-siapkan-kebijakan-pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-

kitb-s2452136.html 

Summary Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan berbagai kebijakan untuk 

memastikan warga lokal dapat mengakses pasar kerja di proyek strategis nasional seperti 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). 

 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan berbagai kebijakan untuk memastikan warga lokal dapat 

mengakses pasar kerja di proyek strategis nasional seperti Kawasan Industri Terpadu Batang 

(KITB)."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi ini. Oleh 

karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk dapat 

mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," katanya dalam keterangan tertulis Kemnaker yang 

diterima di Jakarta, Jumat.Hal itu perlu dilakukan karena KITB di Kabupaten Batang, Jawa Tengah 

diperkirakan akan menyerap banyak tenaga kerja, di mana hingga 2031 kawasan industri raksasa itu 

diproyeksikan membutuhkan 282 ribu tenaga kerja.Berbicara dalam rapat koordinasi lintas pemangku 

kepentingan bertajuk "Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar oleh Kantor Staf 

Presiden (KSP) pada 6-7 Juli 2022 di Bandung, Jawa Barat, Caswiyono mengatakan Kemenaker telah 

menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB.Kemenaker 

telah menyiapkan sepuluh jurus untuk mendukung KITB mulai dari menyusun proyeksi dan rencana 

tenaga kerja makro dan mikro di KITB yang salah satunya berisi peta kebutuhan tenaga 

kerja.Direncanakan pula pengembangan sistem informasi pasar kerja di KITB yang terintegrasi dan 

mudah diakses, peningkatan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di Batang dan sekitarnya, 

sertifikasi kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja yang bersertifikat serta memperkuat dan 

mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-lembaga pendidikan."Kami akan mendekatkan 

pelayanan ketenagakerjaan di KITB melalui pembangunan Anjungan SIAPkerja, yaitu sebuah tempat 

pelayanan satu pintu yang terintegrasi dan dapat diakses secara mudah baik oleh masyarakat, 

perusahaan maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan," katanya.Dikembangkan juga program 

perluasan kesempatan kerja, melakukan reskilling bagi karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang 

terdampak, mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Batang untuk memastikan 

penyandang disabilitas juga dapat bekerja di KITB.Kemenaker akan memfasilitasi pembentukan Skill 

Development Center (SDC) yaitu sebuah forum kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam 

mempersiapkan tenaga kerja kompeten di KITB."Atas arahan dan dukungan KSP, kami akan membentuk 

SDC di Kabupaten Batang yang terdiri dari berbagai dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Batang, manajemen KITB, asosiasi pengusaha/industri, penyelenggara pelatihan kerja, dan 

penyelenggara pendidikan vokasi," demikian Caswiyono Rusydie Cakrawangsa. 
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Title Kemenaker siapkan kebijakan pastikan akses ke pasar kerja di 

KITB 

Author Andi Jauhary 

Media Antara Sumut Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-

pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb 

Summary Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan berbagai kebijakan untuk 

memastikan warga lokal dapat mengakses pasar kerja di proyek strategis nasional seperti 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton 

di tengah deru industrialisasi ini. Oleh karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan 

afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB dengan 

mudah," katanya dalam keterangan tertulis Kemnaker yang diterima di Jakarta, Jumat. Hal 

itu perlu dilakukan karena KITB di Kabupaten Batang, Jawa Tengah diperkirakan akan 

menyerap banyak tenaga kerja, di mana hingga 2031 kawasan industri raksasa itu 

diproyeksikan membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. Berbicara dalam rapat koordinasi lintas 

pemangku kepentingan bertajuk "Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar 

oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada 6-7 Juli 2022 di Bandung, Jawa Barat, Caswiyono 

mengatakan Kemenaker telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung 

pembangunan dan operasionalisasi KITB. 

 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan berbagai kebijakan untuk memastikan warga lokal dapat 

mengakses pasar kerja di proyek strategis nasional seperti Kawasan Industri Terpadu Batang 

(KITB)."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi ini. Oleh 

karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk dapat 

mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," katanya dalam keterangan tertulis Kemnaker yang 

diterima di Jakarta, Jumat. Hal itu perlu dilakukan karena KITB di Kabupaten Batang, Jawa Tengah 

diperkirakan akan menyerap banyak tenaga kerja, di mana hingga 2031 kawasan industri raksasa itu 

diproyeksikan membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. Berbicara dalam rapat koordinasi lintas pemangku 

kepentingan bertajuk "Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar oleh Kantor Staf 

Presiden (KSP) pada 6-7 Juli 2022 di Bandung, Jawa Barat, Caswiyono mengatakan Kemenaker telah 

menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB. Kemenaker 

telah menyiapkan sepuluh jurus untuk mendukung KITB mulai dari menyusun proyeksi dan rencana 

tenaga kerja makro dan mikro di KITB yang salah satunya berisi peta kebutuhan tenaga kerja. 

Direncanakan pula pengembangan sistem informasi pasar kerja di KITB yang terintegrasi dan mudah 

diakses, peningkatan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di Batang dan sekitarnya, sertifikasi 

kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja yang bersertifikat serta memperkuat dan mengembangkan 

Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-lembaga pendidikan."Kami akan mendekatkan pelayanan 

ketenagakerjaan di KITB melalui pembangunan Anjungan SIAPkerja, yaitu sebuah tempat pelayanan satu 

pintu yang terintegrasi dan dapat diakses secara mudah baik oleh masyarakat, perusahaan maupun 

pihak-pihak lain yang membutuhkan," katanya. Dikembangkan juga program perluasan kesempatan 
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kerja, melakukan reskilling bagi karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang terdampak, mendorong 

pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Batang untuk memastikan penyandang disabilitas juga 

dapat bekerja di KITB. Kemenaker akan memfasilitasi pembentukan Skill Development Center (SDC) yaitu 

sebuah forum kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mempersiapkan tenaga kerja 

kompeten di KITB."Atas arahan dan dukungan KSP, kami akan membentuk SDC di Kabupaten Batang yang 

terdiri dari berbagai dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, manajemen KITB, asosiasi 

pengusaha/industri, penyelenggara pelatihan kerja, dan penyelenggara pendidikan vokasi," demikian 

Caswiyono Rusydie Cakrawangsa. 
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Title Menyambut KITB, Stafsus Menaker: Jangan Sampai Warga Batang 

Hanya Jadi Penonton 

Author Zul Fasli 

Media Liputan.co.id Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://liputan.co.id/2022/07/menyambut-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-warga-

batang-hanya-jadi-penonton 

Summary Kawasan Industri Terpadu Batang ( KITB ) merupakan proyek strategis nasional yang akan 

menyerap banyak tenaga kerja. 

 

Kawasan Industri Terpadu Batang ( KITB ) merupakan proyek strategis nasional yang akan menyerap 

banyak tenaga kerja. Hingga tahun 2031, kawasan industri raksasa itu diproyeksikan membutuhkan 282 

ribu tenaga kerja. Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini belum tentu akan mengatasi tingginya 

angka pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah, jika pasar kerjanya tidak ditata dan 

SDM-nya tidak disiapkan.Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono 

Rusydie Cakrawangsa pada Focus Group Discussion dan Rapat Koordinasi lintas-stakeholder bertema 

"Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu-

Kamis (6-7/7/2022) di Bandung, Jawa Barat."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah 

deru industrialisasi ini. Oleh karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap 

masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," kata Caswiyono.Caswiyono 

mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan berbagai kebijakan dan melakukan 

berbagai langkah guna mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB dari sisi ketenagakerjaan. 

Putra asli Batang ini menyatakan telah menyiapkan 10 jurus untuk mendukung KITB. Pertama, menyusun 

proyeksi dan rencana tenaga kerja makro dan mikro di KITB yang salah satunya berisi peta kebutuhan 

tenaga kerja.Kedua, mengembangkan sistem informasi pasar kerja di KITB yang terintegrasi dan mudah 

diakses. Ketiga, meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di Batang dan sekitarnya. 

Keempat, memasifikasi sertifikasi kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja yang bersertifikat. Kelima, 

memperkuat dan mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-lembaga pendidikan."Keenam, 

kami akan mendekatkan pelayanan ketenagakerjaan di KITB melalui pembangunan Anjungan SIAPkerja, 

yaitu sebuah tempat pelayanan satu pintu yang terintregrasi dan dapat diakses secara mudah baik oleh 

masyarakat, perusahaan maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan," terang Caswiyono.Ketujuh, 

mengembangkan program perluasan kesempatan kerja, baik di dalam hubungan kerja maupun di luar 

hubungan kerja bagi masyarakat sekitar. Kedelapan, melakukan reskilling bagi karyawan PT Perkebunan 

Nusantara (PTPN) yang terdampak. Kesembilan, mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) 

di Batang untuk memastikan penyandang disabilitas juga dapat bekerja di KITB.Untuk mengonsolidasikan 

semua itu, Kemnaker akan memfasilitasi pembentukan Skill Development Center (SDC), yaitu sebuah 

forum kolaborasi multi-stakeholder dalam mempersiapkan tenaga kerja kompeten di KITB."Atas arahan 

dan dukungan KSP, kami akan membentuk SDC di Kabupaten Batang yang terdiri dari berbagai dinas 

terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, Manajemen KITB, Asosiasi Pengusaha/Industri, 

penyelenggara pelatihan kerja, dan penyelenggara pendidikan vokasi," ucapnya.Forum yang dipimpin 

langsung oleh Deputi II KSP, Abetnego Tarigan, itu diakhiri dengan penandatanganan maklumat bersama 

oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, PT KITB, Lembaga Pelatihan, Lembaga Pendidikan, dan 

Industri/tenant, yang berisi komitmen bersama dalam penyediaan tenaga kerja di KITB. 
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Title Kemenaker siapkan kebijakan pastikan akses ke pasar kerja di KITB Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-

pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb 

Summary Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan berbagai kebijakan untuk 

memastikan warga lokal dapat mengakses pasar kerja di proyek strategis nasional seperti 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). 

 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan berbagai kebijakan untuk memastikan warga lokal dapat 

mengakses pasar kerja di proyek strategis nasional seperti Kawasan Industri Terpadu Batang 

(KITB)."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi ini. Oleh 

karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk dapat 

mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," katanya dalam keterangan tertulis Kemnaker yang 

diterima di Jakarta, Jumat.Hal itu perlu dilakukan karena KITB di Kabupaten Batang, Jawa Tengah 

diperkirakan akan menyerap banyak tenaga kerja, di mana hingga 2031 kawasan industri raksasa itu 

diproyeksikan membutuhkan 282 ribu tenaga kerja.Berbicara dalam rapat koordinasi lintas pemangku 

kepentingan bertajuk "Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar oleh Kantor Staf 

Presiden (KSP) pada 6-7 Juli 2022 di Bandung, Jawa Barat, Caswiyono mengatakan Kemenaker telah 

menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB.Kemenaker 

telah menyiapkan sepuluh jurus untuk mendukung KITB mulai dari menyusun proyeksi dan rencana 

tenaga kerja makro dan mikro di KITB yang salah satunya berisi peta kebutuhan tenaga 

kerja.Direncanakan pula pengembangan sistem informasi pasar kerja di KITB yang terintegrasi dan 

mudah diakses, peningkatan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di Batang dan sekitarnya, 

sertifikasi kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja yang bersertifikat serta memperkuat dan 

mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-lembaga pendidikan."Kami akan mendekatkan 

pelayanan ketenagakerjaan di KITB melalui pembangunan Anjungan SIAPkerja, yaitu sebuah tempat 

pelayanan satu pintu yang terintegrasi dan dapat diakses secara mudah baik oleh masyarakat, 

perusahaan maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan," katanya.Dikembangkan juga program 

perluasan kesempatan kerja, melakukan reskilling bagi karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang 

terdampak, mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Batang untuk memastikan 

penyandang disabilitas juga dapat bekerja di KITB.Kemenaker akan memfasilitasi pembentukan Skill 

Development Center (SDC) yaitu sebuah forum kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam 

mempersiapkan tenaga kerja kompeten di KITB."Atas arahan dan dukungan KSP, kami akan membentuk 

SDC di Kabupaten Batang yang terdiri dari berbagai dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Batang, manajemen KITB, asosiasi pengusaha/industri, penyelenggara pelatihan kerja, dan 

penyelenggara pendidikan vokasi," demikian Caswiyono Rusydie Cakrawangsa. 
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Title Kemenaker siapkan kebijakan pastikan akses ke pasar kerja 

di KITB 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Riau Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2985537/kemenaker-siapkan-kebijakan-

pastikan-akses-ke-pasar-kerja-di-kitb 

Summary Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan berbagai kebijakan untuk 

memastikan warga lokal dapat mengakses pasar kerja di proyek strategis nasional seperti 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). 

 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan berbagai kebijakan untuk memastikan warga lokal dapat 

mengakses pasar kerja di proyek strategis nasional seperti Kawasan Industri Terpadu Batang 

(KITB)."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi ini. Oleh 

karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk dapat 

mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," katanya dalam keterangan tertulis Kemnaker yang 

diterima di Jakarta, Jumat.Hal itu perlu dilakukan karena KITB di Kabupaten Batang, Jawa Tengah 

diperkirakan akan menyerap banyak tenaga kerja, di mana hingga 2031 kawasan industri raksasa itu 

diproyeksikan membutuhkan 282 ribu tenaga kerja.Berbicara dalam rapat koordinasi lintas pemangku 

kepentingan bertajuk "Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar oleh Kantor Staf 

Presiden (KSP) pada 6-7 Juli 2022 di Bandung, Jawa Barat, Caswiyono mengatakan Kemenaker telah 

menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB.Kemenaker 

telah menyiapkan sepuluh jurus untuk mendukung KITB mulai dari menyusun proyeksi dan rencana 

tenaga kerja makro dan mikro di KITB yang salah satunya berisi peta kebutuhan tenaga 

kerja.Direncanakan pula pengembangan sistem informasi pasar kerja di KITB yang terintegrasi dan 

mudah diakses, peningkatan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di Batang dan sekitarnya, 

sertifikasi kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja yang bersertifikat serta memperkuat dan 

mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-lembaga pendidikan."Kami akan mendekatkan 

pelayanan ketenagakerjaan di KITB melalui pembangunan Anjungan SIAPkerja, yaitu sebuah tempat 

pelayanan satu pintu yang terintegrasi dan dapat diakses secara mudah baik oleh masyarakat, 

perusahaan maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan," katanya.Dikembangkan juga program 

perluasan kesempatan kerja, melakukan reskilling bagi karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang 

terdampak, mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Batang untuk memastikan 

penyandang disabilitas juga dapat bekerja di KITB.Kemenaker akan memfasilitasi pembentukan Skill 

Development Center (SDC) yaitu sebuah forum kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam 

mempersiapkan tenaga kerja kompeten di KITB."Atas arahan dan dukungan KSP, kami akan membentuk 

SDC di Kabupaten Batang yang terdiri dari berbagai dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Batang, manajemen KITB, asosiasi pengusaha/industri, penyelenggara pelatihan kerja, dan 

penyelenggara pendidikan vokasi," demikian Caswiyono Rusydie Cakrawangsa. 
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Title Info Terkini BSU 2022 Cair Agustus? Ini Kata Kemnaker soal 

Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793845748/info-terkini-bsu-2022-cair-agustus-ini-

kata-kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary BSU 2022 kapan cair, apakah Agustus seperti tahun lalu? BSU 2022 Cair Agustus? Berikut 

pernyataan resmi dari Kemnaker soal Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan. LENGKONG, 

AYOBANDUNG. 

 

 

 

BSU 2022 kapan cair, apakah Agustus seperti tahun lalu? Berikut pernyataan resmi dari Kemnaker soal 

Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan.LENGKONG, AYOBANDUNG. COM -- Sampai saat ini masih begitu 

banyak pertanyaan yang muncul mengenai jadwal pencairan BSU 2022, karena sampai sekarang tak 

kunjung cair.Program BSU 2022 diberikan dengan tujuan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi 

masyarakat, terutama bagi para pekerja atau buruh yang terdampak Covid-19.Meski di Indonesia telah 

mengalami penurunan, namun dampak ekonomi akibat Covid-19 masih terasa sampai saat ini.Selain 

daripada itu, adanya konflik antara Rusia dan Ukraina serta dinamika politik global tidak bisa dipungkiri, 

telah menekan laju pertumbuhan ekonomi global.Sebelumnya, Pemerintah melalui Kemnaker telah 

sukses menyalurkan Bantuan Subsidi Upah pada tahun 2020 dan 2021.Dan pada tahun 2022, Pemerintah 

melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah mengalokasikan dana sebesar Rp8,8 Triliun.: Kode! BSU 2022 

Cair Agustus? Ini Kata Kemnaker"Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 Triliun 

dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 Juta," ucap Kemnaker. 
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Title Menyambut KITB, Stafsus Menaker: Jangan Sampai Warga 

Batang Hanya Jadi Penonton 

Author Maulina 

Lestari 

Media Pewartasatu.com Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://pewartasatu.com/menyambut-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-warga-batang-

hanya-jadi-penonton 

Summary Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan 

menyerap banyak tenaga kerja. Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini belum tentu 

akan mengatasi tingginya angka pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa 

Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak disiapkan. "Jangan sampai warga 

Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi ini. Putra asli Batang ini 

menyatakan telah menyiapkan 10 jurus untuk mendukung KITB. 

 

 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan menyerap 

banyak tenaga kerja. Hingga tahun 2031. Kawasanindustri raksasa itu diproyeksikan membutuhkan 282 

ribu tenaga kerja. Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini belum tentu akan mengatasi tingginya 

angka pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan 

SDM-nya tidak disiapkan. Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono 

Rusydie Cakrawangsa pada Focus Grup Discussion dan Rapat Koordinasi lintas-stakeholder bertema 

"Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu-

Kamis (6-7/7/2022) di Bandung, Jawa Barat. "Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah 

deru industrialisasi ini. Oleh karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap 

masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," kata Caswiyono. Caswiyono 

mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan berbagai kebijakan dan melakukan 

berbagai langkah guna mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB dari sisi ketenagakerjaan. 

Putra asli Batang ini menyatakan telah menyiapkan 10 jurus untuk mendukung KITB. _Pertama_, 

menyusun proyeksi dan rencana tenaga kerja makro dan mikro di KITB yang salah satunya berisi peta 

kebutuhan tenaga kerja. _Kedua_, mengembangkan sistem informasi pasar kerja di KITB yang terintegrasi 

dan mudah diakses. _Ketiga_, meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di Batang dan 

sekitarnya. _Keempat_, memasifikasi sertifikasi kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja yang 

bersertifikat. _Kelima_, memperkuat dan mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-lembaga 

pendidikan. " _Keenam_, kami akan mendekatkan pelayanan ketenagakerjaan di KITB melalui 

pembangunan Anjungan SIAPkerja, yaitu sebuah tempat pelayanan satu pintu yang terintregrasi dan 

dapat diakses secara mudah baik oleh masyarakat, perusahaan maupun pihak-pihak lain yang 

membutuhkan," terang Caswiyono. _Ketujuh_, mengembangkan program perluasan kesempatan kerja, 

baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja bagi masyarakat sekitar. _Kedelapan_, 

melakukan reskilling bagi karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang terdampak. _Kesembilan_, 

mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Batang untuk memastikan penyandang 

disabilitas juga dapat bekerja di KITB. Untuk mengonsolidasikan semua itu, Kemnaker akan memfasiltasi 

pembentukan Skill Development Center (SDC ), yaitu sebuah forum kolaborasi multi-stakeholder dalam 

mempersiapkan tenaga kerja kompeten di KITB. "Atas arahan dan dukungan KSP, kami akan membentuk 
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SDC di Kabupaten Batang yang terdiri dari berbagai dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Batang, Manajemen KITB, Asosiasi Pengusaha/Industri, penyelenggara pelatihan kerja, dan 

penyelenggara pendidikan vokasi," ucapnya. Forum yang dipimpin langsung oleh Deputi II KSP, Abetnego 

Tarigan, itu diakhiri dengan penandatanganan maklumat bersama oleh Kementerian/Lembaga, 

Pemerintah Daerah, PT KITB, Lembaga Pelatihan, Lembaga Pendidikan, dan Industri/tenang yang berisi 

komitmen bersama dalam penyediaan tenaga kerja di KITB. 
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Title Eks Pegawai Sriwijaya Teriak Pesangon Belum Dibayar, Rata-

rata Rp 85 Juta/Orang 

Author Ilyas Fadilah 

Media Detik Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6169737/eks-pegawai-sriwijaya-teriak-

pesangon-belum-dibayar-rata-rata-rp-85-jutaorang 

Summary "Karena kan saya sudah hampir 10 tahun kerja kan di Sriwijaya gitu, itu nilainya sekitar Rp 84 

juta, hampir Rp 85 juta," kata Fadhlan saat dihubungi detikcom, Jumat (8/7/2022). Eks 

pegawai Sriwijaya Air menuntut hak pesangonnya yang belum dibayar perusahaan. Fadlan 

sendiri mengaku memiliki hak sebesar Rp 85 juta yang belum dibayarkan. Sebelumnya 

beredar petisi di internet berjudul "Tindak Tegas Sriwijaya Air, Mereka Gak Bayar Pesangon 

& Gak Patuh Putusan MA!". 

 

Eks pegawai Sriwijaya Air menuntut hak pesangonnya yang belum dibayar perusahaan. Tuntutan ini 

dituliskan oleh salah satu eks pegawai Sriwijaya Fadhlan Rachman lewat petisi online di 

Change.org.Menurut Fadlan, ratusan eks pekerja Sriwijaya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) 

dan tidak dipenuhi hak-haknya oleh perusahaan. Fadlan sendiri mengaku memiliki hak sebesar Rp 85 juta 

yang belum dibayarkan."Karena kan saya sudah hampir 10 tahun kerja kan di Sriwijaya gitu, itu nilainya 

sekitar Rp 84 juta, hampir Rp 85 juta," kata Fadhlan saat dihubungi detikcom, Jumat 

(8/7/2022).ADVERTISEMENTSCROLL TO RESUME CONTENTJumlah tersebut mencakup hak pesangon, 

uang cuti, tunjangan BPJS, hak-hak karyawan, dan lainnya. Sementara Untuk pemenuhan gaji pokok, 

Fadhlan mengaku hal tersebut sudah didapatkannya. Namun, ia menyebut ada beberapa karyawan yang 

belum mendapatkan hak gaji yang sempat dipotong.Fadhlan menambahkan, harusnya ia bisa 

memperoleh 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK). Maksudnya, perusahaan yang melakukan PHK 

harus membayar uang pesangon sebanyak dua kali upah sebulan. Tetapi, Fadhlan mengaku dirinya hanya 

menerima 1 PMTK.Kemudian, Sriwijaya bersama eks karyawan sempat membuat surat perjanjian 

bersama terkait pemenuhan hak tersebut. Namun menurut Fadhlan, belum ada kejelasan hingga 

sekarang sehingga hak eks karyawan Sriwijaya belum terbayarkan.Sebelumnya beredar petisi di internet 

berjudul "Tindak Tegas Sriwijaya Air, Mereka Gak Bayar Pesangon & Gak Patuh Putusan MA!". Per tanggal 

8 Juli 2022, tercatat ada 4.129 tanda tangan dalam petisi tersebut."Berdalih pada efek dari Pandemi 

COVID-19, ratusan pekerja Sriwijaya Air bernasib tidak diperpanjang kontrak dan tidak terpenuhinya hak-

hak karyawan," kata Fadhlan seperti ditulisnya di Change.org.Kisruh terkait pembayaran pesangon ini 

juga diwarnai perbedaan persepsi terkait status pekerja Sriwijaya. Menurut pihak manajemen Sriwijaya, 

para pekerja berstatus karyawan kontrak sehingga pengakhiran kontrak kerja tidak menimbulkan 

kewajiban pembayaran pesangon.Sementara, bagi para pekerja, status mereka adalah karyawan tetap 

dengan masa kerja 7-11 tahun. Pernyataan para pekerja itu diperkuat oleh putusan Pengadilan Negeri 

(MA) dan Mahkamah Agung (MA).detikcom sudah berupaya menghubungi pihak manajemen Sriwijaya. 

Namun, hingga berita ini ditayangkan, permintaan konfirmasi detikcom belum direspons. 
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Title Kemnaker: Perubahan Iklim Harus Diatasi Secara Global Author M. Isa 

Media Radar Bangsa Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.radarbangsa.com/news/39672/kemnaker-perubahan-iklim-harus-diatasi-

secara-global 

Summary Perubahan iklim juga memiliki dampak yang luas pada masalah ketenagakerjaan," kata 

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi secara virtual, Jumat 8 Juli 2022. Jum'at, 08/07/2022 19:35 

WIB. RADARBANGSA.COM- Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagekerjaan (Kemnaker) 

Anwar Sanusi mengatakan, perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan 

respon global. "Ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial dan 

ekonomi. 

 

Jum'at, 08/07/2022 19:35 WIBRADARBANGSA.COM - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagekerjaan 

(Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan, perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan 

respon global. "Ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial dan ekonomi. 

Perubahan iklim juga memiliki dampak yang luas pada masalah ketenagakerjaan," kata Sekjen Kemnaker, 

Anwar Sanusi secara virtual, Jumat 8 Juli 2022. Anwar Sanusi mengungkapkan, Indonesia telah 

menunjukkan komitmen iklim yang luar biasa dalam dekade terakhir. Menurutnya, sejak ratifikasi Paris 

Agreement tahun 2016, Pemerintah telah memasukkan pertimbangan tentang iklim ke dalam agenda 

pembangunan dan kebijakan nasional dengan menetapkan net zero emission. Sementara itu, kata Anwar 

Sanusi, inisiatif awal diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang berencana mengembangkan aksi 

nasional terhadap dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan kritis. 

"Dalam aksi nasional ini, Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek untuk merespon isu transisi 

yang berkeadilan," katanya. Lebih lanjut, Anwar Sanusi menyampaikan bahwa tugas mengatasi 

perubahan iklim tidak hanya mendesak, tetapi juga berkaitan erat dengan pemulihan yang inklusif dan 

langgeng dari pandemi. "Dengan komitmen dan kerja sama internasional, kita dapat melakukan transisi 

ke net zero emission dan mencapai ketahanan iklim, sehingga kawasan kita muncul lebih kuat dari 

sebelumnya," ucap Anwar Sanusi. 
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Title Kemnaker Siapkan Jurus Dukung KITB, Stafsus Menaker: Warga 

Batang Jangan Jadi Penonton 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.jpnn.com/news/kemnaker-siapkan-jurus-dukung-kitb-stafsus-menaker-warga-

batang-jangan-jadi-penonton 

Summary Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa menyampaikan 

kawasan industri terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan 

menyerap banyak tenaga kerja. 

 

 

 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa menyampaikan kawasan industri 

terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan menyerap banyak tenaga 

kerja.Hingga 2031, kawasan industri raksasa itu diproyeksikan membutuhkan 282 ribu tenaga 

kerja.Namun menurutnya, lapangan kerja yang terbuka luas ini belum tentu akan mengatasi tingginya 

angka pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah, jika pasar kerjanya tidak ditata dan 

SDM-nya tidak disiapkan."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi 

ini," kata Caswiyono pada focus grup discussion (FGD) dan rapat koordinasi lintas-stakeholder bertema 

"Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar Kantor Staf Presiden (KSP), 6-7 Juli di 

Bandung.Karena itu, lanjut Caswiyono, semua pihak harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap 

masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah.Caswiyono mengatakan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan berbagai kebijakan dan melakukan 

berbagai langkah guna mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB dari sisi 

ketenagakerjaan.Putra asli Batang ini menyatakan telah menyiapkan 10 jurus untuk mendukung 

KITB.Pertama, menyusun proyeksi dan rencana tenaga kerja makro dan mikro di KITB yang salah satunya 

berisi peta kebutuhan tenaga kerja.Kedua, mengembangkan sistem informasi pasar kerja di KITB yang 

terintegrasi dan mudah diakses.Ketiga, meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di 

Batang dan sekitarnya.Keempat, memasifikasi sertifikasi kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja yang 

bersertifikat.Kelima, memperkuat dan mengembangkan bursa kerja khusus (BKK) di lembaga-lembaga 

pendidikan."Keenam, kami akan mendekatkan pelayanan ketenagakerjaan di KITB melalui pembangunan 

Anjungan SIAPkerja," sebut Caswiyono.Dia menjelaskan anjungan SIAPkerja, yaitu sebuah tempat 
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pelayanan satu pintu yang terintregrasi dan dapat diakses secara mudah baik oleh masyarakat, 

perusahaan maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.Lebih lanjut Caswiyono menyampaikan, jurus 

ke-7 yang disiapkan mendukung KTIB, yaitu mengembangkan program perluasan kesempatan kerja, baik 

di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja bagi masyarakat sekitar.Kemudian ke delapan, 

melakukan reskilling bagi karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang terdampak.Kesembilan, 

mendorong pembentukan unit layanan disabilitas (ULD) di Batang untuk memastikan penyandang 

disabilitas juga dapat bekerja di KITB.Untuk mengonsolidasikan semua itu, Kemnaker akan memfasiltasi 

pembentukan skill development center (SDC), yaitu sebuah forum kolaborasi multi-stakeholder dalam 

mempersiapkan tenaga kerja kompeten di KITB."Atas arahan dan dukungan KSP, kami akan membentuk 

SDC di Kabupaten Batang yang terdiri dari berbagai dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Batang, manajemen KITB, asosiasi pengusaha/industri, penyelenggara pelatihan kerja, dan 

penyelenggara pendidikan vokasi," ujarnya.Forum yang dipimpin langsung Deputi II KSP Abetnego 

Tarigan itu diakhiri dengan penandatanganan maklumat bersama oleh kementerian atau lembaga, 

pemerintah daerah, PT KITB, lembaga pelatihan, lembaga pendidikan, dan industri atau tenant.Maklumat 

tersebut berisi komitmen bersama dalam penyediaan tenaga kerja di KITB.Redaktur & 
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Title Buruan Lamar! Kawasan Industri Batang Butuh 282 Ribu Tenaga 

Kerja 

Author Michelle Natalia 

Media Okezone Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/07/08/320/2626317/buruan-lamar-kawasan-

industri-batang-butuh-282-ribu-tenaga-kerja 

Summary Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan 

menyerap banyak tenaga kerja. Hingga tahun 2031, kawasan industri raksasa itu 

diproyeksikan membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. Namun lapangan kerja yang terbuka luas 

ini belum tentu akan mengatasi tingginya angka pengangguran di Kabupaten Batang dan 

Provinsi Jawa Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan nya tidak disiapkan. "Jangan sampai 

warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi ini. 

 

 

 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan menyerap 

banyak tenaga kerja. Hingga tahun 2031, kawasan industri raksasa itu diproyeksikan membutuhkan 282 

ribu tenaga kerja.Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini belum tentu akan mengatasi tingginya 

angka pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan 

nya tidak disiapkan.Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie 

Cakrawangsa pada Focus Grup Discussion dan Rapat Koordinasi lintas-stakeholder bertema Kolaborasi 

Penyediaan Tenaga Kerja di KITB yang digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu-Kamis (6-

7/7/2022) di Bandung, Jawa Barat."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru 

industrialisasi ini. Oleh karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap 

masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," kata Caswiyono.Caswiyono 

mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan berbagai kebijakan dan melakukan 

berbagai langkah guna mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB dari sisi 

ketenagakerjaan.Putra asli Batang ini menyatakan telah menyiapkan 10 jurus untuk mendukung KITB. 

Pertama, menyusun proyeksi dan rencana tenaga kerja makro dan mikro di KITB yang salah satunya berisi 

peta kebutuhan tenaga kerja.Kedua, mengembangkan sistem informasi pasar kerja di KITB yang 

terintegrasi dan mudah diakses. Ketiga, meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di 

Batang dan sekitarnya. Keempat, memasifikasi sertifikasi kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja 



 

212 

 

yang bersertifikat. Kelima, memperkuat dan mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-

lembaga pendidikan."Keenam, kami akan mendekatkan pelayanan ketenagakerjaan di KITB melalui 

pembangunan Anjungan SIAPkerja, yaitu sebuah tempat pelayanan satu pintu yang terintregrasi dan 

dapat diakses secara mudah baik oleh masyarakat, perusahaan maupun pihak-pihak lain yang 

membutuhkan," terang Caswiyono.Ketujuh, mengembangkan program perluasan kesempatan kerja, baik 

di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja bagi masyarakat sekitar. Kedelapan, melakukan 

reskilling bagi karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang terdampak. Kesembilan, mendorong 

pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Batang untuk memastikan penyandang disabilitas juga 

dapat bekerja di KITB.Untuk mengonsolidasikan semua itu, Kemnaker akan memfasiltasi pembentukan 

Skill Development Center (SDC), yaitu sebuah forum kolaborasi multi-stakeholder dalam mempersiapkan 

tenaga kerja kompeten di KITB."Atas arahan dan dukungan KSP, kami akan membentuk SDC di Kabupaten 

Batang yang terdiri dari berbagai dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, Manajemen 

KITB, Asosiasi Pengusaha/Industri, penyelenggara pelatihan kerja, dan penyelenggara pendidikan 

vokasi," ucapnya.Forum yang dipimpin langsung oleh Deputi II KSP, Abetnego Tarigan, itu diakhiri dengan 

penandatanganan maklumat bersama oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, PT KITB, 

Lembaga Pelatihan, Lembaga Pendidikan, dan Industri/tenant, yang berisi komitmen bersama dalam 

penyediaan tenaga kerja di KITB. 
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Title Plt. Walikota Bekasi Buka Kegiatan Rapat Koordinasi - 

hipakad63.news 

Author About Redaksi 

Media Hipakad63 Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://hipakad63.news/plt-walikota-bekasi-buka-kegiatan-rapat-koordinasi 

Summary Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto buka acara kegiatan Rapat Koordinasi 

antara Disnaker, Stakeholder dengan 52 Perusahaan yang ada di Kota Bekasi, Jumat (08/07). 

Dengan tema acara "Membangun Kota Bekasi Melalui Solusi Strategis". Ada sekitar 52 

perusahaan yang terdaftar turut hadir di rapat koordinasi tersebut, turut hadir pula Plt. Wali 

Kota Bekasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Ika Indahyarti, Kadin, dan Ketua Apindo, Kegiatan 

tersebut dilakukan secara tatap muka dan hybrid. 

 

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto buka acara kegiatan Rapat Koordinasi antara 

Disnaker, Stakeholder dengan 52 Perusahaan yang ada di Kota Bekasi, Jumat (08/07). Dengan tema acara 

"Membangun Kota Bekasi Melalui Solusi Strategis". Ada sekitar 52 perusahaan yang terdaftar turut hadir 

di rapat koordinasi tersebut, turut hadir pula Plt. Wali Kota Bekasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Ika 

Indahyarti, Kadin, dan Ketua Apindo, Kegiatan tersebut dilakukan secara tatap muka dan hybrid. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 06 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: 

Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara 

pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan 

instruktur atau pekerja yang mempunyai kompetensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di 

perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Oleh karenanya di 

selenggarakan rapat Koordinasi tersebut yang melibatkan Pemerintah Kota Bekasi, Stakeholder dan 

Aliansi Perusahaan yang ada di Kota Bekasi. Tri Menyampaikan lulusan tingkat SMA dan SMK sederajat 

tahun ini diperkirakan mencapai hampir dua puluh satu ribu orang, yang kemudian lulusan baru tersebut 

akan menambah jumlah peserta para pencari kerja di Kota Bekasi. "Dari informasi yang saya dapat jumlah 

lulusan baru 2022 ditingkat SMA dan SMK itu mencapai dua puluh satu ribu orang, oleh karenanya kita 

sebagai pihak Pemerintah harus dapat membantu memfasilitasi mereka, minimal mereka mendapat 

pelatihan khusus untuk bekerja sampai mereka dinyatakan siap untuk dipekerjakan," ucap Plt. Wali Kota 

Bekasi Tri Adhianto. Selain itu Tri juga menyampaikan apresiasi atas sinergisitas antara Pemerintah, stake 

holder dan Perusahaan yang telah turut serta berpartisipasi mensukseskan program peningkatan mutu 

dan kualitas SDM, harapan kedepan nya akan lebih banyak lagi Perusahaan-Perusahaan yang di Kota dan 

Kabupaten Bekasi turut serta berkolaborasi. "Saya apresiasi betul sinergisitas ini yang telah terjalin, 

semoga kedepan nya lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kolaborasi ini, 

sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM dan menekan jumlah pengangguran di Kota Bekasi," Tutup 

Tri Adhianto. Download aplikasi berita 
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Title Kemenaker Siapkan 10 Jurus untuk Penuhi 282 Ribu Tenaga Kerja 

KIT Batang 

Author _noname 

Media Sindo News Reporter  
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Link http://ekbis.sindonews.com/read/821443/34/kemenaker-siapkan-10-jurus-untuk-penuhi-

282-ribu-tenaga-kerja-kit-batang-1657285627 

Summary Putra asli Batang ini menyatakan telah menyiapkan 10 jurus untuk mendukung KITB. 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan 

menyerap banyak tenaga kerja. Hingga tahun 2031, kawasan industri raksasa itu 

diproyeksikan membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. Namun lapangan kerja yang terbuka luas 

ini belum tentu akan mengatasi tingginya angka pengangguran di Kabupaten Batang dan 

Provinsi Jawa Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak disiapkan. 

 

 

 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan menyerap 

banyak tenaga kerja . Hingga tahun 2031, kawasan industri raksasa itu diproyeksikan membutuhkan 282 

ribu tenaga kerja. Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini belum tentu akan mengatasi tingginya 

angka pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan 

SDM-nya tidak disiapkan."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi 

ini. Oleh karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk 

dapat mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, 

Caswiyono Rusydie Cakrawangsa, dikutip Jumat (7/8/2022).Caswiyono mengatakan, Kementerian 

Ketenagakerjaan telah menyiapkan berbagai kebijakan dan langkah guna mendukung pembangunan dan 

operasionalisasi KITB dari sisi ketenagakerjaan. Putra asli Batang ini menyatakan telah menyiapkan 10 

jurus untuk mendukung KITB.Pertama, menyusun proyeksi dan rencana tenaga kerja makro dan mikro di 

KITB yang salah satunya berisi peta kebutuhan tenaga kerja. Kedua, mengembangkan sistem informasi 

pasar kerja di KITB yang terintegrasi dan mudah diakses.Ketiga, meningkatkan kualitas dan kapasitas 

pelatihan kompetensi di Batang dan sekitarnya. Keempat, memasifikasi sertifikasi kompetensi untuk 

penyediaan tenaga kerja yang bersertifikat. Kelima, memperkuat dan mengembangkan Bursa Kerja 

Khusus (BKK) di lembaga-lembaga pendidikan."Keenam, kami akan mendekatkan pelayanan 

ketenagakerjaan di KITB melalui pembangunan Anjungan SIAPkerja," terang Caswiyono.Ketujuh, 
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mengembangkan program perluasan kesempatan kerja, baik di dalam hubungan kerja maupun di luar 

hubungan kerja bagi masyarakat sekitar. Kedelapan, melakukan reskilling bagi karyawan PT Perkebunan 

Nusantara (PTPN) yang terdampak.Kesembilan, mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) 

di Batang untuk memastikan penyandang disabilitas juga dapat bekerja di KITB. Terakhir, Kemnaker akan 

memfasiltasi pembentukan Skill Development Center (SDC), yaitu sebuah forum kolaborasi multi-

stakeholder dalam mempersiapkan tenaga kerja kompeten di KITB. 
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Title BSU 2022 Kapan Cair? Ini Alasan Menaker Ida Fauziyah Belum 

Cairkan BSU BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793846193/bsu-2022-kapan-cair-ini-alasan-

menaker-ida-fauziyah-belum-cairkan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Simak alasan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah belum cairkan BSU 2022. 

Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan alias BSU 2022 kapan cair?. Kabar mengenai 

pencairan BSU 2022 masih banyak dicari oleh calon penerima khususnya pekerja atau buruh. 

: BSU BPJS Ketenagakerjaan Cair Sebentar Lagi? Cek Lewat 2 Cara Ini. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan alias BSU 2022 kapan cair?Simak alasan Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah belum cairkan BSU 2022.Kabar mengenai pencairan BSU 2022 

masih banyak dicari oleh calon penerima khususnya pekerja atau buruh.: BSU BPJS Ketenagakerjaan Cair 

Sebentar Lagi? Cek Lewat 2 Cara IniPasalnya hingga awal Juli 2022 ini belum ada pertanda insentif Rp1 

juta akan cair ke calon penerima.Lalu bagaimana cara mendapatkan BSU 2022? Ada beberapa syarat 

khusus agar bisa mendapatkan Rp1 juta.Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, berikut syarat 

mendaftar BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022:: Cara Cek BSU 2022, Rp 1 Juta Cair ke Rekening atau Belum? 

Akses Lewat HP Segera untuk Cari Nama Anda1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan 

Nomor Induk Kependudukan 
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Title BSU BPJS Ketenagakerjaan Cair Sebentar Lagi? Cek Lewat 2 

Cara Ini 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793846141/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair-

sebentar-lagi-cek-lewat-2-cara-ini 

Summary Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 apakah sebentar lagi cair? 

Cek nama penerima melalui 2 cara pada pembahasan kali ini. Ini Kata Kemnaker soal 

Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan. LENGKONG,AYOBANDUNG.COM- Pemerintah kembali 

melanjutkan program Bantuan Subsidi Upah, untuk pekerja atau buruh yang memiliki gaji 

atau upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 apakah sebentar lagi cair? Cek nama 

penerima melalui 2 cara pada pembahasan kali ini.LENGKONG,AYOBANDUNG.COM - Pemerintah kembali 

melanjutkan program Bantuan Subsidi Upah, untuk pekerja atau buruh yang memiliki gaji atau upah di 

bawah Rp3,5 juta per bulan.Di bawah ini akan dijelaskan juga mengenai cara melakukan cek BSU 2022.: 

Info Terkini BSU 2022 Cair Agustus? Ini Kata Kemnaker soal Pencairan BSU BPJS 

KetenagakerjaanPemerintah awalnya mengadakan program Bantuan Subsidi Upah sejak tahun 

2020.Program ini diadakan pemerintah sebagai upaya memulihkan situasi ekonomi nasional akibat 

dampak dari pandemi Covid-19.Program bantuan BSU telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, 

Peraturan Pemerintah, No.43 Tahun 2022, Permenaker No.14 Tahun 2021 dan Permenaker No.16 Tahun 

20221.: Cara Cek BSU 2022, Rp 1 Juta Cair ke Rekening atau Belum? Akses Lewat HP Segera untuk Cari 

Nama AndaBantuan Subsidi Upah akan diberikan sebesar Rp1 juta, kepada 8,8 juta pekerja atau buruh 

dari jumlah anggaran sebanyak 8,8 triliun yang disiapkan oleh pemerintah. 
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Title Sriwijaya Air Dipanggil Kemnaker soal Aduan Nunggak 

Pesangon Eks Karyawan 

Author Ilyas Fadilah 

Media Detik Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6169736/sriwijaya-air-dipanggil-

kemnaker-soal-aduan-nunggak-pesangon-eks-karyawan 

Summary Maskapai Sriwijaya Air dituding tidak membayar hak-hak eks karyawannya yang mencakup 

dana pesangon, uang cuti, tunjangan kesehatan, dan lain-lain. Terkait hal ini, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana mengadakan pertemuan dengan pihak Sriwijaya 

dan Ketua Forum Persatuan Korban PHK Massal Pekerja Sriwijaya Air. Seperti tertuang dalam 

surat dari Kemnaker Nomor 4/119 /HI.04.01/VII/2002 perihal Undangan Audiensi, Kemnaker 

mengundang Pimpinan Perusahaan Pt Sriwijaya Air dan Ketua Forum Persatuan Korban PHK 

Massal Pekerja Sriwijaya Air untuk menghadiri acara Audiensi. Fadhlan Rachman, salah satu 

eks karyawan Sriwijaya Air berharap pertemuan nanti akan mendapatkan hasil. 

 

 

 

Maskapai Sriwijaya Air dituding tidak membayar hak-hak eks karyawannya yang mencakup dana 

pesangon, uang cuti, tunjangan kesehatan, dan lain-lain.Terkait hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) berencana mengadakan pertemuan dengan pihak Sriwijaya dan Ketua Forum Persatuan 

Korban PHK Massal Pekerja Sriwijaya AirSeperti tertuang dalam surat dari Kemnaker Nomor 4/119 

/HI.04.01/VII/2002 perihal Undangan Audiensi, Kemnaker mengundang Pimpinan Perusahaan Pt 

Sriwijaya Air dan Ketua Forum Persatuan Korban PHK Massal Pekerja Sriwijaya Air untuk menghadiri 

acara Audiensi.ADVERTISEMENTSCROLL TO RESUME CONTENTPertemuan yang rencananya 

terselenggara pada Kamis, 14 Juli 2022 ini turut dihadiri Direktur Bina Pemeriksaan Norma 

Ketenagakerjaan. Pihak terkait diminta untuk tidak mewakilkan kepada pihak lain.Fadhlan Rachman, 

salah satu eks karyawan Sriwijaya Air berharap pertemuan nanti akan mendapatkan hasil. Ia juga 

berharap pemerintah memberikan sanksi kepada pihak maskapai."Saya sih mintanya sebagai contoh 

perusahaan yang tidak membayar pesangon, harusnya Kemnaker memberikan punishment, sanksi atau 

penalti," katanya saat dihubungi detikcom, Jumat (8/7/2022).Fadhlan mengatakan, kasus ini sudah 

berlangsung sejak 2020. Namun, belum ada kejelasan hingga sekarang yang membuat hak eks karyawan 

seperti pesangon, tunjangan kesehatan, uang cuti dan lainnya belum terbayarkan.Ia menambahkan, 
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walaupun hasil keputusan sidang PN Serang dengan nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN dan hasil keputusan 

mahkamah agung 44 K/Pdt.Sus-PHI/2022 sudah berkekuatan hukum secara tetap dan dimenangkan oleh 

para eks pekerja, Sriwijaya Air tetap tidak menjalani putusan tersebut secara sukarela.Menurut Fadhlan, 

berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung (MA), status kepegawaiannya saat di-

PHK adalah pegawai tetap."Sesuai hasil keputusan PN dan MA, status kami ialah karyawan tetap, yang 

mana Sriwijaya Air berdalih sebagai karyawan kontrak sesuai kontraknya," pungkasnya. 
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Title Proyek KITB, Stafsus Menaker: Jangan Sampai Warga Batang Hanya 

Jadi Penonton! 

Author M. Isa 

Media Radar Bangsa Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.radarbangsa.com/news/39674/proyek-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-

warga-batang-hanya-jadi-penonton 

Summary RADARBANGSA.COM- Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis 

nasional yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, 

Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan, lapangan kerja yang terbuka luas tersebut 

belum tentu akan mengatasi tingginya angka pengangguran di Kabupaten Batang dan 

Provinsi Jawa Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak disiapkan.  

 

Jum'at, 08/07/2022 20:06 WIBRADARBANGSA.COM - Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) 

merupakan proyek strategis nasional yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Hingga tahun 2031, 

kawasan industri raksasa itu diproyeksikan membutuhkan 282 ribu tenaga kerja. Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa mengatakan, lapangan kerja yang terbuka luas 

tersebut belum tentu akan mengatasi tingginya angka pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi 

Jawa Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak disiapkan. "Jangan sampai warga Batang 

hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi ini. Oleh karenanya kita semua harus berkomitmen 

melakukan afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB dengan 

mudah," kata Caswiyono. Caswiyono mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

menyiapkan berbagai kebijakan dan melakukan berbagai langkah guna mendukung pembangunan dan 

operasionalisasi KITB dari sisi ketenagakerjaan. Mulai dari menyusun proyeksi dan rencana tenaga kerja 

makro dan mikro di KITB, mengembangkan sistem informasi pasar kerja di KITB, kompetensi SDM, 

sertifikasi kompetensi, Bursa Kerja Khusus (BKK), pembangunan Anjungan SIAPkerja, program perluasan 

kesempatan kerja, reskilling bagi karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN), hingga Pembentukan Unit 

Layanan Disabilitas (ULD). "Kemnaker akan memfasilitasi pembentukan Skill Development Center (SDC), 

yaitu sebuah forum kolaborasi multi-stakeholder dalam mempersiapkan tenaga kerja kompeten di KITB," 

tukasnya. 
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Title Info Loker: Perusahaan Furniture di Gresik Buka Lowongan untuk 

Lulusan SMK, Cek Formasi yang Dibutuhkan 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124954271/info-loker-perusahaan-furniture-di-

gresik-buka-lowongan-untuk-lulusan-smk-cek-formasi-yang-dibutuhkan 

Summary Sebuah perusahaan yang berlokasi di Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sedang 

membuka lowongan kerja (loker). Perusahaan ini berlokasi di Jl. Mayjend Sungkono No. 3, 

Jagongan, Ngargosari, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61123. Perushaan tersut 

adalah PT Gloster Furniture membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang 

tersedia. PT Gloster Furniture merupakan perusahaan yang bergerak di industri manufaktur 

produksi furnitur luar ruangan mewah asal swiss sejak tahun 1987. 

 

 

 

Sebuah perusahaan yang berlokasi di Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur sedang membuka 

lowongan kerja (loker).Perushaan tersut adalah PT Gloster Furniture membuka kesempatan bagimu 

untuk mengisi formasi yang tersediaPT Gloster Furniture merupakan perusahaan yang bergerak di 

industri manufaktur produksi furnitur luar ruangan mewah asal swiss sejak tahun 1987.Perusahaan ini 

berlokasi di Jl. Mayjend Sungkono No.3, Jagongan, Ngargosari, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa 

Timur 61123.Melalui akun Instagram resminya, Kemnaker menyebutkan sedang membuka lowongan 

untuk posisi sebagai EMC Operator.Adapun Deskripsi pekerjaan sebagai EMC Operator adalah sebagai 

berikut:- Merencanakan dan melakukan serta pemeliharaan secara berkala struktur bangunan dan 

fasilitas perusahaan.Berikut kualifikasi yang dibutuhkan untuk pelamar sebagaimana dikutip 

PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Kemnaker pada Juamat, 8 Juli 2022 di antaranya:1. Laki-laki usia 

maksimal 45 tahun2. Pendidikan SMK atau sederajat3. Memiliki pengalaman sebagai teknisi listrik dan 

perbaikan peralatan dan mesin produksi4. Mampu membaca sirkuit diagram5. Bisa dan mengerti PLC 

menjadi nilai tambah6. Mampu bekerja dibawah tekanan7. Mampu bekerja secara tim atau individu8. 

Berpikir kritis, ulet, suka analisa dan teliti.Jika Anda memenuhi kualifikasi di atas, Anda dipersilahkan 

untuk melamar.Informasi lebih lanjut bisa kunjungi website karirhub.kemnaker.go.id. 
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Title Kawasan Industri Batang Butuh 282. 000 Pekerja hingga 2031 Author _noname 

Media Inews Portal Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.inews.id/finance/bisnis/kawasan-industri-batang-butuh-282000-pekerja-

hingga-2031 

Summary Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan 

menyerap banyak tenaga kerja. Diperkirakan, KITB membutuhkan 282. 000 tenaga kerja 

hingga 2031 mendatang. Namun, menurut Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono 

Rusydie Cakrawangsa, lapangan kerja yang terbuka luas ini belum tentu akan mengatasi 

tingginya angka pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar 

kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak disiapkan. "Jangan sampai warga Batang hanya jadi 

penonton di tengah deru industrialisasi ini. 

 

 

 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan menyerap 

banyak tenaga kerja. Diperkirakan, KITB membutuhkan 282. 000 tenaga kerja hingga 2031 

mendatang.Namun, menurut Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa, 

lapangan kerja yang terbuka luas ini belum tentu akan mengatasi tingginya angka pengangguran di 

Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak 

disiapkan."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi ini. Oleh 

karenanya, kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk dapat 

mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," kata dia pada Focus Grup Discussion dan Rapat Koordinasi 

lintas-stakeholder bertema Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB di Bandung, Jawa 

Barat.Caswiyono mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan berbagai kebijakan dan 

melakukan berbagai langkah guna mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB dari sisi 

ketenagakerjaan. Putra asli Batang ini menyatakan telah menyiapkan 10 jurus untuk mendukung 

KITB.Pertama, menyusun proyeksi dan rencana tenaga kerja makro dan mikro di KITB yang salah satunya 

berisi peta kebutuhan tenaga kerja. Kedua, mengembangkan sistem informasi pasar kerja di KITB yang 

terintegrasi dan mudah diakses.Ketiga, meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di 

Batang dan sekitarnya. Keempat, memasifikasi sertifikasi kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja 

yang bersertifikat. Kelima, memperkuat dan mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-
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lembaga pendidikan."Keenam, kami akan mendekatkan pelayanan ketenagakerjaan di KITB melalui 

pembangunan Anjungan SIAPkerja, yaitu sebuah tempat pelayanan satu pintu yang terintregrasi dan 

dapat diakses secara mudah baik oleh masyarakat, perusahaan maupun pihak-pihak lain yang 

membutuhkan," tutur Caswiyono.Ketujuh, mengembangkan program perluasan kesempatan kerja, baik 

di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja bagi masyarakat sekitar. Kedelapan, melakukan 

reskilling bagi karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang terdampak. Kesembilan, mendorong 

pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Batang untuk memastikan penyandang disabilitas juga 

dapat bekerja di KITB.Terakhir, untuk mengonsolidasikan semua itu, Kemnaker akan memfasiltasi 

pembentukan Skill Development Center (SDC), yaitu sebuah forum kolaborasi multi-stakeholder dalam 

mempersiapkan tenaga kerja kompeten di KITB."Atas arahan dan dukungan KSP, kami akan membentuk 

SDC di Kabupaten Batang yang terdiri dari berbagai dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Batang, Manajemen KITB, Asosiasi Pengusaha/Industri, penyelenggara pelatihan kerja, dan 

penyelenggara pendidikan vokasi," ucapnya.Forum yang dipimpin langsung oleh Deputi II KSP, Abetnego 

Tarigan, itu diakhiri dengan penandatanganan maklumat bersama oleh Kementerian/Lembaga, 

Pemerintah Daerah, PT KITB, Lembaga Pelatihan, Lembaga Pendidikan, dan Industri/tenant, yang berisi 

komitmen bersama dalam penyediaan tenaga kerja di KITB. 
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Title [Berita]Kawasan Industri Batang Butuh 282. 000 Pekerja hingga 

2031 

Author Copyright 

Media Creacorridor.com Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.creacorridor.com/2022/07/beritakawasan-industri-batang-butuh-282-000-

pekerja-hingga-2031.html 

Summary Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan 

menyerap banyak tenaga kerja. Diperkirakan, KITB membutuhkan 282. 000 tenaga kerja 

hingga 2031 mendatang. Namun, menurut Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono 

Rusydie Cakrawangsa, lapangan kerja yang terbuka luas ini belum tentu akan mengatasi 

tingginya angka pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar 

kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak disiapkan. "Jangan sampai warga Batang hanya jadi 

penonton di tengah deru industrialisasi ini. 

 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan menyerap 

banyak tenaga kerja. Diperkirakan, KITB membutuhkan 282. 000 tenaga kerja hingga 2031 mendatang. 

Namun, menurut Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa, lapangan kerja 

yang terbuka luas ini belum tentu akan mengatasi tingginya angka pengangguran di Kabupaten Batang 

dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak disiapkan. "Jangan sampai 

warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi ini. Oleh karenanya, kita semua harus 

berkomitmen melakukan afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB 

dengan mudah," kata dia pada Focus Grup Discussion dan Rapat Koordinasi lintas-stakeholder bertema 

Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB di Bandung, Jawa Barat. Caswiyono mengatakan, 

Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan berbagai kebijakan dan melakukan berbagai langkah 

guna mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB dari sisi ketenagakerjaan. Putra asli Batang ini 

menyatakan telah menyiapkan 10 jurus untuk mendukung KITB. Pertama, menyusun proyeksi dan 

rencana tenaga kerja makro dan mikro di KITB yang salah satunya berisi peta kebutuhan tenaga kerja. 

Kedua, mengembangkan sistem informasi pasar kerja di KITB yang terintegrasi dan mudah diakses. 

Ketiga, meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di Batang dan sekitarnya. Keempat, 

memasifikasi sertifikasi kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja yang bersertifikat. Kelima, 

memperkuat dan mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-lembaga pendidikan. "Keenam, 

kami akan mendekatkan pelayanan ketenagakerjaan di KITB melalui pembangunan Anjungan SIAPkerja, 

yaitu sebuah tempat pelayanan satu pintu yang terintregrasi dan dapat diakses secara mudah baik oleh 

masyarakat, perusahaan maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan," tutur Caswiyono. Ketujuh, 

mengembangkan program perluasan kesempatan kerja, baik di dalam hubungan kerja maupun di luar 

hubungan kerja bagi masyarakat sekitar. Kedelapan, melakukan reskilling bagi karyawan PT Perkebunan 

Nusantara (PTPN) yang terdampak. Kesembilan, mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) 

di Batang untuk memastikan penyandang disabilitas juga dapat bekerja di KITB. Terakhir, untuk 

mengonsolidasikan semua itu, Kemnaker akan memfasiltasi pembentukan Skill Development Center 

(SDC), yaitu sebuah forum kolaborasi multi-stakeholder dalam mempersiapkan tenaga kerja kompeten 

di KITB. "Atas arahan dan dukungan KSP, kami akan membentuk SDC di Kabupaten Batang yang terdiri 

dari berbagai dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, Manajemen KITB, Asosiasi 
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Pengusaha/Industri, penyelenggara pelatihan kerja, dan penyelenggara pendidikan vokasi," ucapnya. 

Forum yang dipimpin langsung oleh Deputi II KSP, Abetnego Tarigan, itu diakhiri dengan 

penandatanganan maklumat bersama oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, PT KITB, 

Lembaga Pelatihan, Lembaga Pendidikan, dan Industri/tenant, yang berisi komitmen bersama dalam 

penyediaan tenaga kerja di KITB. 
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Title Sekjen Kemnaker: Perubahan Iklim Miliki Dampak Luas Masalah 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Negative 

Link http://pripos.id/sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-

ketenagakerjaan 

Summary Perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respon global. Perubahan iklim 

juga memiliki dampak yang luas pada masalah ketenagakerjaan. Hal tersebut diungkapkan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara 

pada Forum L20 Road To Bali secara virtual, Rabu (6/7/2022). 

 

 

 

Perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respon global. Ini bukan hanya masalah 

lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial dan ekonomi. Perubahan iklim juga memiliki dampak yang luas 

pada masalah ketenagakerjaan.Indonesia telah menunjukkan komitmen iklim yang luar biasa dalam 

dekade terakhir. Sejak ratifikasi Paris Agreement tahun 2016. Pemerintah telah memasukkan 

pertimbangan tentang iklim ke dalam agenda pembangunan dan kebijakan nasional dengan menetapkan 

net zero emission.Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi ketika menjadi pembicara pada Forum L20 Road To Bali secara virtual, Rabu (6/7/2022).Anwar 

Sanusi mengatakan, inisiatif awal diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang berencana 

mengembangkan aksi nasional terhadap dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan dan 

daftar pekerjaan kritis."Dalam aksi nasional ini, Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek untuk 

merespon isu transisi yang berkeadilan," katanya.Ia menambahkan, saat ini Indonesia menghadapi 

tantangan ekonomi dan lingkungan yang menuntut Indonesia harus lebih inovatif dalam menemukan 

cara lebih efektif untuk merespon perubahan pola dan tuntutan di pasar tenaga kerja.Tugas mengatasi 

perubahan iklim tidak hanya mendesak, tetapi juga berkaitan erat dengan pemulihan yang inklusif dan 

langgeng dari pandemi."Dengan komitmen dan kerja sama internasional, kita dapat melakukan transisi 

ke net zero emission dan mencapai ketahanan iklim, sehingga kawasan kita muncul lebih kuat dari 

sebelumnya," ucap Anwar Sanusi. 
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Title Menyambut KITB, Stafsus Menaker: Jangan Sampai Warga 

Batang Hanya Jadi Penonton 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/menyambut-kitb-stafsus-menaker-jangan-sampai-warga-batang-hanya-

jadi-penonton 

Summary Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan 

menyerap banyak tenaga kerja. Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini belum tentu 

akan mengatasi tingginya angka pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa 

Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak disiapkan. "Jangan sampai warga 

Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi ini. Putra asli Batang ini 

menyatakan telah menyiapkan 10 jurus untuk mendukung KITB. 

 

 

 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan menyerap 

banyak tenaga kerja. Hingga tahun 2031, kawasan industri raksasa itu diproyeksikan membutuhkan 282 

ribu tenaga kerja. Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini belum tentu akan mengatasi tingginya 

angka pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan 

SDM-nya tidak disiapkan.Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono 

Rusydie Cakrawangsa pada Focus Grup Discussion dan Rapat Koordinasi lintas-stakeholder bertema 

"Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu-

Kamis (6-7/7/2022) di Bandung, Jawa Barat."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah 

deru industrialisasi ini. Oleh karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap 

masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," kata Caswiyono.Caswiyono 

mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan berbagai kebijakan dan melakukan 

berbagai langkah guna mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB dari sisi ketenagakerjaan. 

Putra asli Batang ini menyatakan telah menyiapkan 10 jurus untuk mendukung KITB. _Pertama_, 

menyusun proyeksi dan rencana tenaga kerja makro dan mikro di KITB yang salah satunya berisi peta 

kebutuhan tenaga kerja._Kedua_, mengembangkan sistem informasi pasar kerja di KITB yang terintegrasi 

dan mudah diakses. _Ketiga_, meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di Batang dan 

sekitarnya. _Keempat_, memasifikasi sertifikasi kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja yang 
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bersertifikat. _Kelima_, memperkuat dan mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-lembaga 

pendidikan." _Keenam_, kami akan mendekatkan pelayanan ketenagakerjaan di KITB melalui 

pembangunan Anjungan SIAPkerja, yaitu sebuah tempat pelayanan satu pintu yang terintregrasi dan 

dapat diakses secara mudah baik oleh masyarakat, perusahaan maupun pihak-pihak lain yang 

membutuhkan," terang Caswiyono._Ketujuh_, mengembangkan program perluasan kesempatan kerja, 

baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja bagi masyarakat sekitar. _Kedelapan_, 

melakukan reskilling bagi karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang terdampak. _Kesembilan_, 

mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Batang untuk memastikan penyandang 

disabilitas juga dapat bekerja di KITB.Untuk mengonsolidasikan semua itu, Kemnaker akan memfasiltasi 

pembentukan Skill Development Center (SDC), yaitu sebuah forum kolaborasi multi-stakeholder dalam 

mempersiapkan tenaga kerja kompeten di KITB."Atas arahan dan dukungan KSP, kami akan membentuk 

SDC di Kabupaten Batang yang terdiri dari berbagai dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Batang, Manajemen KITB, Asosiasi Pengusaha/Industri, penyelenggara pelatihan kerja, dan 

penyelenggara pendidikan vokasi," ucapnya.Forum yang dipimpin langsung oleh Deputi II KSP, Abetnego 

Tarigan, itu diakhiri dengan penandatanganan maklumat bersama oleh Kementerian/Lembaga, 

Pemerintah Daerah, PT KITB, Lembaga Pelatihan, Lembaga Pendidikan, dan Industri/tenant, yang berisi 

komitmen bersama dalam penyediaan tenaga kerja di KITB. 
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Title 10 Jurus Sambut Kawasan Industri Terpadu Batang ala 

Stafsus Menaker 

Author Liputan6.com 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.liputan6.com/news/read/5009202/10-jurus-sambut-kawasan-industri-

terpadu-batang-ala-stafsus-menaker 

Summary Putra asli Batang ini menyatakan telah menyiapkan 10 jurus untuk mendukung KITB. 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan 

menyerap banyak tenaga kerja. Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini belum tentu 

akan mengatasi tingginya angka pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa 

Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan SDM-nya tidak disiapkan. "Jangan sampai warga 

Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi ini. 

 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan proyek strategis nasional yang akan menyerap 

banyak tenaga kerja. Hingga tahun 2031, kawasan industri raksasa itu diproyeksikan membutuhkan 282 

ribu tenaga kerja. Namun lapangan kerja yang terbuka luas ini belum tentu akan mengatasi tingginya 

angka pengangguran di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah jika pasar kerjanya tidak ditata dan 

SDM-nya tidak disiapkan.Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono 

Rusydie Cakrawangsa pada Focus Grup Discussion dan Rapat Koordinasi lintas-stakeholder bertema 

"Kolaborasi Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu-

Kamis (6-7/7/2022) di Bandung, Jawa Barat."Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah 

deru industrialisasi ini. Oleh karenanya kita semua harus berkomitmen melakukan afirmasi terhadap 

masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB dengan mudah," kata Caswiyono.Caswiyono 

mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan berbagai kebijakan dan melakukan 

berbagai langkah guna mendukung pembangunan dan operasionalisasi KITB dari sisi ketenagakerjaan. 

Putra asli Batang ini menyatakan telah menyiapkan 10 jurus untuk mendukung KITB. Pertama, menyusun 

proyeksi dan rencana tenaga kerja makro dan mikro di KITB yang salah satunya berisi peta kebutuhan 

tenaga kerja.Kedua, mengembangkan sistem informasi pasar kerja di KITB yang terintegrasi dan mudah 

diakses. Ketiga, meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di Batang dan sekitarnya. 

Keempat, memasifikasi sertifikasi kompetensi untuk penyediaan tenaga kerja yang bersertifikat. Kelima, 

memperkuat dan mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lembaga-lembaga pendidikan." Keenam, 

kami akan mendekatkan pelayanan ketenagakerjaan di KITB melalui pembangunan Anjungan SIAPkerja, 

yaitu sebuah tempat pelayanan satu pintu yang terintregrasi dan dapat diakses secara mudah baik oleh 

masyarakat, perusahaan maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan," terang Caswiyono.Ketujuh, 

mengembangkan program perluasan kesempatan kerja, baik di dalam hubungan kerja maupun di luar 

hubungan kerja bagi masyarakat sekitar. Kedelapan, melakukan reskilling bagi karyawan PT Perkebunan 

Nusantara (PTPN) yang terdampak. Kesembilan, mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) 

di Batang untuk memastikan penyandang disabilitas juga dapat bekerja di KITB.Untuk mengonsolidasikan 

semua itu, Kemnaker akan memfasiltasi pembentukan Skill Development Center (SDC), yaitu sebuah 

forum kolaborasi multi-stakeholder dalam mempersiapkan tenaga kerja kompeten di KITB."Atas arahan 

dan dukungan KSP, kami akan membentuk SDC di Kabupaten Batang yang terdiri dari berbagai dinas 

terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, Manajemen KITB, Asosiasi Pengusaha/Industri, 
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penyelenggara pelatihan kerja, dan penyelenggara pendidikan vokasi," ucapnya.Forum yang dipimpin 

langsung oleh Deputi II KSP, Abetnego Tarigan, itu diakhiri dengan penandatanganan maklumat bersama 

oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, PT KITB, Lembaga Pelatihan, Lembaga Pendidikan, dan 

Industri/tenant, yang berisi komitmen bersama dalam penyediaan tenaga kerja di KITB.Saksikan video 

pilihan berikut ini: 
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Title Sekjen Kemnaker: Perubahan Iklim Miliki Dampak Luas 

Masalah Ketenagakerjaan 

Author Liputan6.com 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.liputan6.com/news/read/5009212/sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-

dampak-luas-masalah-ketenagakerjaan 

Summary Perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respon global. Perubahan iklim 

juga memiliki dampak yang luas pada masalah ketenagakerjaan. Hal tersebut diungkapkan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara 

pada Forum L20 Road To Bali secara virtual, Rabu (6/7/2022). Ini bukan hanya masalah 

lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial dan ekonomi. 

Perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respon global. Ini bukan hanya masalah 

lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial dan ekonomi. Perubahan iklim juga memiliki dampak yang luas 

pada masalah ketenagakerjaan.Indonesia telah menunjukkan komitmen iklim yang luar biasa dalam 

dekade terakhir. Sejak ratifikasi Paris Agreement tahun 2016. Pemerintah telah memasukkan 

pertimbangan tentang iklim ke dalam agenda pembangunan dan kebijakan nasional dengan menetapkan 

net zero emission.Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi ketika menjadi pembicara pada Forum L20 Road To Bali secara virtual, Rabu (6/7/2022).Anwar 

Sanusi mengatakan, inisiatif awal diambil oleh Kemnaker yang berencana mengembangkan aksi nasional 

terhadap dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan kritis."Dalam aksi 

nasional ini, Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek untuk merespon isu transisi yang 

berkeadilan," katanya.Ia menambahkan, saat ini Indonesia menghadapi tantangan ekonomi dan 

lingkungan yang menuntut Indonesia harus lebih inovatif dalam menemukan cara lebih efektif untuk 

merespon perubahan pola dan tuntutan di pasar tenaga kerja.Tugas mengatasi perubahan iklim tidak 

hanya mendesak, tetapi juga berkaitan erat dengan pemulihan yang inklusif dan langgeng dari 

pandemi."Dengan komitmen dan kerja sama internasional, kita dapat melakukan transisi ke net zero 

emission dan mencapai ketahanan iklim, sehingga kawasan kita muncul lebih kuat dari sebelumnya," 

ucap Anwar Sanusi.Saksikan video pilihan berikut ini: 
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Title BSU 2022 Gagal Cair Juli? Ini Kata Menaker dan Pihak Penyalur, 

Serta Cara Cek Penerima di Link Resmi 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094956050/bsu-2022-gagal-cair-juli-ini-kata-

menaker-dan-pihak-penyalur-serta-cara-cek-penerima-di-link-resmi 

Summary Simak ini kata Menaker dan pihak penyalur, serta cara cek penerima di link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Jadwal penyaluran BSU 2022 hingga kini masih belum 

diketahui kapan akan mulai dicairkan kepada pekerja. Akan tetapi, Menaker Ida Fauziyah dan 

pihak penyalur dana, telah memberikan informasi terbaru terkait pencairan BSU 2022. 

Menaker Ida fauziyah mengatakan alasan mengapa dana BSU 2022 masih belum bisa 

dipastikan kapan cair, dikarenakan mekanisme dan peraturan pencairannya masih dalam 

proses perampungan hingga sekarang ini. BSU 2022 gagal cair Juli? 

 

 

 

BSU 2022 gagal cair Juli? Simak ini kata Menaker dan pihak penyalur, serta cara cek penerima di link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Jadwal penyaluran BSU 2022 hingga kini masih belum diketahui kapan 

akan mulai dicairkan kepada pekerja.Akan tetapi, Menaker Ida Fauziyah dan pihak penyalur dana, telah 

memberikan informasi terbaru terkait pencairan BSU 2022.Menaker Ida fauziyah mengatakan alasan 

mengapa dana BSU 2022 masih belum bisa dipastikan kapan cair, dikarenakan mekanisme dan peraturan 

pencairannya masih dalam proses perampungan hingga sekarang ini."Saat ini kami sedang 

mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU tahun 2022, dan kami ingin memastikan bahwa 

subsidi upah ini dapat dijalankan secara tepat, akurat, dan akuntabel. tiga hal itu yang harus kami jaga. 

Maka dari itu kami membutuhkan waktu," kata Menaker Ida Fauziyah, sebagaimana dikutip oleh 

Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara News pada 8 Juli 2022.Sedangkan menurut pihak penyalur yang 

diketahui adalah BPJS Ketenagakerjaan, mengatakan bahwa dana BSU 2022 masih belum diketahui 

jadwal pencairannya, karena data masih dalam proses penyususnan regulasi Pemerintah."Sampai saat 

ini kami belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 masih 

dalam tahap penyusunan regulasi oleh Pemerintah," Tulis lagi pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam kolom 

komentar unggahan Instagram resminya, sebagaimana dikutip oleh Pikiranrakyat-Depok.com pada 9 Juli 

2022. 
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Title BSU 2022 Tak Kunjung Cair, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan 

Berikan Penjelasan - Tribunkaltim.co 

Author Berita Baru 

Media Tribun News Kaltim Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Negative 

Link http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/08/bsu-2022-tak-kunjung-cair-staf-khusus-

menteri-ketenagakerjaan-berikan-penjelasan 

Summary Diberitakan, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan, saat ini 

Kemnaker masih terus membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan. 

Jadwal pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 ramai dicari masyarakat. Pasalnya, 

bantuan langsung tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan 2022 itu tak kunjung cair hingga kini. 

Padahal, BSU 2022 itu rencananya bakal cair pada April 2022 lalu. 

 

 

 

 Jadwal pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 ramai dicari masyarakat.Pasalnya, bantuan langsung 

tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan 2022 itu tak kunjung cair hingga kini.Padahal, BSU 2022 itu rencananya 

bakal cair pada April 2022 lalu.Kabar tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto.Airlangga Hartarto mengatakan, program BSU senilai Rp 1 juta kembali dilanjutkan 

tahun ini.Adapun anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program subsidi gaji mencapai Rp 8,8 

triliun."Ada program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji di bawah 

Rp 3,5 juta, besarnya Rp 1 juta per penerima," kata Airlangga Hartarto, dikutip Tribun-Timur.com dari 

Kompas.com, Selasa (5/4/2022) lalu.Lalu, Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi memastikan 

subsidi gaji untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3 juta per bulan cair bulan April 2022."Iyalah 

(pemberian BSU) bulan ini (April 2022)," kata Anwar kepada Kompas. com beberapa waktu lalu.Faktanya, 

hingga bulan Juli 2022, namun BSU 2022 tak kunjung cair.Bantuan Sosial Hingga saat ini belum ada kabar 

terbaru terkait jadwal pencairan BSU 2022. Lantas, BSU 2022 kapan cair?Namun, pemerintah telah 

memastikan BSU bakal disalurkan.Netizen ramai mempertanyakan kapan BSU 2022 cair di laman 

Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) @kemnaker.Apapun postingan di Instagram 

@kemnaker, netizen tetap membanjiri dengan komentar terkait BSU.Seperti diketahui, nama penerima 

BSU atau B bisa dicek melalui laman resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.Lantas, BSU 2022 kapan 

cair?Hingga saat ini, belum ada kabar terbaru terkait jadwal pencairan BSU 2022.Kabar terakhir BSU 2022 

pada Mei 2022 lalu.Diberitakan, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan, saat 
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ini Kemnaker masih terus membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU disalurkan.Namun dia 

tidak mengetahui pasti kapan proses regulasi BSU tuntas digodok."Ya masih berjalan. Masih agak lama 

ini prosesnya (pembahasan regulasi subsidi upah)," katanya kepada Kompas.com, Rabu 

(25/5/2022).Bantuan Sosial Hingga saat ini belum ada kabar terbaru terkait jadwal pencairan BSU 2022. 

Lantas, BSU 2022 kapan cair?Tapi tidak menutup kemungkinan regulasi subsidi gaji yang juga mengatur 

mengenai kriteria penerimanya akan diselesaikan pada akhir Mei tahun ini."Mudah-mudahan akhir bulan 

ini (Mei) bisa kelar," ucap Dita.Syarat Penerima BSUBerikut syarat penerima BSU atau subsidi gaji Rp 1 

juta sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemnaker:- Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan 

dengan kepemilikan NIK.-Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.- 

Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta.Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah 

minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut 

menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan 

penuh.- Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah.- Diutamakan yang 

bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, 

perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK).Bantuan 

Sosial Hingga saat ini belum ada kabar terbaru terkait jadwal pencairan BSU 2022. Lantas, BSU 2022 kapan 

cair?Cara Cek Penerima BSUAdapun cara cek penerima BSU atau subsidi gaji Rp 1 juta bisa dilakukan 

melalui laman resmi Kemnaker atau atau laman BPJS Ketenagakerjaan.Hanya saja, laman BPJS 

Ketenagakerjaan saat ini masih belum dapat diakses karena sedang dalam peningkatan kapasitas 

sehubungan dengan rencana penyaluran BSU 2022.1. Cek Penerima BSU di Laman KemnakerBerikut cara 

cek penerima BSU di laman Kemnaker:- Kunjungi laman Kemnaker.go.id- Daftar akun di laman ini, jika 

belum memiliki akun- Jika sudah memiliki akun, lakukan login ke akun yang Anda miliki- Lengkapi profil 

biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi- Cek 

pemberitahuan untuk mendapatkan notifikasi sebagai penerima BSU 2022 atau bukan.2. Cek Penerima 

BSU di Laman BPJS KetenagakerjaanBerikut cek penerima BSU di laman BPJS Ketenagakerjaan:- Masuk 

ke laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/- Di bagian "Cek 

apakah kamu termasuk penerima BSU?" isikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama sesuai KTP, dan 

tanggal lahir- Cek bagian verifikasi- Ketuk "Lanjutkan"- Layar akan menampilkan informasi apakah Anda 

terdaftar sebagai calon penerima atau bukan.Jika Anda termasuk penerima BSU 2022, dana akan 

ditransfer malalui rekening Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus 

wilayah Aceh).Apabila Anda belum memiliki rekening Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah 

Indonesia (khusus wilayah Aceh), maka akan dibuatkan rekening kolektif oleh Kemnaker yang bekerja 

sama dengan pihak bank dan perusahaan tempat Anda bekerja.Artikel ini telah tayang di Tribun-

Timur.com dengan judul BSU 2022 Kapan Cair? Kabar Terakhir dari Kemnaker soal BSU Cara Cek Nama 

Penerima Subsidi Upah, https://makassar.tribunnews.com/2022/07/08/bsu-2022-kapan-cair-kabar-

terakhir-dari-kemnaker-soal-bsu-cara-cek-nama-penerima-subsidi-upah?page=all. 
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Title Siapkan Pekerja Lokal di KITB, KSP Gelar FGD di Bandung Author _noname 

Media Bisnis Jabar Reporter  

Date 08 July 2022 Tone Positive 

Link http://bandung.bisnis.com/read/20220708/550/1552988/siapkan-pekerja-lokal-di-kitb-

ksp-gelar-fgd-di-bandung 

Summary Bagaimana pekerja lokal tidak jadi penonton, tapi menjadi pekerja di daerahnya sendiri," 

kata Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan pada acara FGD KITB di Trans 

Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, dalam rilis resminya, Jumat (8/7/2022). 

Menurut dia, kegiatan ini menindaklanjuti terkait isu tenaga kerja sebagaimana amanah 

Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya di KITB pada tanggal 21 April 2021 dan instruksi 

dari Kantor Staf Presiden (KSP). Pemerintah terus melakukan penguatan pekerja lokal untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah. 

Saat ini, setidaknya sudah ada 10 investor yang siap beroperasi di KITB. 

 

 

 

Pemerintah terus melakukan penguatan pekerja lokal untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah. Dalam beberapa tahun ke depan, kawasan 

tersebut memerlukan setidaknya 28.000 tenaga kerja terampil."Kebutuhan tenaga kerja di sana sekitar 

20.500-an orang, dalam jangka panjang bisa 28.000-an orang. Ini yang harus kita siapkan. Bagaimana 

pekerja lokal tidak jadi penonton, tapi menjadi pekerja di daerahnya sendiri," kata Deputi II Kantor Staf 

Presiden (KSP) Abetnego Tarigan pada acara FGD KITB di Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota 

Bandung, dalam rilis resminya, Jumat (8/7/2022).Menurut dia, pihaknya saat ini konsen mempersiapkan 

sumber daya manusia (SDM) lokal agar memenuhi kebutuhan industri di kawasan tersebut. Saat ini, 

setidaknya sudah ada 10 investor yang siap beroperasi di KITB. Mereka bergerak di berbagai bidang."Kita 

terus lakukan upaya agar pekerja lokal bisa terserap. Tapi selama ini memang antara kebutuhan dan 

kesiapan perlu disiapkan. Ini yang terus kita dorong agar mereka punya skil sesuai kebutuhan. Ini proses 

yang kita dorong agar terjadi mitch mach," jelas dia.Digelarnya FGD ini, kata dia, untuk mengetahui 

kebutuhan industri. Sehingga nantinya diharapkan tidak mendatangkan pekerja dari jauh. Mereka harus 

disiapkan soal softskill, daya tahan, dan lainnya. Nantinya mereka akan dilatih melalui pelatihan BLK, 

SMK, dan lainnya.Focus Group Discussion (FGD) kali ini melibatkan antar pemangku kepentingan, mulai 

dari tingkat kementerian, antara lain; Kemendikbud Ristek RI, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian 
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Perindustrian, Bappenas, Kemenparekraf. Untuk tingkat pemerintah daerah, tingkat Provinsi Jawa 

Tengah, diantaranya Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Sementara untuk Daerah tingkat II, akan melibatkan dua Kabupaten, 

Batang dan Cilacap.Direktur Operasi & Teknik KITB Adler Manarissan Siahaan mengatakan kawasan 

industri Terpadu Batang dengan branding "Grand Batang City" ini merupakan fast growing company yang 

masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Kawasan ini dengan total luasan 4.300 hektare yang dibagi 

menjadi 3 Klaster yakni Creation, Innovation dan Leisure."Saat ini, pada fase 1 ada 450 hektare dari 

klaster 1 sudah berhasil sold out dalam waktu kurang dari 2 tahun. Terdapat 12 investor yang sudah 

berkomitmen. Tujuh investor diantaranya sudah melaksanakan Perjanjian Pemanfaatan Tanah Industri 

di Grand Batang City, " jelas dia.Menurut dia, kegiatan ini menindaklanjuti terkait isu tenaga kerja 

sebagaimana amanah Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya di KITB pada tanggal 21 April 2021 dan 

instruksi dari Kantor Staf Presiden (KSP). Penyelenggaraan FGD ini sebagai dukungan kepada Pemerintah, 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019, tentang pengendalian program prioritas nasional 

dan pengelolaan isu strategis.Salah satu prioritas utama dibentuknya KITB adalah untuk mendukung 

penyediaan SDM di Indonesia, utamanya di Provinsi Jawa Tengah. Menuju cita-cita bersama dalam 

membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerja sama dengan 

berbagai sektor seperti industri, pemerintah, swasta dan lainnya penting dioptimalkan.Sementara Grand 

Batang City merupakan sebuah proyek ambisius dimana Pemerintah Indonesia menyiapkan infrastruktur 

yang berkualitas."Kegiatan FGD dan Rapat Koordinasi ini sebagai katalisator penggerak ekonomi dari sisi 

suprastrukturnya untuk masa depan," imbuh Budi Reing Wirawan, GM Human Capital Management PT 

KITB. (K34)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News 
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Title Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi Pelayanan 

BPJS Ketenagakerjaan 

Author Andhika Dinata 

Media Gatra Reporter  

Date 09 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.gatra.com/news-547669-nasional-ombudsman-temukan-dugaan-

maladministrasi-pelayanan-bpjs-ketenagakerjaan.html 

Summary Ombudsman RI menemukan tiga bentuk maladministrasi dalam pelayanan kepesertaan dan 

penjaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan. Ombudsman RI juga menyampaikan sejumlah tindakan korektif yang harus 

ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam kurun waktu 30 hari. "Berdasarkan hasil 

investigasi Ombudsman, BPJS Ketenagakerjaan terbukti maladministrasi berupa tindakan 

tidak kompeten, penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut dalam pelaksanaan 

pelayanan kepesertaan dan penjaminan sosial," ujar Anggota Ombudsman, Hery Susanto 

dalam siaran pers yang diterima Gatra.com, Sabtu (9/7). Sedangkan, bentuk penyimpangan 

prosedur yang ditemukan Ombudsman di antaranya pencairan klaim secara kolektif melalui 

HRD perusahaan, perbedaan penetapan usia pensiun antara perusahaan dan BPJS 

Ketenagakerjaan, belum dilaksanakannya upaya penyelarasan regulasi untuk optimalisasi 

akuisisi kepesertaan dan pelayanan klaim manfaat. 

 

 

 

 Ombudsman RI menemukan tiga bentuk maladministrasi dalam pelayanan kepesertaan dan penjaminan 

sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 

Ombudsman RI juga menyampaikan sejumlah tindakan korektif yang harus ditindaklanjuti oleh BPJS 

Ketenagakerjaan dalam kurun waktu 30 hari. "Berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, BPJS 

Ketenagakerjaan terbukti maladministrasi berupa tindakan tidak kompeten, penyimpangan prosedur dan 

penundaan berlarut dalam pelaksanaan pelayanan kepesertaan dan penjaminan sosial," ujar Anggota 

Ombudsman, Hery Susanto dalam siaran pers yang diterima Gatra.com, Sabtu (9/7). Hery menyebutkan, 

bentuk maladministrasi tidak kompeten yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan di antaranya pelaksanaan 

akuisisi kepesertaan Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU) tidak berjalan optimal. Selain 

itu, Hery juga menyatakan, BPJS Ketenagakerjaan tidak optimal mengawal pelaksanaan Instruksi Presiden 

(Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 
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Ketenagakerjaan. Menurutnya, dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan di lingkup Kemnaker RI sangat 

terbatas dan hanya di level provinsi berdampak lemahnya pengawasan dan penanganan pengaduan 

masyarakat. Hal ini mengakibatkan rendahnya kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya 

menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Problem ini harus diselesaikan dengan perbaikan regulasi 

terkait. Selain itu harus ada perbaikan kualitas SDM BPJS Ketenagakerjaan dalam hal rekrutmen peserta 

dan pelayanan kepesertaan," kata Hery. Sedangkan, bentuk penyimpangan prosedur yang ditemukan 

Ombudsman di antaranya pencairan klaim secara kolektif melalui HRD perusahaan, perbedaan 

penetapan usia pensiun antara perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan, belum dilaksanakannya upaya 

penyelarasan regulasi untuk optimalisasi akuisisi kepesertaan dan pelayanan klaim manfaat. "Terkait 

klaim secara kolektif ini dapat menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oknum. Padahal hubungan 

kepesertaan adalah antara kedua belah pihak, yaitu antara pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan peserta, 

maka proses klaim seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak," Hery mengungkapkan. Sedangkan, 

bentuk maladministrasi penundaan berlarut yang ditemukan Ombudsman adalah pelayanan pencairan 

klaim manfaat yang masih terjadi hambatan. "Pengawasan dan pengendalian penjaminan sosial oleh 

pihak DJSN dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan tidak berjalan optimal. Bahwa terjadinya problem 

pencairan klaim manfaat hendaknya menjadi perhatian untuk dibuatkan saran alternatif dan perbaikan 

pelayanan kepada BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya. Ombudsman memberikan sejumlah tindakan korektif 

yang harus dilaksanakan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak terlapor dalam kurun 

waktu 30 hari mendatang. Pertama, agar Dirut BPJS Kenetagakerjaan melakukan sosialisasi, koordinasi 

dengan pihak terkait dalam rangka percepatan akuisisi kepesertaan pada sektor PU, BPU, pegawai 

pemerintah Non-ASN dan termasuk program afirmasi Penerima Bantuan Iuran (PBI), dengan menyusun 

rencana dan penahapan akuisisi kepesertaan. Kedua, menyiapkan struktur organisasi kerja dan SDM yang 

memadai dari segi kualitas dan kuantitas untuk mendukung terselenggaranya program yang 

diamanatkan oleh regulasi termasuk dalam merespons tuntutan pelayanan kepesertaan dan penjaminan 

sosial. Ketiga, agar berkoordinasi dengan pihak pemerintah, pelaku usaha dan pekerja dalam hal 

penetapan batas usia pensiun agar dibuat regulasi dan ketetapan yang relevan mengenai batas usia 

penerima manfaat Jaminan Hari Tua. Terakhir, Ombudsman juga meminta agar BPJS Kesejahteraan 

konsisten dalam penggunaan nama BPJS Ketenagakerjaan sesuai undang-undang. Selain itu, Ombudsman 

juga memberikan tindakan korektif kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Dewan 

Jaminan Sosial Nasional (DJSN) selaku pihak terkait. Di antaranya, agar Menko Bidang Perekonomian 

membuat perencanaan dan penyiapan peraturan pemerintah terkait program PBI terhadap pekerja yang 

berstatus penyandang masalah sosial, sesuai amanat pasal 19 ayat 5 huruf d UU 24 Tahun 2011, 

menyusun perencanaan bagi penyempurnaan regulasi yaitu revisi Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 

44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. 

Menko Bidang Perekonomian diminta untuk membuat perencanaan bagi penyempurnaan regulasi dan 

atau mengusulkan kepada DPR RI untuk dilakukan yaitu revisi Pasal 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 

2011 tentang BPJS yang mengatur sanksi administrasi bagi Pelaku Usaha yang tidak mendaftarkan 

pekerja ke BPJS ketenagakerjaan, dan revisi Pasal 55 yang menyebutkan bahwa Pemberi Kerja tidak 

membayarkan iuran dengan sanksi ancaman pidana denda dan kurungan. "Seharusnya bagi pelanggaran 

berupa tidak menjalankan kewajiban mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta BPJS dapat diberikan sanksi 

yang setara berupa denda dan pidana," tegas Hery. 
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Title GNIK Sosialisasikan Program Magang di Bekasi Author _noname 

Media Mitra Pos Reporter  

Date 09 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.mitrapos.com/berita/gnik-sosialisasikan-program-magang-di-bekasi 

Summary Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK), bersama Kadin Kota Bekasi dan Apindo mulai 

menjalankan sosialisasi program pemagangan dalam negeri yang mengacu pada Permenaker 

No. 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Ketua GNIK Kota 

Bekasi, Yunus Triyonggo menjelaskan, GNIK adalah platform terbuka yang bertugas untuk 

membuat ekosistem di semua daerah dan kemudian berkolaborasi mengajak stakeholder 

setempat. Maka GNIK melaksanakan tugas pertamanya yakni mempertemukan para 

pengusaha di Kota Bekasi. Menurut Gunawan, inisiasi GNIK mengumpulkan 52 pengusaha di 

kota Bekasi wajib didukung dan difasilitasi. 

 

 

 

Tidak terkecuali di Kota Bekasi, pemerintah setempat mencoba cari solusi untuk menangani persoalan 

angka pengangguran yang terus bertambah akibat sulitnya mendapat pekerjaan.Gerakan Nasional 

Indonesia Kompeten (GNIK), bersama Kadin Kota Bekasi dan Apindo mulai menjalankan sosialisasi 

program pemagangan dalam negeri yang mengacu pada Permenaker No. 6 tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.Terpantau, Hadir dalam acara sosialisasi yang di adakan 

di Pendopo Pemda Kota Bekasi sebanyak 52 perusahaan se-Kota Bekasi yang sepakat akan membantu 

untuk mengurangi angka pengangguran, pada Jumat (08/07/2020).Ketua GNIK Kota Bekasi, Yunus 

Triyonggo menjelaskan, GNIK adalah platform terbuka yang bertugas untuk membuat ekosistem di 

semua daerah dan kemudian berkolaborasi mengajak stakeholder setempat."Kita membahas suatu yang 

kongkrit untuk pencari kerja di Kota Bekasi. Kita mulai dengan langkah kecil namun bisa berikan efek yang 

lebih besar," ujar Yunus, yang juga menjabat sebagai HRGA Director, PT Bridgestone Tire 

Indonesia.Dikatakan oleh Yunus, peran GNIK pada pelaksanaan sosialisasi program pemagangan dalam 

negeri adalah sebagai kolaborator. Maka GNIK melaksanakan tugas pertamanya yakni mempertemukan 

para pengusaha di Kota Bekasi."Hari ini lebih ke pembekalan, berharap perusahaan juga tertarik 

memberikan kesempatan untuk pencari kerja, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran," ungkap 

Yunus.Yunus menambahkan, dinas tenaga kerja akan membuka lowongan untuk ikut magang dan GNIK 

akan menyalurkan kepada 52 perusahaan yang ikut sosialisasi hari ini, sesuai persyaratan masing masing 
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perusahaan.Sementara itu, Ketua Kadin Kota Bekasi, HM Gunawan mengatakan lulusan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) harus diperhatikan sehingga bisa mengurangi angka pengangguran. "Kalau 

bukan kita yang bantu, calon pengangguran akan bertambah," ucapnya tegas.Menurut Gunawan, inisiasi 

GNIK mengumpulkan 52 pengusaha di kota Bekasi wajib didukung dan difasilitasi. "Kadin akan terus 

mengawal dan turun ke lapangan dengan memberikan himbauan kepada pengusaha untuk membuka 

peluang bagi lulusan SMK yang baru lulus," papar Gunawan.Turut hadir, Kepala Disnaker Kota Bekasi, Ika 

Indah Yarti yang mengatakan dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya 

berharap sosialisasi ini akan menjadi solusi untuk kedepannya."Dengan adanya persoalan itu 

(pengangguran), mari kita menggerakkan kepada perusahaan untuk bisa melakukan penyelenggaraan 

pemagangan, khususnya di Kota Bekasi," jelasnya.Perlu diketahui, pemagangan yang dilaksanakan 

perusahaan dibatasi satu tahun terhitung pencari kerja (Pencaker) mulai magang di perusahaannya. Dan 

setelah itu naik tahap menjadi karyawan kontrak atau tidak diperpanjang. 
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Title BSU 2022 Cair Sebelum Idul Adha atau Tunggu Permenaker 

Anyar? Ini Bocoran dari Kemnaker 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 09 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793848027/bsu-2022-cair-sebelum-idul-adha-

atau-tunggu-permenaker-anyar-ini-bocoran-dari-kemnaker 

Summary Apakah BSU BPJS Ketenagakerjaan cair hari ini sebelum esok Idul Adha 2022 ataukah masih 

harus menunggu Permenaker anyar terbit?. Jika BSU BPJS Ketenagakerjaan cair menunggu 

Permenaker anyar terbit terlebih dahulu, apakah syarat penerima BSU 2022 menjadi 

berubah?. Ini Alasan Menaker Ida Fauziyah Belum Cairkan BSU BPJS Ketenagakerjaan. 

Nindya Putri pun menjelaskan pula bahwa pencairan BSU 2022 masih menunggu terbitnya 

Permenaker anyar tentang mekanisme pemberian BSU 2022 kepada pekerja atau buruh. 

 

 

 

BSU 2022 kapan cair? Apakah BSU BPJS Ketenagakerjaan cair hari ini sebelum esok Idul Adha 2022 

ataukah masih harus menunggu Permenaker anyar terbit?Jika memang BSU BPJS Ketenagakerjaan cair 

pada hari ini, kamu dapat cek BSU 2022 dengan dua cara, yaitu melalui laman BSU BPJS Ketenagakerjaan 

atau laman Kemnaker.Jika BSU BPJS Ketenagakerjaan cair menunggu Permenaker anyar terbit terlebih 

dahulu, apakah syarat penerima BSU 2022 menjadi berubah?Info mengenai pencairan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan telah disampaikan oleh Sub Koordinator Kepesertaan Jaminan Sosial Kemnaker, Nindya 

Putri.: BSU 2022 Kapan Cair? Ini Alasan Menaker Ida Fauziyah Belum Cairkan BSU BPJS 

KetenagakerjaanNindya Putri membenarkan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar BSU 

BPJS Ketenagakerjaan cair sebelum Idul Adha 2022 tetapi untuk tanggalnya masih belum bisa 

dipastikan.Oleh karena itu, kamu wajib melakukan cek BSU 2022 pada hari ini melalui laman BSU BPJS 

Ketenagakerjaan atau laman Kemnaker.Nindya Putri pun menjelaskan pula bahwa pencairan BSU 2022 

masih menunggu terbitnya Permenaker anyar tentang mekanisme pemberian BSU 2022 kepada pekerja 

atau buruh.Penerbitan Permenaker anyar memang masih diproses. Sehingga, pencairan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan menjadi tertunda. 
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Title Selamat! 5 Golongan Karyawan Ini Pasti Dapat BSU 2022 BLT 

Subsidi Gaji, Cek Daftarnya Disini 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 09 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793848047/selamat-5-golongan-karyawan-ini-

pasti-dapat-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-cek-daftarnya-disini 

Summary Untuk mengetahui 5 golongan karyawan/pekerja yang pasti mendapatkan BSU Rp1 juta, 

kunjungi link https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek daftar penerima BLT subsidi 

gaji 2022. Jadwal resmi penyaluran BSU 2022 hingga kini masih belum diketahui. Kemnaker 

mencoba menanggapi masalah dengan menjelaskan bahwa saat ini pihak Kemnaker sedang 

menyelesaikan masalah administrasi yang menyebabkan BSU 2022 berjalan lambat. 

Demikian disampaikan Nindya Putri Sub Koordinator Kepesertaan Jaminan Sosial Kemnaker. 

 

 

 

Untuk mengetahui 5 golongan karyawan/pekerja yang pasti mendapatkan BSU Rp1 juta, kunjungi link 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek daftar penerima BLT subsidi gaji 2022.Jadwal resmi 

penyaluran BSU 2022 hingga kini masih belum diketahui.Kemnaker mencoba menanggapi masalah 

dengan menjelaskan bahwa saat ini pihak Kemnaker sedang menyelesaikan masalah administrasi yang 

menyebabkan BSU 2022 berjalan lambat.Demikian disampaikan Nindya Putri Sub Koordinator 

Kepesertaan Jaminan Sosial Kemnaker . Dia menjelaskan program BSU 2022 perlu Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) yang sedang diproses.: BSU 2022 Kapan Cair? Ini Alasan Menaker Ida 

Fauziyah Belum Cairkan BSU BPJS Ketenagakerjaan"Jadi memang akhirnya belum selesai sampai 

sekarang. Tapi Permenakernya sedang diproses," ungkapnya, Selasa 28 Juni 2022.Sebagai acuan, 

pemerintah pertama kali mengumumkan BSU atau BLT subsidi gaji akan berlanjut pada tahun 2022 ini 

sekitar April atau sebelum Idul Fitri tahun lalu.Nominal pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 

sebesar Rp1 juta per orang yang akan diberikan kepada 8,8 juta karyawan.Ada beberapa sektor yang 

diprioritaskan dapat BSU, yakni karyawan/pekerja di bidang industri barang konsumsi, transportasi, 

aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa. 
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Title Sekjen Kemnaker: Perubahan Iklim Miliki Dampak Luas Masalah 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Nusakini.com Reporter  

Date 09 July 2022 Tone Negative 

Link http://nusakini.com/news/sekjen-kemnaker-perubahan-iklim-miliki-dampak-luas-masalah-

ketenagakerjaan 

Summary -Perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respon global. Perubahan iklim 

juga memiliki dampak yang luas pada masalah ketenagakerjaan. Hal tersebut diungkapkan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara 

pada Forum L20 Road To Bali secara virtual. Anwar Sanusi mengatakan, inisiatif awal diambil 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang berencana mengembangkan aksi nasional terhadap 

dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan kritis. 

 

Perubahan iklim merupakan tantangan yang membutuhkan respon global. Ini bukan hanya masalah 

lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial dan ekonomi. Perubahan iklim juga memiliki dampak yang luas 

pada masalah ketenagakerjaan.Indonesia telah menunjukkan komitmen iklim yang luar biasa dalam 

dekade terakhir. Sejak ratifikasi Paris Agreement tahun 2016. Pemerintah telah memasukkan 

pertimbangan tentang iklim ke dalam agenda pembangunan dan kebijakan nasional dengan menetapkan 

net zero emission.Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi ketika menjadi pembicara pada Forum L20 Road To Bali secara virtualAnwar Sanusi mengatakan, 

inisiatif awal diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang berencana mengembangkan aksi nasional 

terhadap dampak perubahan iklim pada sektor ketenagakerjaan dan daftar pekerjaan kritis."Dalam aksi 

nasional ini, Kemnaker akan membuat rencana jangka pendek untuk merespon isu transisi yang 

berkeadilan," katanya.Ia menambahkan, saat ini Indonesia menghadapi tantangan ekonomi dan 

lingkungan yang menuntut Indonesia harus lebih inovatif dalam menemukan cara lebih efektif untuk 

merespon perubahan pola dan tuntutan di pasar tenaga kerja.Tugas mengatasi perubahan iklim tidak 

hanya mendesak, tetapi juga berkaitan erat dengan pemulihan yang inklusif dan langgeng dari 

pandemi."Dengan komitmen dan kerja sama internasional, kita dapat melakukan transisi ke net zero 

emission dan mencapai ketahanan iklim, sehingga kawasan kita muncul lebih kuat dari sebelumnya," 

ucap Anwar Sanusi. 

  



 

244 

 

Title Kawasan Industri Batang Butuh 28 Ribu Tenaga Kerja Author CNN Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 09 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220708185315-92-819229/kawasan-industri-

batang-butuh-28-ribu-tenaga-kerja 

Summary Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah membutuhkan 28 ribu tenaga kerja 

terampil dalam beberapa tahun ke depan. "Jadi ini yang harus kita siapkan. Bagaimana 

pekerja lokal tidak jadi penonton, tapi menjadi pekerja di daerahnya sendiri," terang Deputi 

II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan, dikutip dari Antara, Jumat (8/7). Ia 

mengungkap sekitar 10 investor di berbagai bidang siap untuk beroperasi di KITB. 

 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah membutuhkan 28 ribu tenaga kerja terampil dalam 

beberapa tahun ke depan."Jadi ini yang harus kita siapkan. Bagaimana pekerja lokal tidak jadi penonton, 

tapi menjadi pekerja di daerahnya sendiri," terang Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan, 

dikutip dari Antara, Jumat (8/7).Ia mengungkap sekitar 10 investor di berbagai bidang siap untuk 

beroperasi di KITB. Tetapi, kesiapan tenaga kerja lokal masih perlu ditingkatkan agar memiliki skill yang 

sesuai dengan kebutuhan industri.ADVERTISEMENTSCROLL TO RESUME CONTENTOleh karena itu, Focus 

Group Discussion (FGD) di KITB pada Kamis (7/7) dilakukan untuk mengetahui kebutuhan industri. 

Sehingga nantinya diharapkan tidak perlu mendatangkan pekerja dari daerah yang jauh dan pekerja lokal 

diperlengkapi dengan soal soft skill, daya tahan, dan lainnya.Kegiatan FGD kali ini melibatkan antar 

pemangku kepentingan, mulai dari tingkat kementerian, antara lain Kemendikbud Ristek RI, Kementerian 

Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Bappenas, dan Kemenparekraf.Kemudian, dari tingkat Provinsi 

Jawa Tengah, di antaranya Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.Sementara itu, Direktur Operasi dan Teknik KITB Adler Manarissan 

Siahaan mengatakan KITB merupakan fast growing company yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional 

(PSN).Adler mengatakan kawasan dengan total luas 4.300 hektare (ha) ini dibagi menjadi 3 klaster yakni 

Creation, Innovation, dan Leisure. 12 investor pun diklaim siap beroperasi di KITB."Saat ini, pada fase 1 

ada 450 ha dari klaster 1 sudah berhasil sold out dalam waktu kurang dari 2 tahun. Terdapat 12 investor 

yang sudah berkomitmen. Tujuh investor diantaranya sudah melaksanakan Perjanjian Pemanfaatan 

Tanah Industri di Grand Batang City," kata dia.Sebelumnya, Kementerian PUPR membangun rumah susun 

10 menara di KITB. Rumah susun tersebut nantinya dapat menjadi alternatif tempat tinggal bagi para 

pekerja industri.Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Aswin 

Grandiarto Sukahar menerangkan pembangunan rusun pekerja KIT Batang terbagi menjadi tiga 

paket.Pertama, empat menara masing-masing lima lantai. "Hunian di dalam rusun adalah tipe barak 

dengan jumlah unit 88 barak, sehingga mampu menampung banyak pekerja," kata Aswin.Kedua, rusun 

tiga menara, dengan ketinggian masing-masing lima lantai dan unit hunian tipe barak dengan jumlah unit 

66 barak. Ketiga, tiga menara dengan ketinggian lima lantai.Pembangunan KIT Batang merupakan upaya 

pemerintah mempercepat perekonomian di Jawa Tengah, termasuk dalam rangka mensejahterakan 

masyarakat sekitar."Untuk mendukung KIT Batang ini Ditjen Perumahan Kementerian PUPR membangun 

10 menara rusun yang diperuntukkan bagi pekerja industri," jelasnya. 
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Title Catat Ya! KIT Batang Butuh 282 Ribu Tenaga Kerja, Sudah Siap? Author Par Alice - 

Media En.badaksatu.com Reporter  

Date 09 July 2022 Tone Neutral 

Link http://en.badaksatu.com/finance/94943/catat-ya-kit-batang-butuh-282-ribu-tenaga-kerja-

sudah-siap.html 

Summary "Jangan sampai warga Batang hanya jadi penonton di tengah deru industrialisasi ini. Putra 

asli Batang ini menyatakan telah menyiapkan 10 jurus untuk mendukung KITB. Hal itu 

disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa 

pada Focus Grup Discussion dan Rapat Koordinasi lintas-stakeholder bertema "Kolaborasi 

Penyediaan Tenaga Kerja di KITB" yang digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu-

Kamis (6-7/7/2022) di Bandung, Jawa Barat. Namun Caswiyono mengingatkan, potensi 

lapangan pekerjaan ini bisa saja menguap jika tenaga kerja yang dibutuhkan di sekitar lokasi 

proyek justru tidak siap, sehingga jangan sampai orang-orang dari luar daerah yang 

mendapatkan kerja di lokasi tersebut. 

 

 

 

Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa pada 

Focus Grup Discussion dan Rapat Koordinasi lintas-stakeholder bertema "Kolaborasi Penyediaan Tenaga 

Kerja di KITB" yang digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu-Kamis (6-7/7/2022) di Bandung, 

Jawa Barat.Namun Caswiyono mengingatkan, potensi lapangan pekerjaan ini bisa saja menguap jika 

tenaga kerja yang dibutuhkan di sekitar lokasi proyek justru tidak siap, sehingga jangan sampai orang-

orang dari luar daerah yang mendapatkan kerja di lokasi tersebut."Jangan sampai warga Batang hanya 

jadi penonton di tengah deru industrialisasi ini. Oleh karenanya kita semua harus berkomitmen 

melakukan afirmasi terhadap masyarakat lokal untuk dapat mengakses pasar kerja di KITB dengan 

mudah," kata Caswiyono.Caswiyono mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan 

berbagai kebijakan dan melakukan berbagai langkah guna mendukung pembangunan dan 

operasionalisasi KITB dari sisi ketenagakerjaan. Putra asli Batang ini menyatakan telah menyiapkan 10 

jurus untuk mendukung KITB. Pertama, menyusun proyeksi dan rencana tenaga kerja makro dan mikro 

di KITB yang salah satunya berisi peta kebutuhan tenaga kerja. 
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