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Table Of Contents : 11 July 2022 - 12 July 2022 
 

No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 12 

July 

2022 

Damkar Imbau 

Perusahaan 

Kooperatif 

12 Positive Radar 

Cirebon 

Damkar Imbau Perusahaan Kooperatif. KUNINGAN- 

Kepala UPT Damkar ICuningan Mh Khadafi Mufti 

meminta kepada para pelaku usaha di Kabupaten 

Kuningan untuk kooperatif dalam hal pemeriksaan 

kelengkapan sistem proteksi kebakaran. Namun 

Damkar di bawah Kemendagri juga memiliki regulasi 

soal pencegahan dan penanggulangan bahaya 

kebakaran. Contoh misalnya begini, ketika perizinan 

ini dikeluarkan oleh luar daerah, lalu terjadi 

kebakaran di Kuningan, kan yang menangani itu pasti 

lapornya ke Damkar Kuningan. 

2. 12 

July 

2022 

2045, RI Jadi 

Negara Maju 

6 Neutral Rakyat 

Merdeka 

. Pede, Dengan Bonus Demografi. 2045, Rl Jadi 

Negara Maju!. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) yakin, Indonesia bakal menjadi negara 

maju di tahun 2045, dengan meningkatkan kualitas 

para pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) yakin, Indonesia bakal menjadi negara 

maju di tahun 2045, dengan meningkatkan kualitas 

para pekerja. Saya percaya dan yakin bonus 

demografi yang membawa dampak positif bagi 

Indonesia akan kita raih dan kita akan masuk 

menjadi negara maju di 2045, tutur politisi Partai 

Bulan Bintang (PBB) ini. 

3. 12 

July 

2022 

Harus Mulai 

Melek Digital 

Marketing 

8 Positive Radar 

Tasikmalaya 

. Harus Mulai MelekDigital Marketing. TASIK, 

RADSIK- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai 

Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tasikmalaya tel all 

merencanakan dan mengajukan program jurusan 

baru yakni digital marketing ke Kementerian Tenaga 

Kerja. "Mudah-mudahan saja di tabun depan bisa 

dilaksanakan, karena saat ini kan eranya era 

digitalisasi. Seliingga, kita tidak terlalu berharap 

alumni BLK itu bekerja di perusahaan, melainkan 

lebih berharap berwirausaha. 

4. 12 

July 

2022 

Wamenaker 

Minta Rakernas 

KSBSI Lahirkan 

Pemikiran 

8 Neutral Harian 

Bhirawa 

Wamenaker Minta Rakernas KSBSI Lahirkan 

Pemikiran Konstruktif dan Konkrit. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, membuka Rapat 

Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Eksekutif Nasional 

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) 

Tahun 2022 bertajuk "Kon- trak Sosial Baru 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-12/RAKYAT_MERDEKA1/2045,%20RI%20Jadi%20Negara%20Maju=1=6=1.jpg
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-12/RADAR_TASIKMALAYA1/Harus%20Mulai%20Melek%20Digital%20Marketing=1=8=1.jpg
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-12/HARIAN_BHIRAWA1/Wamenaker%20Minta%20Rakernas%20KSBSI%20Lahirkan%20Pemikiran%20Kontruktif%20dan%20Kongkrit%20=1=8=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-12/HARIAN_BHIRAWA1/Wamenaker%20Minta%20Rakernas%20KSBSI%20Lahirkan%20Pemikiran%20Kontruktif%20dan%20Kongkrit%20=1=8=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-12/HARIAN_BHIRAWA1/Wamenaker%20Minta%20Rakernas%20KSBSI%20Lahirkan%20Pemikiran%20Kontruktif%20dan%20Kongkrit%20=1=8=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-12/HARIAN_BHIRAWA1/Wamenaker%20Minta%20Rakernas%20KSBSI%20Lahirkan%20Pemikiran%20Kontruktif%20dan%20Kongkrit%20=1=8=3.jpg
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Kontruktif dan 

Kongkrit 

Memastikan Perlin- dungan Sosial dan Transisi yang 

Adil" di Jakarta, Senin (11/7). Menurut Afriansyah 

Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum dialog 

yang memiliki jangkauan strate- gis, karena tidak 

hanya menyangkut komitmen. "Perspektif kerja 

sama dengan DEN KSBSI perlu dikembangkan melalui 

forum dialog dalam rangka terwujud- nya hubungan 

industrial yang har- monis, dinamis, dan berkeadilan 

guna terciptanya kelangsungan beru- saha dan 

ketenangan bekerja (industrial peace) di tempat 

kerja, 44 lanjut Afriansyah Noor. 

5. 12 

July 

2022 

Perubahan Iklim 

Miliki Dampak 

Luas Masalah 

Ketenagakerjaan 

6 Negative Fajar 

Cirebon 

Dampak Luas MasalahKetenagakerjaan. Perubahan 

Iklim Miliki. Perubahan iklim merupakan 

tantanganyang. Perubahan iklim juga memiliki 

dampak yang luas Dadamasalah. 

6. 12 

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. 
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Title Damkar Imbau Perusahaan Kooperatif 

Media Radar Cirebon Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Page 12 PR Value  

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

12/RADAR_CIREBON1/Damkar%20Imbau%20Perusahaan%20Kooperatif=1=12=1.jpg 

Summary . Damkar Imbau Perusahaan Kooperatif. KUNINGAN- Kepala UPT Damkar ICuningan Mh Khadafi 

Mufti meminta kepada para pelaku usaha di Kabupaten Kuningan untuk kooperatif dalam hal 

pemeriksaan kelengkapan sistem proteksi kebakaran. Namun Damkar di bawah Kemendagri 

juga memiliki regulasi soal pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Contoh 

misalnya begini, ketika perizinan ini dikeluarkan oleh luar daerah, lalu terjadi kebakaran di 

Kuningan, kan yang menangani itu pasti lapornya ke Damkar Kuningan. 
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Title 2045, RI Jadi Negara Maju 

Media Rakyat Merdeka Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Page 6 PR Value  

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

12/RAKYAT_MERDEKA1/2045,%20RI%20Jadi%20Negara%20Maju=1=6=1.jpg 

Summary . Pede, Dengan Bonus Demografi. 2045, Rl Jadi Negara Maju!. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) yakin, Indonesia bakal menjadi negara maju di tahun 2045, dengan meningkatkan 

kualitas para pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yakin, Indonesia bakal 

menjadi negara maju di tahun 2045, dengan meningkatkan kualitas para pekerja. Saya percaya 

dan yakin bonus demografi yang membawa dampak positif bagi Indonesia akan kita raih dan 

kita akan masuk menjadi negara maju di 2045, tutur politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini. 
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Title Harus Mulai Melek Digital Marketing 

Media Radar Tasikmalaya Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Page 8 PR Value  

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

12/RADAR_TASIKMALAYA1/Harus%20Mulai%20Melek%20Digital%20Marketing=1=8=1.jpg 

Summary . Harus Mulai MelekDigital Marketing. TASIK, RADSIK- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai 

Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tasikmalaya tel all merencanakan dan mengajukan program 

jurusan baru yakni digital marketing ke Kementerian Tenaga Kerja. "Mudah-mudahan saja di 

tabun depan bisa dilaksanakan, karena saat ini kan eranya era digitalisasi. Seliingga, kita tidak 

terlalu berharap alumni BLK itu bekerja di perusahaan, melainkan lebih berharap 

berwirausaha. 
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Title Wamenaker Minta Rakernas KSBSI Lahirkan Pemikiran Kontruktif dan Kongkrit 

Medi

a 

Harian Bhirawa Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Page 8 PR Value  

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

12/HARIAN_BHIRAWA1/Wamenaker%20Minta%20Rakernas%20KSBSI%20Lahirkan%20Pemikira

n%20Kontruktif%20dan%20Kongkrit%20=1=8=3.jpg 

Sum

mary 

Wamenaker Minta Rakernas KSBSI Lahirkan Pemikiran Konstruktif dan Konkrit. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Eksekutif 

Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Tahun 2022 bertajuk "Kon- trak 

Sosial Baru Memastikan Perlin- dungan Sosial dan Transisi yang Adil" di Jakarta, Senin (11/7). 

Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum dialog yang memiliki jangkauan 

strate- gis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. "Perspektif kerja sama dengan DEN KSBSI 

perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam rangka terwujud- nya hubungan industrial yang 

har- monis, dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya kelangsungan beru- saha dan ketenangan 

bekerja (industrial peace) di tempat kerja, 44 lanjut Afriansyah Noor. 
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Title Perubahan Iklim Miliki Dampak Luas Masalah Ketenagakerjaan 

Media Fajar Cirebon Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Negative 

Page 6 PR Value  

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

12/FAJAR_CIREBON1/Perubahan%20Iklim%20Miliki%20Dampak%20Luas%20Masalah%20Kete

nagakerjaan=1=6=1.jpg 

Summa

ry 

Dampak Luas MasalahKetenagakerjaan. Perubahan Iklim Miliki. Perubahan iklim merupakan 

tantanganyang. Perubahan iklim juga memiliki dampak yang luas Dadamasalah. 
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Title Temuan Ombudsman 

Media Kabar Cirebon Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Page 11 PR Value  

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

12/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. 
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Table Of Contents : 11 July 2022 - 12 July 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 11 

July 

2022 

Berita Populer Senin 11 Juli 

2022, dari KJP Plus Juli 2022 

sampai Kapan BSU 2022 Cair - 

Ayo Indonesia 

Positive Ayoindonesia.com Com pada Senin 11 Juli 2022. KJP 

Bulan Juli 2022 Mulai Cair Bertahap, 

SD Tanggal 8, SMP dan SMA Tanggal 

15 Akhirnya penantian warga DKI 

Jakarta mendapatkan jawaban. KJP 

bulan Juli 2022 mulai cair tetapi 

bertahap. Berdasarkan informasi dari 

akun Instagram JakOne Mobile, 

@jakone.mobile, KJP bulan Juli 2022 

untuk siswa tingkat SD cair sejak 

kemarin, Jumat 8 Juli. 

2. 11 

July 

2022 

Disnaker Provinsi Banten 

Adakan Sosialisasi 

Pemagangan di Aua Disnaker 

Kabupaten Tangerang 

Positive Dinamika Banten Berkesempatan hadir pada 

pembukaan kegiatan tersebut 

diantaranya Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten 

Tangerang, Kabid Lattas Disnakerprov, 

Kabid Lattas Disnaker Kabupaten 

Tangerang. Program pemagangan ini 

adalah bentuk strategi pemerintah 

untuk menekan jumlah pengangguran, 

kami (Disnaker Kabupaten Tangerang) 

akan terus membantu mendukung 

Pemerintah provinsi untuk terus 

melakukan berbagai cara agar anak-

anak yang lulus sekolah bisa bekerja. 

Disnakertrans Banten 

menyelenggarakan sosialisasi 

pemagangan kepada 20 perusahaan di 

kab tgr pada tgl 7 Juli 2022 bertempat 

di aula dinas ketenagakerjaan kab tgr. 

Dalam sambutanyanya, Kadisnaker 

Kab. Tangerang menyampaikan 

bahwa. 

3. 11 

July 

2022 

Rakyat Sri Lanka Rayakan 

Pengunduran Diri Presiden Sri 

Lanka dengan Menyanyi di 

Jalanan dan Duduki Istana 

Kepresidenan, Tapi Masa 

Negative Intisari Online Siaran video di televisi Sri Lanka dan di 

media sosial menunjukkan para 

pengunjuk rasa memasuki Rumah 

Presiden- kantor dan kediaman 

Rajapaksa- setelah menerobos barisan 

keamanan. Jika Wickremesinghe dan 

Rajapaksa mengundurkan diri, di 

http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013860668/berita-populer-senin-11-juli-2022-dari-kjp-plus-juli-2022-sampai-kapan-bsu-2022-cair
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013860668/berita-populer-senin-11-juli-2022-dari-kjp-plus-juli-2022-sampai-kapan-bsu-2022-cair
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013860668/berita-populer-senin-11-juli-2022-dari-kjp-plus-juli-2022-sampai-kapan-bsu-2022-cair
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013860668/berita-populer-senin-11-juli-2022-dari-kjp-plus-juli-2022-sampai-kapan-bsu-2022-cair
http://dinamikabanten.co.id/disnaker-provinsi-banten-adakan-sosialisasi-pemagangan-di-aua-disnaker-kabupaten-tangerang
http://dinamikabanten.co.id/disnaker-provinsi-banten-adakan-sosialisasi-pemagangan-di-aua-disnaker-kabupaten-tangerang
http://dinamikabanten.co.id/disnaker-provinsi-banten-adakan-sosialisasi-pemagangan-di-aua-disnaker-kabupaten-tangerang
http://dinamikabanten.co.id/disnaker-provinsi-banten-adakan-sosialisasi-pemagangan-di-aua-disnaker-kabupaten-tangerang
http://intisari.grid.id/read/033370180/rakyat-sri-lanka-rayakan-pengunduran-diri-presiden-sri-lanka-dengan-menyanyi-di-jalanan-dan-duduki-istana-kepresidenan-tapi-masa-depan-negara-itu-tidak-pasti-da
http://intisari.grid.id/read/033370180/rakyat-sri-lanka-rayakan-pengunduran-diri-presiden-sri-lanka-dengan-menyanyi-di-jalanan-dan-duduki-istana-kepresidenan-tapi-masa-depan-negara-itu-tidak-pasti-da
http://intisari.grid.id/read/033370180/rakyat-sri-lanka-rayakan-pengunduran-diri-presiden-sri-lanka-dengan-menyanyi-di-jalanan-dan-duduki-istana-kepresidenan-tapi-masa-depan-negara-itu-tidak-pasti-da
http://intisari.grid.id/read/033370180/rakyat-sri-lanka-rayakan-pengunduran-diri-presiden-sri-lanka-dengan-menyanyi-di-jalanan-dan-duduki-istana-kepresidenan-tapi-masa-depan-negara-itu-tidak-pasti-da
http://intisari.grid.id/read/033370180/rakyat-sri-lanka-rayakan-pengunduran-diri-presiden-sri-lanka-dengan-menyanyi-di-jalanan-dan-duduki-istana-kepresidenan-tapi-masa-depan-negara-itu-tidak-pasti-da
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Depan Negara Itu Tidak Pasti, 

dan Ekonomi Hancur 

bawah konstitusi Sri Lanka, ketua 

parlemen akan menjabat sebagai 

penjabat presiden selama maksimal 30 

hari. Baik Presiden maupun Perdana 

Menteri tidak berada di tempat tinggal 

mereka ketika gedung-gedung itu 

dibobol. Eskalasi kerusuhan yang 

drastis pada hari Sabtu dapat 

mengakhiri dinasti politik keluarga 

Rajapaksa, yang telah memerintah Sri 

Lanka selama sebagian besar dari dua 

dekade terakhir, seperti dilansir dari 

CNN. 

4. 11 

July 

2022 

BSU BLT Gaji Cair Pertengahan 

Juli 2022? Cek Daftar 

Penerima di Sini! - Ayo 

Indonesia 

Neutral Ayoindonesia.com AYOINDONESIA.COM- Apakah Anda 

sudah mengetahui kabar terbaru 

terkait pencairan BSU 2022, 

mungkinkah dana cair pada 

pertengahan Juli ini? Pertanyaan 

seperti itu sedang diperbincangkan 

oleh para pekerja yang sedang 

menunggu pencairan BSU atau 

Bantuan Subsidi Upah 2022. Pada 

bulan April lalu, Pemerintah melalui 

Kemnaker telah mengumumkan 

perihal pencairan BSU 2022 akan 

segera dilaksanakan kembali. Namun 

ternyata hingga kini, BSU atau Bantuan 

Subsidi Upah masih belum juga 

tersalurkan sepeser pun. 

5. 11 

July 

2022 

Info Loker Juli 2022 Batang: 

Dicari Foreman Produksi 

Minimal Lulusan D3, Ini 

Kualifikasi yang Dibutuhkan 

Positive Pikiran Rakyat 

Bekasi 

Satu loker yang dibuka PT Wanho 

Insustries Indonesia untuk posisi 

Foreman Produksi untuk penempatan 

Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa 

Tengah. Adapun satu loker yang 

dibuka PT Wanho Insustries Indonesia 

untuk posisi Foreman Produksi. Loker 

Foreman Produksi yang dibuka PT 

Wanho Insustries Indonesia bisa 

dilamar minimal D3. Bagi yang tertarik 

dengan loker Foreman Produksi yang 

dibuka PT Wanho Insustries Indonesia 

bisa mengirimkan berkas lamaran 

serta CV melalui situs berikut:. 

http://intisari.grid.id/read/033370180/rakyat-sri-lanka-rayakan-pengunduran-diri-presiden-sri-lanka-dengan-menyanyi-di-jalanan-dan-duduki-istana-kepresidenan-tapi-masa-depan-negara-itu-tidak-pasti-da
http://intisari.grid.id/read/033370180/rakyat-sri-lanka-rayakan-pengunduran-diri-presiden-sri-lanka-dengan-menyanyi-di-jalanan-dan-duduki-istana-kepresidenan-tapi-masa-depan-negara-itu-tidak-pasti-da
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013862270/bsu-blt-gaji-cair-pertengahan-juli-2022-cek-daftar-penerima-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013862270/bsu-blt-gaji-cair-pertengahan-juli-2022-cek-daftar-penerima-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013862270/bsu-blt-gaji-cair-pertengahan-juli-2022-cek-daftar-penerima-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013862270/bsu-blt-gaji-cair-pertengahan-juli-2022-cek-daftar-penerima-di-sini
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124975038/info-loker-juli-2022-batang-dicari-foreman-produksi-minimal-lulusan-d3-ini-kualifikasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124975038/info-loker-juli-2022-batang-dicari-foreman-produksi-minimal-lulusan-d3-ini-kualifikasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124975038/info-loker-juli-2022-batang-dicari-foreman-produksi-minimal-lulusan-d3-ini-kualifikasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124975038/info-loker-juli-2022-batang-dicari-foreman-produksi-minimal-lulusan-d3-ini-kualifikasi-yang-dibutuhkan
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6. 11 

July 

2022 

Jangan Terkecoh, BSU Subsidi 

Gaji Kemungkinan Cair 

Periode Agustus-Desember 

2022, Cek Info Terbaru - Ayo 

Indonesia 

Positive Ayoindonesia.com Adapan pada tahun lalu lias tahun 

2021, BSU disalurkan mulai Agustus 

2021 hingga Desember 2022 secara 

bertahap. AYOINDONESIA. COM- 

Sampai saat ini, jadwal pencairan 

bantuan subsidi upah alias BSU 2022 

masih belum cair. Padahal rencana 

penyaluran BSU sebesar Rp8 triliun 

lebih sudah dianggarkan sejak awal 

tahun. 

7. 11 

July 

2022 

BSU 2022 Sudah Cair? Berikut 

Info Terbaru Kemenaker soal 

Jadwal Pencairan dan Syarat 

Dapatkan BLT Rp1 Juta 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

BSU 2022 sudah cair? Pemerintah 

melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) kembali menyalurkan 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022. 

BSU 2022 sempat dikabarkan akan cair 

di bulan April lalu kepada pekerja yang 

memenuhi syarat atau kriteria. Selain 

itu, Kemenaker menjelaskan bahwa 

pihaknya masih harus mereviu daftar 

calon penerima BSU 2022 dan 

berkoordinasi dengan BPJS 

Ketenagakerjaan. 

8. 11 

July 

2022 

Kemnaker Optimisi APKI 

Mampu Dukung Kerja Unit 

Pengawasan Ketenagakerjaan 

Positive Radar Bangsa RADARBANGSA.COM- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

optimistis organisasi Asosiasi Asosiasi 

Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia 

(APKI) mampu mendukung kinerja Unit 

Pengawasan Ketenagakerjaan di 

Kementerian maupun di Provinsi. 

Senin, 11/07/2022 15:53 WIB. "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 rilisnya, Minggu 10 Juli 2022. 

Sementara Ketua Umum DPP APKI, 

Sudi Astono menyatakan komitmenya 

untuk terus meningkatkan 

profesionalisme, integritas, serta 

kapasitas baik hard skill maupun soft 

http://www.ayoindonesia.com/pendidikan/pr-013862799/jangan-terkecoh-bsu-subsidi-gaji-kemungkinan-cair-periode-agustus-desember-2022-cek-info-terbaru
http://www.ayoindonesia.com/pendidikan/pr-013862799/jangan-terkecoh-bsu-subsidi-gaji-kemungkinan-cair-periode-agustus-desember-2022-cek-info-terbaru
http://www.ayoindonesia.com/pendidikan/pr-013862799/jangan-terkecoh-bsu-subsidi-gaji-kemungkinan-cair-periode-agustus-desember-2022-cek-info-terbaru
http://www.ayoindonesia.com/pendidikan/pr-013862799/jangan-terkecoh-bsu-subsidi-gaji-kemungkinan-cair-periode-agustus-desember-2022-cek-info-terbaru
http://www.ayoindonesia.com/pendidikan/pr-013862799/jangan-terkecoh-bsu-subsidi-gaji-kemungkinan-cair-periode-agustus-desember-2022-cek-info-terbaru
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094977367/bsu-2022-sudah-cair-berikut-info-terbaru-kemenaker-soal-jadwal-pencairan-dan-syarat-dapatkan-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094977367/bsu-2022-sudah-cair-berikut-info-terbaru-kemenaker-soal-jadwal-pencairan-dan-syarat-dapatkan-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094977367/bsu-2022-sudah-cair-berikut-info-terbaru-kemenaker-soal-jadwal-pencairan-dan-syarat-dapatkan-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094977367/bsu-2022-sudah-cair-berikut-info-terbaru-kemenaker-soal-jadwal-pencairan-dan-syarat-dapatkan-blt-rp1-juta
http://www.radarbangsa.com/news/39688/kemnaker-optimisi-apki-mampu-dukung-kerja-unit-pengawasan-ketenagakerjaan
http://www.radarbangsa.com/news/39688/kemnaker-optimisi-apki-mampu-dukung-kerja-unit-pengawasan-ketenagakerjaan
http://www.radarbangsa.com/news/39688/kemnaker-optimisi-apki-mampu-dukung-kerja-unit-pengawasan-ketenagakerjaan
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skill bagi Anggotanya, dan 

meningkatkan pengabdian masyarakat 

melalui koordinasi maupun kolaborasi. 

9. 11 

July 

2022 

KITB Sebagai Upaya 

Penyediaan SDM di Indonesia 

dan Jawa Tengah - INAnews 

Neutral Inanews INAnews.co.id, Bandung- Dalam upaya 

sinkronisasi dan pemetaan kesiapan 

penyerapan tenaga kerja dalam 

mendukung beroperasinya Kawasan 

Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa 

Tengah, sejumlah kementerian dan 

antar pemangku kepentingan 

menggelar Focus Group Discussion 

(FGD) dan rapat koordinasi yang 

diselenggarakan pada 6-7 Juli 2022. 

Salah satu prioritas utama 

dibentuknya KITB adalah untuk 

mendukung penyediaan SDM di 

Indonesia, utamanya di Provinsi Jawa 

Tengah. Grand Batang City merupakan 

sebuah proyek ambisius dimana 

Pemerintah Indonesia menyiapkan 

infrastruktur yang berkualitas. Untuk 

tingkat pemerintah dareah, tingkat 

Propinsi Jawa Tengah, di antaranya, 

Sekretaris Daerah, Kepala Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala 

Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi. 

10. 11 

July 

2022 

Otoritas Taiwan Izinkan 

Penggantian 8 ABK WNI Kapal 

MV Jiang Ye untuk Segera 

Pulang ke Indonesia 

Neutral Koran Jakarta TAIPEI- KDEI Taipei telah menerima 

surat dari Maritime and Port Bureau, 

Ministry of Transportation and 

Communication (MoTC) yang 

mengijinkan proses penggantian 8 ABK 

WNI (crew change) melalui pelabuhan 

di Taiwan. Sebelumnya beredar 

informasi mengenai 8 ABK WNI MV 

Jiang Ye yang stranded dan tidak 

dibayar gaji selama 6 bulan di 

pelabuhan Taiwan. Selama ini, Otoritas 

Taiwan menutup pelabuhannya untuk 

proses penggantian awak kapal untuk 

mencegah penyebaran Covid-19. 

"Menindaklanjuti informasi tersebut, 

KDEI Taipei segera berkoordinasi 

dengan MoTC untuk meminta ijin 

http://www.inanews.co.id/2022/07/kitb-sebagai-upaya-penyediaan-sdm-di-indonesia-dan-jawa-tengah
http://www.inanews.co.id/2022/07/kitb-sebagai-upaya-penyediaan-sdm-di-indonesia-dan-jawa-tengah
http://www.inanews.co.id/2022/07/kitb-sebagai-upaya-penyediaan-sdm-di-indonesia-dan-jawa-tengah
http://koran-jakarta.com/otoritas-taiwan-izinkan-penggantian-8-abk-wni-kapal-mv-jiang-ye-untuk-segera-pulang-ke-indonesia
http://koran-jakarta.com/otoritas-taiwan-izinkan-penggantian-8-abk-wni-kapal-mv-jiang-ye-untuk-segera-pulang-ke-indonesia
http://koran-jakarta.com/otoritas-taiwan-izinkan-penggantian-8-abk-wni-kapal-mv-jiang-ye-untuk-segera-pulang-ke-indonesia
http://koran-jakarta.com/otoritas-taiwan-izinkan-penggantian-8-abk-wni-kapal-mv-jiang-ye-untuk-segera-pulang-ke-indonesia
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penggantian ABK dan mendorong 

tanggung jawab pemilik kapal untuk 

memenuhi hak gaji para ABK WNI 

tersebut dan segera menyediakan ABK 

pengganti. 

11. 11 

July 

2022 

Seleksi Peserta Program 

Pemagangan ke Jepang 

Dibuka, Ini Pesan Gubri 

Neutral Riau Madani Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar resmi 

membuka seleksi peserta program 

pemagangan ke Jepang tahun 2022 di 

Gelanggang Olahraga Remaja, Selasa 

(12/7/2022). "Kita tahu disana disiplin, 

disana ananda semua juga akan 

belajar bahasa asing seperti bahasa 

Inggris dan Jepang, mudah-mudahan 

bisa diikuti dengan sebaiknya," harap 

Gubri. Kali ini, peserta yang akan 

mengikuti seleksi pemagangan ke 

Jepang sebanyak 150 orang dari 

kabupaten kota se-Provinsi Riau. 

Gubernur Syamsuar dalam 

kesempatan itu memberikan doa restu 

supaya putra-putri Riau yang akan 

berangkat ke Jepang senantiasa 

diberikan kesehatan dan selamat 

dalam mengikut seleksi. 

12. 11 

July 

2022 

Seleksi Peserta Program 

Pemagangan ke Jepang 

Dibuka, Ini Pesan Gubri 

Neutral Riau Madani Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar resmi 

membuka seleksi peserta program 

pemagangan ke Jepang tahun 2022 di 

Gelanggang Olahraga Remaja, Selasa 

(12/7/2022). "Kita tahu disana disiplin, 

disana ananda semua juga akan 

belajar bahasa asing seperti bahasa 

Inggris dan Jepang, mudah-mudahan 

bisa diikuti dengan sebaiknya," harap 

Gubri. Kali ini, peserta yang akan 

mengikuti seleksi pemagangan ke 

Jepang sebanyak 150 orang dari 

kabupaten kota se-Provinsi Riau. 

Gubernur Syamsuar dalam 

kesempatan itu memberikan doa restu 

supaya putra-putri Riau yang akan 

berangkat ke Jepang senantiasa 

diberikan kesehatan dan selamat 

dalam mengikut seleksi. 

http://www.riaumadani.com/read-12847-2022-07-12-seleksi-peserta-program-pemagangan-ke-jepang-dibuka-ini-pesan-gubri.html
http://www.riaumadani.com/read-12847-2022-07-12-seleksi-peserta-program-pemagangan-ke-jepang-dibuka-ini-pesan-gubri.html
http://www.riaumadani.com/read-12847-2022-07-12-seleksi-peserta-program-pemagangan-ke-jepang-dibuka-ini-pesan-gubri.html
http://www.riaumadani.com/read-12847-2022-07-12-seleksi-peserta-program-pemagangan-ke-jepang-dibuka-ini-pesan-gubri
http://www.riaumadani.com/read-12847-2022-07-12-seleksi-peserta-program-pemagangan-ke-jepang-dibuka-ini-pesan-gubri
http://www.riaumadani.com/read-12847-2022-07-12-seleksi-peserta-program-pemagangan-ke-jepang-dibuka-ini-pesan-gubri
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13. 11 

July 

2022 

KATO Minta Presiden Jokowi 

Desak Tiga Menteri Buatkan 

SKB 

Negative Krakatau News Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 

(KSPI)- Komite Aksi Transportasi Online 

(KATO) meminta Presiden Ir. Demikian 

disampaikan Presiden KSPI yang juga 

Koordinator Presidium KATO, Said 

Iqbal, di Jakarta pada hari Kamis 

(29/3/2018) melalui rilis yang diterima 

krakatunews.com. "Pemerintah 

terkesan lebih memproteksi para 

aplikator atau pengusaha Grab, Uber, 

dan Gojek karena alasan penyerapan 

tenaga kerja tanpa memberikan 

perlindungan tarif dan kesejahteraan 

bagi para pengemudi," ujarnya. Dalam 

hal ini lanjut dia, KATO meminta agar 

setiap perubahan aturan tarif dan 

bonus yang dibuat oleh para 

pengusaha transportasi online wajib 

didiskusikan terlebih dahulu dengan 

perwakilan serikat pekerja pengemudi 

transportasi online. 

14. 11 

July 

2022 

Wamenaker Minta Rakernas 

KSBSI Lahirkan Pemikiran 

Konstruktif dan Konkrit 

Neutral Liputan.co.id Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 

Afriansyah Noor, membuka Rapat 

Kerja Nasional ( Rakernas) Dewan 

Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat 

Buruh Seluruh Indonesia ( KSBSI ) 

Tahun 2022, bertajuk "Kontrak Sosial 

Baru Memastikan Perlindungan Sosial 

dan Transisi yang Adil", di Jakarta, 

Senin (11/7/2022). Menurut 

Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini 

merupakan forum dialog yang 

memiliki jangkauan strategis, karena 

tidak hanya menyangkut komitmen. 

"Perspektif kerja sama dengan DEN 

KSBSI perlu dikembangkan melalui 

forum dialog dalam rangka 

terwujudnya hubungan industrial yang 

harmonis, dinamis, dan berkeadilan 

guna terciptanya kelangsungan 

berusaha dan ketenangan bekerja 

(industrial peace) di tempat kerja, " 

lanjut Afriansyah Noor. Sementara 

Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, 

mengatakan pihaknya siap 

http://krakataunews.com/kato-minta-presiden-jokowi-desak-tiga-menteri-buatkan-skb
http://krakataunews.com/kato-minta-presiden-jokowi-desak-tiga-menteri-buatkan-skb
http://krakataunews.com/kato-minta-presiden-jokowi-desak-tiga-menteri-buatkan-skb
http://liputan.co.id/2022/07/wamenaker-minta-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkrit
http://liputan.co.id/2022/07/wamenaker-minta-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkrit
http://liputan.co.id/2022/07/wamenaker-minta-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkrit
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mengorganisir para pekerja di sektor 

informal sebagaimana layaknya 

mengorganisir pekerja formal, 

sekaligus memperjuangkan agar 

mereka memperoleh akses ke 

perlindungan sosial. 

15. 11 

July 

2022 

Proses Tahap Seleksi, BPVP 

Kendari Segera Buka Tiga 

Program Pelatihan Sibernas.id 

Neutral Sibernas.id Kepala BPVP Kendari Dr La Ode Haji 

Polondu, Senin (11/7/2022) 

menyebutkan, tiga program pelatihan 

yang akan dibuka yaitu pelatihan 

pembuatan roti dan kue dengan 

jumlah pendaftar 37 orang, budidaya 

sayur hidroponik sebanyak 23 orang, 

serta teknisi audio video sebanyak 33 

orang, sesuai data pendaftaran melalui 

website siapkerja.kemnaker.go.id, 

Senin 11 Juli 2022 Pukul 10.56 Wita. 

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, 

Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP) Kendari akan 

segera membuka tiga program 

pelatihan berbasis kompetensi. Dari 

proses itu, lanjut mantan Kepala 

Bagian (Kabag) Rumah Tangga 

Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia (Kemnaker RI), 

para pendaftar yang dinyatakan lolos 

seleksi akan diumumkan melalui 

media sosial BPVP Kendari dan pada 

papan mading Kios Siap Kerja BPVP 

Kendari. Selain itu, masih kata dia, 

pihaknya juga akan membukakan 

peluang sebesar-besarnya kepada para 

peserta untuk bisa terserap di dunia 

usaha dan industri atau bekerja secara 

mandiri melalui jaringan yang telah 

dibangun BPVP Kendari. 

16. 11 

July 

2022 

5 Fakta BLT Subsidi Gaji dan 

UMKM, Kapan Cairnya Sih? : 

Okezone Economy 

Positive Okezone Berikut Fakta BLT subsidi gaji dan BLT 

UMKM yang dirangkum Okezone di 

Jakarta, Senin (11/7/2022). BLT subsidi 

gaji sebesar Rp1 juta cair untuk 

diberikan kepada 8,8 juta pekerja. 

Sementara, BLT UMKM dipastikan 

akan cair sebesar Rp600. 000 untuk 12 

http://sibernas.id/proses-tahap-seleksi-bpvp-kendari-segera-buka-tiga-program-pelatihan-9885
http://sibernas.id/proses-tahap-seleksi-bpvp-kendari-segera-buka-tiga-program-pelatihan-9885
http://sibernas.id/proses-tahap-seleksi-bpvp-kendari-segera-buka-tiga-program-pelatihan-9885
http://economy.okezone.com/read/2022/07/11/622/2627713/5-fakta-blt-subsidi-gaji-dan-umkm-kapan-cairnya-sih
http://economy.okezone.com/read/2022/07/11/622/2627713/5-fakta-blt-subsidi-gaji-dan-umkm-kapan-cairnya-sih
http://economy.okezone.com/read/2022/07/11/622/2627713/5-fakta-blt-subsidi-gaji-dan-umkm-kapan-cairnya-sih
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juta pelaku usaha. Adapun baik BLT 

subsidi gaji dan BLT UMKM hingga kini 

tak kunjung cair. 

17. 11 

July 

2022 

Login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 

Cek Nama Dapat BLT Subsidi 

Gaji, Kapan Bantuan Rp 600 

ribu Cair? - Tribunkaltim.co 

Positive Tribun News Kaltim Login sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 

cek nama dapat BLT Subsidi Gaji, 

kapan bantuan Rp 600 ribu cair?. 

Selain informasi Login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk 

cek nama dapat BLT Subsidi Gaji dan 

kapan bantuan Rp 600 ribu cair. Selain 

Kabar update BPJS Ketenagakerjaan 

hari ini, solusi jika belum dapat BLT 

BPJS gelombang 2 dan cara login sso 

bpjsketenagakerjaan go id untuk cek 

Nama dapat BLT 600 ribu, simak 

informasi lainnya. Bantuan Sosial Login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id cek 

nama dapat BLT Subsidi Gaji, kapan 

bantuan Rp 600 ribu cair?. 

18. 11 

July 

2022 

Kamu Mau Punya Kartu 

Kuning/AK1? Begini Cara 

Mudah Buatnya! 

Positive Akurat.co Melansir dari Disnaker.bandungkab, 

Senin (11/7/2022), Kartu AK1 adalah 

kartu tanda pencari kerja yang sering 

disebut pula dengan kartu kuning. 

Kartu ini dikeluarkan oleh lembaga 

pemerintah, Dinas Ketenagakerjaan 

atau Disnaker yang dibuat dengan 

tujuan untuk pendataan para pencari 

kerja. Kartu AK1 dibuat di daerah 

kabupaten masing-masing pencari 

kerja. Fotokopi ijazah terakhir yang 

terlegalisasi (bawa juga ijazah asli 

untuk berjaga-jaga) Fotokopi KTP 

(bawa juga KTP asli untuk berjaga-jaga) 

Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Satu 

lembar pas photo berwarna ukuran 

3x4 dengan latar belakang bebas. 

19. 11 

July 

2022 

Nasib BSU Cair Bulan Ini Juli 

2022! Penjelasan Terbaru 

Pemerintah Kapan Subsidi Gaji 

Rp 1 Juta Cair 

Positive Tribun News 

Pontianak 

Pasalnya pemerintah sempat berjanji 

akan mencairkan Subsidi Gaji sebesar 

Rp 1 juta ini sebelum lebaran Idul Fitri 

2022. Yang menjadi pertanyaan, kapan 

waktu penyaluran subsidi gaji 

tersebut? Mudah-mudahan akhir 

bulan ini (Mei) bisa kelar," ucap Dita 

mengutip Kompas.com. Awalnya, 

http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/11/login-ssobpjsketenagakerjaangoid-cek-nama-dapat-blt-subsidi-gaji-kapan-bantuan-rp-600-ribu-cair
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/11/login-ssobpjsketenagakerjaangoid-cek-nama-dapat-blt-subsidi-gaji-kapan-bantuan-rp-600-ribu-cair
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/11/login-ssobpjsketenagakerjaangoid-cek-nama-dapat-blt-subsidi-gaji-kapan-bantuan-rp-600-ribu-cair
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/11/login-ssobpjsketenagakerjaangoid-cek-nama-dapat-blt-subsidi-gaji-kapan-bantuan-rp-600-ribu-cair
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/11/login-ssobpjsketenagakerjaangoid-cek-nama-dapat-blt-subsidi-gaji-kapan-bantuan-rp-600-ribu-cair
http://akurat.co/kamu-mau-punya-kartu-kuningak1-begini-cara-mudah-buatnya
http://akurat.co/kamu-mau-punya-kartu-kuningak1-begini-cara-mudah-buatnya
http://akurat.co/kamu-mau-punya-kartu-kuningak1-begini-cara-mudah-buatnya
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/11/nasib-bsu-cair-bulan-ini-juli-2022-penjelasan-terbaru-pemerintah-kapan-subsidi-gaji-rp-1-juta-cair
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/11/nasib-bsu-cair-bulan-ini-juli-2022-penjelasan-terbaru-pemerintah-kapan-subsidi-gaji-rp-1-juta-cair
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/11/nasib-bsu-cair-bulan-ini-juli-2022-penjelasan-terbaru-pemerintah-kapan-subsidi-gaji-rp-1-juta-cair
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/11/nasib-bsu-cair-bulan-ini-juli-2022-penjelasan-terbaru-pemerintah-kapan-subsidi-gaji-rp-1-juta-cair
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Kemenaker melalui Sekretaris 

Jenderalnya Anwar Sanusi mengatakan 

subsidi gaji untuk pekerja bakal cair 

bulan April 2022. Adapun anggaran 

yang digelontorkan pemerintah untuk 

program subsidi gaji mencapai Rp 8,8 

triliun. 

20. 11 

July 

2022 

Isu penyandang disabilitas jadi 

perhatian dalam Sherpa G20 

Labuan Bajo 

Negative Sejenak.online Kepala Biro Kerja Sama Kementerian 

Ketenagakerjaan RI Muhammad Arif 

Hidayat menjelaskan isu akses 

penyandang disabilitas di pasar kerja 

menjadi perhatian negara-negara 

anggota G20. Hal itu muncul pada 

Employment. Source. 

21. 11 

July 

2022 

Punya Jangkauan Strategis, 

Rakernas KSBSI Siap Hadirkan 

Program yang Konkrit 

Positive Juragananime.id Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 

Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi 

Serikat Buruh Seluruh Indonesia 

(KSBSI) Tahun 2022 resmi digelar di 

Jakarta, Senin (11/7/2022). Menurut 

Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini 

merupakan forum dialog yang 

memiliki jangkauan strategis, karena 

tidak hanya menyangkut komitmen. 

"Perspektif kerja sama dengan DEN 

KSBSI perlu dikembangkan melalui 

forum dialog dalam rangka 

terwujudnya hubungan industrial yang 

harmonis, dinamis, dan berkeadilan 

guna terciptanya kelangsungan 

berusaha dan ketenangan bekerja 

(industrial peace) di tempat kerja, " 

lanjut Afriansyah Noor. Sementara 

Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, 

mengatakan pihaknya siap 

mengorganisir para pekerja di sektor 

informal sebagaimana layaknya 

mengorganisir pekerja formal, 

sekaligus memperjuangkan agar 

mereka memperoleh akses ke 

perlindungan sosial. 

22. 11 

July 

2022 

Wamenaker Berharap 

Rakernas KSBSI Lahirkan 

Neutral Jurnas Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 

Afriansyah Noor, membuka Rapat 

Kerja Nasional (Rakernas) Dewan 

Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat 

http://sejenak.online/berita/politik/isu-penyandang-disabilitas-jadi-perhatian-dalam-sherpa-g20-labuan-bajo
http://sejenak.online/berita/politik/isu-penyandang-disabilitas-jadi-perhatian-dalam-sherpa-g20-labuan-bajo
http://sejenak.online/berita/politik/isu-penyandang-disabilitas-jadi-perhatian-dalam-sherpa-g20-labuan-bajo
http://juragananime.id/artikel/104868/punya-jangkauan-strategis-rakernas-ksbsi-siap-hadirkan-program-yang-konkrit
http://juragananime.id/artikel/104868/punya-jangkauan-strategis-rakernas-ksbsi-siap-hadirkan-program-yang-konkrit
http://juragananime.id/artikel/104868/punya-jangkauan-strategis-rakernas-ksbsi-siap-hadirkan-program-yang-konkrit
http://www.jurnas.com/artikel/120346/Wamenaker-Berharap-Rakernas-KSBSI-Lahirkan-Program-yang-Konkrit-dan-Konstruktif
http://www.jurnas.com/artikel/120346/Wamenaker-Berharap-Rakernas-KSBSI-Lahirkan-Program-yang-Konkrit-dan-Konstruktif
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Program yang Konkrit dan 

Konstruktif 

Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Tahun 

2022 bertajuk "Kontrak Sosial Baru 

Memastikan Perlindungan Sosial dan 

Transisi yang Adil" di Jakarta, Senin 

(11/7/2022). Menurut Afriansyah 

Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan 

forum dialog yang memiliki jangkauan 

strategis, karena tidak hanya 

menyangkut komitmen. "Perspektif 

kerja sama dengan DEN KSBSI perlu 

dikembangkan melalui forum dialog 

dalam rangka terwujudnya hubungan 

industrial yang harmonis, dinamis, dan 

berkeadilan guna terciptanya 

kelangsungan berusaha dan 

ketenangan bekerja (industrial peace) 

di tempat kerja, " lanjut Afriansyah 

Noor. Sementara Presiden KSBSI, Elly 

Rosita Silaban, mengatakan pihaknya 

siap mengorganisir para pekerja di 

sektor informal sebagaimana layaknya 

mengorganisir pekerja formal, 

sekaligus memperjuangkan agar 

mereka memperoleh akses ke 

perlindungan sosial. 

23. 11 

July 

2022 

Punya Jangkauan Strategis, 

Rakernas KSBSI Siap Hadirkan 

Program yang Konkrit 

Positive Suara.com Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 

Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi 

Serikat Buruh Seluruh Indonesia 

(KSBSI) Tahun 2022 resmi digelar di 

Jakarta, Senin (11/7/2022). Menurut 

Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini 

merupakan forum dialog yang 

memiliki jangkauan strategis, karena 

tidak hanya menyangkut komitmen. 

"Perspektif kerja sama dengan DEN 

KSBSI perlu dikembangkan melalui 

forum dialog dalam rangka 

terwujudnya hubungan industrial yang 

harmonis, dinamis, dan berkeadilan 

guna terciptanya kelangsungan 

berusaha dan ketenangan bekerja 

(industrial peace) di tempat kerja, " 

lanjut Afriansyah Noor. Sementara 

Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, 

mengatakan pihaknya siap 

http://www.jurnas.com/artikel/120346/Wamenaker-Berharap-Rakernas-KSBSI-Lahirkan-Program-yang-Konkrit-dan-Konstruktif
http://www.jurnas.com/artikel/120346/Wamenaker-Berharap-Rakernas-KSBSI-Lahirkan-Program-yang-Konkrit-dan-Konstruktif
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/11/194056/punya-jangkauan-strategis-rakernas-ksbsi-siap-hadirkan-program-yang-konkrit
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/11/194056/punya-jangkauan-strategis-rakernas-ksbsi-siap-hadirkan-program-yang-konkrit
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/11/194056/punya-jangkauan-strategis-rakernas-ksbsi-siap-hadirkan-program-yang-konkrit
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mengorganisir para pekerja di sektor 

informal sebagaimana layaknya 

mengorganisir pekerja formal, 

sekaligus memperjuangkan agar 

mereka memperoleh akses ke 

perlindungan sosial. 

24. 11 

July 

2022 

Harapan Wamenaker di 

Rakernas KSBSI 

Neutral Merdeka Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 

Afriansyah Noor menilai, Rapat Kerja 

Nasional (Rakernas) Dewan Eksekutif 

Nasional Konfederasi Serikat Buruh 

Seluruh Indonesia (KSBSI) merupakan 

forum dialog yang memiliki jangkauan 

luas. Hal itu disampaikan Afriansyah 

saat membuka Rakernas Dewan 

Eksekutif Nasional KSBSI Tahun 2022 

bertajuk "Kontrak Sosial Baru 

Memastikan Perlindungan Sosial dan 

Transisi yang Adil" di, Senin (11/7). 

"Perspektif kerja sama dengan DEN 

KSBSI perlu dikembangkan melalui 

forum dialog dalam rangka 

terwujudnya hubungan industrial yang 

harmonis, dinamis, dan berkeadilan 

guna terciptanya kelangsungan 

berusaha dan ketenangan bekerja 

(industrial peace) di tempat kerja," 

lanjut Afriansyah Noor. Sementara 

Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, 

mengatakan pihaknya siap 

mengorganisir para pekerja di sektor 

informal sebagaimana layaknya 

mengorganisir pekerja formal, 

sekaligus memperjuangkan agar 

mereka memperoleh akses ke 

perlindungan sosial. 

25. 11 

July 

2022 

Kementerian Ketenagakerjaan 

RI Berangkatkan 150 Perawat 

Ahli ke Arab Saudi 

Positive Prfm News Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida 

Fauziyah mengumkan bahwa pihaknya 

telah memberangkatkan 150 orang 

pekerja migran Indonesia yang akan 

bertugas menjadi perawat ahli di Arab 

Saudi. Pada saat pelepasan di Jakarta 

pada Selasa 28 Juni 2022, Ida pun 

berujar bahwa ia memberikan 

apresiasi pada Binawan Grup karena 

http://www.merdeka.com/uang/harapan-wamenaker-di-rakernas-ksbsi.html
http://www.merdeka.com/uang/harapan-wamenaker-di-rakernas-ksbsi.html
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134979409/kementerian-ketenagakerjaan-ri-berangkatkan-150-perawat-ahli-ke-arab-saudi
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134979409/kementerian-ketenagakerjaan-ri-berangkatkan-150-perawat-ahli-ke-arab-saudi
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134979409/kementerian-ketenagakerjaan-ri-berangkatkan-150-perawat-ahli-ke-arab-saudi


 

22 

 

telah diberi kepercayaan oleh 

Kementrian Kesehatan Kerajaan Arab 

Saudi untuk bertugas di fasilitas 

kesehatan milik Arab Saudi. Menurut 

Ida, hal ini pun menjadi suatu harapan 

agar dapat membuka peluang kerja di 

luar negeri. "Kalian semua duta 

bangsa, bekerjalah dengan penuh rasa 

syukur sehingga saudara sekalian 

dapat mencerminkan citra Bangsa 

Indonesia sebagai bangsa yang besar, 

bangsa yang santun, bangsa yang taat 

aturan dan bangsa yang unggul 

sumber daya manusianya. 

26. 11 

July 

2022 

Buka Rakernas KSBSI, 

Wamenaker Afriansyah Noor 

Ungkap Sejumlah Pesan dan 

Harapan 

Neutral Indonesiatoday.co.id Harapan tersebut disampaikan 

Wamenaker Afriansyah Noor saat 

membuka Rakernas Dewan Eksekutif 

Nasional KSBSI 2022 bertajuk 'Kontrak 

Sosial Baru Memastikan Perlindungan 

Sosial dan Transisi yang Adil' di 

Jakarta, Senin (11/7). "Saya berharap 

Rakernas mampu melahirkan 

pemikiran dan rumusan program 

maupun kegiatan lebih konkret dan 

konstruktif yang disesuaikan dengan 

perkembangan ekonomi global dan 

diselaraskan dengan iklim investasi 

dan iklim usaha guna kepentingan 

bangsa dan negara," kata Wamenaker 

Afriansyah Noor. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor 

berharap rapat kerja nasional 

konfederasi serikat buruh seluruh 

Indonesia (Rakernas KSBSI) mampu 

melahirkan pemikiran dan rumusan 

program maupun kegiatan yang lebih 

konkret dan konstruktif. Menurutnya, 

Rakernas KSBSI merupakan forum 

dialog yang memiliki jangkauan 

strategis.. 

27. 11 

July 

2022 

Buka Rakernas KSBSI, 

Wamenaker Afriansyah Noor 

Ungkap Sejumlah Pesan dan 

Harapan 

Neutral Jawa Post National 

Network 

Harapan tersebut disampaikan 

Wamenaker Afriansyah Noor saat 

membuka Rakernas Dewan Eksekutif 

Nasional KSBSI 2022 bertajuk 'Kontrak 

http://indonesiatoday.co.id/read/buka-rakernas-ksbsi-wamenaker-afriansyah-noor-ungkap-sejumlah-pesan-dan-harapan-869160
http://indonesiatoday.co.id/read/buka-rakernas-ksbsi-wamenaker-afriansyah-noor-ungkap-sejumlah-pesan-dan-harapan-869160
http://indonesiatoday.co.id/read/buka-rakernas-ksbsi-wamenaker-afriansyah-noor-ungkap-sejumlah-pesan-dan-harapan-869160
http://indonesiatoday.co.id/read/buka-rakernas-ksbsi-wamenaker-afriansyah-noor-ungkap-sejumlah-pesan-dan-harapan-869160
http://www.jpnn.com/news/buka-rakernas-ksbsi-wamenaker-afriansyah-noor-ungkap-sejumlah-pesan-dan-harapan
http://www.jpnn.com/news/buka-rakernas-ksbsi-wamenaker-afriansyah-noor-ungkap-sejumlah-pesan-dan-harapan
http://www.jpnn.com/news/buka-rakernas-ksbsi-wamenaker-afriansyah-noor-ungkap-sejumlah-pesan-dan-harapan
http://www.jpnn.com/news/buka-rakernas-ksbsi-wamenaker-afriansyah-noor-ungkap-sejumlah-pesan-dan-harapan
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Sosial Baru Memastikan Perlindungan 

Sosial dan Transisi yang Adil' di 

Jakarta, Senin (11/7). "Saya berharap 

Rakernas mampu melahirkan 

pemikiran dan rumusan program 

maupun kegiatan lebih konkret dan 

konstruktif yang disesuaikan dengan 

perkembangan ekonomi global dan 

diselaraskan dengan iklim investasi 

dan iklim usaha guna kepentingan 

bangsa dan negara," kata Wamenaker 

Afriansyah Noor. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor 

berharap rapat kerja nasional 

konfederasi serikat buruh seluruh 

Indonesia (Rakernas KSBSI) mampu 

melahirkan pemikiran dan rumusan 

program maupun kegiatan yang lebih 

konkret dan konstruktif. Menurutnya, 

Rakernas KSBSI merupakan forum 

dialog yang memiliki jangkauan 

strategis. 

28. 11 

July 

2022 

Wamenaker Minta Rakernas 

KSBSI Lahirkan Pemikiran 

Konstruktif dan Konkrit 

Neutral Sonora.id Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 

Afriansyah Noor, membuka Rapat 

Kerja Nasional (Rakernas) Dewan 

Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat 

Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Tahun 

2022. Menurut Afriansyah Noor, 

Rakernas KSBSI ini merupakan forum 

dialog yang memiliki jangkauan 

strategis, karena tidak hanya 

menyangkut komitmen. "Perspektif 

kerja sama dengan DEN KSBSI perlu 

dikembangkan melalui forum dialog 

dalam rangka terwujudnya hubungan 

industrial yang harmonis, dinamis, dan 

berkeadilan guna terciptanya 

kelangsungan berusaha dan 

ketenangan bekerja (industrial peace) 

di tempat kerja, " lanjut Afriansyah 

Noor. Sementara Presiden KSBSI, Elly 

Rosita Silaban, mengatakan pihaknya 

siap mengorganisir para pekerja di 

sektor informal sebagaimana layaknya 

mengorganisir pekerja formal, 

http://www.sonora.id/read/423371167/wamenaker-minta-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkrit
http://www.sonora.id/read/423371167/wamenaker-minta-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkrit
http://www.sonora.id/read/423371167/wamenaker-minta-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkrit


 

24 

 

sekaligus memperjuangkan agar 

mereka memperoleh akses ke 

perlindungan sosial. 

29. 11 

July 

2022 

Cek Penerima BSU 2022 di 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, 

Bantuan Subsidi Upah Bakal 

Segera Cair 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Situs sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 

digunakan untuk mengecek status 

aktif atau tidak aktif pada program 

BPJS Ketenagakerjaan yang nantinya 

sebagai pertimbangan penerima BSU 

2022. Pekerja yang terdaftar di 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id dan 

memenuhi syarat akan mendapatkan 

bantuan subsidi upah atau BSU 2022. 

BSU 2022 akan segera disalurkan oleh 

pihak Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) dalam waktu dekat ini. 

Pekerja yang tercatat sebagai 

penerima BSU 2022 nantinya akan 

langsung ditransfer ke rekening Bank 

Himbara senilai Rp1 juta. 

30. 11 

July 

2022 

Ribuan Lowongan Kerja 

Dibuka Bagi Warga Kabupaten 

Bekasi, Ada 61 Perusahaan 

Neutral Pikiran Rakyat Satuan Tugas Penanggulangan 

Pengangguran Kabupaten Bekasi telah 

membuka 3.000 lowongan kerja baru 

bagi warga Kabupaten Bekasi. 

Lowongan kerja ini didapatkan usai 

Satgas Penanggulangan Pengangguran 

berhasil menggandeng 61 perusahaan 

pada berbagai sektor industri. Kepala 

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 

Bekasi, Suhup menyatakan, puluhan 

perusahaan ini telah menandatangani 

nota kesepahaman bersama 

Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk 

berkomitmen mempekerjakan warga 

lokal. Sejak nota kerja sama 

ditandatangani, lowongan kerja bagi 

warga Kabupaten Bekasi ini resmi 

dibuka. 

31. 11 

July 

2022 

Wamenaker Berharap 

Rakenas KSBSI Mampu 

Lahirkan Pemikiran Konstruktif 

dan Konkrit 

Positive Progresnews.info Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 

Afriansyah Noor, membuka Rapat 

Kerja Nasional (Rakernas) Dewan 

Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat 

Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Tahun 

2022 bertajuk "Kontrak Sosial Baru 

Memastikan Perlindungan Sosial dan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094979452/cek-penerima-bsu-2022-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-bantuan-subsidi-upah-bakal-segera-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094979452/cek-penerima-bsu-2022-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-bantuan-subsidi-upah-bakal-segera-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094979452/cek-penerima-bsu-2022-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-bantuan-subsidi-upah-bakal-segera-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094979452/cek-penerima-bsu-2022-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-bantuan-subsidi-upah-bakal-segera-cair
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-014979404/ribuan-lowongan-kerja-dibuka-bagi-warga-kabupaten-bekasi-ada-61-perusahaan
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-014979404/ribuan-lowongan-kerja-dibuka-bagi-warga-kabupaten-bekasi-ada-61-perusahaan
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-014979404/ribuan-lowongan-kerja-dibuka-bagi-warga-kabupaten-bekasi-ada-61-perusahaan
http://progresnews.info/2022/07/11/7966
http://progresnews.info/2022/07/11/7966
http://progresnews.info/2022/07/11/7966
http://progresnews.info/2022/07/11/7966
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Transisi yang Adil" di Jakarta, Senin 

(11/7/2022). Menurut Afriansyah 

Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan 

forum dialog yang memiliki jangkauan 

strategis, karena tidak hanya 

menyangkut komitmen. "Perspektif 

kerja sama dengan DEN KSBSI perlu 

dikembangkan melalui forum dialog 

dalam rangka terwujudnya hubungan 

industrial yang harmonis, dinamis, dan 

berkeadilan guna terciptanya 

kelangsungan berusaha dan 

ketenangan bekerja (industrial peace) 

di tempat kerja, " lanjut Afriansyah 

Noor. Sementara Presiden KSBSI, Elly 

Rosita Silaban, mengatakan pihaknya 

siap mengorganisir para pekerja di 

sektor informal sebagaimana layaknya 

mengorganisir pekerja formal, 

sekaligus memperjuangkan agar 

mereka memperoleh akses ke 

perlindungan sosial. 

32. 11 

July 

2022 

Pekerja Proyek Pembangunan 

Penataan Kawasan Masjid 

Agung Baitul Ma'mur Diduga 

Langgar UU K3 

Negative Warta Kepri Pekerjaan Proyek Pembangunan 

Penataan Kawasan Masjid Agung 

Baitul Ma'mur Kabupaten Kepulauan 

Anambas dengan pagu anggaran 6,24 

milyar tidak sesuai undang-undang 

nomor 1 tahun 1970 tentang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

Hasil pantauan di lapangan, para 

pekerja Proyek Pembangunan 

Penataan Kawasan Masjid Agung 

Baitul Ma'mur Kabupaten Kepulauan 

Anambas tidak menggunakan safety 

atau alat pelindung sesuai dengan UU 

no. 1 tahun 1970 dan diduga 

melanggar peraturan menteri tenaga 

kerja nomor 4 tahun 1987 tentang 

Panitia Pembina Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (P2K3). Andyguna 

Kurniawan Hasibuan Kepala Dinas 

PUPRPRKP Anambas saat di konfirmasi 

pada saat berada di lokasi proyek 

tersebut dirinya membenarkan bahwa 

tidak adanya para pekerja 

http://wartakepri.co.id/2022/07/11/pekerja-proyek-pembangunan-penataan-kawasan-masjid-agung-baitul-mamur-diduga-langgar-uu-k3
http://wartakepri.co.id/2022/07/11/pekerja-proyek-pembangunan-penataan-kawasan-masjid-agung-baitul-mamur-diduga-langgar-uu-k3
http://wartakepri.co.id/2022/07/11/pekerja-proyek-pembangunan-penataan-kawasan-masjid-agung-baitul-mamur-diduga-langgar-uu-k3
http://wartakepri.co.id/2022/07/11/pekerja-proyek-pembangunan-penataan-kawasan-masjid-agung-baitul-mamur-diduga-langgar-uu-k3
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menggunakan safety atau pelindung 

diri pada saat pengerjaan Proyek 

Pembangunan Penataan Kawasan 

Masjid Agung Baitul Ma'mur 

Kabupaten Kepulauan Anambas. 

Undang-Undang terkenal sebagai 

aturan pokok K3. 

33. 11 

July 

2022 

Rakernas KSBSI Diharap 

Lahirkan Pemikiran Konstruktif 

dan Konkret 

Positive Jolly.my.id Metro, Suara.com- Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, 

membuka Rapat Kerja Nasional ( 

Rakernas ) Dewan Eksekutif Nasional 

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh 

Indonesia ( KSBSI ) Tahun 2022 

bertajuk "Kontrak Sosial Baru 

Memastikan Perlindungan Sosial dan 

Transisi yang Adil" di Jakarta, Senin 

(11/7/2022). Menurut Afriansyah 

Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan 

forum dialog yang memiliki jangkauan 

strategis, karena tidak hanya 

menyangkut komitmen. "Saya 

berharap Rakernas mampu melahirkan 

pemikiran dan rumusan program 

maupun kegiatan lebih konkrit dan 

konstruktif, yang disesuaikan dengan 

perkembangan ekonomi global, dan 

diselaraskan dengan iklim investasi 

dan iklim usaha guna kepentingan 

Bangsa dan Negara, " katanya. 

"Perspektif kerja sama dengan DEN 

KSBSI perlu dikembangkan melalui 

forum dialog dalam rangka 

terwujudnya hubungan industrial yang 

harmonis, dinamis, dan berkeadilan 

guna terciptanya kelangsungan 

berusaha dan ketenangan bekerja 

(industrial peace) di tempat kerja, " 

lanjut Afriansyah Noor. 

34. 11 

July 

2022 

Rakernas KSBSI Diharap 

Lahirkan Pemikiran Konstruktif 

dan Konkret 

Positive Kuponindonesia.com Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 

Afriansyah Noor, membuka Rapat 

Kerja Nasional (Rakernas) Dewan 

Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat 

Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Tahun 

2022 bertajuk "Kontrak Sosial Baru 

http://www.jolly.my.id/rakernas-ksbsi-diharap-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkret
http://www.jolly.my.id/rakernas-ksbsi-diharap-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkret
http://www.jolly.my.id/rakernas-ksbsi-diharap-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkret
http://kuponindonesia.com/2022/07/11/rakernas-ksbsi-diharap-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkret
http://kuponindonesia.com/2022/07/11/rakernas-ksbsi-diharap-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkret
http://kuponindonesia.com/2022/07/11/rakernas-ksbsi-diharap-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkret
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Memastikan Perlindungan Sosial dan 

Transisi yang Adil" di Jakarta, Senin 

(11/7/2022). Menurut Afriansyah 

Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan 

forum dialog yang memiliki jangkauan 

strategis, karena tidak hanya 

menyangkut komitmen. "Saya 

berharap Rakernas mampu melahirkan 

pemikiran dan rumusan program 

maupun kegiatan lebih konkrit dan 

konstruktif, yang disesuaikan dengan 

perkembangan ekonomi global, dan 

diselaraskan dengan iklim investasi 

dan iklim usaha guna kepentingan 

Bangsa dan Negara, " katanya. 

"Perspektif kerja sama dengan DEN 

KSBSI perlu dikembangkan melalui 

forum dialog dalam rangka 

terwujudnya hubungan industrial yang 

harmonis, dinamis, dan berkeadilan 

guna terciptanya kelangsungan 

berusaha dan ketenangan bekerja 

(industrial peace) di tempat kerja, " 

lanjut Afriansyah Noor. 

35. 11 

July 

2022 

Musyawarah Kerja Nasional 

KSBSI diharapkan dapat 

melahirkan ide-ide yang 

konstruktif dan konkrit 

Neutral Berita Viral 

Indonesia Terbaru 

"Saya berharap Konferensi Kerja 

Nasional dapat menghasilkan program 

dan program kegiatan yang lebih 

konkrit dan konstruktif untuk 

beradaptasi dengan perkembangan 

ekonomi world, berkoordinasi dengan 

lingkungan investasi dan lingkungan 

bisnis, serta bermanfaat bagi negara 

dan negara," katanya. Menurut 

Africansyah Noor, Musyawarah Kerja 

Nasional KSBSI merupakan discussion 

board conversation yang berpengaruh 

secara strategis karena bukan sekedar 

komitmen. Pada Senin, Wakil Menteri 

Tenaga Kerja Afriansyah Noor 

menggelar Rakernas 2022 (November 

2022) Komite Eksekutif Nasional 

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (KSBSI) di Jakarta, Jakarta. 

"Dalam rangka mewujudkan hubungan 

business yang harmonis, dinamis, dan 

http://jlksjfdiweslfkj.com/musyawarah-kerja-nasional-ksbsi-diharapkan-dapat-melahirkan-ide-ide-yang-konstruktif-dan-konkrit
http://jlksjfdiweslfkj.com/musyawarah-kerja-nasional-ksbsi-diharapkan-dapat-melahirkan-ide-ide-yang-konstruktif-dan-konkrit
http://jlksjfdiweslfkj.com/musyawarah-kerja-nasional-ksbsi-diharapkan-dapat-melahirkan-ide-ide-yang-konstruktif-dan-konkrit
http://jlksjfdiweslfkj.com/musyawarah-kerja-nasional-ksbsi-diharapkan-dapat-melahirkan-ide-ide-yang-konstruktif-dan-konkrit
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berkeadilan, diperlukan discussion 

board conversation untuk 

mengembangkan perspektif kerjasama 

dengan DEN KSBSI agar tercipta 

kesinambungan usaha dan 

perdamaian di tempat kerja (business 

peace) di tempat kerja," lanjut 

Africansyah Noel. 

36. 11 

July 

2022 

Wamenaker Minta Rakernas 

KSBSI Lahirkan Pemikiran 

Konstruktif dan Konkret 

Positive Koran Madura Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

(Wamenkaner) Afriansyah Noor 

meminta Rapat Kerja Nasional 

(Rakernas) Dewan Eksekutif Nasional 

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh 

Indonesia (KSBSI) melahirkan 

pemikiran konstruktif dan konkret. 

Wamenaker mengatakan hal tersebut 

saat membuka Rakernas Dewan 

Eksekutif KSBSI Tahun 2022 bertajuk 

"Kontrak Sosial Baru Memastikan 

Perlindungan Sosial dan Transisi yang 

Adil" di Jakarta, Senin (11/7/2022). 

Menurut Afriansyah Noor, Rakernas 

KSBSI ini merupakan forum dialog yang 

memiliki jangkauan strategis, karena 

tidak hanya menyangkut komitmen. 

"Perspektif kerja sama dengan DEN 

KSBSI perlu dikembangkan melalui 

forum dialog dalam rangka 

terwujudnya hubungan industrial yang 

harmonis, dinamis, dan berkeadilan 

guna terciptanya kelangsungan 

berusaha dan ketenangan bekerja ( 

industrial peace ) di tempat kerja, " 

lanjut Afriansyah Noor. 

37. 11 

July 

2022 

Wamenaker Minta Rakernas 

KSBSI Lahirkan Pemikiran 

Konstruktif dan Konkrit 

Neutral Pewartasatu.com Com- Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 

Afriansyah Noor, membuka Rapat 

Kerja Nasional (Rakernas) Dewan 

Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat 

Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Tahun 

2022 bertajuk "Kontrak Sosial Baru 

Memastikan Perlindungan Sosial dan 

Transisi yang Adil" di Jakarta, Senin 

(11/7/2022). Menurut Afriansyah 

Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan 

http://www.koranmadura.com/2022/07/wamenaker-minta-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkret
http://www.koranmadura.com/2022/07/wamenaker-minta-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkret
http://www.koranmadura.com/2022/07/wamenaker-minta-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkret
http://pewartasatu.com/wamenaker-minta-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkrit
http://pewartasatu.com/wamenaker-minta-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkrit
http://pewartasatu.com/wamenaker-minta-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkrit
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forum dialog yang memiliki jangkauan 

strategis, karena tidak hanya 

menyangkut komitmen. " Perspektif 

kerja sama dengan DEN KSBSI perlu 

dikembangkan melalui forum dialog 

dalam rangka terwujudnya hubungan 

industrial yang harmonis, dinamis, dan 

berkeadilan guna terciptanya 

kelangsungan berusaha dan 

ketenangan bekerja ( industrial peace ) 

di tempat kerja, " lanjut Afriansyah 

Noor. Sementara Presiden KSBSI, Elly 

Rosita Silaban, mengatakan pihaknya 

siap mengorganisir para pekerja di 

sektor informal sebagaimana layaknya 

mengorganisir pekerja formal, 

sekaligus memperjuangkan agar 

mereka memperoleh akses ke 

perlindungan sosial. 

38. 11 

July 

2022 

Rakernas KSBSI Diharapkan 

Lahirkan Pemikiran Konstruktif 

dan Konkret - benang.id Berita 

Terkini Merajut Kesejukan 

Positive Benang.id Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 

Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi 

Serikat Buruh Seluruh Indonesia 

(KSBSI) diharapkan melahirkan 

pemikiran konstruktif dan konkret. 

Harapan tersebut dikemukakan Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Wamenkaner) Afriansyah Noor saat 

membuka Rakernas Dewan Eksekutif 

KSBSI Tahun 2022 bertajuk "Kontrak 

Sosial Baru Memastikan Perlindungan 

Sosial dan Transisi yang Adil" di 

Jakarta, Senin (11/7/2022). Menurut 

Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini 

merupakan forum dialog yang 

memiliki jangkauan strategis, karena 

tidak hanya menyangkut komitmen. 

"Perspektif kerja sama dengan DEN 

KSBSI perlu dikembangkan melalui 

forum dialog dalam rangka 

terwujudnya hubungan industrial yang 

harmonis, dinamis, dan berkeadilan 

guna terciptanya kelangsungan 

berusaha dan ketenangan bekerja 

http://benang.id/rakernas-ksbsi-diharapkan-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkret
http://benang.id/rakernas-ksbsi-diharapkan-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkret
http://benang.id/rakernas-ksbsi-diharapkan-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkret
http://benang.id/rakernas-ksbsi-diharapkan-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkret
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(industrial peace) di tempat kerja, " 

lanjut Afriansyah Noor. 

39. 12 

July 

2022 

Pertama kali Digelar, Job Fair 

untuk Penyandang Disabilitas 

Neutral Gatra Pusat Pasar Kerja (Pasker ID), milik 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) bekerja sama dengan PT 

Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) 

menggelar Job Fair pertama yang 

dikhususkan bagi penyandang 

disabilitas di Indonesia. "Kami 

mengucapkan terima kasih kepada 

mitra kami, PT Disabilitas Kerja 

Indonesia, Australian Volunteers, ILO, 

Pusat Pasar Kerja, yang telah 

menggelar event yang bertujuan 

memberikan ruang yang sama kepada 

penyandang disabilitas terhadap akses 

kehidupan yang layak melalui pasar 

kerja," kata Sekjen Kemnaker, Anwar 

Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-

in-Interview Disabilitas Kerja Indonesia 

di Jakarta, Selasa (12/7). Founder PT 

Disabilitas Kerja Indonesia, Hasnita 

Taslim, menambahkan, Job Fair Khusus 

Disabilitas merupakan job fair pertama 

yang pernah diselenggarakan di 

Indonesia. Job fair ini adalah pilot 

project dari PT Disabilitas Kerja yang 

merupakan inisiator, sekaligus 

penyelenggara job fair khusus 

disabilitas. 

40. 12 

July 

2022 

Pertama kali Digelar, Job Fair 

untuk Penyandang Disabilitas 

Neutral Gatra Pusat Pasar Kerja (Pasker ID), milik 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) bekerja sama dengan PT 

Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) 

menggelar Job Fair pertama yang 

dikhususkan bagi penyandang 

disabilitas di Indonesia. "Kami 

mengucapkan terima kasih kepada 

mitra kami, PT Disabilitas Kerja 

Indonesia, Australian Volunteers, ILO, 

Pusat Pasar Kerja, yang telah 

menggelar event yang bertujuan 

memberikan ruang yang sama kepada 

penyandang disabilitas terhadap akses 

http://www.gatra.com/news-547862-Info%2520KEMNAKER-pertama-kali-digelar-job-fair-untuk-penyandang-disabilitas.html
http://www.gatra.com/news-547862-Info%2520KEMNAKER-pertama-kali-digelar-job-fair-untuk-penyandang-disabilitas.html
http://www.gatra.com/news-547862-info-kemnaker-pertama-kali-digelar-job-fair-untuk-penyandang-disabilitas.html
http://www.gatra.com/news-547862-info-kemnaker-pertama-kali-digelar-job-fair-untuk-penyandang-disabilitas.html
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kehidupan yang layak melalui pasar 

kerja," kata Sekjen Kemnaker, Anwar 

Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-

in-Interview Disabilitas Kerja Indonesia 

di Jakarta, Selasa (12/7). Founder PT 

Disabilitas Kerja Indonesia, Hasnita 

Taslim, menambahkan, Job Fair Khusus 

Disabilitas merupakan job fair pertama 

yang pernah diselenggarakan di 

Indonesia. Job fair ini adalah pilot 

project dari PT Disabilitas Kerja yang 

merupakan inisiator, sekaligus 

penyelenggara job fair khusus 

disabilitas. 

41. 12 

July 

2022 

Pertama kali Digelar, Job Fair 

untuk Penyandang Disabilitas 

Neutral Gatra Pusat Pasar Kerja (Pasker ID), milik 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) bekerja sama dengan PT 

Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) 

menggelar Job Fair pertama yang 

dikhususkan bagi penyandang 

disabilitas di Indonesia. "Kami 

mengucapkan terima kasih kepada 

mitra kami, PT Disabilitas Kerja 

Indonesia, Australian Volunteers, ILO, 

Pusat Pasar Kerja, yang telah 

menggelar event yang bertujuan 

memberikan ruang yang sama kepada 

penyandang disabilitas terhadap akses 

kehidupan yang layak melalui pasar 

kerja," kata Sekjen Kemnaker, Anwar 

Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-

in-Interview Disabilitas Kerja Indonesia 

di Jakarta, Selasa (12/7). Founder PT 

Disabilitas Kerja Indonesia, Hasnita 

Taslim, menambahkan, Job Fair Khusus 

Disabilitas merupakan job fair pertama 

yang pernah diselenggarakan di 

Indonesia. Job fair ini adalah pilot 

project dari PT Disabilitas Kerja yang 

merupakan inisiator, sekaligus 

penyelenggara job fair khusus 

disabilitas. 

http://www.gatra.com/news-547862-Regional-pertama-kali-digelar-job-fair-untuk-penyandang-disabilitas.html
http://www.gatra.com/news-547862-Regional-pertama-kali-digelar-job-fair-untuk-penyandang-disabilitas.html
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42. 12 

July 

2022 

Wamenaker Minta Rakernas 

KSBSI Lahirkan Pemikiran 

Konstruktif dan Konkret 

Positive Liputan 6 Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 

Afriansyah Noor, membuka Rapat 

Kerja Nasional (Rakernas) Dewan 

Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat 

Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Tahun 

2022 bertajuk "Kontrak Sosial Baru 

Memastikan Perlindungan Sosial dan 

Transisi yang Adil" di Jakarta, Senin 

(11/7/2022). Menurut Afriansyah 

Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan 

forum dialog yang memiliki jangkauan 

strategis, karena tidak hanya 

menyangkut komitmen. "Perspektif 

kerja sama dengan DEN KSBSI perlu 

dikembangkan melalui forum dialog 

dalam rangka terwujudnya hubungan 

industrial yang harmonis, dinamis, dan 

berkeadilan guna terciptanya 

kelangsungan berusaha dan 

ketenangan bekerja (industrial peace) 

di tempat kerja, " lanjut Afriansyah 

Noor. Sementara Presiden KSBSI, Elly 

Rosita Silaban, mengatakan pihaknya 

siap mengorganisir para pekerja di 

sektor informal sebagaimana layaknya 

mengorganisir pekerja formal, 

sekaligus memperjuangkan agar 

mereka memperoleh akses ke 

perlindungan sosial. 

43. 12 

July 

2022 

Otoritas Taiwan Ijinkan 

Penggantian 8 ABK WNI Kapal 

MV Jiang Ye Pulang ke 

Indonesia 

Positive International Media KDEI Taipei telah menerima surat dari 

Maritime and Port Bureau, Ministry of 

Transportation and Communication 

(MoTC) yang mengijinkan proses 

penggantian 8 ABK WNI (crew change) 

melalui pelabuhan di Taiwan.. 

Sebelumnya beredar informasi 

mengenai 8 ABK WNI MV Jiang Ye 

yang stranded dan tidak dibayar gaji 

selama 6 bulan di pelabuhan Taiwan.. 

Selama ini, Otoritas Taiwan menutup 

pelabuhannya untuk proses 

penggantian awak kapal untuk 

mencegah penyebaran Covid-19. 

Menindaklanjuti informasi tsb, KDEI 

Taipei segera berkoordinasi dengan 

http://www.liputan6.com/news/read/5011330/wamenaker-minta-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkret
http://www.liputan6.com/news/read/5011330/wamenaker-minta-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkret
http://www.liputan6.com/news/read/5011330/wamenaker-minta-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkret
http://www.internationalmedia.id/2022/07/otoritas-taiwan-ijinkan-penggantian-8.html
http://www.internationalmedia.id/2022/07/otoritas-taiwan-ijinkan-penggantian-8.html
http://www.internationalmedia.id/2022/07/otoritas-taiwan-ijinkan-penggantian-8.html
http://www.internationalmedia.id/2022/07/otoritas-taiwan-ijinkan-penggantian-8.html
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MoTC untuk meminta ijin penggantian 

ABK dan mendorong tanggung jawab 

pemilik kapal untuk memenuhi hak 

gaji para ABK WNI tersebut dan segera 

menyediakan ABK pengganti.. 

44. 12 

July 

2022 

Wamenaker Minta Rakernas 

KSBSI Lahirkan Pemikiran 

Konstruktif dan Konkrit 

Neutral Infopublik.id - Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

(Wamenaker), Afriansyah Noor 

meminta, Rapat Kordinasi Nasional 

(Rakernas) mampu melahirkan 

pemikiran dan rumusan program 

maupun kegiatan lebih konkrit dan 

konstruktif, yang disesuaikan dengan 

perkembangan ekonomi global, dan 

diselaraskan dengan iklim investasi 

dan iklim usaha guna kepentingan 

Bangsa dan Negara. Hal tersebet 

dikatakan Wamenaker saat membuka 

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 

Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi 

Serikat Buruh Seluruh Indonesia 

(KSBSI) Tahun 2022 bertajuk "Kontrak 

Sosial Baru Memastikan Perlindungan 

Sosial dan Transisi yang Adil" di 

Jakarta, Senin (11/7/2022). Menurut 

Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI itu 

merupakan forum dialog yang 

memiliki jangkauan strategis, karena 

tidak hanya menyangkut komitmen. 

Namun juga langkah bersama secara 

nyata untuk melakukan konsultasi, 

koordinasi, dan evaluasi program serta 

pencapaian kinerja organisasi. 

45. 12 

July 

2022 

Prediksi BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan Cair Bulan 

Ini, Simak Informasinya 

Neutral Ayo Bandung Kapan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Cair?. Pencairan Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 masih menjadi 

teka-teki di benak banyak orang. 

Pekerja yang merasa berhak menerima 

dana Bantuan Subsidi BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 pun terus 

mempertanyakan waktu pasti 

pencairan bantuan ini. Pasalnya 

masyarakat telah dijanjikan proses 

pencairan Bantuan Subsidi BSU BLT 

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/648410/wamenaker-minta-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkrit
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/648410/wamenaker-minta-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkrit
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/648410/wamenaker-minta-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkrit
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013867056/prediksi-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-cair-bulan-ini-simak-informasinya
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013867056/prediksi-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-cair-bulan-ini-simak-informasinya
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013867056/prediksi-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-cair-bulan-ini-simak-informasinya
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BPJS Ketenagakerjaan 2022 sejak 

bulan April lalu. 

46. 12 

July 

2022 

Menanti Pencairan BLT UMKM 

dan Subsidi Gaji 

Positive Okezone BLT subsidi gaji dan UMKM belum juga 

cair. Sedangkan untuk BLT UMKM, 

Deputi Usaha Mikro Kementerian 

Koperasi dan UKM (Kemenkop dan 

UKM) Eddy Satriya menjelaskan bahwa 

status BLT masih menunggu anggaran 

dari Kementerian Keuangan. Adapun 

Syara BLT Subsidi Gaji:. Menurut Staf 

Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita 

Indah Sari mengatakan, BLT subsidi 

gaji Rp1 juta atau Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) 2022 saat ini masih dalam 

penyusunan regulasi. 

47. 12 

July 

2022 

Apakah dalam Waktu Dekat 

Dana Bantuan Subsidi BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 

Akan Cair? Ini Kata Kemnaker - 

Ayo Indonesia 

Neutral Ayoindonesia.com AYOINDONESIA.COM- Masyarakat 

yang merupakan pekerja atau buruh 

tengah bertanya-tanya dan berharap-

harap cemas soal pencairan Bantuan 

Subsidi BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022. Bahkan, pekerja atau buruh 

yang merasa berhak menerima dana 

Bantuan Subsidi BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 tidak berhenti 

mempertanyakan waktu pasti 

pencairan Bantuan Subsidi BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 ini. Memang hal 

ini bukan tanpa alasan, mengingat 

masyarakat telah diberi harapan manis 

soal pencairan Bantuan Subsidi BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 sejak 

bulan April lalu. Kala itu, Bantuan 

Subsidi BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 diklaim akan disalurkan kepada 

para penerima sebelum hari raya Idul 

Fitri lalu. 

48. 12 

July 

2022 

2045, RI Jadi Negara Maju! Neutral Rmco.id Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) yakin, Indonesia bakal 

menjadi negara maju di tahun 2045, 

dengan meningkatkan kualitas para 

pekerja. "Saya percaya dan yakin 

bonus demografi yang membawa 

dampak positif bagi Indonesia akan 

kita raih dan kita akan masuk menjadi 

http://economy.okezone.com/read/2022/07/11/320/2627659/menanti-pencairan-blt-umkm-dan-subsidi-gaji
http://economy.okezone.com/read/2022/07/11/320/2627659/menanti-pencairan-blt-umkm-dan-subsidi-gaji
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013867460/apakah-dalam-waktu-dekat-dana-bantuan-subsidi-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-akan-cair-ini-kata-kemnaker
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013867460/apakah-dalam-waktu-dekat-dana-bantuan-subsidi-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-akan-cair-ini-kata-kemnaker
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013867460/apakah-dalam-waktu-dekat-dana-bantuan-subsidi-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-akan-cair-ini-kata-kemnaker
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013867460/apakah-dalam-waktu-dekat-dana-bantuan-subsidi-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-akan-cair-ini-kata-kemnaker
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013867460/apakah-dalam-waktu-dekat-dana-bantuan-subsidi-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-akan-cair-ini-kata-kemnaker
http://rm.id/baca-berita/government-action/132077/pede-dengan-bonus-demografi-2045-ri-jadi-negara-maju
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negara maju di 2045," tutur politisi 

Partai Bulan Bintang (PBB) ini. 

Pemerintah bekerja keras menyiapkan 

tenaga kerja produktif, menghadapi 

puncak bonus demografi pada 2030. 

Kepada Rakyat Merdeka, Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Wamenaker) Afriansyah Noor 

mengatakan, peningkatan sumber 

daya manusia (SDM) merupakan 

keharusan. 

49. 12 

July 

2022 

Login dan Cek BSU 2022 yang 

Dicairkan oleh pihak 

Kementerian Ketenagakerjaan 

dengan Cara ini 

Positive Ayo Bandung Silahkan login dan cek BSU 2022 yang 

dicairkan oleh pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan dengan cara ini. 

Login dan cek BSU 2022 bisa dilakukan 

dengan sangat cepat mudah lewat link 

resmi yang telah disediakan oleh 

kemnaker. Sebelumnya ada beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

penerima adalah sebagai berikut:. : 

Diprediksi Tak Selesai Tepat Waktu, PT 

Brantas Abipraya Janji Tuntaskan Jalan 

Selatan KBB. 1. Calon penerima BSU 

2022 merupakan WNI yang dinyatakan 

dengan NIK. 

50. 12 

July 

2022 

Kunci Jawaban Bahasa 

Indonesia Kelas 8 Halaman 4 

dan 5 Pembahasan Soal 

Unsur-unsur Berita Kegiatan 

1.2 - Portal Kudus 

Neutral Portal Kudus Pembahasan soal dan kunci jawaban 

Bahasa Indonesia kelas 8 SMP dan MTs 

halaman 4 dan 5 kegiatan 1.2. Artikel 

ini berisi kunci jawaban Bahasa 

Indonesia kelas 8 SMP dan MTs 

halaman 4 dan 5 kegiatan 1.2. Berikut 

kunci jawaban dan pembahasan soal 

Bahasa Indonesia kelas 8 SMP dan MTs 

halaman 4 dan 5 kegiatan 1.2. Kelas 4 

SD dan MI Halaman 87, 88, 89, 90, 91, 

92, 93 Subtema 2 Pembelajaran 6. 

51. 12 

July 

2022 

Wamenaker Harap Rakernas 

KSBSI Lahirkan Pemikiran 

Konstruktif dan Konkret - 

Dobrak 

Positive Dobrak.co Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

(Wamenaker) Afriansyah Noor, 

membuka Rapat Kerja Nasional ( 

Rakernas ) Dewan Eksekutif Nasional 

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh 

Indonesia ( KSBSI ) Tahun 2022 

bertajuk "Kontrak Sosial Baru 

Memastikan Perlindungan Sosial dan 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793867125/login-dan-cek-bsu-2022-yang-dicairkan-oleh-pihak-kementerian-ketenagakerjaan-dengan-cara-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793867125/login-dan-cek-bsu-2022-yang-dicairkan-oleh-pihak-kementerian-ketenagakerjaan-dengan-cara-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793867125/login-dan-cek-bsu-2022-yang-dicairkan-oleh-pihak-kementerian-ketenagakerjaan-dengan-cara-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793867125/login-dan-cek-bsu-2022-yang-dicairkan-oleh-pihak-kementerian-ketenagakerjaan-dengan-cara-ini
http://portalkudus.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-794982517/kunci-jawaban-bahasa-indonesia-kelas-8-halaman-4-dan-5-pembahasan-soal-unsur-unsur-berita-kegiatan-12
http://portalkudus.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-794982517/kunci-jawaban-bahasa-indonesia-kelas-8-halaman-4-dan-5-pembahasan-soal-unsur-unsur-berita-kegiatan-12
http://portalkudus.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-794982517/kunci-jawaban-bahasa-indonesia-kelas-8-halaman-4-dan-5-pembahasan-soal-unsur-unsur-berita-kegiatan-12
http://portalkudus.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-794982517/kunci-jawaban-bahasa-indonesia-kelas-8-halaman-4-dan-5-pembahasan-soal-unsur-unsur-berita-kegiatan-12
http://portalkudus.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-794982517/kunci-jawaban-bahasa-indonesia-kelas-8-halaman-4-dan-5-pembahasan-soal-unsur-unsur-berita-kegiatan-12
http://www.dobrak.co/news/pr-933868007/wamenaker-harap-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkret
http://www.dobrak.co/news/pr-933868007/wamenaker-harap-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkret
http://www.dobrak.co/news/pr-933868007/wamenaker-harap-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkret
http://www.dobrak.co/news/pr-933868007/wamenaker-harap-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkret
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Transisi yang Adil" di Jakarta, Senin 

(11/7/2022). Menurut Afriansyah 

Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan 

forum dialog yang memiliki jangkauan 

strategis, karena tidak hanya 

menyangkut komitmen. "Perspektif 

kerja sama dengan DEN KSBSI perlu 

dikembangkan melalui forum dialog 

dalam rangka terwujudnya hubungan 

industrial yang harmonis, dinamis, dan 

berkeadilan guna terciptanya 

kelangsungan berusaha dan 

ketenangan bekerja (industrial peace) 

di tempat kerja, " lanjut Afriansyah 

Noor. Sementara Presiden KSBSI, Elly 

Rosita Silaban, mengatakan pihaknya 

siap mengorganisir para pekerja di 

sektor informal sebagaimana layaknya 

mengorganisir pekerja formal, 

sekaligus memperjuangkan agar 

mereka memperoleh akses ke 

perlindungan sosial. 
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Title Berita Populer Senin 11 Juli 2022, dari KJP Plus Juli 2022 sampai 

Kapan BSU 2022 Cair - Ayo Indonesia 

Author Rizma 

Riyandi 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013860668/berita-populer-senin-11-juli-2022-

dari-kjp-plus-juli-2022-sampai-kapan-bsu-2022-cair 

Summary Com pada Senin 11 Juli 2022. KJP Bulan Juli 2022 Mulai Cair Bertahap, SD Tanggal 8, SMP dan 

SMA Tanggal 15 Akhirnya penantian warga DKI Jakarta mendapatkan jawaban. KJP bulan Juli 

2022 mulai cair tetapi bertahap. Berdasarkan informasi dari akun Instagram JakOne Mobile, 

@jakone.mobile, KJP bulan Juli 2022 untuk siswa tingkat SD cair sejak kemarin, Jumat 8 Juli. 

 

AYOINDONESIA.COM - Banyak peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Peristiwa tersebut dirangkum dalam 

berita populer di Ayoindonesia.com. Berikut deretan berita terpopuler di portal Ayoindonesia. com pada 

Senin 11 Juli 2022. 1. Kartu Prakerja Gelombang 36 Resmi Dibuka Hari Ini, Segera Login di prakerja.go.id 

dan Klik Gabung Gelombang! Kabar Gembira bagi kalian semua, Kartu Prakerja Gelombang 36 akhirnya 

telah dibuka pada hari ini! Bagi kalian yang telah menunggu-nunggu, Kartu Prakerja Gelombang 36 telah 

resmi dibuka hari ini, Minggu 10 Juni 2022. Bertepatan dengan hari raya Idul Adha, akhirnya Kartu 

Prakerja Gelombang 36 telah dibuka secara resmi. Pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 36 diumumkan 

secara resmi melalui akun instagram @prakerja.go.id. Berita selengkapnya klik di SINI 2. KJP Bulan Juli 

2022 Mulai Cair Bertahap, SD Tanggal 8, SMP dan SMA Tanggal 15 Akhirnya penantian warga DKI Jakarta 

mendapatkan jawaban. KJP bulan Juli 2022 mulai cair tetapi bertahap.Berdasarkan informasi dari akun 

Instagram JakOne Mobile, @jakone.mobile, KJP bulan Juli 2022 untuk siswa tingkat SD cair sejak kemarin, 

Jumat 8 Juli. Selanjutnya, bantuan sosial pendidikan untuk siswa tingkat SMP dan SMA sederajat akan 

berlangsung pada 15 Juli. "Pengumuman bagi kamu penerima KJP Plus Tahap I Tahun 2022. Ada info 

penting yang harus banget kamu ketahui nih, yaitu pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2022 bulan 

Juli sudah cair. Berita selengkapnya klik di SINI 3. Kapan BSU 2022 Cair? Cek Dulu Daftar Penerima BLT 

Pekerja di Sini Kapan BSU 2022 cair menjadi pertanyaan yang ramai di media sosial. 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. Padahal, rencana 

pengucuran bantuan subsidi upah (BSU) 2022 sudah dijanjikan langsung oleh Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) pada awal April. Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah pun sudah menindaklanjuti instruksi tersebut. Berita selengkapnya klik di SINI Demikian 

informasi tentang berita populer Senin 11 Juli 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. 
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Title Disnaker Provinsi Banten Adakan Sosialisasi Pemagangan di Aua 

Disnaker Kabupaten Tangerang 

Author Nama 

Media Dinamika Banten Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Positive 

Link http://dinamikabanten.co.id/disnaker-provinsi-banten-adakan-sosialisasi-pemagangan-di-

aua-disnaker-kabupaten-tangerang 

Summary Berkesempatan hadir pada pembukaan kegiatan tersebut diantaranya Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, Kabid Lattas Disnakerprov, Kabid Lattas Disnaker 

Kabupaten Tangerang. Program pemagangan ini adalah bentuk strategi pemerintah untuk 

menekan jumlah pengangguran, kami (Disnaker Kabupaten Tangerang) akan terus 

membantu mendukung Pemerintah provinsi untuk terus melakukan berbagai cara agar 

anak-anak yang lulus sekolah bisa bekerja. Disnakertrans Banten menyelenggarakan 

sosialisasi pemagangan kepada 20 perusahaan di kab tgr pada tgl 7 Juli 2022 bertempat di 

aula dinas ketenagakerjaan kab tgr. Dalam sambutanyanya, Kadisnaker Kab. Tangerang 

menyampaikan bahwa. 

 

Disnakertrans Banten menyelenggarakan sosialisasi pemagangan kepada 20 perusahaan di kab tgr pada 

tgl 7 Juli 2022 bertempat di aula dinas ketenagakerjaan kab tgrBerkesempatan hadir pada pembukaan 

kegiatan tersebut diantaranya Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, Kabid Lattas 

Disnakerprov, Kabid Lattas Disnaker Kabupaten Tangerang.Dalam sambutanyanya, Kadisnaker Kab. 

Tangerang menyampaikan bahwaBerdasarkan data yang kami himpun sampai dengan saat ini, data yang 

ada tercatat pada dinas tenaga kerja Kabupaten Tangerang sampai 30 juni 2022 tercatat ada 20 

perusahaan yang sudah melaksanakan. Program pemagangan dengan jumlah 2027 peserta berdasarkan 

data tersebut di atas kabupaten Tangerang masih harus, terus ditingkatkan lagi perusahaan Yang 

melaksanakan pemagangan.Di kesempatan lain, Kadisnaker Banten Septo Kalnadi menyampaikan bahwa 

sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan perusahaan mempunyai penahaman yg benar terkait 

Penyelenggaraan pemagangan berdasarkan pemenaker nomor 06 Tahun 2020, adalah bagian dari sistem 

pelarihan kerja yang diselanggarakan secara terpadu antara, pelatihan di lembaga.Pelatihan kerja dengan 

bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja, yang yang 

berkompetensi dalam proses produk barang atau jasa, perusahaan dalam rangka menguasai 

keterampilan atau keahlian tertentu.Program pemagangan ini adalah strategi dari pemerintah , untuk 

memenuhi kebutuhan usaha dan dunia industri terhadap tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan 

berpengalaman "kata SeptoDengan pencari kerja untuk bisa bekerja di dunia usaha dan dunia industri 

program pemagangan ini mempunyai manfaat yang cukup baik bagi dunia usaha dan dunia industri. 

Lembaga pelatihan kerja maupun pencari kerja, itu sendiri." Bagi dunia usaha dan dunia industri, dengan 

membuat program pemagangan akan membantu dalam memperoleh tenaga kerja "ujar Septo.Pada 

sosialisasi ini peserta memperoleh materi terkait penyelenggaraan pemagangan sesuai permenaker 06 

tahun 2020, dan pemanfaatan supertax deduction bagi perusahaan yg menyelenggarakaan 

pemaganganPada kesempatan yg sama juga peserta memperoleh materi terkait pembentukan dan 

optimalisasi UPZ di perusahaan yg disampaikan oleh ketua BAznas, Syibli Sarjaya.Oleh karena itu perlu 

difasilitasi dengan bentuk pelatihan, diperusahaan atau ditempat kerja. Yang sebenarnya untuk 

mendaparkan pengalaman magang di dunia industri, dengan ditandai pengakuan berupa sertifikat, agar 



 

39 

 

pelaksanaan pemagangan bisa terlaksana dengan baik, kami menghimbau semua unsur yang 

terlibat.Dalam program pemagangan untuk melaksanakan peraturan yang sudah ditentukan. mulai dari 

persiapan, pelaksanaan dan laporan kegiatannya.Lanjut sambutanya kepala Dinas Tenaga kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tangerang Rudi Hartono.MT. program pemagangan ini adalah 

bentuk strategi pemerintah untuk menekan jumlah pengangguran, kami (Disnaker Kabupaten 

Tangerang) akan terus membantu mendukung Pemerintah provinsi untuk terus melakukan berbagai cara 

agar anak-anak yang lulus sekolah bisa bekerja.Bagi dunia usaha dan dunia industri, dengan membuat 

program pemagangan, akan memiliki tenaga kerja yang kompeten sesuai jabatannya. Alhamdulillah 

Dinas tega kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, salah satu tugas poko utama kami 

adalah mengurangi angka pengangguran "kata Rudi.Tentunya dengan pemagangan ini diharapkan, 

masyarakat bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan industri. Otomatis peran Dinas tenaga kerja sangat 

membantu para pencari kerja untuk kerja diperusahaan" (Adv) 
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Title BSU BLT Gaji Cair Pertengahan Juli 2022? Cek Daftar 

Penerima di Sini! - Ayo Indonesia 

Author Husnul Khatimah 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013862270/bsu-blt-gaji-cair-pertengahan-juli-

2022-cek-daftar-penerima-di-sini 

Summary AYOINDONESIA.COM- Apakah Anda sudah mengetahui kabar terbaru terkait pencairan BSU 

2022, mungkinkah dana cair pada pertengahan Juli ini? Pertanyaan seperti itu sedang 

diperbincangkan oleh para pekerja yang sedang menunggu pencairan BSU atau Bantuan 

Subsidi Upah 2022. Pada bulan April lalu, Pemerintah melalui Kemnaker telah 

mengumumkan perihal pencairan BSU 2022 akan segera dilaksanakan kembali. Namun 

ternyata hingga kini, BSU atau Bantuan Subsidi Upah masih belum juga tersalurkan sepeser 

pun. 

 

 

 

AYOINDONESIA.COM - Apakah Anda sudah mengetahui kabar terbaru terkait pencairan BSU 2022, 

mungkinkah dana cair pada pertengahan Juli ini? Pertanyaan seperti itu sedang diperbincangkan oleh 

para pekerja yang sedang menunggu pencairan BSU atau Bantuan Subsidi Upah 2022. Pada bulan April 

lalu, Pemerintah melalui Kemnaker telah mengumumkan perihal pencairan BSU 2022 akan segera 

dilaksanakan kembali.Namun ternyata hingga kini, BSU atau Bantuan Subsidi Upah masih belum juga 

tersalurkan sepeser pun. Menurut penjelasan Kemnaker, ada 8,8 juta pekerja akan menerima BSU atau 

Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp500 ribu dalam 2 bulan.Hanya saja proses penyaluran akan diberikan 

sebesar Rp1 juta secara sekaligus. Lalu, kapan sebenarnya penyaluran atau pencairan BSU 2022 

terlaksana? Kemnaker terakhir memberikan kabar terkait penyaluran dana BSU 2022 akan dilaksanakan 

sesegera mungkin. Namun, untuk hal pasti mengenai penyaluran BSU 2022 itu belum diberitahukan oleh 

pihak Kemnaker. 

  



 

41 

 

Title Info Loker Juli 2022 Batang: Dicari Foreman Produksi Minimal 

Lulusan D3, Ini Kualifikasi yang Dibutuhkan 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Positive 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124975038/info-loker-juli-2022-batang-dicari-

foreman-produksi-minimal-lulusan-d3-ini-kualifikasi-yang-dibutuhkan 

Summary Satu loker yang dibuka PT Wanho Insustries Indonesia untuk posisi Foreman Produksi untuk 

penempatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Adapun satu loker yang dibuka 

PT Wanho Insustries Indonesia untuk posisi Foreman Produksi. Loker Foreman Produksi yang 

dibuka PT Wanho Insustries Indonesia bisa dilamar minimal D3. Bagi yang tertarik dengan 

loker Foreman Produksi yang dibuka PT Wanho Insustries Indonesia bisa mengirimkan 

berkas lamaran serta CV melalui situs berikut:. 

 

Masyarakat Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang sedang mencari loker pada bulan Juli 2022 bisa simak 

artikel ini.Dalam artikel ini akan dibagikan sebuah kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Batang, 

Jawa Tengah yang sedang mencari loker pada Juli 2022.Terdapat satu loker yang dibuka PT Wanho 

Insustries Indonesia pada Juli 2022 yang bisa dilamar oleh masyarakat Kabupaten Batang, Jawa 

Tengah.Adapun satu loker yang dibuka PT Wanho Insustries Indonesia untuk posisi Foreman 

Produksi.Loker Foreman Produksi yang dibuka PT Wanho Insustries Indonesia bisa dilamar minimal 

D3.Satu loker yang dibuka PT Wanho Insustries Indonesia untuk posisi Foreman Produksi untuk 

penempatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.Tertarik? Ketahui lebih dulu kualifikasi 

pekerjaan Foreman Produksi yang dibuka PT Wanho Insustries Indonesia.Dikutip Pikiranrakyat-

Bekasi.com dari Instagram @kemnaker pada Senin, 11 Juli 2022, berikut kualifikasi dan deskripsi 

pekerjaan Foreman Produksi yang dibuka PT Wanho Insustries Indonesia.Kualifikasi Pekerjaan Foreman 

Produksi PT Wanho Insustries Indonesia- Laki-laki atau perempuan, usia maksimal 35 tahun- Pendidikan 

minimal D3- Memiliki pengalaman minimal 1 tahun- Mengerti proses produksi diecast, plastic injection, 

decoration (spraying-painting) assembly- Memahami mesin-mesin produksi dan perawatannya- 

Memahami dasar-dasar manufaktur, standar ISO, K3, 5S- Memiliki jiwa kepemimpinan, target oriented, 

fast learnerDeskripsi Pekerjaan Foreman Produksi PT Wanho Insustries Indonesia- Bertanggung jawab 

mengatur dan mengarahkan operasional line produksi- Mempersiapkan dan mengontrol operasional 

harian produksiBagi yang tertarik dengan loker Foreman Produksi yang dibuka PT Wanho Insustries 

Indonesia bisa mengirimkan berkas lamaran serta CV melalui situs 

berikut:Karirhub.kemnaker.go.idSegera siapkan diri dan segera kirim surat lamaran untuk posisi Foreman 

Produksi yang dibuka PT Wanho Insustries IndonesiaJangan lupa lampirkan curriculum vitae (CV) dan 

resume terbaik Anda untuk loker Foreman Produksi yang dibuka PT Wanho Insustries Indonesia.Simak 

dan update terus informasi mengenai loker Juli 2022 di sejumlah wilayah Indonesia melalui portal berita 

Pikiranrakyat-Bekasi.com. 
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Title Jangan Terkecoh, BSU Subsidi Gaji Kemungkinan Cair Periode 

Agustus-Desember 2022, Cek Info Terbaru - Ayo Indonesia 

Author Asep Dadan 

Muhanda 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayoindonesia.com/pendidikan/pr-013862799/jangan-terkecoh-bsu-subsidi-

gaji-kemungkinan-cair-periode-agustus-desember-2022-cek-info-terbaru 

Summary Adapan pada tahun lalu lias tahun 2021, BSU disalurkan mulai Agustus 2021 hingga 

Desember 2022 secara bertahap. AYOINDONESIA. COM- Sampai saat ini, jadwal pencairan 

bantuan subsidi upah alias BSU 2022 masih belum cair. Padahal rencana penyaluran BSU 

sebesar Rp8 triliun lebih sudah dianggarkan sejak awal tahun. 

 

 

 

 AYOINDONESIA. COM - Sampai saat ini, jadwal pencairan bantuan subsidi upah alias BSU 2022 masih 

belum cair. Padahal rencana penyaluran BSU sebesar Rp8 triliun lebih sudah dianggarkan sejak awal 

tahun. Namun, hinghga kini Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan masih mengatur skema 

pencairan terbaru 2022.Jika mengacu pada tahun sebelumnya, maka diperkirakan pencairan BSU 

bantuan subsidi gaji ini dilakukan jelang akhir tahun. Pada 2020, pencairan BSU yang masih emnggunakan 

skema BLT BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp600. 000 dalam dua tahap cair pada periode Oktober-

Desember. Adapan pada tahun lalu lias tahun 2021, BSU disalurkan mulai Agustus 2021 hingga Desember 

2022 secara bertahap.Lalu, kapan BSU 2022 cair. Sampai saat ini belum diketahui tanggal pasti BSU kapan 

2022 cair. Sehingga banyak spekulasi yang bermunculan tentang BSU 2022 kapan cair. Ada beberapa dari 

mereka yang menyimpulkan bahwa BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 batal diberikan karena kasus Covid-

19 sudah turun "BSU sudah batal," Tulis akun Instagram atas nama T***p 

  



 

43 

 

Title BSU 2022 Sudah Cair? Berikut Info Terbaru Kemenaker soal Jadwal 

Pencairan dan Syarat Dapatkan BLT Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094977367/bsu-2022-sudah-cair-berikut-

info-terbaru-kemenaker-soal-jadwal-pencairan-dan-syarat-dapatkan-blt-rp1-juta 

Summary BSU 2022 sudah cair? Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022. BSU 2022 sempat dikabarkan 

akan cair di bulan April lalu kepada pekerja yang memenuhi syarat atau kriteria. Selain itu, 

Kemenaker menjelaskan bahwa pihaknya masih harus mereviu daftar calon penerima BSU 

2022 dan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

BSU 2022 sudah cair? Berikut ini info terbaru Kemenaker soal jadwal pencairan dan syarat mendapatkan 

BLT Rp1 juta.Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali menyalurkan 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022.BSU 2022 sempat dikabarkan akan cair di bulan April lalu kepada 

pekerja yang memenuhi syarat atau kriteria.Namun, hingga saat ini penyaluran BSU belum juga dimulai 

oleh Kemenaker.Menurut penjelasan dari Kemenaker, BSU tahun ini belum cair lantaran pemerintah 

masih mempersiapkan teknis serta mekanisme penyaluran.Selain itu, Kemenaker menjelaskan bahwa 

pihaknya masih harus mereviu daftar calon penerima BSU 2022 dan berkoordinasi dengan BPJS 

Ketenagakerjaan.Terkait jadwal pencairan BSU tahun ini, Kemenaker menjanjikan bahwa BLT subsidi gaji 

ini akan langsung disalurkan saat semua tahapan telah siap.Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa 

hingga saat ini BSU 2022 belum cair kepada pekerja. 
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Title Kemnaker Optimisi APKI Mampu Dukung Kerja Unit Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

Author M. Isa 

Media Radar Bangsa Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.radarbangsa.com/news/39688/kemnaker-optimisi-apki-mampu-dukung-kerja-

unit-pengawasan-ketenagakerjaan 

Summary RADARBANGSA.COM- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) optimistis organisasi 

Asosiasi Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) mampu mendukung kinerja 

Unit Pengawasan Ketenagakerjaan di Kementerian maupun di Provinsi. Senin, 11/07/2022 

15:53 WIB. "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 rilisnya, Minggu 10 Juli 2022. Sementara Ketua 

Umum DPP APKI, Sudi Astono menyatakan komitmenya untuk terus meningkatkan 

profesionalisme, integritas, serta kapasitas baik hard skill maupun soft skill bagi Anggotanya, 

dan meningkatkan pengabdian masyarakat melalui koordinasi maupun kolaborasi. 

 

Senin, 11/07/2022 15:53 WIBRADARBANGSA.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

optimistis organisasi Asosiasi 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 dalam rilisnya, Minggu 10 Juli 2022. 

Sementara Ketua Umum DPP APKI, Sudi Astono menyatakan komitmenya untuk terus meningkatkan 

profesionalisme, integritas, serta kapasitas baik hard skill maupun soft skill bagi Anggotanya, dan 

meningkatkan pengabdian masyarakat melalui koordinasi maupun kolaborasi. "Secara khusus APKI juga 

berkomitmen untuk berkonstribusi seoptimal mungkin dalam penyusunan, pengembangan, pelaksanaan 

dan evaluasi kebijakan, regulasi, program dan kegiatan instansi Pembina," ujarnya. Hingga saat ini, kata 

Yudi, telah terbentuk kepengurusan DPD APKI di 20 Provinsi. Yakni Aceh, Sumatera Barat, Sumatera 

Selatan, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa 

Timur, Kalimatan Timur, Kalimatan Tengah, Kalimatan Selatan, Kalimatan Barat, Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat. "Masih ada 15 Provinsi yang belum dibentuk atau 

dikukuhkan DPD APKInya. Tentu saja ini menjadi target penyelesian program kerja DPP APKI hingga 

Oktober 2023 sesuai akhir periode kepengurusan saat ini, " tukasnya. 
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Title KITB Sebagai Upaya Penyediaan SDM di Indonesia dan 

Jawa Tengah - INAnews 

Author Penulis Helmi 

Romdhoni 

Media Inanews Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.inanews.co.id/2022/07/kitb-sebagai-upaya-penyediaan-sdm-di-indonesia-dan-

jawa-tengah 

Summary INAnews.co.id, Bandung- Dalam upaya sinkronisasi dan pemetaan kesiapan penyerapan 

tenaga kerja dalam mendukung beroperasinya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), 

Jawa Tengah, sejumlah kementerian dan antar pemangku kepentingan menggelar Focus 

Group Discussion (FGD) dan rapat koordinasi yang diselenggarakan pada 6-7 Juli 2022. Salah 

satu prioritas utama dibentuknya KITB adalah untuk mendukung penyediaan SDM di 

Indonesia, utamanya di Provinsi Jawa Tengah. Grand Batang City merupakan sebuah proyek 

ambisius dimana Pemerintah Indonesia menyiapkan infrastruktur yang berkualitas. Untuk 

tingkat pemerintah dareah, tingkat Propinsi Jawa Tengah, di antaranya, Sekretaris Daerah, 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. 

 

 

 

INAnews.co.id, Bandung - Dalam upaya sinkronisasi dan pemetaan kesiapan penyerapan tenaga kerja 

dalam mendukung beroperasinya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah, sejumlah 

kementerian dan antar pemangku kepentingan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan rapat 

koordinasi yang diselenggarakan pada 6-7 Juli 2022. 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. Kerja sama dengan berbagai sektor 

seperti industri, pemerintah, swasta dan lainnya penting dioptimalkan. "Kawasan Industri Terpadu 

Batang dengan branding Grand Batang City ini merupakan fast growing company yang masuk dalam 

Proyek Strategis Nasional dengan total luasan 4.300 hektar, yang dibagi menjadi 3 Klaster yakni Creation, 

Innovation dan Leisure. Saat ini, pada fase 1 seluas 450 Ha dari klaster 1 sudah berhasil sold out dalam 

waktu kurang dari 2 tahun. Terdapat 12 investor yang sudah berkomitmen dengan kami 7 investor 
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diantaranya sudah melaksanakan Perjanjian Pemanfaatan Tanah Industri (PPTI) di Grand Batang City" 

menurut Galih Saksono, Direktur Utama PT KITB dalam sambutannya 6 Juli 2022. 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. 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 Otoritas Taiwan Izinkan Penggantian 8 ABK WNI Kapal MV Jiang 

Ye untuk Segera Pulang ke Indonesia 

Author Koran Jakarta 

Media Koran Jakarta Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Neutral 

Link http://koran-jakarta.com/otoritas-taiwan-izinkan-penggantian-8-abk-wni-kapal-mv-jiang-

ye-untuk-segera-pulang-ke-indonesia 

Summary TAIPEI- KDEI Taipei telah menerima surat dari Maritime and Port Bureau, Ministry of 

Transportation and Communication (MoTC) yang mengijinkan proses penggantian 8 ABK 

WNI (crew change) melalui pelabuhan di Taiwan. Sebelumnya beredar informasi mengenai 

8 ABK WNI MV Jiang Ye yang stranded dan tidak dibayar gaji selama 6 bulan di pelabuhan 

Taiwan. Selama ini, Otoritas Taiwan menutup pelabuhannya untuk proses penggantian awak 

kapal untuk mencegah penyebaran Covid-19. "Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI 

Taipei segera berkoordinasi dengan MoTC untuk meminta ijin penggantian ABK dan 

mendorong tanggung jawab pemilik kapal untuk memenuhi hak gaji para ABK WNI tersebut 

dan segera menyediakan ABK pengganti. 

 

 

 

TAIPEI - KDEI Taipei telah menerima surat dari Maritime and Port Bureau, Ministry of Transportation and 

Communication (MoTC) yang mengijinkan proses penggantian 8 ABK WNI (crew change) melalui 

pelabuhan di Taiwan. Selama ini, Otoritas Taiwan menutup pelabuhannya untuk proses penggantian 

awak kapal untuk mencegah penyebaran Covid-19.Sebelumnya beredar informasi mengenai 8 ABK WNI 

MV Jiang Ye yang stranded dan tidak dibayar gaji selama 6 bulan di pelabuhan Taiwan."Menindaklanjuti 

informasi tersebut, KDEI Taipei segera berkoordinasi dengan MoTC untuk meminta ijin penggantian ABK 

dan mendorong tanggung jawab pemilik kapal untuk memenuhi hak gaji para ABK WNI tersebut dan 

segera menyediakan ABK pengganti. KDEI juga terus menjalin komunikasi dengan para ABK untuk 

memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik," demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri 

Indonesia seperti dikutip dari laman kemlu.go.id, Selasa (12/7).Selanjutnya KDEI berkoordinasi dengan 

Kemlu, Kemnaker dan BP2MI terus memastikan langkah repatriasi dan pemenuhan hak hak 

ketenagakerjaan para ABK sekaligus meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang memberangkatkan. 

I-1Redaktur : Ilham Sudrajat 
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Title Seleksi Peserta Program Pemagangan ke Jepang Dibuka, Ini 

Pesan Gubri 

Author Prasetyo Siran 

Media Riau Madani Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.riaumadani.com/read-12847-2022-07-12-seleksi-peserta-program-

pemagangan-ke-jepang-dibuka-ini-pesan-gubri.html 

Summary Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar resmi membuka seleksi peserta program pemagangan ke 

Jepang tahun 2022 di Gelanggang Olahraga Remaja, Selasa (12/7/2022). "Kita tahu disana 

disiplin, disana ananda semua juga akan belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris dan 

Jepang, mudah-mudahan bisa diikuti dengan sebaiknya," harap Gubri. Kali ini, peserta yang 

akan mengikuti seleksi pemagangan ke Jepang sebanyak 150 orang dari kabupaten kota se-

Provinsi Riau. Gubernur Syamsuar dalam kesempatan itu memberikan doa restu supaya 

putra-putri Riau yang akan berangkat ke Jepang senantiasa diberikan kesehatan dan selamat 

dalam mengikut seleksi. 

 

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar resmi membuka seleksi peserta program pemagangan ke Jepang tahun 

2022 di Gelanggang Olahraga Remaja, Selasa (12/7/2022).Kegiatan ini sudah 10 tahun lebih tidak 

dilaksanakan di Provinsi Riau. Kali ini, peserta yang akan mengikuti seleksi pemagangan ke Jepang 

sebanyak 150 orang dari kabupaten kota se-Provinsi Riau.Gubernur Syamsuar dalam kesempatan itu 

memberikan doa restu supaya putra-putri Riau yang akan berangkat ke Jepang senantiasa diberikan 

kesehatan dan selamat dalam mengikut seleksi."Semoga sehat selalu dan ikutilah seleksi ini dengan 

sebaiknya, yakinlah kalau kita memiliki kemampuan insyaallah ananda semua akan lulus seleksi," kata 

Gubri.Syamsuar juga berpesan, peserta seleksi bisa mengikuti budaya Jepang yang terkenal dengan 

kedisiplinannya, sehingga diharapkan dapat dipraktekkan dalam kehidupan pribadi."Kita tahu disana 

disiplin, disana ananda semua juga akan belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris dan Jepang, mudah-

mudahan bisa diikuti dengan sebaiknya," harap Gubri.Kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI, 

Gubernur Syamsuar juga tak lupa mengucapkan terimakasih atas kesempatan dan peluang yang 

diberikan kepada Provinsi Riau."Kita harapkan kedepannya kuota yang diberikan ke Riau bisa lebih 

banyak, mengingat tamatan Sekolah Menengah Atas atau sederajat cukup besar di Bumi Melayu," 

pungkas Syamsuar.Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi 

Riau, Imron Rosyadi juga berharap semua peserta dari Riau yang mengikuti seleksi bisa lulus.Pemagangan 

tersebut, kata Imron, nantinya akan tersebar dibeberapa perusahaan yang ada di Jepang selama 3 tahun, 

serta diberikan fasilitas seperti uang saku, tempat tinggal dan makan."Mudah-mudahan yang mendaftar 

lulus semua, dan kalau bisa dipepanjang magang ini akan ditambah 2 tahun, jadi total lama bisa magang 

disana 5 tahun," tutup Imron. 
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Title KATO Minta Presiden Jokowi Desak Tiga Menteri Buatkan SKB Author Https 

Media Krakatau News Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Negative 

Link http://krakataunews.com/kato-minta-presiden-jokowi-desak-tiga-menteri-buatkan-skb 

Summary Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)- Komite Aksi Transportasi Online (KATO) 

meminta Presiden Ir. Demikian disampaikan Presiden KSPI yang juga Koordinator Presidium 

KATO, Said Iqbal, di Jakarta pada hari Kamis (29/3/2018) melalui rilis yang diterima 

krakatunews.com. "Pemerintah terkesan lebih memproteksi para aplikator atau pengusaha 

Grab, Uber, dan Gojek karena alasan penyerapan tenaga kerja tanpa memberikan 

perlindungan tarif dan kesejahteraan bagi para pengemudi," ujarnya. Dalam hal ini lanjut 

dia, KATO meminta agar setiap perubahan aturan tarif dan bonus yang dibuat oleh para 

pengusaha transportasi online wajib didiskusikan terlebih dahulu dengan perwakilan serikat 

pekerja pengemudi transportasi online. 

 

 

 

 Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) - Komite Aksi Transportasi Online (KATO) meminta Presiden 

Ir. Joko Widodo mengambil alih persoalan sistem transportasi online yang tidak berpihak kepada para 

pengemudi transportasi online baik roda 2 atau 4. Demikian disampaikan Presiden KSPI yang juga 

Koordinator Presidium KATO, Said Iqbal, di Jakarta pada hari Kamis (29/3/2018) melalui rilis yang diterima 

krakatunews.com. Menurut Said Iqbal, perlindungan tarif, perlindungan hukum, dan kesejahteraan 

driver bagi pengemudi transportasi online sangat minim sekali."Pemerintah terkesan lebih memproteksi 

para aplikator atau pengusaha Grab, Uber, dan Gojek karena alasan penyerapan tenaga kerja tanpa 

memberikan perlindungan tarif dan kesejahteraan bagi para pengemudi," ujarnya.[berita number=4 

tag="Jakarta, Nasional"] Dia mengatakan, yang harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah 

mendesak kepada para menteri agar segera membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yakni 

Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri Ketenagakerjaan; yang intinya 

adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada para pengemudi. "Dalam SKB 3 Menteri 

tersebut harus diatur nilai tarif bawah yang diterima oleh pengemudi Gojek, Grab, dan Uber. Seperti 

layaknya para buruh menerima upah minimun sebagai jaring pengaman agar tidak menjadi absolut 

miskin," tegas Said Iqbal. Dalam hal ini lanjut dia, KATO meminta agar setiap perubahan aturan tarif dan 

bonus yang dibuat oleh para pengusaha transportasi online wajib didiskusikan terlebih dahulu dengan 
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perwakilan serikat pekerja pengemudi transportasi online. "Jangan pengusahanya dibiarkan berlindung 

dengan definisi istilah mitra. Tetapi dalam prakteknya tidak menempatkan para pengemudi transportasi 

online tersebut sebagaimana layaknya mitra untuk merundingkan hak-hak mereka," kata pria yang juga 

menjabat sebagai Governing Body ILO ini. Seharusnya pengusaha transportasi online mencontoh 

pengusaha taksi yang juga menempatkan para sopir taksi tersebut sebagai mitra, tetapi para pengemudi 

tersebut berhak membuat PKB yang mengatur tarif, komisi, dan kesejahteraan para pengemudi. "Sekali 

lagi, pemerintah jangan berlindung dalam aturan tentang lalu lintas yang mengatakan roda dua bukan 

angkutan penumpang atau manusia," tegas Said Iqbal. Karena faktanya, dalam 3 tahun terakhir dengan 

kemajuan teknologi kendaraan roda 2 sudah digunakan sebagai alat angkutan penumpang. "Bagaimana 

mungkin negara membiarkan warganya tidak terlindungi oleh kepentingan para pemodal?," Gugat Iqbal. 

adapun langkah langkah yang akan dilakukan oleh KSPI dan KATO diantaranya pertama, KSPI dan KATO 

akan melakukan judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (LLAJ), agar menempatkan kendaraan roda 2 termasuk sebagai angkutan penumpang, 

kedua KSPI dan KATO mendesak agar Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor Umum 

Tidak Dalam Trayek agat segera direvisi. Dengan mengatur adanya tarif bawah, perlindungan, 

kesejahteraan, pemberian jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan), dan hal-hal lain yang 

mengatur tentang perlindungan dari para pengemudi ojeg online. Ketiga, KSPI dan KATO mendesak agar 

pemerintah segera menerbitkan SKB 3 menteri dalam waktu 1 bulan kedepan. Sebagai contoh, 

pemerintah pernah menerbitkan peraturan mengenai objek vital yang salah satu isinya melarang buruh 

melakukan aksi di kawasan industri. Padahal peraturan itu tidak ada dasar hukumnya tetapi tetap 

dikeluarkan. Karena itu terkait, dengan transportasi online, juga tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan 

peraturan hanya karena tidak ada dasar hukum. Keempat, KSPI dan KATO akan meminta DPR RI 

membentuk Panitia Kerja (Panja) Transportasi Online yang intinya mengakui keberadaan roda dua 

sebagai kendaraan angkutan penunpang umum dan ada tarif bawah penghasilan untuk para pengemudi 

transportasi online tersebut. Kemudian kelima, KSPI dan KATO akan melakukan gugatan warga negara di 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri terkait; untuk meminta 

pengadilan menyatakan bersalah pada Tergugat yang telah mengabaikan nasib ratusan ribu pengemudi 

transportasi online. Terakhir, KSPI dan KATO akan melakukan aksi besar-besaran di seluruh wilayah 

Indonesia. (Sumber-SAID IQBAL Presiden KSPI dan Koordiator Presidium KATO). (Dadang/Nival/Red). 
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Title Seleksi Peserta Program Pemagangan ke Jepang Dibuka, 

Ini Pesan Gubri 

Author Fendy Hermansyah 

Media Riau Madani Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.riaumadani.com/read-12847-2022-07-12-seleksi-peserta-program-

pemagangan-ke-jepang-dibuka-ini-pesan-gubri 

Summary Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar resmi membuka seleksi peserta program pemagangan ke 

Jepang tahun 2022 di Gelanggang Olahraga Remaja, Selasa (12/7/2022). 

 

 

 

 Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar resmi membuka seleksi peserta program pemagangan ke Jepang tahun 

2022 di Gelanggang Olahraga Remaja, Selasa (12/7/2022).Kegiatan ini sudah 10 tahun lebih tidak 

dilaksanakan di Provinsi Riau. Kali ini, peserta yang akan mengikuti seleksi pemagangan ke Jepang 

sebanyak 150 orang dari kabupaten kota se-Provinsi Riau.Gubernur Syamsuar dalam kesempatan itu 

memberikan doa restu supaya putra-putri Riau yang akan berangkat ke Jepang senantiasa diberikan 

kesehatan dan selamat dalam mengikut seleksi."Semoga sehat selalu dan ikutilah seleksi ini dengan 

sebaiknya, yakinlah kalau kita memiliki kemampuan insyaallah ananda semua akan lulus seleksi," kata 

Gubri.Syamsuar juga berpesan, peserta seleksi bisa mengikuti budaya Jepang yang terkenal dengan 

kedisiplinannya, sehingga diharapkan dapat dipraktekkan dalam kehidupan pribadi."Kita tahu disana 

disiplin, disana ananda semua juga akan belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris dan Jepang, mudah-

mudahan bisa diikuti dengan sebaiknya," harap Gubri.Kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI, 

Gubernur Syamsuar juga tak lupa mengucapkan terimakasih atas kesempatan dan peluang yang 

diberikan kepada Provinsi Riau."Kita harapkan kedepannya kuota yang diberikan ke Riau bisa lebih 

banyak, mengingat tamatan Sekolah Menengah Atas atau sederajat cukup besar di Bumi Melayu," 

pungkas Syamsuar.Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi 

Riau, Imron Rosyadi juga berharap semua peserta dari Riau yang mengikuti seleksi bisa lulus.Pemagangan 

tersebut, kata Imron, nantinya akan tersebar dibeberapa perusahaan yang ada di Jepang selama 3 tahun, 

serta diberikan fasilitas seperti uang saku, tempat tinggal dan makan."Mudah-mudahan yang mendaftar 

lulus semua, dan kalau bisa dipepanjang magang ini akan ditambah 2 tahun, jadi total lama bisa magang 

disana 5 tahun," tutup Imron. 
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Title Wamenaker Minta Rakernas KSBSI Lahirkan Pemikiran Konstruktif 

dan Konkrit 

Author Zul Fasli 

Media Liputan.co.id Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Neutral 

Link http://liputan.co.id/2022/07/wamenaker-minta-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-

konstruktif-dan-konkrit 

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, membuka Rapat Kerja Nasional ( 

Rakernas) Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia ( KSBSI ) 

Tahun 2022, bertajuk "Kontrak Sosial Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi yang 

Adil", di Jakarta, Senin (11/7/2022). 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, membuka Rapat Kerja Nasional ( Rakernas) Dewan 

Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia ( KSBSI ) Tahun 2022, bertajuk "Kontrak 

Sosial Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil", di Jakarta, Senin 

(11/7/2022).Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum dialog yang memiliki 

jangkauan strategis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. Namun juga langkah bersama secara 

nyata untuk melakukan konsultasi, koordinasi, dan evaluasi program serta pencapaian kinerja 

organisasi."Saya berharap Rakernas mampu melahirkan pemikiran dan rumusan program maupun 

kegiatan lebih konkrit dan konstruktif, yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi global, dan 

diselaraskan dengan iklim investasi dan iklim usaha guna kepentingan Bangsa dan Negara," 

katanya.Afriansyah Noor berpendapat hubungan industrial memiliki kontribusi signifikan dalam 

meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi dan komitmen di antara 

para pelaku hubungan industrial akan mendorong terciptanya target pertumbuhan ekonomi."Perspektif 

kerja sama dengan DEN KSBSI perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam rangka terwujudnya 

hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya kelangsungan berusaha 

dan ketenangan bekerja (industrial peace) di tempat kerja, " lanjut Afriansyah Noor.Sementara Presiden 

KSBSI, Elly Rosita Silaban, mengatakan pihaknya siap mengorganisir para pekerja di sektor informal 

sebagaimana layaknya mengorganisir pekerja formal, sekaligus memperjuangkan agar mereka 

memperoleh akses ke perlindungan sosial."Perjuangan kita masih panjang, yang harus kita bayar dengan 

kesetiaan dan peningkatan kapasitas, menciptakan strategi baru dalam pengorganisasian, serta selalu 

mempersiapkan diri dan dapat beradaptasi dalam menyambut perubahan," ujar Elly. 
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Title Proses Tahap Seleksi, BPVP Kendari Segera Buka Tiga 

Program Pelatihan Sibernas.id 

Author Redaksi Sibernas.Id 

Media Sibernas.id Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Neutral 

Link http://sibernas.id/proses-tahap-seleksi-bpvp-kendari-segera-buka-tiga-program-pelatihan-

9885 

Summary Kepala BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu, Senin (11/7/2022) menyebutkan, tiga program 

pelatihan yang akan dibuka yaitu pelatihan pembuatan roti dan kue dengan jumlah 

pendaftar 37 orang, budidaya sayur hidroponik sebanyak 23 orang, serta teknisi audio video 

sebanyak 33 orang, sesuai data pendaftaran melalui website siapkerja.kemnaker.go.id, Senin 

11 Juli 2022 Pukul 10.56 Wita. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Balai Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas (BPVP) Kendari akan segera membuka tiga program pelatihan berbasis 

kompetensi. Dari proses itu, lanjut mantan Kepala Bagian (Kabag) Rumah Tangga 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), para pendaftar yang 

dinyatakan lolos seleksi akan diumumkan melalui media sosial BPVP Kendari dan pada papan 

mading Kios Siap Kerja BPVP Kendari. Selain itu, masih kata dia, pihaknya juga akan 

membukakan peluang sebesar-besarnya kepada para peserta untuk bisa terserap di dunia 

usaha dan industri atau bekerja secara mandiri melalui jaringan yang telah dibangun BPVP 

Kendari. 

 

 

 

 Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari akan segera 

membuka tiga program pelatihan berbasis kompetensi. Kepala BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu, 

Senin (11/7/2022) menyebutkan, tiga program pelatihan yang akan dibuka yaitu pelatihan pembuatan 

roti dan kue dengan jumlah pendaftar 37 orang, budidaya sayur hidroponik sebanyak 23 orang, serta 

teknisi audio video sebanyak 33 orang, sesuai data pendaftaran melalui website 

siapkerja.kemnaker.go.id, Senin 11 Juli 2022 Pukul 10.56 Wita. "Jumlah pendaftar telah melebihi kuota 

yang ditetapkan yaitu sebanyak 16 orang untuk setiap program pelatihan. Jadi, kami akan melakukan 

seleksi terlebih dahulu," terangnya. Ia menjelaskan, untuk proses seleksinya telah dijadwalkan selama 

dua hari yaitu pada Kamis (14/7) hingga Jumat (15/7) melalui tes tertulis dan wawancara. "Proses 

seleksinya dilakukan secara profesional untuk melihat kesungguhan para calon pendaftar dalam 
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mengikuti pelatihan," jelasnya. Dari proses itu, lanjut mantan Kepala Bagian (Kabag) Rumah Tangga 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), para pendaftar yang dinyatakan lolos 

seleksi akan diumumkan melalui media sosial BPVP Kendari dan pada papan mading Kios Siap Kerja BPVP 

Kendari. "Prosesnya memang lumayan sebelum menjadi peserta pelatihan, namun itu baru awal, karena 

setelah menjadi peserta kami akan mendidik dan melatih mereka hingga menjadi pribadi yang luar biasa 

dan siap bekerja, memiliki kompetensi, serta berdaya saing tinggi," tandasnya. Selain itu, masih kata dia, 

pihaknya juga akan membukakan peluang sebesar-besarnya kepada para peserta untuk bisa terserap di 

dunia usaha dan industri atau bekerja secara mandiri melalui jaringan yang telah dibangun BPVP Kendari. 

"Kami telah banyak bekerjasama dengan berbagi pihak terkait hal ini, baik itu Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi 

Tenggara, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kadin Sultra, ASDP, FKLPI dan masih banyak lagi," bebernya. 

Sebagai penutup, orang nomor satu di BPVP Kendari menambahkan, jika pihaknya masih membuka 

pendaftaran pelatihan untuk beberapa program pelatihan lain. Adapun yang saat ini terbuka melalui 

website siapkerja.kemnaker.go.id yaitu fitter structure, dan menjahit set bed cover. "Itu yang dibuka 

untuk sekarang, namun setelah program pelatihan yang telah berjalan saat ini telah mendekati selesai, 

kita akan buka lagi program pelatihan itu," tutupnya. 
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Title 5 Fakta BLT Subsidi Gaji dan UMKM, Kapan Cairnya Sih? 

: Okezone Economy 

Author Shelma Rachmahyanti 

Media Okezone Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/07/11/622/2627713/5-fakta-blt-subsidi-gaji-dan-

umkm-kapan-cairnya-sih 

Summary Berikut Fakta BLT subsidi gaji dan BLT UMKM yang dirangkum Okezone di Jakarta, Senin 

(11/7/2022). BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta cair untuk diberikan kepada 8,8 juta pekerja. 

Sementara, BLT UMKM dipastikan akan cair sebesar Rp600. 000 untuk 12 juta pelaku usaha. 

Adapun baik BLT subsidi gaji dan BLT UMKM hingga kini tak kunjung cair. 

 

BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta cair untuk diberikan kepada 8,8 juta pekerja.Sementara, BLT UMKM 

dipastikan akan cair sebesar Rp600. 000 untuk 12 juta pelaku usaha.Adapun baik BLT subsidi gaji dan BLT 

UMKM hingga kini tak kunjung cair.Berikut Fakta BLT subsidi gaji dan BLT UMKM yang dirangkum 

Okezone di Jakarta, Senin (11/7/2022).Menurut Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari 

mengatakan, BLT Rp1 juta atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 saat ini masih dalam penyusunan 

regulasi."Masih proses penyusunan regulasi dan harmonisasi Kementerian Lembaga," ujarnya kepada 

MNC portal.Sedangkan, Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) Eddy 

Satriya mengatakan bahwa status BLT UMKM masih menunggu anggaran dari Kementerian 

Keuangan."BPUM 2022 akan dilanjutkan. Namun, statusnya kita menunggu anggaran dari Kementerian 

Keuangan dengan total anggaran sekitar kurang lebih Rp7,68 triliun," ucapnya.Pemerintah menetapkan 

kriteria pekerja yang layak dapat BLT subsidi gaji. Di antaranya, mempunyai gaji paling banyak sebesar 

Rp3,5 juta.Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih 

besar dari Rp3.500.000 maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah 

minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.Sebagai contoh: Upah minimum 

Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312 dibulatkan menjadi Rp4.800.000.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).- Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan 

dengan KTP.- Memiliki usaha mikro (UMKM) yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM 

dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan.- Memiliki Nomor Induk 

Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU).- Bukan PNS/PPPK (ASN).3. BLT UMKM untuk 12,8 

Juta Pelaku UsahaPemerintah akan mencairkan BLT UMKM. Namun untuk besarannya tak sebesar BLT 

UMKM sebelumnya.BLT UMKM ditargetkan untuk 12,8 juta pelaku usaha dengan bantuan sebesar Rp600 

ribu per penerima, menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,2 juta dan di tahun 2020 sebesar 

Rp2,4 juta.Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) Eddy Satriya 

menyatakan sebagian besar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih membutuhkan Program 

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di tahun 2022. Program BPUM disebut telah meningkatkan 

pendapatan para pelaku usaha dan menghidupkan kembali kegiatan bisnis mereka. Pekerja akan 

mendapatkan notifikasi apabila dana BSU telah tersalurkan ke rekening baru. Rekening baru adalah 

rekening yang dibuatkan di salah satu Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN). Jika tidak memiliki rekening 

di Bank tersebut. Pekerja diharapkan segera melakukan aktivasi rekening baru agar dapat mencairkan 
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dana BSU. Begitu juga jika belum memiliki rekening Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah 

Indonesia (khusus wilayah Aceh), maka Anda akan dibuatkan rekening kolektif oleh Kemnaker yang 

bekerja sama dengan pihak bank dan perusahaan tempat Anda bekerja.Deputi Usaha Mikro Kementerian 

Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) Eddy Satriya menyatakan sebagian besar Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) masih membutuhkan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di tahun 

2022.Program BPUM disebut telah meningkatkan pendapatan para pelaku usaha dan menghidupkan 

kembali kegiatan bisnis mereka.5. Aktivasi Rekening BLT Subsidi GajiPekerja akan mendapatkan notifikasi 

apabila dana BSU telah tersalurkan ke rekening baru.Rekening baru adalah rekening yang dibuatkan di 

salah satu Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN).Jika tidak memiliki rekening di Bank tersebut. Pekerja 

diharapkan segera melakukan aktivasi rekening baru agar dapat mencairkan dana BSU.Begitu juga jika 

belum memiliki rekening Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah 

Aceh), maka Anda akan dibuatkan rekening kolektif oleh Kemnaker yang bekerja sama dengan pihak bank 

dan perusahaan tempat Anda bekerja. 

  



 

57 

 

Title Login sso.bpjsketenagakerjaan.go.id Cek Nama Dapat BLT 

Subsidi Gaji, Kapan Bantuan Rp 600 ribu Cair? - Tribunkaltim.co 

Author Medcom.Id 
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Link http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/11/login-ssobpjsketenagakerjaangoid-cek-nama-

dapat-blt-subsidi-gaji-kapan-bantuan-rp-600-ribu-cair 

Summary Login sso.bpjsketenagakerjaan.go.id cek nama dapat BLT Subsidi Gaji, kapan bantuan Rp 600 

ribu cair?. Selain informasi Login sso.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek nama dapat BLT 

Subsidi Gaji dan kapan bantuan Rp 600 ribu cair. Selain Kabar update BPJS Ketenagakerjaan 

hari ini, solusi jika belum dapat BLT BPJS gelombang 2 dan cara login sso bpjsketenagakerjaan 

go id untuk cek Nama dapat BLT 600 ribu, simak informasi lainnya. Bantuan Sosial Login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id cek nama dapat BLT Subsidi Gaji, kapan bantuan Rp 600 ribu 

cair?. 

 

 

 

 Login sso.bpjsketenagakerjaan.go.id cek nama dapat BLT Subsidi Gaji, kapan bantuan Rp 600 ribu 

cair?Selain informasi Login sso.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek nama dapat BLT Subsidi Gaji dan 

kapan bantuan Rp 600 ribu cair. simak juga persyaratannya.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam 

keterangan tertulisnya pada Jumat (20/11/2020) mengungkapkan, pihak Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) telah memproses dana subsidi gaji termin II tahap 4 kepada bank 

penyalur.Pihak bank penyalur, selanjutnya mentransfer dana bantuan subsidi gaji ke rekening penerima, 

baik bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (himbara) maupun non-himbara.Apa saja 

yang perlu diketahui terkait penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji termin II tahap 

4?Pekerja penerima Pekerja yang mendapat bantuan subsidi gaji merupakan yang memiliki gaji di bawah 

Rp 5 juta dan tercatat aktif dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.Ida mengungkapkan subsidi gaji 

termin II tahap 4 ini disalurkan kepada 2,44 juta pekerja.AnggaranSelain Kabar update BPJS 

Ketenagakerjaan hari ini, solusi jika belum dapat BLT BPJS gelombang 2 dan cara login sso 

bpjsketenagakerjaan go id untuk cek Nama dapat BLT 600 ribu, simak informasi lainnya.Bantuan Sosial 

Login sso.bpjsketenagakerjaan.go.id cek nama dapat BLT Subsidi Gaji, kapan bantuan Rp 600 ribu 

cair?Klik "Buat Pengaduan". Pekerja akan diminta login dengan akun yang telah dibuat.Jika belum 

memiliki akun, klik "Daftar Sekarang".Pekerja akan diminta mengisi formulir yang terdiri dari nomor KTP, 
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nama bapak atau ibu kandung, alamat e-mail, nomor handphone, dan password.Setelah formulir selesai 

diisi, klik "Daftar Sekarang".Masukkan kode OTP yang dikirim ke nomor handphone yang 

didaftarkan.Setelah itu, pekerja akan diarahkan untuk mengisi formulir pembuatan laporan.Terdapat 

beberapa data yang harus diisi, yaitu kategori laporan, judul laporan, dan judul laporan.Bagi pekerja yang 

ingin membuat aduan karena belum menerima BSU padahal sudah memenuhi persyaratan, maka pilih 

kategori aduan sebagai "Bantuan Subsidi Upah (BSU)".Cara cek nama penerima BLT BPJS 

KetenagakerjaanSelain informasi bansos BPJS gelombang 2, simakcara cek Nama dapat BLT dengan 4 

cara, salah satunya melalui link sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.Dikutip dari laman resmi BPJS 

Ketenagakerjaan, Selasa (25/8/2020), berikut cara cek BPJS Ketenagakerjaan untuk status kepesertaan 

bisa dilakukan lewat 4 metode.1. Aplikasi BPJSTK Mobile ( BPJSTKU Personal Service)Peserta harus 

mengunduh aplikasi BPJSTK Mobile di Android, iOS, dan BlackBerry.Setelah mengunduh, peserta harus 

melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan PIN.Syarat registrasi di aplikasi BPJSTK Mobile 

antara lain Nomor KPJ (ada di kartu BPJS Ketenagakerjaan), NIK e-KTP, dan tanggal lahir, dan 

nama.Setelah terdaftar dan login, peserta dapat mengetahui status kepesertaan 

BPJAMSOSTEK.Kemudian pilih di "Kartu Digital".Setelah muncul tampilan kartu digital BPJS 

Ketenagakerjaan, klik di tampilan tersebut, bagian bawah akan terlihat status kepesertaan BPJS TK 

(aktif/tidak aktif).2. Website sso.bpjsketenagakerjaan.go.id ( sso.bpjsketenagakerjaan.go.id login)Cara 

cek status kepesertaan dan saldo JHT (cek BPJS Ketenagakerjaan) bisa dilakukan melalui laman 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.Masuk ke https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/. Masukkan alamat 

email di kolom user.Masukkan kata sandi.Setelah masuk, pilih menu layanan.Apabila belum terdaftar di 

laman tersebut, bisa melakukan registrasi dengan cara:Masuk ke 

https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/.Pilih menu registrasi.Isi formulir sesuai dengan data nomor KPJ 

Aktif, nama, tanggal lahir, nomor e-KTP, nama ibu kandung, nomor ponsel, dan email.Apabila berhasil, 

kamu akan mendapatkan PIN.PIN dikirim melalui email dan SMS dari nomor ponsel yang didaftarkan.3. 

Kirim SMSCara melalui SMS sebenarnya diperuntukkan untuk mengecek besaran saldo JHT atau cek saldo 

bpjs ketenagakerjaan online.Pengecekan saldo JHT juga bisa digunakan sekaligus untuk mengetahui 

apakah status kepesertaannya masih aktif atau tidak.Ketik pada layar HP: DAFTAR(spasi)SALDO#Nomor 

KTP#NAMA#Tanggal lahir#Nomor peserta, kemudian kirim SMS? ke 2757.Untuk tanggal lahir gunakan 

format dd-mm-yy.Itulah tadi cara cek saldo bpjs ketenagakerjaan online.4. Datang ke kantor cabangCara 

cek status kepesertaan yang paling tradisional adalah datang langsung ke kantor BPJS 

Ketenagakerjaan.Peserta BPJS Ketenagakerjaan juga harus membawa persyaratan untuk mengecek 

kepesertaan yakni KTP dan Kartu Kepesertaan.Itulah tadi ulasan login sso.bpjsketenagakerjaan.go.id cek 

nama dapat BLT Subsidi Gaji dan ulasan kapan bantuan Rp 600 ribu cair.Artikel ini telah tayang di Kompas. 

com dengan judul "BLT Subsidi Gaji Termin II untuk Tahap 4 Cair, Ini yang Perlu Diketahui", "Pantau 

Rekening, BLT Subsidi Gaji Gelombang 2 Sudah Mulai Dicairkan" dan "4 Cara Cek Kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan"Bantuan Sosial Login sso.bpjsketenagakerjaan.go.id cek nama dapat BLT Subsidi Gaji, 

kapan bantuan Rp 600 ribu cair?Rincian penyaluran untuk termin II adalah sebagai berikut:Tahap I kepada 

2.180.382 pekerja.Tahap II kepada 2.713.434 pekerja.Tahap III kepada 3.149.031 pekerja.Tahap IV 

kepada 2.442.289 pekerja.Belum mendapatkanbantuan Ida menyarankan bagi pekerja yang merasa 

berhak mendapat bantuan subsidi gaji namun belum menerima agar segera melapor ke manajemen 

perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan.Dengan demikian, data pekerja yang kurang tersebut dapat 

diperbaiki. Bagaimana caranya?Dikutip Kompas.com, Jumat (20/11/2020), pekerja yang belum mendapat 

bantuan bisa lapor lewat website Kemnaker berikut: 

https://bantuan.kemnaker.go.id/support/home.Adapun, langkah-langkahya sebagai berikut: Buka 

laman https://bantuan.kemnaker.go.id/support/home.Bantuan Sosial Login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id cek nama dapat BLT Subsidi Gaji, kapan bantuan Rp 600 ribu cair?Pada 
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termin II ini, para pekerja yang tercatat sebagai penerima tahap 4 masing-masing mendapatkan Rp 1,2 

juta.Total anggaran yang digelontorkan pemerintah yakni Rp 2,93 triliun.Ida menjelaskan nominal 

tersebut merupakan bantuan untuk periode November dan Desember 2020.Diketahui, untuk bantuan 

subsidi gaji ini, para penerima mendapatkan bantuan Rp 600. 000 per bulan selama empat bulan.Akan 

tetapi, penyaluran subsidi gaji dilakukan dalam dua termin, yakni termin I untuk September-Oktober dan 

termin II untuk November-Desember.Para pekerja menerima BLT Rp 1,2 juta pada tiap termin.Data 

subsidi gaji termin IIJika dijumlahkan, dari tahap I hingga tahap IV, pemerintah telah menyalurkan subsidi 

gaji termin II kepada 10,48 juta pekerja.Jumlah tersebut sama dengan 84,5 persen dari keseluruhan 

penerima yang mencapai 12,4 juta orang. 
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Title Kamu Mau Punya Kartu Kuning/AK1? Begini Cara Mudah 

Buatnya! 

Author Siti Ayu Rachma 

Media Akurat.co Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Positive 

Link http://akurat.co/kamu-mau-punya-kartu-kuningak1-begini-cara-mudah-buatnya 

Summary Melansir dari Disnaker.bandungkab, Senin (11/7/2022), Kartu AK1 adalah kartu tanda 

pencari kerja yang sering disebut pula dengan kartu kuning. Kartu ini dikeluarkan oleh 

lembaga pemerintah, Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker yang dibuat dengan tujuan untuk 

pendataan para pencari kerja. Kartu AK1 dibuat di daerah kabupaten masing-masing pencari 

kerja. Fotokopi ijazah terakhir yang terlegalisasi (bawa juga ijazah asli untuk berjaga-jaga) 

Fotokopi KTP (bawa juga KTP asli untuk berjaga-jaga) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Satu 

lembar pas photo berwarna ukuran 3x4 dengan latar belakang bebas. 

 

 

 

Siapa yang tak kenal dengan sebutan kartu kuning AK1, tentu bagi para pencari kerja sudah tidak asing 

lagi dengan sebutan tersebut.Melansir dari Disnaker.bandungkab, Senin (11/7/2022), Kartu AK1 adalah 

kartu tanda pencari kerja yang sering disebut pula dengan kartu kuning. Kartu ini dikeluarkan oleh 

lembaga pemerintah, Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker yang dibuat dengan tujuan untuk pendataan 

para pencari kerja.Di dalam kartu tersebut tercantumkan beberapa informasi tentang pemiliknya, yaitu 

nama, nomor induk kependudukan (NIK) E-KTP, data kelulusan, hingga sekolah dan universitas tempat 

pencari kerja memperoleh gelar, bergantung pada pendidikan terakhir.Kartu AK1 dibuat di daerah 

kabupaten masing-masing pencari kerja. Pencari kerja hanya bisa membuat kartu kuning di daerah 

aslinya, yaitu yang tertera di KTP.Disnaker, di bawah Kementerian Ketenagakerjaan adalah satu-satunya 

lembaga pemerintah yang bergerak di bidang penyedia tenaga kerja sudah resmi bagi perusahaan yang 

membutuhkan tenaga kerja baru.Oleh karena itu, Disnaker akan memberi data calon pencari kerja 

kepada pihak perusahaan. Data-data pencari kerja ini didapatkan dari nama-nama pencari kerja yang 

sudah terdaftar dan memiliki kartu kuning.Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti 

pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa disebut dengan kartu kuning.Untuk mendaftarkan diri 

sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota atau secara online 

melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus 
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datang ke Dinas Kabupaten/Kota terdekat."Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja 

ke pihak ke berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas," kata Menteri 

ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, dalam keterangan resmi, Sabtu (19/6/2021).Fotokopi ijazah 

terakhir yang terlegalisasi (bawa juga ijazah asli untuk berjaga-jaga) Fotokopi KTP (bawa juga KTP asli 

untuk berjaga-jaga) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Satu lembar pas photo berwarna ukuran 3x4 dengan 

latar belakang bebas.Syarat ini bergantung pada kebijakan kantor Dinas Ketenagakerjaan di daerah 

masing-masing. Akan tetapi, umumnya syarat-syaratnya seperti yang tertulis di atas.Datang ke kantor 

Disnaker setempat. Cari tempat atau bagian pembuatan kartu AK-1. Bisa bertanya ke petugas Disnaker. 

Serahkan dokumen persyaratan yang diminta. Kamu akan disuruh menunggu selama proses pencetakan 

kartu kuning. Kamu akan dipanggil untuk mengambil kartu kuning yang sudah dicetak. Terakhir, legalisasi 

kartu kuning. Kamu akan disuruh oleh petugas untuk menuju ke bagian legalisasi untuk dilegalisasi.Klik 

situs resmi Dinas Ketenagakerjaan, yaitu https://karirhub.kemnaker.go.id/ Pilih menu daftar. Isi data. 

NIK, Nama lengkap, Email, Nomor telepon, dan kata sandi, Setelah itu, kamu akan diminta mengisi data, 

yakni mengenai akun, data diri, pekerjaan, keterampilan, dan pendidikan. ceklis pencari kerja Ketika akun 

sudah jadi, pastikan kamu sudah mengunggah foto resmi ukuran 3x4. Ikuti perintah yang ada dan isi 

semua data yang diminta, jika sudah semua klik tombol save atau simpan. Apabila sudah sampai pada 

klik tombol simpan, database kamu sudah tersimpan di Disnaker. Selanjutnya, kamu tinggal datang ke 

kantor Disnaker setempat untuk mengambil kartu kuning yang sudah jadi dan sudah dilegalisasi. Jangan 

lupa di fotokopi sebanyak yang kamu perlukan. Mintalah legalisasi di kantor Disnaker.Perlu diingat 

kembali pembuatan kartu kuning tak dipungut biaya. Kartu ini merupakan program dari pemerintah yang 

dibuat untuk membantu rakyatnya terkait pekerjaan. Anda akan mengeluarkan biaya saat melegalisasi, 

yaitu uang untuk fotokopi kartu kuning yang akan dilegalisasi. 
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Title Nasib BSU Cair Bulan Ini Juli 2022! Penjelasan Terbaru Pemerintah 

Kapan Subsidi Gaji Rp 1 Juta Cair 

Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Positive 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/11/nasib-bsu-cair-bulan-ini-juli-2022-

penjelasan-terbaru-pemerintah-kapan-subsidi-gaji-rp-1-juta-cair 

Summary Pasalnya pemerintah sempat berjanji akan mencairkan Subsidi Gaji sebesar Rp 1 juta ini 

sebelum lebaran Idul Fitri 2022. Yang menjadi pertanyaan, kapan waktu penyaluran subsidi 

gaji tersebut? Mudah-mudahan akhir bulan ini (Mei) bisa kelar," ucap Dita mengutip 

Kompas.com. Awalnya, Kemenaker melalui Sekretaris Jenderalnya Anwar Sanusi 

mengatakan subsidi gaji untuk pekerja bakal cair bulan April 2022. Adapun anggaran yang 

digelontorkan pemerintah untuk program subsidi gaji mencapai Rp 8,8 triliun. 

 

 

 

Nasib pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU hingga kini masih menjadi hal yang ditunggu-tunggu 

oleh para pekerja.Pasalnya pemerintah sempat berjanji akan mencairkan Subsidi Gaji sebesar Rp 1 juta 

ini sebelum lebaran Idul Fitri 2022.Namun hingga sekarang BSU senilai Rp 1 juta tersebut tak kunjung 

cair.Para pekerja yang terdampak pandemi banyak yang menanti-nanti program bantuan subsidi upah 

(BSU) 2022.Kabarnya, program ini akan segera disalurkan kepada pekerja yang terdampak pandemi 

Covid-19 oleh pemerintah.Yang menjadi pertanyaan, kapan waktu penyaluran subsidi gaji tersebut? 

Sebab, informasinya belum jelas hingga saat ini.Hingga saat ini, kolom komentar di unggahan akun 

Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaaan (@kemnaker) masih dibanjiri pertanyaan warganet 

terkait pencairan BSU 2022.Sebelumnya Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari mengungkapkan bahwa 

pencairan BSU 2022 harus menunggu aturannya rampung.Saat ini kata dia, regulasi tersebut masih 

disusun dan masih membutuhkan waktu untuk selesai.Sebab kata dia. di dalam regulasi tersebut harus 

diatur mengenai kriteria penerima BSU. Dita memperkirakan payung hukum BSU selesai pada akhir Mei 

2022 sehingga pencairannya bisa segera dilakukan."Ya masih berjalan. Masih agak lama ini prosesnya 

(pembahasan regulasi subsidi upah). Mudah-mudahan akhir bulan ini (Mei) bisa kelar," ucap Dita 

mengutip Kompas.com.Awalnya, Kemenaker melalui Sekretaris Jenderalnya Anwar Sanusi mengatakan 

subsidi gaji untuk pekerja bakal cair bulan April 2022.Namun hingga kini, program bantuan pemerintah 

yang menyasar pekerja ini tak kunjung cair.Sebelumnya, Pemerintah menegaskan BSU bakal disalurkan. 
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Menko Bidang Perekonomian 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. Dana tersebut akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat jumlah 

penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.Airlangga juga mengatakan, saat ini pemerintah tengah 

membahas terkait dengan mekanisme pemberian subsidi gaji Rp 1 juta. Dia menyebut penyaluran BSU 

tersebut tidak akan memakan waktu lama.Informasi saja, terkait program BSU tahun 2022 ini, 

pemerintah menggelontorkan anggaran senilai Rp 8,8 triliun. Nantinya, dana tersebut akan disalurkan 

kepada 8,8 juta pekerja yang memenuhi persyaratan.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 Rp3,5 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). 
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Title Isu penyandang disabilitas jadi perhatian dalam Sherpa G20 

Labuan Bajo 

Author Sejenak Online 

Media Sejenak.online Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Negative 

Link http://sejenak.online/berita/politik/isu-penyandang-disabilitas-jadi-perhatian-dalam-

sherpa-g20-labuan-bajo 

Summary Kepala Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan RI Muhammad Arif Hidayat 

menjelaskan isu akses penyandang disabilitas di pasar kerja menjadi perhatian negara-

negara anggota G20. Hal itu muncul pada Employment. Source. 

 

Kepala Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan RI Muhammad Arif Hidayat menjelaskan isu akses 

penyandang disabilitas di pasar kerja menjadi perhatian negara-negara anggota G20.Hal itu muncul pada 

Employment .Source 
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Title Punya Jangkauan Strategis, Rakernas KSBSI Siap Hadirkan 

Program yang Konkrit 

Author Naufal Sinuka 

Media Juragananime.id Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Positive 

Link http://juragananime.id/artikel/104868/punya-jangkauan-strategis-rakernas-ksbsi-siap-

hadirkan-program-yang-konkrit 

Summary Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh 

Seluruh Indonesia (KSBSI) Tahun 2022 resmi digelar di Jakarta, Senin (11/7/2022). Menurut 

Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum dialog yang memiliki jangkauan 

strategis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. "Perspektif kerja sama dengan DEN 

KSBSI perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam rangka terwujudnya hubungan 

industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya kelangsungan berusaha 

dan ketenangan bekerja (industrial peace) di tempat kerja, " lanjut Afriansyah Noor. 

Sementara Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, mengatakan pihaknya siap mengorganisir 

para pekerja di sektor informal sebagaimana layaknya mengorganisir pekerja formal, 

sekaligus memperjuangkan agar mereka memperoleh akses ke perlindungan sosial. 

 

 

 

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia 

(KSBSI) Tahun 2022 resmi digelar di Jakarta, Senin (11/7/2022).Rakernas yang bertajuk "Kontrak Sosial 

Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil" tersebut dibuka oleh Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor dan juga dihadiri oleh Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro 

Putri.Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum dialog yang memiliki jangkauan 

strategis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. Namun juga langkah bersama secara nyata untuk 

melakukan konsultasi, koordinasi, dan evaluasi program serta pencapaian kinerja organisasi."Saya 

berharap Rakernas mampu melahirkan pemikiran dan rumusan program maupun kegiatan lebih konkrit 

dan konstruktif, yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi global, dan diselaraskan dengan iklim 

investasi dan iklim usaha guna kepentingan Bangsa dan Negara," katanya.Ia berpendapat hubungan 

industrial memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Kolaborasi dan komitmen di antara para pelaku hubungan industrial akan mendorong 

terciptanya target pertumbuhan ekonomi."Perspektif kerja sama dengan DEN KSBSI perlu dikembangkan 
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melalui forum dialog dalam rangka terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan 

berkeadilan guna terciptanya kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja (industrial peace) di 

tempat kerja, " lanjut Afriansyah Noor.Sementara Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, mengatakan 

pihaknya siap mengorganisir para pekerja di sektor informal sebagaimana layaknya mengorganisir 

pekerja formal, sekaligus memperjuangkan agar mereka memperoleh akses ke perlindungan 

sosial."Perjuangan kita masih panjang, yang harus kita bayar dengan kesetiaan dan peningkatan 

kapasitas, menciptakan strategi baru dalam pengorganisasian, serta selalu mempersiapkan diri dan dapat 

beradaptasi dalam menyambut perubahan, " ujar Elly. 
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Title Wamenaker Berharap Rakernas KSBSI Lahirkan Program yang 

Konkrit dan Konstruktif 

Author _noname 

Media Jurnas Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.jurnas.com/artikel/120346/Wamenaker-Berharap-Rakernas-KSBSI-Lahirkan-

Program-yang-Konkrit-dan-Konstruktif 

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 

Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Tahun 2022 

bertajuk "Kontrak Sosial Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil" di 

Jakarta, Senin (11/7/2022). Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum 

dialog yang memiliki jangkauan strategis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. 

"Perspektif kerja sama dengan DEN KSBSI perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam 

rangka terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna 

terciptanya kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja (industrial peace) di tempat 

kerja, " lanjut Afriansyah Noor. Sementara Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, mengatakan 

pihaknya siap mengorganisir para pekerja di sektor informal sebagaimana layaknya 

mengorganisir pekerja formal, sekaligus memperjuangkan agar mereka memperoleh akses 

ke perlindungan sosial. 

 

 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan 

Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Tahun 2022 bertajuk "Kontrak 

Sosial Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil" di Jakarta, Senin 

(11/7/2022).Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum dialog yang memiliki 

jangkauan strategis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. Namun juga langkah bersama secara 

nyata untuk melakukan konsultasi, koordinasi, dan evaluasi program serta pencapaian kinerja 

organisasi."Saya berharap Rakernas mampu melahirkan pemikiran dan rumusan program maupun 

kegiatan lebih konkrit dan konstruktif, yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi global, dan 

diselaraskan dengan iklim investasi dan iklim usaha guna kepentingan Bangsa dan Negara, " 

katanya.Afriansyah Noor berpendapat hubungan industrial memiliki kontribusi signifikan dalam 

meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi dan komitmen di antara 
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para pelaku hubungan industrial akan mendorong terciptanya target pertumbuhan ekonomi."Perspektif 

kerja sama dengan DEN KSBSI perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam rangka terwujudnya 

hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya kelangsungan berusaha 

dan ketenangan bekerja (industrial peace) di tempat kerja, " lanjut Afriansyah Noor.Sementara Presiden 

KSBSI, Elly Rosita Silaban, mengatakan pihaknya siap mengorganisir para pekerja di sektor informal 

sebagaimana layaknya mengorganisir pekerja formal, sekaligus memperjuangkan agar mereka 

memperoleh akses ke perlindungan sosial."Perjuangan kita masih panjang, yang harus kita bayar dengan 

kesetiaan dan peningkatan kapasitas, menciptakan strategi baru dalam pengorganisasian, serta selalu 

mempersiapkan diri dan dapat beradaptasi dalam menyambut perubahan, " ujar Elly.Turut hadir dalam 

kesempatan ini Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri. 
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Title Punya Jangkauan Strategis, Rakernas KSBSI Siap Hadirkan 

Program yang Konkrit 

Author Fabiola Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/07/11/194056/punya-jangkauan-strategis-rakernas-

ksbsi-siap-hadirkan-program-yang-konkrit 

Summary Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh 

Seluruh Indonesia (KSBSI) Tahun 2022 resmi digelar di Jakarta, Senin (11/7/2022). Menurut 

Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum dialog yang memiliki jangkauan 

strategis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. "Perspektif kerja sama dengan DEN 

KSBSI perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam rangka terwujudnya hubungan 

industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya kelangsungan berusaha 

dan ketenangan bekerja (industrial peace) di tempat kerja, " lanjut Afriansyah Noor. 

Sementara Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, mengatakan pihaknya siap mengorganisir 

para pekerja di sektor informal sebagaimana layaknya mengorganisir pekerja formal, 

sekaligus memperjuangkan agar mereka memperoleh akses ke perlindungan sosial. 

 

 

 

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia 

(KSBSI) Tahun 2022 resmi digelar di Jakarta, Senin (11/7/2022).Rakernas yang bertajuk "Kontrak Sosial 

Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil" tersebut dibuka oleh Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor dan juga dihadiri oleh Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro 

Putri.Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum dialog yang memiliki jangkauan 

strategis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. Namun juga langkah bersama secara nyata untuk 

melakukan konsultasi, koordinasi, dan evaluasi program serta pencapaian kinerja organisasi."Saya 

berharap Rakernas mampu melahirkan pemikiran dan rumusan program maupun kegiatan lebih konkrit 

dan konstruktif, yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi global, dan diselaraskan dengan iklim 

investasi dan iklim usaha guna kepentingan Bangsa dan Negara," katanya.Ia berpendapat hubungan 

industrial memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Kolaborasi dan komitmen di antara para pelaku hubungan industrial akan mendorong 

terciptanya target pertumbuhan ekonomi."Perspektif kerja sama dengan DEN KSBSI perlu dikembangkan 
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melalui forum dialog dalam rangka terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan 

berkeadilan guna terciptanya kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja (industrial peace) di 

tempat kerja, " lanjut Afriansyah Noor.Sementara Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, mengatakan 

pihaknya siap mengorganisir para pekerja di sektor informal sebagaimana layaknya mengorganisir 

pekerja formal, sekaligus memperjuangkan agar mereka memperoleh akses ke perlindungan 

sosial."Perjuangan kita masih panjang, yang harus kita bayar dengan kesetiaan dan peningkatan 

kapasitas, menciptakan strategi baru dalam pengorganisasian, serta selalu mempersiapkan diri dan dapat 

beradaptasi dalam menyambut perubahan, " ujar Elly. 
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Title Harapan Wamenaker di Rakernas KSBSI Author Haris Kurniawan 

Media Merdeka Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/uang/harapan-wamenaker-di-rakernas-ksbsi.html 

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menilai, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 

Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) merupakan 

forum dialog yang memiliki jangkauan luas. Hal itu disampaikan Afriansyah saat membuka 

Rakernas Dewan Eksekutif Nasional KSBSI Tahun 2022 bertajuk "Kontrak Sosial Baru 

Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil" di, Senin (11/7). "Perspektif kerja 

sama dengan DEN KSBSI perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam rangka 

terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya 

kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja (industrial peace) di tempat kerja," lanjut 

Afriansyah Noor. Sementara Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, mengatakan pihaknya siap 

mengorganisir para pekerja di sektor informal sebagaimana layaknya mengorganisir pekerja 

formal, sekaligus memperjuangkan agar mereka memperoleh akses ke perlindungan sosial. 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menilai, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan 

Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) merupakan forum dialog yang 

memiliki jangkauan luas.Pasalnya, di pertemuan itu, tidak hanya menjadi pertemuan strategis terkait 

komitmen, tetapi juga 'jalan' konsultasi, koordinasi, dan evaluasi program serta pencapaian kinerja 

organisasi.Hal itu disampaikan Afriansyah saat membuka Rakernas Dewan Eksekutif Nasional KSBSI 

Tahun 2022 bertajuk "Kontrak Sosial Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil" di , 

Senin (11/7)."Saya berharap Rakernas mampu melahirkan pemikiran dan rumusan program maupun 

kegiatan lebih konkret dan konstruktif, yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi global, dan 

diselaraskan dengan iklim investasi dan iklim usaha guna kepentingan Bangsa dan Negara," 

katanya.Afriansyah Noor berpendapat hubungan industrial memiliki kontribusi signifikan dalam 

meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi dan komitmen di antara 

para pelaku hubungan industrial akan mendorong terciptanya target pertumbuhan ekonomi."Perspektif 

kerja sama dengan DEN KSBSI perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam rangka terwujudnya 

hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya kelangsungan berusaha 

dan ketenangan bekerja (industrial peace) di tempat kerja," lanjut Afriansyah Noor.Sementara Presiden 

KSBSI, Elly Rosita Silaban, mengatakan pihaknya siap mengorganisir para pekerja di sektor informal 

sebagaimana layaknya mengorganisir pekerja formal, sekaligus memperjuangkan agar mereka 

memperoleh akses ke perlindungan sosial."Perjuangan kita masih panjang, yang harus kita bayar dengan 

kesetiaan dan peningkatan kapasitas, menciptakan strategi baru dalam pengorganisasian, serta selalu 

mempersiapkan diri dan dapat beradaptasi dalam menyambut perubahan," ujar Elly.Turut hadir dalam 

kesempatan ini Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri. 
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Title Kementerian Ketenagakerjaan RI Berangkatkan 150 Perawat Ahli 

ke Arab Saudi 

Author _noname 

Media Prfm News Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Positive 

Link http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-134979409/kementerian-

ketenagakerjaan-ri-berangkatkan-150-perawat-ahli-ke-arab-saudi 

Summary Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah mengumkan bahwa pihaknya telah 

memberangkatkan 150 orang pekerja migran Indonesia yang akan bertugas menjadi 

perawat ahli di Arab Saudi. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah mengumkan bahwa pihaknya telah memberangkatkan 150 

orang pekerja migran Indonesia yang akan bertugas menjadi perawat ahli di Arab Saudi.Menurut Ida, hal 

ini pun menjadi suatu harapan agar dapat membuka peluang kerja di luar negeri."Kalian semua duta 

bangsa, bekerjalah dengan penuh rasa syukur sehingga saudara sekalian dapat mencerminkan citra 

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang santun, bangsa yang taat aturan dan bangsa 

yang unggul sumber daya manusianya. Jagalah marwah diri dan juga kehormatan Bangsa Indonesia," ujar 

Ida seperti dilansir PRFMNEWS.id dari ANTARA pada hari ini Senin, 11 Juli 2022.Pada saat pelepasan di 

Jakarta pada Selasa 28 Juni 2022, Ida pun berujar bahwa ia memberikan apresiasi pada Binawan Grup 

karena telah diberi kepercayaan oleh Kementrian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi untuk bertugas di 

fasilitas kesehatan milik Arab Saudi.Ida juga menjelaskan jika Indonesia adalah salah satu negara yang 

memiliki suplai tenaga kerja dengan berbagai macam keterampilan di bidang Hospitality, Kelautan, 

Manufaktur, dan Kesehatan."Pada sektor kesehatan, jumlah lulusan perawat dari perguruan tinggi 

kesehatan atau keperawatan mencapai 70.000 per tahun. Sementara dari jumlah tersebut, lebih dari 

separuhnya belum dapat diserap oleh pasar kerja di dalam negeri," kata Ida.Ida juga mengharapkan 

pemberangkatan PMI bisa membuka dunia mereka perihal begitu besar peluang pekerjaan di luar negeri, 

sehingga mereka bisa termotivasi untuk bersiap dalam kemampuannya khususnya sejak di sekolah."Yang 

dilepas ini tenaga kerja profesional, para PMI yang handal, unggul, kompeten, dan layak bersaing secara 

global. Kita akan menjadi negara yang dikenal sebagai pengirim PMI profesional dan kompeten," 

pungkasnya. 
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Title Buka Rakernas KSBSI, Wamenaker Afriansyah Noor Ungkap 

Sejumlah Pesan dan Harapan 

Author Indonesiatoday 

Media Indonesiatoday.co.id Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Neutral 

Link http://indonesiatoday.co.id/read/buka-rakernas-ksbsi-wamenaker-afriansyah-noor-

ungkap-sejumlah-pesan-dan-harapan-869160 

Summary Harapan tersebut disampaikan Wamenaker Afriansyah Noor saat membuka Rakernas 

Dewan Eksekutif Nasional KSBSI 2022 bertajuk 'Kontrak Sosial Baru Memastikan 

Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil' di Jakarta, Senin (11/7). 

 

 

 

 Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor berharap rapat kerja nasional konfederasi serikat buruh 

seluruh Indonesia (Rakernas KSBSI) mampu melahirkan pemikiran dan rumusan program maupun 

kegiatan yang lebih konkret dan konstruktif.Harapan tersebut disampaikan Wamenaker Afriansyah Noor 

saat membuka Rakernas Dewan Eksekutif Nasional KSBSI 2022 bertajuk 'Kontrak Sosial Baru Memastikan 

Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil' di Jakarta, Senin (11/7).Menurutnya, Rakernas KSBSI 

merupakan forum dialog yang memiliki jangkauan strategis. Sebab tidak hanya menyangkut komitmen, 

tetapi juga langkah bersama secara nyata untuk melakukan konsultasi, koordinasi, dan evaluasi program 

serta pencapaian kinerja organisasi."Saya berharap Rakernas mampu melahirkan pemikiran dan rumusan 

program maupun kegiatan lebih konkret dan konstruktif yang disesuaikan dengan perkembangan 

ekonomi global dan diselaraskan dengan iklim investasi dan iklim usaha guna kepentingan bangsa dan 

negara," kata Wamenaker Afriansyah Noor.Dia berpendapat hubungan industrial memiliki kontribusi 

signifikan dalam meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi dan 

komitmen di antara para pelaku hubungan industrial akan mendorong terciptanya target pertumbuhan 

ekonomi."Perspektif kerja sama dengan DEN KSBSI perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam 

rangka terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya 

kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja (industrial peace) di tempat kerja, " harapnya. 
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Title Buka Rakernas KSBSI, Wamenaker Afriansyah Noor Ungkap 

Sejumlah Pesan dan Harapan 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.jpnn.com/news/buka-rakernas-ksbsi-wamenaker-afriansyah-noor-ungkap-

sejumlah-pesan-dan-harapan 

Summary Harapan tersebut disampaikan Wamenaker Afriansyah Noor saat membuka Rakernas 

Dewan Eksekutif Nasional KSBSI 2022 bertajuk 'Kontrak Sosial Baru Memastikan 

Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil' di Jakarta, Senin (11/7). "Saya berharap Rakernas 

mampu melahirkan pemikiran dan rumusan program maupun kegiatan lebih konkret dan 

konstruktif yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi global dan diselaraskan 

dengan iklim investasi dan iklim usaha guna kepentingan bangsa dan negara," kata 

Wamenaker Afriansyah Noor. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor berharap 

rapat kerja nasional konfederasi serikat buruh seluruh Indonesia (Rakernas KSBSI) mampu 

melahirkan pemikiran dan rumusan program maupun kegiatan yang lebih konkret dan 

konstruktif. Menurutnya, Rakernas KSBSI merupakan forum dialog yang memiliki jangkauan 

strategis. 

 

 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor berharap rapat kerja nasional konfederasi serikat buruh 

seluruh Indonesia (Rakernas KSBSI) mampu melahirkan pemikiran dan rumusan program maupun 

kegiatan yang lebih konkret dan konstruktif.Harapan tersebut disampaikan Wamenaker Afriansyah Noor 

saat membuka Rakernas Dewan Eksekutif Nasional KSBSI 2022 bertajuk 'Kontrak Sosial Baru Memastikan 

Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil' di Jakarta, Senin (11/7).Menurutnya, Rakernas KSBSI 

merupakan forum dialog yang memiliki jangkauan strategis.Sebab tidak hanya menyangkut komitmen, 

tetapi juga langkah bersama secara nyata untuk melakukan konsultasi, koordinasi, dan evaluasi program 

serta pencapaian kinerja organisasi."Saya berharap Rakernas mampu melahirkan pemikiran dan rumusan 

program maupun kegiatan lebih konkret dan konstruktif yang disesuaikan dengan perkembangan 

ekonomi global dan diselaraskan dengan iklim investasi dan iklim usaha guna kepentingan bangsa dan 

negara," kata Wamenaker Afriansyah Noor.Dia berpendapat hubungan industrial memiliki kontribusi 

signifikan dalam meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi.Kolaborasi dan 
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komitmen di antara para pelaku hubungan industrial akan mendorong terciptanya target pertumbuhan 

ekonomi."Perspektif kerja sama dengan DEN KSBSI perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam 

rangka terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya 

kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja (industrial peace) di tempat kerja, " harapnya.Presiden 

KSBSI Elly Rosita Silaban menambahkan pihaknya siap mengorganisir para pekerja di sektor informal 

layaknya mengorganisir pekerja formal, sekaligus memperjuangkan agar mereka memperoleh akses ke 

perlindungan sosial."Perjuangan kita masih panjang, yang harus kita bayar dengan kesetiaan dan 

peningkatan kapasitas, menciptakan strategi baru dalam pengorganisasian, serta selalu mempersiapkan 

diri dan dapat beradaptasi dalam menyambut perubahan," ujar Elly Silaban,Turut hadir dalam 

kesempatan tersebut, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri.Redaktur & 
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Title Wamenaker Minta Rakernas KSBSI Lahirkan Pemikiran 

Konstruktif dan Konkrit 

Author Liliek Setyowibowo 

Media Sonora.id Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.sonora.id/read/423371167/wamenaker-minta-rakernas-ksbsi-lahirkan-

pemikiran-konstruktif-dan-konkrit 

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 

Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Tahun 2022. 

Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum dialog yang memiliki 

jangkauan strategis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. "Perspektif kerja sama 

dengan DEN KSBSI perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam rangka terwujudnya 

hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya 

kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja (industrial peace) di tempat kerja, " lanjut 

Afriansyah Noor. Sementara Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, mengatakan pihaknya siap 

mengorganisir para pekerja di sektor informal sebagaimana layaknya mengorganisir pekerja 

formal, sekaligus memperjuangkan agar mereka memperoleh akses ke perlindungan sosial. 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan 

Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Tahun 2022. Rapat kerja kali ini 

bertajuk "Kontrak Sosial Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil" di Jakarta, Senin 

(11/7/2022). Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum dialog yang memiliki 

jangkauan strategis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. Namun juga langkah bersama secara 

nyata untuk melakukan konsultasi, koordinasi, dan evaluasi program serta pencapaian kinerja organisasi. 

"Saya berharap Rakernas mampu melahirkan pemikiran dan rumusan program maupun kegiatan lebih 

konkrit dan konstruktif, yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi global, dan diselaraskan 

dengan iklim investasi dan iklim usaha guna kepentingan Bangsa dan Negara, " ujarnya. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor berpendapat hubungan industrial memiliki kontribusi signifikan dalam 

meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi dan komitmen di antara 

para pelaku hubungan industrial akan mendorong terciptanya target pertumbuhan ekonomi."Perspektif 

kerja sama dengan DEN KSBSI perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam rangka terwujudnya 

hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya kelangsungan berusaha 

dan ketenangan bekerja (industrial peace) di tempat kerja, " lanjut Afriansyah Noor. Sementara Presiden 

KSBSI, Elly Rosita Silaban, mengatakan pihaknya siap mengorganisir para pekerja di sektor informal 

sebagaimana layaknya mengorganisir pekerja formal, sekaligus memperjuangkan agar mereka 

memperoleh akses ke perlindungan sosial. "Perjuangan kita masih panjang, yang harus kita bayar dengan 

kesetiaan dan peningkatan kapasitas, menciptakan strategi baru dalam pengorganisasian, serta selalu 

mempersiapkan diri dan dapat beradaptasi dalam menyambut perubahan, " ujar Elly. Turut hadir dalam 

kesempatan ini Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri. 
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Title Cek Penerima BSU 2022 di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, Bantuan 

Subsidi Upah Bakal Segera Cair 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094979452/cek-penerima-bsu-2022-di-

ssobpjsketenagakerjaangoid-bantuan-subsidi-upah-bakal-segera-cair 

Summary Situs sso.bpjsketenagakerjaan.go.id digunakan untuk mengecek status aktif atau tidak aktif 

pada program BPJS Ketenagakerjaan yang nantinya sebagai pertimbangan penerima BSU 

2022. Pekerja yang terdaftar di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id dan memenuhi syarat akan 

mendapatkan bantuan subsidi upah atau BSU 2022. BSU 2022 akan segera disalurkan oleh 

pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam waktu dekat ini. Pekerja yang 

tercatat sebagai penerima BSU 2022 nantinya akan langsung ditransfer ke rekening Bank 

Himbara senilai Rp1 juta. 

 

 

 

Cek penerima BSU bisa cek statusnya di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id jika bantuan subsidi upah sudah 

mulai cair.Situs sso.bpjsketenagakerjaan.go.id digunakan untuk mengecek status aktif atau tidak aktif 

pada program BPJS Ketenagakerjaan yang nantinya sebagai pertimbangan penerima BSU 2022.Pekerja 

yang terdaftar di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id dan memenuhi syarat akan mendapatkan bantuan 

subsidi upah atau BSU 2022.BSU 2022 akan segera disalurkan oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) dalam waktu dekat ini.Pekerja yang tercatat sebagai penerima BSU 2022 nantinya akan 

langsung ditransfer ke rekening Bank Himbara senilai Rp1 juta.Bagi pekerja yang belum memiliki akun, 

silakan langsung daftar di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id dengan mengikuti langkah berikut.Cara buat 

akun di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 
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Title Ribuan Lowongan Kerja Dibuka Bagi Warga Kabupaten Bekasi, 

Ada 61 Perusahaan 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-014979404/ribuan-lowongan-kerja-dibuka-

bagi-warga-kabupaten-bekasi-ada-61-perusahaan 

Summary Satuan Tugas Penanggulangan Pengangguran Kabupaten Bekasi telah membuka 3.000 

lowongan kerja baru bagi warga Kabupaten Bekasi. Lowongan kerja ini didapatkan usai 

Satgas Penanggulangan Pengangguran berhasil menggandeng 61 perusahaan pada berbagai 

sektor industri. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Suhup menyatakan, 

puluhan perusahaan ini telah menandatangani nota kesepahaman bersama Pemerintah 

Kabupaten Bekasi untuk berkomitmen mempekerjakan warga lokal. Sejak nota kerja sama 

ditandatangani, lowongan kerja bagi warga Kabupaten Bekasi ini resmi dibuka. 

 

 

 

Satuan Tugas Penanggulangan Pengangguran Kabupaten Bekasi telah membuka 3.000 lowongan kerja 

baru bagi warga Kabupaten Bekasi.Ribuan kesempatan kerja tersebut diharapkan dapat menekan angka 

pengangguran yang tinggi di kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara ini.Lowongan kerja ini 

didapatkan usai Satgas Penanggulangan Pengangguran berhasil menggandeng 61 perusahaan pada 

berbagai sektor industri. Kerja sama ini menjadi pembuka bagi berbagai kesempatan bekerja bagi warga 

lokal.Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Suhup menyatakan, puluhan perusahaan ini telah 

menandatangani nota kesepahaman bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk berkomitmen 

mempekerjakan warga lokal. Sejak nota kerja sama ditandatangani, lowongan kerja bagi warga 

Kabupaten Bekasi ini resmi dibuka."Sudah 61 perusahaan yang menandatangani MOU pada pekan lalu. 

Dan, selama dua bulan ke depan kami akan merekrut sebanyak kurang lebih 3.000 calon tenaga kerja dari 

Kabupaten Bekasi. Ini merupakan komitmen pemerintah untuk menekan angka pengangguran dan 

komitmen dunia usaha untuk membuka peluang kerja," ucap Suhup.Ribuan lowongan kerja ini diberikan 

pada ribuan calon tenaga kerja yang telah menjalani pelatihan dan pemagangan.Menurut Suhup, Pemkab 

Bekasi telah menjalankan program pelatihan pada Balai Latihan Kerja Tambun Utara hingga meluluskan 

sejumlah calon tenaga kerja. Lulusan BLK ini yang memiliki kesempatan memenuhi kuota ribuan 

lowongan kerja tersebut.Selain itu, terdapat juga lembaga pelatihan kerja lainnya yang diselenggarakan 
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pihak swasta, baik di dalam negeri maupun luar negeri."Pemagangan ini dilaksanakan pada beberapa 

lembaga, yaitu UPK sebanyak 11 perusahaan, LPK Swasta sebanyak 11 perusahaan, peserta pemagangan 

dalam negeri ada 1.445 orang calon tenaga kerja, pemagangan luar negeri 138 orang calon tenaga kerja," 

ujarnya.Suhup berharap, dengan kompetensi yang dimiliki, tenaga kerja asal Kabupaten Bekasi dapat 

diandalkan bagi dunia industri."Kami berharap dengan adanya pelatihan dan pemagangan serta dilihat 

kompetensinya oleh perusahaan-perusahaan bahwa pekerjaannya baik, saya berharap perusahaan 

selanjutnya mengangkatnya sebagai karyawan tetap," ucapnya.Sementara itu, Penjabat Bupati Bekasi, 

Dani Ramdan mengatakan, kesempatan bekerja bagi warga lokal sebenarnya sudah diatur melalui 

peraturan bupati, beberapa tahun lalu.Namun, regulasi tersebut tidak pernah terealisasi. Untuk itu, 

dibentuk Satgas Pengangguran yang fokus menekan angka pengangguran yang tinggi."Kami meminta 

perusahaan yang ada, dapat memprioritaskan tenaga kerja yang ber-KTP Kabupaten Bekasi, sesuai 

peraturan bupati yang sudah terbit. Perusahaan harus mengalokasikan minimal 30 persen dari rekrutmen 

tenaga kerjanya. Tentu, kebijakan ini sangat penting karena ini menjadi peluang baik bagi putra-putri 

daerah agar tidak hanya menjadi penonton di tengah hiruk-pikuk kawasan industri yang begitu banyak di 

Kabupaten Bekasi," ucap Dani Ramdan.Dalam upaya penanggulangan pengangguran, ada dua tim yang 

bekerja secara simultan. Pertama, tim koordinasi penanggulangan pengangguran yang berfokus pada 

penempatan para calon tenaga kerja, baik di Kabupaten Bekasi maupun luar daerah."Tim ini nanti motor 

penggeraknya Disnaker, Apindo, dan Forum HRD. Tim ini akan berfokus dalam rangka memantapkan visi 

kompetensi, baik teknis dan soft skill, termasuk aspek mental dan budaya kerja," ujarnya.Sementara, tim 

kedua, tim daerah merevitalisasi pelatihan dan pendidikan vokasi. Tim ini berfokus pada gap calon tenaga 

kerja dibandingkan kompetensi yang diminta dunia industri. Tujuannya, meningkatkan kapasitas tenaga 

kerja di Kabupaten Bekasi."Tim ini dipimpin Disdik, lebih fokus mengisi gap kompetensi calon tenaga 

kerja. Melalui ini, kami mendorong peran lembaga pelatihan dan pendidikan jalur sekolah maupun tidak, 

dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga kerja di Kabupaten Bekasi," ucapnya.PelatihanSementara 

itu, Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengajak perusahaan di Kota Bekasi berpartisipasi 

melatih angkatan kerja hingga siap diserap dunia kerja."Pemerintah dan perusahaan selaku unsur 

stakeholder, sama-sama punya kewajiban, atau setidaknya memfasilitasi angkatan kerja untuk 

mendapatkan pelatihan agar siap memasuki dunia kerja," kata Tri saat memimpin rapat koordinasi 

dengan 52 perusahaan secara hibrida, Jumat 8 Juli 2022.Tri mengatakan, pada tahun ini ada 21.000 

lulusan SMA/SMK. Dari angka tersebut, tak semuanya melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. 

Lulusan yang tak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, akan menjadi angkatan kerja yang berburu 

lowongan pekerjaan."Mereka ini harus dibekali pelatihan kerja sebelum akhirnya siap direkrut 

perusahaan," ucapnya, seperti dilaporkan kontributor "PR" Riesty Yusnilaningsih.Pelatihan ini dapat 

difasilitasi pemerintah melalui penyelenggaraan sejumlah pelatihan dan penyaluran ke sejumlah balai 

latihan kerja. Selain itu, perusahaan juga bisa berpartisipasi melakukan pelatihan atau berupa program 

pemagangan.Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 1, pemagangan merupakan 

bagian dari sistem pelatihan kerja.Pemagangan diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di 

lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau 

pekerja yang berkompetensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan. Tujuannya, 

peserta magang bisa menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. (Tommi Andryandy/Riesty 

Yusnilaningsih) 
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Title Wamenaker Berharap Rakenas KSBSI Mampu Lahirkan Pemikiran 

Konstruktif dan Konkrit 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/07/11/7966 

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 

Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Tahun 2022 

bertajuk "Kontrak Sosial Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil" di 

Jakarta, Senin (11/7/2022). Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum 

dialog yang memiliki jangkauan strategis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. 

"Perspektif kerja sama dengan DEN KSBSI perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam 

rangka terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna 

terciptanya kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja (industrial peace) di tempat 

kerja, " lanjut Afriansyah Noor. Sementara Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, mengatakan 

pihaknya siap mengorganisir para pekerja di sektor informal sebagaimana layaknya 

mengorganisir pekerja formal, sekaligus memperjuangkan agar mereka memperoleh akses 

ke perlindungan sosial. 

 

 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan 

Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Tahun 2022 bertajuk "Kontrak 

Sosial Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil" di Jakarta, Senin 

(11/7/2022).Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum dialog yang memiliki 

jangkauan strategis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. Namun juga langkah bersama secara 

nyata untuk melakukan konsultasi, koordinasi, dan evaluasi program serta pencapaian kinerja 

organisasi."Saya berharap Rakernas mampu melahirkan pemikiran dan rumusan program maupun 

kegiatan lebih konkrit dan konstruktif, yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi global, dan 

diselaraskan dengan iklim investasi dan iklim usaha guna kepentingan Bangsa dan Negara, " 

katanya.Afriansyah Noor berpendapat hubungan industrial memiliki kontribusi signifikan dalam 

meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi dan komitmen di antara 

para pelaku hubungan industrial akan mendorong terciptanya target pertumbuhan ekonomi."Perspektif 
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kerja sama dengan DEN KSBSI perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam rangka terwujudnya 

hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya kelangsungan berusaha 

dan ketenangan bekerja (industrial peace) di tempat kerja, " lanjut Afriansyah Noor.Sementara Presiden 

KSBSI, Elly Rosita Silaban, mengatakan pihaknya siap mengorganisir para pekerja di sektor informal 

sebagaimana layaknya mengorganisir pekerja formal, sekaligus memperjuangkan agar mereka 

memperoleh akses ke perlindungan sosial."Perjuangan kita masih panjang, yang harus kita bayar dengan 

kesetiaan dan peningkatan kapasitas, menciptakan strategi baru dalam pengorganisasian, serta selalu 

mempersiapkan diri dan dapat beradaptasi dalam menyambut perubahan, " ujar Elly.Turut hadir dalam 

kesempatan ini Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri. 
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Title Pekerja Proyek Pembangunan Penataan Kawasan Masjid Agung 

Baitul Ma'mur Diduga Langgar UU K3 

Author _noname 

Media Warta Kepri Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Negative 

Link http://wartakepri.co.id/2022/07/11/pekerja-proyek-pembangunan-penataan-kawasan-

masjid-agung-baitul-mamur-diduga-langgar-uu-k3 

Summary Pekerjaan Proyek Pembangunan Penataan Kawasan Masjid Agung Baitul Ma'mur Kabupaten 

Kepulauan Anambas dengan pagu anggaran 6,24 milyar tidak sesuai undang-undang nomor 

1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hasil pantauan di lapangan, 

para pekerja Proyek Pembangunan Penataan Kawasan Masjid Agung Baitul Ma'mur 

Kabupaten Kepulauan Anambas tidak menggunakan safety atau alat pelindung sesuai 

dengan UU no. 1 tahun 1970 dan diduga melanggar peraturan menteri tenaga kerja nomor 

4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Andyguna 

Kurniawan Hasibuan Kepala Dinas PUPRPRKP Anambas saat di konfirmasi pada saat berada 

di lokasi proyek tersebut dirinya membenarkan bahwa tidak adanya para pekerja 

menggunakan safety atau pelindung diri pada saat pengerjaan Proyek Pembangunan 

Penataan Kawasan Masjid Agung Baitul Ma'mur Kabupaten Kepulauan Anambas. Undang-

Undang terkenal sebagai aturan pokok K3. 

 

 

 

Pekerjaan Proyek Pembangunan Penataan Kawasan Masjid Agung Baitul Ma'mur Kabupaten Kepulauan 

Anambas dengan pagu anggaran 6,24 milyar tidak sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).Undang-Undang terkenal sebagai aturan pokok K3. UU ini 

mengatur kewajiban perusahaan dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (P2K3).Hasil pantauan di lapangan, para pekerja Proyek Pembangunan Penataan 

Kawasan Masjid Agung Baitul Ma'mur Kabupaten Kepulauan Anambas tidak menggunakan safety atau 

alat pelindung sesuai dengan UU no. 1 tahun 1970 dan diduga melanggar peraturan menteri tenaga kerja 

nomor 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).Andyguna 

Kurniawan Hasibuan Kepala Dinas PUPRPRKP Anambas saat di konfirmasi pada saat berada di lokasi 

proyek tersebut dirinya membenarkan bahwa tidak adanya para pekerja menggunakan safety atau 
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pelindung diri pada saat pengerjaan Proyek Pembangunan Penataan Kawasan Masjid Agung Baitul 

Ma'mur Kabupaten Kepulauan Anambas."Kami juga turut prihatin melihat hal ini, nanti kami akan berikan 

teguran kepada Panitia Pembuat Komitmen (PPK) bapak Isahendra, yang saat ini sedang tidak berada di 

lokasi Proyek," ucapnya.Andyguna menjelaskan bahwa setiap pekerjaan Proyek yang dikerjakan 

seharusnya menggunakan K3, hal ini dilakukan untuk menjaga dan melindungi para pekerja dari 

kecelakaan kerja."Seharusnya para pekerja menggunakan safety atau pelindung diri agar terhindar dari 

kecelakaan kerja, selain itu juga kita diwajibkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang K3 

dan P2K3," tutupnya.Sementara itu perwakilan kontraktor saat ini belum bisa dikonfirmasi untuk dimintai 

keterangannya, namun demikian wartakepri.co.id masih terus mencari apa penyebab para pekerja tidak 

dilengkapi dengan K3. 
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Title Rakernas KSBSI Diharap Lahirkan Pemikiran Konstruktif 

dan Konkret 

Author Kupon Indonesia 

Media Jolly.my.id Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.jolly.my.id/rakernas-ksbsi-diharap-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkret 

Summary Metro, Suara.com- Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, membuka Rapat Kerja 

Nasional ( Rakernas ) Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia 

( KSBSI ) Tahun 2022 bertajuk "Kontrak Sosial Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan 

Transisi yang Adil" di Jakarta, Senin (11/7/2022). Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI 

ini merupakan forum dialog yang memiliki jangkauan strategis, karena tidak hanya 

menyangkut komitmen. "Saya berharap Rakernas mampu melahirkan pemikiran dan 

rumusan program maupun kegiatan lebih konkrit dan konstruktif, yang disesuaikan dengan 

perkembangan ekonomi global, dan diselaraskan dengan iklim investasi dan iklim usaha 

guna kepentingan Bangsa dan Negara, " katanya. "Perspektif kerja sama dengan DEN KSBSI 

perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam rangka terwujudnya hubungan industrial 

yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya kelangsungan berusaha dan 

ketenangan bekerja (industrial peace) di tempat kerja, " lanjut Afriansyah Noor. 

 

Metro, Suara.com- Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, membuka Rapat Kerja Nasional ( 

Rakernas ) Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia ( KSBSI ) Tahun 2022 

bertajuk "Kontrak Sosial Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil" di Jakarta, Senin 

(11/7/2022). Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum dialog yang memiliki 

jangkauan strategis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. Namun juga langkah bersama secara 

nyata untuk melakukan konsultasi, koordinasi, dan evaluasi program serta pencapaian kinerja organisasi. 

"Saya berharap Rakernas mampu melahirkan pemikiran dan rumusan program maupun kegiatan lebih 

konkrit dan konstruktif, yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi global, dan diselaraskan 

dengan iklim investasi dan iklim usaha guna kepentingan Bangsa dan Negara, " katanya. Afriansyah Noor 

berpendapat hubungan industrial memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan daya saing dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi dan komitmen di antara para pelaku hubungan industrial 

akan mendorong terciptanya target pertumbuhan ekonomi. "Perspektif kerja sama dengan DEN KSBSI 

perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam rangka terwujudnya hubungan industrial yang 

harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja 

(industrial peace) di tempat kerja, " lanjut Afriansyah Noor. Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, 

mengatakan pihaknya siap mengorganisir para pekerja di sektor informal sebagaimana layaknya 

mengorganisir pekerja formal, sekaligus memperjuangkan agar mereka memperoleh akses ke 

perlindungan sosial. "Perjuangan kita masih panjang, yang harus kita bayar dengan kesetiaan dan 

peningkatan kapasitas, menciptakan strategi baru dalam pengorganisasian, serta selalu mempersiapkan 

diri dan dapat beradaptasi dalam menyambut perubahan, " ujar Elly. 
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Title Rakernas KSBSI Diharap Lahirkan Pemikiran Konstruktif dan 

Konkret 

Author Kupon Indonesia 

Media Kuponindonesia.com Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Positive 

Link http://kuponindonesia.com/2022/07/11/rakernas-ksbsi-diharap-lahirkan-pemikiran-

konstruktif-dan-konkret 

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 

Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Tahun 2022 

bertajuk "Kontrak Sosial Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil" di 

Jakarta, Senin (11/7/2022). Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum 

dialog yang memiliki jangkauan strategis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan 

Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Tahun 2022 bertajuk "Kontrak 

Sosial Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil" di Jakarta, Senin (11/7/2022). 

Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum dialog yang memiliki jangkauan strategis, 

karena tidak hanya menyangkut komitmen. Namun juga langkah bersama secara nyata untuk melakukan 

konsultasi, koordinasi, dan evaluasi program serta pencapaian kinerja organisasi. "Saya berharap 

Rakernas mampu melahirkan pemikiran dan rumusan program maupun kegiatan lebih konkrit dan 

konstruktif, yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi global, dan diselaraskan dengan iklim 

investasi dan iklim usaha guna kepentingan Bangsa dan Negara, " katanya. Afriansyah Noor berpendapat 

hubungan industrial memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan daya saing dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi dan komitmen di antara para pelaku hubungan industrial akan 

mendorong terciptanya target pertumbuhan ekonomi. "Perspektif kerja sama dengan DEN KSBSI perlu 

dikembangkan melalui forum dialog dalam rangka terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, 

dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja (industrial 

peace) di tempat kerja, " lanjut Afriansyah Noor. Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, mengatakan 

pihaknya siap mengorganisir para pekerja di sektor informal sebagaimana layaknya mengorganisir 

pekerja formal, sekaligus memperjuangkan agar mereka memperoleh akses ke perlindungan sosial. 

"Perjuangan kita masih panjang, yang harus kita bayar dengan kesetiaan dan peningkatan kapasitas, 

menciptakan strategi baru dalam pengorganisasian, serta selalu mempersiapkan diri dan dapat 

beradaptasi dalam menyambut perubahan, " ujar Elly.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri 

mengungkap Brigadir J yang tewas akibat baku tembak di kediaman.Jakarta, CNN Indonesia - Ada yang 

menggambarkan bercinta sebagai sesuatu yang sakral. Ada pula yang menganggapnya.Suara.com - Pada 

momen Idul Adha, umat Islam yang mampu menyembelih hewan kurban lalu sebagian.Laporan 

Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman TRIBUNNEWS.COM, INDRAMAYU - Kematian 21 ekor 

kambing di Desa Wanantara.Jakarta, CNN Indonesia - Ilmuwan dari Universitas Gulu di Uganda telah 

menguji coba air kelapa.TRIBUNNEWS.COM - Olahan daging kambing saat Idul Adha memang menjadi 

menu favorit keluarga. Terlebih lagi. 
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Title Musyawarah Kerja Nasional KSBSI diharapkan dapat melahirkan 

ide-ide yang konstruktif dan konkrit 

Author Skip To 

Content 

Media Berita Viral Indonesia Terbaru Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Neutral 

Link http://jlksjfdiweslfkj.com/musyawarah-kerja-nasional-ksbsi-diharapkan-dapat-melahirkan-

ide-ide-yang-konstruktif-dan-konkrit 

Summary "Saya berharap Konferensi Kerja Nasional dapat menghasilkan program dan program 

kegiatan yang lebih konkrit dan konstruktif untuk beradaptasi dengan perkembangan 

ekonomi world, berkoordinasi dengan lingkungan investasi dan lingkungan bisnis, serta 

bermanfaat bagi negara dan negara," katanya. Menurut Africansyah Noor, Musyawarah 

Kerja Nasional KSBSI merupakan discussion board conversation yang berpengaruh secara 

strategis karena bukan sekedar komitmen. Pada Senin, Wakil Menteri Tenaga Kerja 

Afriansyah Noor menggelar Rakernas 2022 (November 2022) Komite Eksekutif Nasional 

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI) di Jakarta, Jakarta. "Dalam rangka 

mewujudkan hubungan business yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, diperlukan 

discussion board conversation untuk mengembangkan perspektif kerjasama dengan DEN 

KSBSI agar tercipta kesinambungan usaha dan perdamaian di tempat kerja (business peace) 

di tempat kerja," lanjut Africansyah Noel. 

 

Pada Senin, Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor menggelar Rakernas 2022 (November 2022) 

Komite Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI) di Jakarta, Jakarta. 

Menurut Africansyah Noor, Musyawarah Kerja Nasional KSBSI merupakan discussion board conversation 

yang berpengaruh secara strategis karena bukan sekedar komitmen. Tetapi ada juga langkah-langkah 

bersama yang tulus untuk negosiasi, koordinasi dan evaluasi proyek dan pencapaian kinerja organisasi. 

"Saya berharap Konferensi Kerja Nasional dapat menghasilkan program dan program kegiatan yang lebih 

konkrit dan konstruktif untuk beradaptasi dengan perkembangan ekonomi world, berkoordinasi dengan 

lingkungan investasi dan lingkungan bisnis, serta bermanfaat bagi negara dan negara," katanya. 

Africansyah Noor percaya bahwa hubungan business memberikan kontribusi yang signifikan untuk 

meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kerjasama dan komitmen antar pelaku 

hubungan business akan mendorong penetapan goal pertumbuhan ekonomi. "Dalam rangka 

mewujudkan hubungan business yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, diperlukan discussion board 

conversation untuk mengembangkan perspektif kerjasama dengan DEN KSBSI agar tercipta 

kesinambungan usaha dan perdamaian di tempat kerja (business peace) di tempat kerja," lanjut 

Africansyah Noel. Elly Rosita Silaban, Ketua Umum KSBSI, mengatakan pihaknya siap mengorganisir 

pekerja di sektor casual sebagaimana layaknya mengorganisir pekerja biasa sambil memperjuangkan 

akses mereka terhadap perlindungan sosial. "Perjuangan kami masih panjang dan kami harus membayar 

harga dalam loyalitas dan peningkatan kapasitas, mengembangkan strategi organisasi baru, bersiap dan 

beradaptasi dengan perubahan baru," kata Elly. 
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Title Wamenaker Minta Rakernas KSBSI Lahirkan Pemikiran 

Konstruktif dan Konkret 

Author Koran Madura 

Media Koran Madura Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.koranmadura.com/2022/07/wamenaker-minta-rakernas-ksbsi-lahirkan-

pemikiran-konstruktif-dan-konkret 

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenkaner) Afriansyah Noor meminta Rapat Kerja 

Nasional (Rakernas) Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia 

(KSBSI) melahirkan pemikiran konstruktif dan konkret. Wamenaker mengatakan hal tersebut 

saat membuka Rakernas Dewan Eksekutif KSBSI Tahun 2022 bertajuk "Kontrak Sosial Baru 

Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil" di Jakarta, Senin (11/7/2022). 

Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum dialog yang memiliki 

jangkauan strategis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. "Perspektif kerja sama 

dengan DEN KSBSI perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam rangka terwujudnya 

hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya 

kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja ( industrial peace ) di tempat kerja, " lanjut 

Afriansyah Noor. 

 

 

 

 Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenkaner) Afriansyah Noor meminta Rapat Kerja Nasional 

(Rakernas) Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melahirkan 

pemikiran konstruktif dan konkret. Wamenaker mengatakan hal tersebut saat membuka Rakernas 

Dewan Eksekutif KSBSI Tahun 2022 bertajuk "Kontrak Sosial Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan 

Transisi yang Adil" di Jakarta, Senin (11/7/2022).Turut hadir dalam kesempatan ini Dirjen PHI dan Jamsos 

Kemnaker, Indah Anggoro Putri. Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum dialog 

yang memiliki jangkauan strategis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. Namun juga langkah 

bersama secara nyata untuk melakukan konsultasi, koordinasi, dan evaluasi program serta pencapaian 

kinerja organisasi."Saya berharap Rakernas mampu melahirkan pemikiran dan rumusan program 

maupun kegiatan lebih konkrit dan konstruktif, yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi global, 

dan diselaraskan dengan iklim investasi dan iklim usaha guna kepentingan Bangsa dan Negara, " katanya 

seperti dilansir kemnaker.go.id.Afriansyah Noor berpendapat hubungan industrial memiliki kontribusi 
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signifikan dalam meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi dan 

komitmen di antara para pelaku hubungan industrial akan mendorong terciptanya target pertumbuhan 

ekonomi. "Perspektif kerja sama dengan DEN KSBSI perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam 

rangka terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya 

kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja ( industrial peace ) di tempat kerja, " lanjut Afriansyah 

Noor.Sementara Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, mengatakan pihaknya siap mengorganisir para 

pekerja di sektor informal sebagaimana layaknya mengorganisir pekerja formal, sekaligus 

memperjuangkan agar mereka memperoleh akses ke perlindungan sosial. "Perjuangan kita masih 

panjang, yang harus kita bayar dengan kesetiaan dan peningkatan kapasitas, menciptakan strategi baru 

dalam pengorganisasian, serta selalu mempersiapkan diri dan dapat beradaptasi dalam menyambut 

perubahan, " ujar Elly. 
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Title Wamenaker Minta Rakernas KSBSI Lahirkan Pemikiran 

Konstruktif dan Konkrit 

Author Maulina Lestari 

Media Pewartasatu.com Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Neutral 

Link http://pewartasatu.com/wamenaker-minta-rakernas-ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-

dan-konkrit 

Summary Com- Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, membuka Rapat Kerja Nasional 

(Rakernas) Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) 

Tahun 2022 bertajuk "Kontrak Sosial Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi yang 

Adil" di Jakarta, Senin (11/7/2022). Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan 

forum dialog yang memiliki jangkauan strategis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. 

 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor. (Foto: Humas ). JAKARTA, Pewartasatu. com - Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Eksekutif 

Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Tahun 2022 bertajuk "Kontrak Sosial Baru 

Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil" di Jakarta, Senin (11/7/2022). Menurut 

Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum dialog yang memiliki jangkauan strategis, karena 

tidak hanya menyangkut komitmen. Namun juga langkah bersama secara nyata untuk melakukan 

konsultasi, koordinasi, dan evaluasi program serta pencapaian kinerja organisasi. "Saya berharap 

Rakernas mampu melahirkan pemikiran dan rumusan program maupun kegiatan lebih konkrit dan 

konstruktif, yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi global, dan diselaraskan dengan iklim 

investasi dan iklim usaha guna kepentingan Bangsa dan Negara, " katanya. Afriansyah Noor berpendapat 

hubungan industrial memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan daya saing dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi dan komitmen di antara para pelaku hubungan industrial akan 

mendorong terciptanya target pertumbuhan ekonomi. " Perspektif kerja sama dengan DEN KSBSI perlu 

dikembangkan melalui forum dialog dalam rangka terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, 

dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja ( industrial 

peace ) di tempat kerja, " lanjut Afriansyah Noor. Sementara Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, 

mengatakan pihaknya siap mengorganisir para pekerja di sektor informal sebagaimana layaknya 

mengorganisir pekerja formal, sekaligus memperjuangkan agar mereka memperoleh akses ke 

perlindungan sosial. "Perjuangan kita masih panjang, yang harus kita bayar dengan kesetiaan dan 

peningkatan kapasitas, menciptakan strategi baru dalam pengorganisasian, serta selalu mempersiapkan 

diri dan dapat beradaptasi dalam menyambut perubahan, " ujar Elly. 
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Title Rakernas KSBSI Diharapkan Lahirkan Pemikiran Konstruktif dan 

Konkret - benang.id Berita Terkini Merajut Kesejukan 

Author Inline Tdc_Css 

Att 

Media Benang.id Reporter  

Date 11 July 2022 Tone Positive 

Link http://benang.id/rakernas-ksbsi-diharapkan-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkret 

Summary Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh 

Seluruh Indonesia (KSBSI) diharapkan melahirkan pemikiran konstruktif dan konkret. 

Harapan tersebut dikemukakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenkaner) Afriansyah 

Noor saat membuka Rakernas Dewan Eksekutif KSBSI Tahun 2022 bertajuk "Kontrak Sosial 

Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil" di Jakarta, Senin (11/7/2022). 

Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum dialog yang memiliki 

jangkauan strategis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. "Perspektif kerja sama 

dengan DEN KSBSI perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam rangka terwujudnya 

hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya 

kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja (industrial peace) di tempat kerja, " lanjut 

Afriansyah Noor. 

 

 

 

 Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia 

(KSBSI) diharapkan melahirkan pemikiran konstruktif dan konkret.Harapan tersebut dikemukakan Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan (Wamenkaner) Afriansyah Noor saat membuka Rakernas Dewan Eksekutif 

KSBSI Tahun 2022 bertajuk "Kontrak Sosial Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil" 

di Jakarta, Senin (11/7/2022).Turut hadir dalam kesempatan ini Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah 

Anggoro Putri.Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum dialog yang memiliki 

jangkauan strategis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. Namun juga langkah bersama secara 

nyata untuk melakukan konsultasi, koordinasi, dan evaluasi program serta pencapaian kinerja 

organisasi."Saya berharap Rakernas mampu melahirkan pemikiran dan rumusan program maupun 

kegiatan lebih konkrit dan konstruktif, yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi global, dan 

diselaraskan dengan iklim investasi dan iklim usaha guna kepentingan Bangsa dan Negara, " katanya 

seperti dilansir kemnaker.go.id.Afriansyah Noor berpendapat hubungan industrial memiliki kontribusi 

signifikan dalam meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi dan 
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komitmen di antara para pelaku hubungan industrial akan mendorong terciptanya target pertumbuhan 

ekonomi."Perspektif kerja sama dengan DEN KSBSI perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam 

rangka terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya 

kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja (industrial peace) di tempat kerja, " lanjut Afriansyah 

Noor.Sementara Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, mengatakan pihaknya siap mengorganisir para 

pekerja di sektor informal sebagaimana layaknya mengorganisir pekerja formal, sekaligus 

memperjuangkan agar mereka memperoleh akses ke perlindungan sosial."Perjuangan kita masih 

panjang, yang harus kita bayar dengan kesetiaan dan peningkatan kapasitas, menciptakan strategi baru 

dalam pengorganisasian, serta selalu mempersiapkan diri dan dapat beradaptasi dalam menyambut 

perubahan, " ujar Elly. 
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Title Pertama kali Digelar, Job Fair untuk Penyandang Disabilitas Author Arif 

Media Gatra Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.gatra.com/news-547862-Info%20KEMNAKER-pertama-kali-digelar-job-fair-

untuk-penyandang-disabilitas.html 

Summary Pusat Pasar Kerja (Pasker ID), milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama 

dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair pertama yang dikhususkan 

bagi penyandang disabilitas di Indonesia. "Kami mengucapkan terima kasih kepada mitra 

kami, PT Disabilitas Kerja Indonesia, Australian Volunteers, ILO, Pusat Pasar Kerja, yang telah 

menggelar event yang bertujuan memberikan ruang yang sama kepada penyandang 

disabilitas terhadap akses kehidupan yang layak melalui pasar kerja," kata Sekjen Kemnaker, 

Anwar Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-in-Interview Disabilitas Kerja Indonesia di 

Jakarta, Selasa (12/7). Founder PT Disabilitas Kerja Indonesia, Hasnita Taslim, 

menambahkan, Job Fair Khusus Disabilitas merupakan job fair pertama yang pernah 

diselenggarakan di Indonesia. Job fair ini adalah pilot project dari PT Disabilitas Kerja yang 

merupakan inisiator, sekaligus penyelenggara job fair khusus disabilitas. 

 

 

 

 Pusat Pasar Kerja (Pasker ID), milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan PT 

Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair pertama yang dikhususkan bagi penyandang 

disabilitas di Indonesia. Job fair ini dilaksanakan di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, pada 12 - 13 Juli 

2022. "Kami mengucapkan terima kasih kepada mitra kami, PT Disabilitas Kerja Indonesia, Australian 

Volunteers, ILO, Pusat Pasar Kerja, yang telah menggelar event yang bertujuan memberikan ruang yang 

sama kepada penyandang disabilitas terhadap akses kehidupan yang layak melalui pasar kerja," kata 

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-in-Interview Disabilitas Kerja Indonesia di 

Jakarta, Selasa (12/7). Anwar Sanusi mengatakan, pemerintah memiliki komitmen tinggi dalam 

memberikan keberpihakan kepada penyandang disabilitas. Mulai dari sisi regulasi, di mana dalam UU 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, telah ditekankan afirmasi kesempatan kerja bagi 

penyandang disabilitas baik di sektor publik maupun swasta. Kemudian dari sisi kebijakan, isu pasar kerja 

inklusif juga terus digaungkan hingga ke forum Employment Working Group (EWG) G20, di mana isu 

penyandang disabilitas dijadikan salah satu isu prioritas EWG. "Isu yang kita dorong dalam EWG adalah 
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membuat pasar kerja inklusif yang berlaku kepada siapa saja, utamanya memberikan afirmasi, 

keberpihakan kepada penyandang disabilitas," katanya. Anwar Sanusi pun berharap job fair ini menjadi 

pelopor dan pemantik semangat seluruh stakeholders di Indonesia untuk menggelar job fair atau bursa 

kerja yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas. "Saya berharap ini adalah awal dan ada banyak lagi 

bursa kerja yang diselenggarakan bagi penyandang disabilitas," ujarnya. Kepala Pusat Pasar Kerja, 

Muchamad Yusuf, mengatakan, job fair mini ini diikuti 6 perusahaan dan diharapkan dapat melibatkan 

200 pencari kerja penyandang disabilitas. Job fair ini bertujuan untuk membantu pencari kerja 

penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan jenis 

disabilitasnya. "Kemudian dari sisi demand kita juga membantu agar mendapatkan talent-talent yang 

sesuai kebutuhan perusahaan," katanya. Founder PT Disabilitas Kerja Indonesia, Hasnita Taslim, 

menambahkan, Job Fair Khusus Disabilitas merupakan job fair pertama yang pernah diselenggarakan di 

Indonesia. Job fair ini adalah pilot project dari PT Disabilitas Kerja yang merupakan inisiator, sekaligus 

penyelenggara job fair khusus disabilitas. "Job fair ini bertujuan membangun public awareness on equal 

employment opportunity dan memberikan kesempatan bagi pencari kerja disabilitas di Jabodetabek, 

untuk dapat mendaftarkan atau membawa lamaran kerja pada perusahaan kami, sehingga perusahaan 

kami dapat membantu dalam proses rekrutmen," katanya. Turut hadir dalam acara pembukaan Job Fair 

ini Direktur ILO Jakarta-Timor Leste, Michiko Miyamoto dan Direktur Australian Volunteers Indonesia 

(AVI), Jonathan Hunter. 
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Title Pertama kali Digelar, Job Fair untuk Penyandang Disabilitas Author Arif 

Media Gatra Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.gatra.com/news-547862-info-kemnaker-pertama-kali-digelar-job-fair-untuk-

penyandang-disabilitas.html 

Summary Pusat Pasar Kerja (Pasker ID), milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama 

dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair pertama yang dikhususkan 

bagi penyandang disabilitas di Indonesia. "Kami mengucapkan terima kasih kepada mitra 

kami, PT Disabilitas Kerja Indonesia, Australian Volunteers, ILO, Pusat Pasar Kerja, yang telah 

menggelar event yang bertujuan memberikan ruang yang sama kepada penyandang 

disabilitas terhadap akses kehidupan yang layak melalui pasar kerja," kata Sekjen Kemnaker, 

Anwar Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-in-Interview Disabilitas Kerja Indonesia di 

Jakarta, Selasa (12/7). Founder PT Disabilitas Kerja Indonesia, Hasnita Taslim, 

menambahkan, Job Fair Khusus Disabilitas merupakan job fair pertama yang pernah 

diselenggarakan di Indonesia. Job fair ini adalah pilot project dari PT Disabilitas Kerja yang 

merupakan inisiator, sekaligus penyelenggara job fair khusus disabilitas. 

 

 

 

 Pusat Pasar Kerja (Pasker ID), milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan PT 

Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair pertama yang dikhususkan bagi penyandang 

disabilitas di Indonesia. Job fair ini dilaksanakan di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, pada 12 - 13 Juli 

2022. "Kami mengucapkan terima kasih kepada mitra kami, PT Disabilitas Kerja Indonesia, Australian 

Volunteers, ILO, Pusat Pasar Kerja, yang telah menggelar event yang bertujuan memberikan ruang yang 

sama kepada penyandang disabilitas terhadap akses kehidupan yang layak melalui pasar kerja," kata 

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-in-Interview Disabilitas Kerja Indonesia di 

Jakarta, Selasa (12/7). Anwar Sanusi mengatakan, pemerintah memiliki komitmen tinggi dalam 

memberikan keberpihakan kepada penyandang disabilitas. Mulai dari sisi regulasi, di mana dalam UU 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, telah ditekankan afirmasi kesempatan kerja bagi 

penyandang disabilitas baik di sektor publik maupun swasta. Kemudian dari sisi kebijakan, isu pasar kerja 

inklusif juga terus digaungkan hingga ke forum Employment Working Group (EWG) G20, di mana isu 

penyandang disabilitas dijadikan salah satu isu prioritas EWG. "Isu yang kita dorong dalam EWG adalah 
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membuat pasar kerja inklusif yang berlaku kepada siapa saja, utamanya memberikan afirmasi, 

keberpihakan kepada penyandang disabilitas," katanya. Anwar Sanusi pun berharap job fair ini menjadi 

pelopor dan pemantik semangat seluruh stakeholders di Indonesia untuk menggelar job fair atau bursa 

kerja yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas. "Saya berharap ini adalah awal dan ada banyak lagi 

bursa kerja yang diselenggarakan bagi penyandang disabilitas," ujarnya. Kepala Pusat Pasar Kerja, 

Muchamad Yusuf, mengatakan, job fair mini ini diikuti 6 perusahaan dan diharapkan dapat melibatkan 

200 pencari kerja penyandang disabilitas. Job fair ini bertujuan untuk membantu pencari kerja 

penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan jenis 

disabilitasnya. "Kemudian dari sisi demand kita juga membantu agar mendapatkan talent-talent yang 

sesuai kebutuhan perusahaan," katanya. Founder PT Disabilitas Kerja Indonesia, Hasnita Taslim, 

menambahkan, Job Fair Khusus Disabilitas merupakan job fair pertama yang pernah diselenggarakan di 

Indonesia. Job fair ini adalah pilot project dari PT Disabilitas Kerja yang merupakan inisiator, sekaligus 

penyelenggara job fair khusus disabilitas. "Job fair ini bertujuan membangun public awareness on equal 

employment opportunity dan memberikan kesempatan bagi pencari kerja disabilitas di Jabodetabek, 

untuk dapat mendaftarkan atau membawa lamaran kerja pada perusahaan kami, sehingga perusahaan 

kami dapat membantu dalam proses rekrutmen," katanya. Turut hadir dalam acara pembukaan Job Fair 

ini Direktur ILO Jakarta-Timor Leste, Michiko Miyamoto dan Direktur Australian Volunteers Indonesia 

(AVI), Jonathan Hunter. 

  



 

96 

 

Title Pertama kali Digelar, Job Fair untuk Penyandang Disabilitas Author Arif 

Media Gatra Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.gatra.com/news-547862-Regional-pertama-kali-digelar-job-fair-untuk-

penyandang-disabilitas.html 

Summary Pusat Pasar Kerja (Pasker ID), milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama 

dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair pertama yang dikhususkan 

bagi penyandang disabilitas di Indonesia. "Kami mengucapkan terima kasih kepada mitra 

kami, PT Disabilitas Kerja Indonesia, Australian Volunteers, ILO, Pusat Pasar Kerja, yang telah 

menggelar event yang bertujuan memberikan ruang yang sama kepada penyandang 

disabilitas terhadap akses kehidupan yang layak melalui pasar kerja," kata Sekjen Kemnaker, 

Anwar Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-in-Interview Disabilitas Kerja Indonesia di 

Jakarta, Selasa (12/7). Founder PT Disabilitas Kerja Indonesia, Hasnita Taslim, 

menambahkan, Job Fair Khusus Disabilitas merupakan job fair pertama yang pernah 

diselenggarakan di Indonesia. Job fair ini adalah pilot project dari PT Disabilitas Kerja yang 

merupakan inisiator, sekaligus penyelenggara job fair khusus disabilitas. 

 

 

 

 Pusat Pasar Kerja (Pasker ID), milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan PT 

Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair pertama yang dikhususkan bagi penyandang 

disabilitas di Indonesia. Job fair ini dilaksanakan di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, pada 12 - 13 Juli 

2022. "Kami mengucapkan terima kasih kepada mitra kami, PT Disabilitas Kerja Indonesia, Australian 

Volunteers, ILO, Pusat Pasar Kerja, yang telah menggelar event yang bertujuan memberikan ruang yang 

sama kepada penyandang disabilitas terhadap akses kehidupan yang layak melalui pasar kerja," kata 

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-in-Interview Disabilitas Kerja Indonesia di 

Jakarta, Selasa (12/7). Anwar Sanusi mengatakan, pemerintah memiliki komitmen tinggi dalam 

memberikan keberpihakan kepada penyandang disabilitas. Mulai dari sisi regulasi, di mana dalam UU 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, telah ditekankan afirmasi kesempatan kerja bagi 

penyandang disabilitas baik di sektor publik maupun swasta. Kemudian dari sisi kebijakan, isu pasar kerja 

inklusif juga terus digaungkan hingga ke forum Employment Working Group (EWG) G20, di mana isu 

penyandang disabilitas dijadikan salah satu isu prioritas EWG. "Isu yang kita dorong dalam EWG adalah 
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membuat pasar kerja inklusif yang berlaku kepada siapa saja, utamanya memberikan afirmasi, 

keberpihakan kepada penyandang disabilitas," katanya. Anwar Sanusi pun berharap job fair ini menjadi 

pelopor dan pemantik semangat seluruh stakeholders di Indonesia untuk menggelar job fair atau bursa 

kerja yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas. "Saya berharap ini adalah awal dan ada banyak lagi 

bursa kerja yang diselenggarakan bagi penyandang disabilitas," ujarnya. Kepala Pusat Pasar Kerja, 

Muchamad Yusuf, mengatakan, job fair mini ini diikuti 6 perusahaan dan diharapkan dapat melibatkan 

200 pencari kerja penyandang disabilitas. Job fair ini bertujuan untuk membantu pencari kerja 

penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan jenis 

disabilitasnya. "Kemudian dari sisi demand kita juga membantu agar mendapatkan talent-talent yang 

sesuai kebutuhan perusahaan," katanya. Founder PT Disabilitas Kerja Indonesia, Hasnita Taslim, 

menambahkan, Job Fair Khusus Disabilitas merupakan job fair pertama yang pernah diselenggarakan di 

Indonesia. Job fair ini adalah pilot project dari PT Disabilitas Kerja yang merupakan inisiator, sekaligus 

penyelenggara job fair khusus disabilitas. "Job fair ini bertujuan membangun public awareness on equal 

employment opportunity dan memberikan kesempatan bagi pencari kerja disabilitas di Jabodetabek, 

untuk dapat mendaftarkan atau membawa lamaran kerja pada perusahaan kami, sehingga perusahaan 

kami dapat membantu dalam proses rekrutmen," katanya. Turut hadir dalam acara pembukaan Job Fair 

ini Direktur ILO Jakarta-Timor Leste, Michiko Miyamoto dan Direktur Australian Volunteers Indonesia 

(AVI), Jonathan Hunter. 
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Title Wamenaker Minta Rakernas KSBSI Lahirkan Pemikiran 

Konstruktif dan Konkret 

Author Liputan6.com 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.liputan6.com/news/read/5011330/wamenaker-minta-rakernas-ksbsi-lahirkan-

pemikiran-konstruktif-dan-konkret 

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 

Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Tahun 2022 

bertajuk "Kontrak Sosial Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil" di 

Jakarta, Senin (11/7/2022). Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum 

dialog yang memiliki jangkauan strategis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. 

"Perspektif kerja sama dengan DEN KSBSI perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam 

rangka terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna 

terciptanya kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja (industrial peace) di tempat 

kerja, " lanjut Afriansyah Noor. Sementara Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, mengatakan 

pihaknya siap mengorganisir para pekerja di sektor informal sebagaimana layaknya 

mengorganisir pekerja formal, sekaligus memperjuangkan agar mereka memperoleh akses 

ke perlindungan sosial. 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan 

Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Tahun 2022 bertajuk "Kontrak 

Sosial Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil" di Jakarta, Senin 

(11/7/2022).Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum dialog yang memiliki 

jangkauan strategis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. Namun juga langkah bersama secara 

nyata untuk melakukan konsultasi, koordinasi, dan evaluasi program serta pencapaian kinerja 

organisasi."Saya berharap Rakernas mampu melahirkan pemikiran dan rumusan program maupun 

kegiatan lebih konkrit dan konstruktif, yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi global, dan 

diselaraskan dengan iklim investasi dan iklim usaha guna kepentingan Bangsa dan Negara, " 

katanya.Afriansyah Noor berpendapat hubungan industrial memiliki kontribusi signifikan dalam 

meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi dan komitmen di antara 

para pelaku hubungan industrial akan mendorong terciptanya target pertumbuhan ekonomi."Perspektif 

kerja sama dengan DEN KSBSI perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam rangka terwujudnya 

hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya kelangsungan berusaha 

dan ketenangan bekerja (industrial peace) di tempat kerja, " lanjut Afriansyah Noor.Sementara Presiden 

KSBSI, Elly Rosita Silaban, mengatakan pihaknya siap mengorganisir para pekerja di sektor informal 

sebagaimana layaknya mengorganisir pekerja formal, sekaligus memperjuangkan agar mereka 

memperoleh akses ke perlindungan sosial."Perjuangan kita masih panjang, yang harus kita bayar dengan 

kesetiaan dan peningkatan kapasitas, menciptakan strategi baru dalam pengorganisasian, serta selalu 

mempersiapkan diri dan dapat beradaptasi dalam menyambut perubahan, " ujar Elly.Turut hadir dalam 

kesempatan ini Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri. 
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Title Otoritas Taiwan Ijinkan Penggantian 8 ABK WNI 

Kapal MV Jiang Ye Pulang ke Indonesia 

Author Internationalmedia Var 

Ultimafecha 

Media International Media Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.internationalmedia.id/2022/07/otoritas-taiwan-ijinkan-penggantian-8.html 

Summary KDEI Taipei telah menerima surat dari Maritime and Port Bureau, Ministry of Transportation 

and Communication (MoTC) yang mengijinkan proses penggantian 8 ABK WNI (crew change) 

melalui pelabuhan di Taiwan.. Sebelumnya beredar informasi mengenai 8 ABK WNI MV Jiang 

Ye yang stranded dan tidak dibayar gaji selama 6 bulan di pelabuhan Taiwan.. Selama ini, 

Otoritas Taiwan menutup pelabuhannya untuk proses penggantian awak kapal untuk 

mencegah penyebaran Covid-19. Menindaklanjuti informasi tsb, KDEI Taipei segera 

berkoordinasi dengan MoTC untuk meminta ijin penggantian ABK dan mendorong tanggung 

jawab pemilik kapal untuk memenuhi hak gaji para ABK WNI tersebut dan segera 

menyediakan ABK pengganti.. 

 

 

 

KDEI Taipei telah menerima surat dari Maritime and Port Bureau, Ministry of Transportation and 

Communication (MoTC) yang mengijinkan proses penggantian 8 ABK WNI (crew change) melalui 

pelabuhan di Taiwan. Selama ini, Otoritas Taiwan menutup pelabuhannya untuk proses penggantian 

awak kapal untuk mencegah penyebaran Covid-19.Sebelumnya beredar informasi mengenai 8 ABK WNI 

MV Jiang Ye yang stranded dan tidak dibayar gaji selama 6 bulan di pelabuhan Taiwan. Menindaklanjuti 

informasi tsb, KDEI Taipei segera berkoordinasi dengan MoTC untuk meminta ijin penggantian ABK dan 

mendorong tanggung jawab pemilik kapal untuk memenuhi hak gaji para ABK WNI tersebut dan segera 

menyediakan ABK pengganti. KDEI juga terus menjalin komunikasi dengan para ABK untuk memastikan 

kondisi mereka dalam keadaan baik.Selanjutnya KDEI berkoordinasi dengan Kemlu, Kemnaker dan BP2MI 

terus memastikan langkah repatriasi dan pemenuhan hak hak ketenagakerjaan para ABK sekaligus 

meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang memberangkatkan. 
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Title Wamenaker Minta Rakernas KSBSI Lahirkan Pemikiran 

Konstruktif dan Konkrit 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/648410/wamenaker-minta-rakernas-

ksbsi-lahirkan-pemikiran-konstruktif-dan-konkrit 

Summary - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor meminta, Rapat Kordinasi 

Nasional (Rakernas) mampu melahirkan pemikiran dan rumusan program maupun kegiatan 

lebih konkrit dan konstruktif, yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi global, dan 

diselaraskan dengan iklim investasi dan iklim usaha guna kepentingan Bangsa dan Negara. 

Hal tersebet dikatakan Wamenaker saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan 

Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Tahun 2022 bertajuk 

"Kontrak Sosial Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil" di Jakarta, 

Senin (11/7/2022). Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI itu merupakan forum dialog 

yang memiliki jangkauan strategis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. Namun juga 

langkah bersama secara nyata untuk melakukan konsultasi, koordinasi, dan evaluasi 

program serta pencapaian kinerja organisasi. 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor meminta, Rapat Kordinasi Nasional 

(Rakernas) mampu melahirkan pemikiran dan rumusan program maupun kegiatan lebih konkrit dan 

konstruktif, yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi global, dan diselaraskan dengan iklim 

investasi dan iklim usaha guna kepentingan Bangsa dan Negara.Hal tersebet dikatakan Wamenaker saat 

membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh 

Indonesia (KSBSI) Tahun 2022 bertajuk "Kontrak Sosial Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi 

yang Adil" di Jakarta, Senin (11/7/2022).Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI itu merupakan forum 

dialog yang memiliki jangkauan strategis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. Namun juga 

langkah bersama secara nyata untuk melakukan konsultasi, koordinasi, dan evaluasi program serta 

pencapaian kinerja organisasi.Afriansyah Noor berpendapat hubungan industrial memiliki kontribusi 

signifikan dalam meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi dan 

komitmen di antara para pelaku hubungan industrial akan mendorong terciptanya target pertumbuhan 

ekonomi."Perspektif kerja sama dengan DEN KSBSI perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam 

rangka terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya 

kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja (industrial peace) di tempat kerja, " lanjut Afriansyah 

Noor.Sementara Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, mengatakan pihaknya siap mengorganisir para 

pekerja di sektor informal sebagaimana layaknya mengorganisir pekerja formal, sekaligus 

memperjuangkan agar mereka memperoleh akses ke perlindungan sosial."Perjuangan kita masih 

panjang, yang harus kita bayar dengan kesetiaan dan peningkatan kapasitas, menciptakan strategi baru 

dalam pengorganisasian, serta selalu mempersiapkan diri dan dapat beradaptasi dalam menyambut 

perubahan, " ujar Elly.Turut hadir dalam kesempatan ini Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro 

Putri. 
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Title Prediksi BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Cair Bulan Ini, Simak 

Informasinya 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013867056/prediksi-bsu-blt-bpjs-

ketenagakerjaan-cair-bulan-ini-simak-informasinya 

Summary Kapan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 Cair?. Pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 masih menjadi teka-teki di benak banyak orang. Pekerja 

yang merasa berhak menerima dana Bantuan Subsidi BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 

pun terus mempertanyakan waktu pasti pencairan bantuan ini. Pasalnya masyarakat telah 

dijanjikan proses pencairan Bantuan Subsidi BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 sejak bulan 

April lalu. 

 

 

 

Pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 masih menjadi teka-teki di 

benak banyak orang.Pekerja yang merasa berhak menerima dana Bantuan Subsidi BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 pun terus mempertanyakan waktu pasti pencairan bantuan ini.Pasalnya 

masyarakat telah dijanjikan proses pencairan Bantuan Subsidi BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 sejak 

bulan April lalu.Sebelumnya, Bantuan Subsidi BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 diklaim akan 

disalurkan kepada para penerima sebelum hari raya Idul Fitri lalu.Namun hingga kini, belum ada tanda-

tanda Bantuan Subsidi BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan cair dalam waktu dekat.Saat ini laman 

Bantuan Subsidi BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 kini sudah dapat dibuka, Anda dapat langsung cek lewat 

link ini: https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/Karena banyaknya pertanyaan soal BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 ini, muncul berbagai macam isu terkait tanggal pencairannya.Ada salah satu isu 

yang menyebutkan bahwa BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan cair di akhir Juli atau awal Agustus.Akan 

tetapi, jika kita menilik pencairan BSU pada tahun sebelumnya, Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 BPJS 

Ketenagakerjaan diprediksi akan disalurkan pada akhir tahun 2022.: Timnas Indonesia Gugur dari Piala 

AFF U-19 Bukan Perkara Sepak Bola GajahPada pencairan Bantuan Subsidi Upah 2021, dana disalurkan 

sepanjang bulan Oktober hingga Desember. Lantas apakah hal sama terjadi pada Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022?Kapan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 Cair?Jawabannya belum tentu akan sama terjadi, 

informasi yang paling dapat diandalkan soal Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 BPJS Ketenagakerjaan ini 
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hanyalah pihak terkait seperti Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.Untuk itu, penting bagi calon 

penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 BPJS Ketenagakerjaan untuk secara berkala memantau akun 

sosial media pihak terkait.Hal tersebut dianjurkan untuk dilakukan calon penerima agar tidak ketinggalan 

informasi soal Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 BPJS Ketenagakerjaan ini.Sementara itu, baru-baru ini 

Kemnaker lewat akun Instagram resminya mengeluarkan pernyataan soal kabar terbaru pencairan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 BPJS Ketenagakerjaan yang ngaret ini."Saat ini Kementerian 

Ketenagakerjaan tengah menyiapkan antara lain merampungkan regulasi teknis pelaksanaan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 BPJS Ketenagakerjaan, mengajukan dan merevisi anggaran bersama 

Kementerian Keuangan," tulis Kemnaker, dikutip pada hari Selasa, 12 Juli 2022.Selain itu, pihak terkait 

pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 BPJS Ketenagakerjaan harus me-review data calon 

penerima."Tidak kalah penting adalah mereview data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 

dengan BPJS Ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku bank penyalur," 

sambungnya.: Cara Convert dan Download YouTube MP3 yang Populer Dicari MasyarakatMemang, 

pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 BPJS Ketenagakerjaan prosesnya tidaklah mudah sehingga 

waktu singkat tidaklah cukup.Jadi untuk Anda yang merasa berhak menjadi penerima Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) 2022 BPJS Ketenagakerjaan ini, bersabarlah dan tunggu informasi selanjutnya dari pihak 

terkait.Syarat BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022Sambil bersabar menunggu, berikut syarat daftar 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 yang dapat disimak:1. Warga Negara 

Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan;2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS 

Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juni 2021;3. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta 

per bulan. Dalam hal pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, 

maka persyaratan gaji/upah menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dengan pembulatan ratusan ribu 

ke atas, sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan 

tercatat di BPJS Ketenagakerjaan;4. Pekerja / Buruh penerima upah;: GB WhatsApp Pro V 14.50 

Download Versi Lama Pakai Link Ilegal?5. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4 (28 Provinsi dan 167 

Kab/Kota) sesuai Inmendagri 22/2021 dan 23/2021;6. Diutamakan bekerja di sektor usaha: Industri 

Barang Konsumsi, Transportasi, Aneka Industri, Properti & Real Estate dan Perdagangan & jasa (kecuali 

jasa Pendidikan dan Kesehatan) sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.Demikian 

informasi terbaru soal Bantuan Subsidi BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 yang semakin banyak 

dipertanyakan pada saat ini. 
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Title Menanti Pencairan BLT UMKM dan Subsidi Gaji Author Feby Novalius 

Media Okezone Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/07/11/320/2627659/menanti-pencairan-blt-

umkm-dan-subsidi-gaji 

Summary BLT subsidi gaji dan UMKM belum juga cair. Sedangkan untuk BLT UMKM, Deputi Usaha 

Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) Eddy Satriya menjelaskan 

bahwa status BLT masih menunggu anggaran dari Kementerian Keuangan. Adapun Syara BLT 

Subsidi Gaji:. Menurut Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan, 

BLT subsidi gaji Rp1 juta atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 saat ini masih dalam 

penyusunan regulasi. 

 

 

 

BLT subsidi gaji dan UMKM belum juga cair. Belum diketahui kapan kedua bansos tersebut cair.Menurut 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan, BLT subsidi gaji Rp1 juta atau Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 saat ini masih dalam penyusunan regulasi."Masih proses penyusunan regulasi 

dan harmonisasi Kementerian Lembaga," ujarnya kepada MNC portal.Sedangkan untuk BLT UMKM, 

Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) Eddy Satriya menjelaskan 

bahwa status BLT masih menunggu anggaran dari Kementerian Keuangan."BPUM 2022 akan dilanjutkan. 

Namun, statusnya kita menunggu anggaran dari Kementerian Keuangan dengan total anggaran sekitar 

kurang lebih Rp7,68 triliun," tegasnya.Adapun syarat BLT UMKM:- Warga Negara Indonesia (WNI) 

dibuktikan dengan KTP.- Memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dibuktikan dengan 

surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu 

kesatuan.- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU).- Bukan PNS/PPPK 

(ASN).- Bukan prajurit TNI atau anggota Polri.- Bukan pegawai BUMN/BUMD.- Tidak sedang menerima 

Kredit Usaha Rakyat (KUR).Adapun Syara BLT Subsidi Gaji:- Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan 

dengan KTP.- Memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dibuktikan dengan surat usulan 

calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan.- 

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU).- Bukan PNS/PPPK (ASN).- 

Bukan prajurit TNI atau anggota Polri.- Bukan pegawai BUMN/BUMD.- Tidak sedang menerima Kredit 

Usaha Rakyat (KUR). 
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Title Apakah dalam Waktu Dekat Dana Bantuan Subsidi BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Akan Cair? Ini Kata Kemnaker - Ayo 

Indonesia 

Author Ratni Dening 

Pangastuti 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013867460/apakah-dalam-waktu-dekat-

dana-bantuan-subsidi-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-akan-cair-ini-kata-kemnaker 

Summary AYOINDONESIA.COM- Masyarakat yang merupakan pekerja atau buruh tengah bertanya-

tanya dan berharap-harap cemas soal pencairan Bantuan Subsidi BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022. Bahkan, pekerja atau buruh yang merasa berhak menerima dana Bantuan Subsidi BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 tidak berhenti mempertanyakan waktu pasti pencairan Bantuan 

Subsidi BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 ini. Memang hal ini bukan tanpa alasan, mengingat 

masyarakat telah diberi harapan manis soal pencairan Bantuan Subsidi BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 sejak bulan April lalu. Kala itu, Bantuan Subsidi BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 diklaim akan disalurkan kepada para penerima sebelum hari raya Idul 

Fitri lalu. 

 

 

 

 AYOINDONESIA.COM- Masyarakat yang merupakan pekerja atau buruh tengah bertanya-tanya dan 

berharap-harap cemas soal pencairan Bantuan Subsidi BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022. Bahkan, pekerja 

atau buruh yang merasa berhak menerima dana Bantuan Subsidi BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 tidak 

berhenti mempertanyakan waktu pasti pencairan Bantuan Subsidi BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 

ini.Memang hal ini bukan tanpa alasan, mengingat masyarakat telah diberi harapan manis soal pencairan 

Bantuan Subsidi BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 sejak bulan April lalu. Kala itu, Bantuan Subsidi BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 diklaim akan disalurkan kepada para penerima sebelum hari raya Idul Fitri lalu.Kini 

Idul Adha pun sudah terlewat, namun belum ada tanda-tanda Bantuan Subsidi BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 akan cair dalam waktu dekat. Namun memang kini laman Bantuan Subsidi BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 kini sudah dapat dibuka, Anda dapat langsung cek lewat link ini: Karena banyaknya 

pertanyaan soal BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 ini, muncul berbagai macam isu terkait tanggal 

pencairannya. 
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Title 2045, RI Jadi Negara Maju! Author _noname 

Media Rmco.id Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://rm.id/baca-berita/government-action/132077/pede-dengan-bonus-demografi-

2045-ri-jadi-negara-maju 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yakin, Indonesia bakal menjadi negara maju di 

tahun 2045, dengan meningkatkan kualitas para pekerja. "Saya percaya dan yakin bonus 

demografi yang membawa dampak positif bagi Indonesia akan kita raih dan kita akan masuk 

menjadi negara maju di 2045," tutur politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini. Pemerintah 

bekerja keras menyiapkan tenaga kerja produktif, menghadapi puncak bonus demografi 

pada 2030. Kepada Rakyat Merdeka, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) 

Afriansyah Noor mengatakan, peningkatan sumber daya manusia (SDM) merupakan 

keharusan. 

 

 

 

Pemerintah bekerja keras menyiapkan tenaga kerja produktif, menghadapi puncak bonus demografi 

pada 2030. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yakin, Indonesia bakal menjadi negara maju di 

tahun 2045, dengan meningkatkan kualitas para pekerja.Kepada Rakyat Merdeka, Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan, peningkatan sumber daya manusia (SDM) 

merupakan keharusan.Soalnya, Indonesia dianugerahi Tuhan bonus demografi yang puncaknya terjadi 

pada 2030. Bonus demografi merupakan kondisi saat penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan 

penduduk usia nonproduktif."Pada periode ini Struktur Penduduk Indonesia sebagian besar akan diisi 

oleh penduduk usia muda produktif berusia 20-39 tahun," kata Afriansyah, kemarin.Menurutnya, hal ini 

merupakan peluang besar untuk dapat memulihkan dan mengembangkan perekonomian dengan 

memanfaatkan peningkatan produktivitas dari besarnya jumlah penduduk usia produktif.Menurutnya, 

jika penduduk usia produktif, khususnya para pemuda, difasilitasi dalam mengembangkan kemampuan 

dan keahliannya, maka negara pun akan diuntungkan.Cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju 

pada 2045 atau bertepatan dengan usia 1 abad, bukan sebuah mimpi."Saya percaya dan yakin bonus 

demografi yang membawa dampak positif bagi Indonesia akan kita raih dan kita akan masuk menjadi 

negara maju di 2045," tutur politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini.Pria yang biasa disapa Ferry ini 

mengakui, tantangan menghadapi bonus demografi adalah menyiapkan lapangan pekerjaan bagi 
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besarnya angkatan kerja usia produktif tersebut.Diungkapkannya, setiap tahunnya ada lebih dari 2,5 juta 

angkatan kerja baru yang masuk ke pasar kerja."Untuk itu dibutuhkan penciptaan lapangan kerja yang 

berkualitas agar angkatan kerja baru ini tidak menambah angka pengangguran yang pada akhirnya akan 

mengurangi potensi manfaat bonus demografi," terangnya.Pemerintah menyadari hal itu dan melakukan 

banyak langkah untuk mengakselerasi penciptaan lapangan kerja berkualitas. 
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Title Login dan Cek BSU 2022 yang Dicairkan oleh pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan dengan Cara ini 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793867125/login-dan-cek-bsu-2022-yang-

dicairkan-oleh-pihak-kementerian-ketenagakerjaan-dengan-cara-ini 

Summary Silahkan login dan cek BSU 2022 yang dicairkan oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan 

dengan cara ini. Login dan cek BSU 2022 bisa dilakukan dengan sangat cepat mudah lewat 

link resmi yang telah disediakan oleh kemnaker. Sebelumnya ada beberapa persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh penerima adalah sebagai berikut:. : Diprediksi Tak Selesai Tepat Waktu, 

PT Brantas Abipraya Janji Tuntaskan Jalan Selatan KBB. 1. Calon penerima BSU 2022 

merupakan WNI yang dinyatakan dengan NIK. 

 

 

 

Silahkan login dan cek BSU 2022 yang dicairkan oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan dengan cara 

ini.Login dan cek BSU 2022 bisa dilakukan dengan sangat cepat mudah lewat link resmi yang telah 

disediakan oleh kemnaker.Sebelumnya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima 

adalah sebagai berikut:: Diprediksi Tak Selesai Tepat Waktu, PT Brantas Abipraya Janji Tuntaskan Jalan 

Selatan KBB1. Calon penerima BSU 2022 merupakan WNI yang dinyatakan dengan NIK.2. Terdaftar 

sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.3. Pekerja atau karyawan yang memiliki gaji paling banyak 

sebesar Rp3,5 juta.4. Diutamakan kepada pekerja atau karyawan yang bekerja di sektor industri barang 

konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, serta perdagangan dan jasa kecuali jasa 

pendidikan dan kesehatan.5. Masing-masing pekerja penerima akan mendapatkan uang bantuan senilai 

Rp1 juta.: Tes Kepribadian dan Jawaban: Mana Nail Art yang Kamu Suka? 
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Title Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 8 Halaman 4 dan 5 

Pembahasan Soal Unsur-unsur Berita Kegiatan 1.2 - Portal 

Kudus 

Author An'Im 

Solahuddin 

Media Portal Kudus Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://portalkudus.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-794982517/kunci-jawaban-bahasa-

indonesia-kelas-8-halaman-4-dan-5-pembahasan-soal-unsur-unsur-berita-kegiatan-12 

Summary Pembahasan soal dan kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 8 SMP dan MTs halaman 4 dan 

5 kegiatan 1.2. Artikel ini berisi kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 8 SMP dan MTs 

halaman 4 dan 5 kegiatan 1.2. Berikut kunci jawaban dan pembahasan soal Bahasa Indonesia 

kelas 8 SMP dan MTs halaman 4 dan 5 kegiatan 1.2. Kelas 4 SD dan MI Halaman 87, 88, 89, 

90, 91, 92, 93 Subtema 2 Pembelajaran 6. 

 

 

 

Pembahasan soal dan kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 8 SMP dan MTs halaman 4 dan 5 kegiatan 

1.2. Menentukan Unsur-unsur Berita.Materi merujuk pada Buku Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 edisi 

revisi 2017 Kelas 3 SMP dan MTS.Artikel ini berisi kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 8 SMP dan MTs 

halaman 4 dan 5 kegiatan 1.2. Menentukan Unsur-unsur Berita.Kelas 4 SD dan MI Halaman 87, 88, 89, 

90, 91, 92, 93 Subtema 2 Pembelajaran 6Sebelum membuka kunci jawaban Kunci jawaban Bahasa 

Indonesia kelas 8 ini hendaknya siswa memahami materi pembelajaran dan menjawab soal pertanyan 

sendiri terlebih dahulu.Pada artikel ini, kunci jawaban ditujukan kepada orang tua sebagai panduan dan 

pembanding untuk mengoreksi pekerjaan anak.Berikut kunci jawaban dan pembahasan soal Bahasa 

Indonesia kelas 8 SMP dan MTs halaman 4 dan 5 kegiatan 1.2. Menentukan Unsur-unsur Berita.Seperti 

dilansir Portalkudus. com dari alumnus Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus, An'im Solahuddin S.Pd.Kunci 

jawaban halaman 4Kegiatan 1.2A. Manakah berita yang mengandung informasi di bidang pendidikan?1. 

Peralatan praktikum sekolah itu ada yang mencuri tadi malam.2. Penyelenggarakan lomba menulis 

cerpen oleh dinas kabupaten pada awalbulan depan.3. Bapak kepala sekolah kami baru saja menghadiri 

undangan pernikahan keluarganya di balai kelurahan.4. Bahan bangunan untuk pendirian sekolah itu 

berasal dari kabupaten lain.5. Seminar bahaya narkoba sering diselenggarakan di sekolah-sekolah akhir- 

akhir ini.Jawaban:1. TidakBerita yang mengandung unsur pendidikan adalah segala hal yang memberikan 

pemahaman dan penjelasan tentang berbagai hal yang bertujuan untuk mendidik serta mempunyai 
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hubungan dengan apa saja yang berhubungan dengan pendidikan.B. Berdasarkan isinya, apa topik berita-

berita di bawah ini: peristiwa alam (A), peristiwa sosial (S), peristiwa politik (P)?1. Telah terjadi gempa 

susulan di Dompu, Nusa Tenggara Barat.2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pengantaran, Jawa Barat 

membuka lomba membaca puisi tingkat SMP.3. Menteri Tenaga Kerja dua hari yang lalu mengunjungi 

lokasi terjadinya demonstrasi para buruh di depan pabrik tekstil Aria Raga, Kota Jambi.4. Konflik 

Palestina-Israel menjadi bahasa utama pada seminar para menteri luar negeri di Bali kemarin.5. Siti 

Albarqah memenangi lomba menulis cerpen antarpelajar se-Kalimantan Barat.Jawaban:1. A2. S3. S4. P5. 

S- Peristiwa alam adalah segala hal yang berkenaan dengan terjadinya fenomena yang disebabkan oleh 

alam sekitar.- Peristiwa sosial adalah kejadian nyata dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat dilihat 

secara langsung oleh panca indra dan dapat dijelaskan dalam penelitian ilmiah, sehingga keadaan ini 

kemudian mampu untuk dipertanggungjawabkan.- Peristiwa politik adalah segala hal yang teradi 

disekitar manusia yang berkenaan dengan isu-isu politik atau kekuasaan yang menyangkut negara secara 

umum.Kunci Jawaban halaman 5C. 1. Bacalah berita yang pernah kamu baca dengan baik!2. Temukan 

unsur-unsur berita tersebut secara berdiskusi!3. Gunakanlah keenam pertanyaan seperti itu untuk 

menemukan unsur- unsur berita itu!Judul Berita: .Jawaban:Judul berita : Proyek Mal Pelayanan Publik 

Kabupaten Rembang Terancam Gagal, Pemkab Rembang Disorot MasyarakatAlasan: adanya peralatan 

yang hilang merupakan berita pencurian yang lebih condong pada krimnalitas.2. YaAlasan: lomba menulis 

merupakan sarana penarik potensi siswa dan bertujuan mendidik dan menumbuhkan minat menulis 

pada para pelajar.3. TidakAlasan: menghadiri undangan merupakan kepentingan pribadi dari kepala 

sekolah.4. TidakAlasan: bahan bangunan tidak ada sangkut-pautnya dengan dunia pendidikan.5. 

YaAlasan: Seminar bahaya narkoba memberikan pemahaman dan pengertian kepada para siswa akan 

bahaya yang diakibatkan oleh narkoba. 
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Title Wamenaker Harap Rakernas KSBSI Lahirkan Pemikiran 

Konstruktif dan Konkret - Dobrak 

Author Reza Fauzan 

Media Dobrak.co Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.dobrak.co/news/pr-933868007/wamenaker-harap-rakernas-ksbsi-lahirkan-

pemikiran-konstruktif-dan-konkret 

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, membuka Rapat Kerja 

Nasional ( Rakernas ) Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia 

( KSBSI ) Tahun 2022 bertajuk "Kontrak Sosial Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan 

Transisi yang Adil" di Jakarta, Senin (11/7/2022). Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI 

ini merupakan forum dialog yang memiliki jangkauan strategis, karena tidak hanya 

menyangkut komitmen. "Perspektif kerja sama dengan DEN KSBSI perlu dikembangkan 

melalui forum dialog dalam rangka terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, 

dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja 

(industrial peace) di tempat kerja, " lanjut Afriansyah Noor. Sementara Presiden KSBSI, Elly 

Rosita Silaban, mengatakan pihaknya siap mengorganisir para pekerja di sektor informal 

sebagaimana layaknya mengorganisir pekerja formal, sekaligus memperjuangkan agar 

mereka memperoleh akses ke perlindungan sosial. 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, membuka Rapat Kerja Nasional ( 

Rakernas ) Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia ( KSBSI ) Tahun 2022 

bertajuk "Kontrak Sosial Baru Memastikan Perlindungan Sosial dan Transisi yang Adil" di Jakarta, Senin 

(11/7/2022). Menurut Afriansyah Noor, Rakernas KSBSI ini merupakan forum dialog yang memiliki 

jangkauan strategis, karena tidak hanya menyangkut komitmen. Namun juga langkah bersama secara 

nyata untuk melakukan konsultasi, koordinasi, dan evaluasi program serta pencapaian kinerja organisasi. 

"Saya berharap Rakernas mampu melahirkan pemikiran dan rumusan program maupun kegiatan lebih 

konkrit dan konstruktif, yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi global, dan diselaraskan 

dengan iklim investasi dan iklim usaha guna kepentingan Bangsa dan Negara, " katanya. Afriansyah Noor 

berpendapat hubungan industrial memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan daya saing dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi dan komitmen di antara para pelaku hubungan industrial 

akan mendorong terciptanya target pertumbuhan ekonomi."Perspektif kerja sama dengan DEN KSBSI 

perlu dikembangkan melalui forum dialog dalam rangka terwujudnya hubungan industrial yang 

harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna terciptanya kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja 

(industrial peace) di tempat kerja, " lanjut Afriansyah Noor. Sementara Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, 

mengatakan pihaknya siap mengorganisir para pekerja di sektor informal sebagaimana layaknya 

mengorganisir pekerja formal, sekaligus memperjuangkan agar mereka memperoleh akses ke 

perlindungan sosial. "Perjuangan kita masih panjang, yang harus kita bayar dengan kesetiaan dan 

peningkatan kapasitas, menciptakan strategi baru dalam pengorganisasian, serta selalu mempersiapkan 

diri dan dapat beradaptasi dalam menyambut perubahan, " ujar Elly.Turut hadir dalam kesempatan ini 

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri. 
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