
 
 

 

  
13 JULI 2022 

 

 

 

 



 

1 

 

Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

1 1 0 1 0 

 

 

 

 



 

2 

 

Title PTUN Potong UMP DKI 2022 Menjadi Rp 4,57 Juta 

Media Koran Kontan Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Page 14 PR Value  

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

13/KORAN_KONTAN1/PTUN%20Potong%20UMP%20DKI%202022%20Menjadi%20Rp%204,57

%20Juta=1=14=1.jpg 

Summa

ry 

. PTUN Potong UMP DKI 2022 Menjadi Rp 4,57 Juta. Yakni sebesar Rp 4.573.845. Ini artinya, UMP 

DKI Jakarta tahun 2022 berubah dari sebelumnya Rp 4,64 juta menjadi Rp 4,57 juta untuk tahun 

ini. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mencabut penetapan revisi UMP DKI Jakarta 2022. 

3.19 November 2021: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur 

Nomor 1395 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022 (selanjutnya Kepgub 1395/2021), kenaikan 

UMP Rp. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-13/KORAN_KONTAN1/PTUN%20Potong%20UMP%20DKI%202022%20Menjadi%20Rp%204,57%20Juta=1=14=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-13/KORAN_KONTAN1/PTUN%20Potong%20UMP%20DKI%202022%20Menjadi%20Rp%204,57%20Juta=1=14=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-13/KORAN_KONTAN1/PTUN%20Potong%20UMP%20DKI%202022%20Menjadi%20Rp%204,57%20Juta=1=14=1.jpg
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Table Of Contents : 12 July 2022 - 13 July 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 12 July 

2022 

Seleksi Peserta Program 

Pemagangan ke Jepang 

Dibuka, Ini Pes. 

Neutral Lancang 

Kuning 

Lancang Kuning, PEKANBARU- Gubernur 

Riau (Gubri) Syamsuar resmi membuka 

seleksi peserta program pemagangan ke 

Jepang tahun 2022 di Gelanggang Olahraga 

Remaja, Selasa (12/7/2022). 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. Syamsuar 

juga berpesan, peserta seleksi bisa 

mengikuti budaya Jepang yang terkenal 

dengan kedisiplinannya, sehingga 

diharapkan dapat dipraktekkan dalam 

kehidupan pribadi. 

2. 12 July 

2022 

Gubri: Tenaga Kerja 

Migran Harus Memiliki 

Keahlian dan Keter. 

Neutral Lancang 

Kuning 

Lancang Kuning, PEKANBARU- Gubernur 

Riau (Gubri) Syamsuar mendorong 

Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk 

meningkatkan keahlian dan keterampilan 

tenaga migran Indonesia. Itu dikatakan 

Gubri saat menghadiri dan meresmikan 

Seleksi Peserta Program Pemagangan ke 

Jepang Tahun 2022, di Gelanggang 

Olahraga Remaja, Selasa (12/7/2022). Gubri 

berharap, peluang dan kesempatan yang 

diberikan Kementerian Ketenagakerjaan 

kepada Riau, seperti seleksi peserta 

program pemagangan ke Jepang tahun 

2022 yang sekarang dilakukan, tidak hanya 

meningkatkan keterampilan saja, tetapi 

juga dinilai dapat mengurangi angka 

pengangguran. Sehingga tenaga kerja 

migran yang dikirim ke luar negeri bisa 

bekerja layak dengan upah yang sesuai. 

http://lancangkuning.com/post/47906/seleksi-peserta-program-pemagangan-ke-jepang-dibuka-ini-pesan-gubri.html
http://lancangkuning.com/post/47906/seleksi-peserta-program-pemagangan-ke-jepang-dibuka-ini-pesan-gubri.html
http://lancangkuning.com/post/47906/seleksi-peserta-program-pemagangan-ke-jepang-dibuka-ini-pesan-gubri.html
http://lancangkuning.com/post/47908/gubri-tenaga-kerja-migran-harus-memiliki-keahlian-dan-keterampilan.html
http://lancangkuning.com/post/47908/gubri-tenaga-kerja-migran-harus-memiliki-keahlian-dan-keterampilan.html
http://lancangkuning.com/post/47908/gubri-tenaga-kerja-migran-harus-memiliki-keahlian-dan-keterampilan.html
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3. 12 July 

2022 

Cari Kerja Susah? Coba 

Deh Kurangi Kebiasaan 

Buruk Ini 

Positive En.badaksatu.

com 

Mengutip laman Instagram Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemnaker) Selasa 

(12/07/2022) berikut kebiasaan buruk yang 

patut dikurangi saat mencari pekerjaan:. 

Mencari pekerjaan bagi sebagian besar 

orang susah-susah gampang. Tetapi ada 

juga yang merasa ketika akan berpindah 

perusahaan, tidaklah sesulit yang dikatakan 

orang-orang.. Entah apakah meminta 

bantuan rekan yang sudah terlebih dulu ada 

di perusaan tersebut, atau memang jalur 

hokinya cukup tinggi. 

4. 12 July 

2022 

Cari Kerja Susah? Coba 

deh Kurangi Kebiasaan 

Buruk Ini 

Positive Obligasi.id Mengutip laman Instagram Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemnaker) Selasa 

(12/07/2022) berikut kebiasaan buruk yang 

patut dikurangi saat mencari pekerjaan:. 

IDXChannel- Mencari pekerjaan bagi 

sebagian besar orang susah-susah 

gampang. Tetapi ada juga yang merasa 

ketika akan berpindah perusahaan, tidaklah 

sesulit yang dikatakan orang-orang. Entah 

apakah meminta bantuan rekan yang sudah 

terlebih dulu ada di perusaan tersebut, atau 

memang jalur hokinya cukup tinggi. 

5. 12 July 

2022 

DPP PBB Salurkan 1000 

Paket Kurban untuk 5 

Wilayah di DKI 

Neutral Harian Terbit HARIANTERBIT.com- DPP Partai Bulan 

Bintang (PBB) menyalurkan 1000 paket 

daging hewan kurban kepada masyarakat di 

lima wilayah di DKI Jakarta. Acara yang 

digelar di markas PBB ini dihadiri Sekjen 

PBB yang juga Wakil Menteri Tenaga Kerja 

Afriansyah Noor. Juga dihadiri pengurus 

DPP, DPW dan seluruh Ketua DPC PBB se 

DKI Jakarta. Ketua Dewan Pimpinan 

Wilayah PBB DKI Jakarta, Saeful yang hadir 

pada acara tersebut mengatakan, 

penyembelihan hewan kurban untuk 

meningkatkan keimanan kepada Allah dan 

empati kepada masyarakat yang berhak 

menerimanya. 

6. 12 July 

2022 

Cari Kerja Susah? Coba 

deh Kurangi Kebiasaan 

Buruk Ini 

Positive Idx Channel Mengutip laman Instagram Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemnaker) Selasa 

(12/07/2022) berikut kebiasaan buruk yang 

patut dikurangi saat mencari pekerjaan:. 

Mencari pekerjaan bagi sebagian besar 

http://en.badaksatu.com/finance/97453/cari-kerja-susah-coba-deh-kurangi-kebiasaan-buruk-ini.html
http://en.badaksatu.com/finance/97453/cari-kerja-susah-coba-deh-kurangi-kebiasaan-buruk-ini.html
http://en.badaksatu.com/finance/97453/cari-kerja-susah-coba-deh-kurangi-kebiasaan-buruk-ini.html
http://obligasi.id/external/314013
http://obligasi.id/external/314013
http://obligasi.id/external/314013
http://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2743868361/dpp-pbb-salurkan-1000-paketkurban-untuk-5-wilayah-di-dki
http://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2743868361/dpp-pbb-salurkan-1000-paketkurban-untuk-5-wilayah-di-dki
http://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2743868361/dpp-pbb-salurkan-1000-paketkurban-untuk-5-wilayah-di-dki
http://www.idxchannel.com/milenomic/cari-kerja-susah-coba-deh-kurangi-kebiasaan-buruk-ini
http://www.idxchannel.com/milenomic/cari-kerja-susah-coba-deh-kurangi-kebiasaan-buruk-ini
http://www.idxchannel.com/milenomic/cari-kerja-susah-coba-deh-kurangi-kebiasaan-buruk-ini
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orang susah-susah gampang. Tetapi ada 

juga yang merasa ketika akan berpindah 

perusahaan, tidaklah sesulit yang dikatakan 

orang-orang. Entah apakah meminta 

bantuan rekan yang sudah terlebih dulu ada 

di perusaan tersebut, atau memang jalur 

hokinya cukup tinggi. 

7. 12 July 

2022 

Kunci Jawaban Bahasa 

IndonesiaKelas 8 Halaman 

4-5 Materi Soal 

Menentukan Unsur-unsur 

Berita Kegiatan 1.2 - 

Portal Kudus 

Neutral Portal Kudus Materi dan kunci jawaban merujuk pada 

Buku Bahasa Indonesia Kelas 8 SMP dan 

MTS Kurikulum 2013 edisi revisi 2017. 

Sebelum membuka kunci jawaban Bahasa 

Indonesia kelas 8 ini hendaknya siswa 

memahami materi pembelajaran dan 

menjawab soal pertanyan sendiri terlebih 

dahulu. Pembahasan soal dan kunci 

jawaban Bahasa Indonesia kelas 8 SMP dan 

MTs halaman 4 dan 5 kegiatan 1.2. 

Menentukan Unsur-unsur Berita. 

8. 12 July 

2022 

BSU 2022 Sudah Cair 

Mulai Hari ini? Simak 

Tanggapan Menaker 

Mengenai Jadwal 

Pencairannya 

Neutral Ayo Bandung BSU 2022 sudah cair mulai hari ini? Silahkan 

disimak tanggapan Menaker mengenai 

jadwal pencairannya. Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022 merupakan salah satu bantuan 

yang akan disalurkan oleh pemerintah 

kepada pekerja yang bisa di cek langsung di 

link cek BSU 2022 yang bakal cair dalam 

waktu dekat. BSU 2022 akan diberikan 

kepada pekerja atau karyawan yang 

memiliki gaji paling banyak sebesar Rp3,5 

juta. : Beda dengan Usia Kelahiran, Cek Usia 

Mental Anda Lewat Situs Ini, Mudah dan 

GRATIS!. 

9. 12 July 

2022 

BSU 2022 Akan Cair? Ini 

Nasehat dari Menaker dan 

Kepastian Jadwal 

Pencairannya 

Positive Ayo Bandung Lantas apakah BSU 2022 akan cair? dan apa 

yang menjadi kendala terkait mengapa 

pencairannya belum dilaksanakan sampai 

saat ini?. : Link Mental Age Test Trending di 

Twitter Terbaru, Ternyata Bisa Tes IQ Juga!. 

BSU 2022 akan cair? Semoga saja nasehat 

dari Menaker menjadi kepastian 

pencairannya besok atau dalam waktu 

dekat. BSU 2022 akan cair? 

10. 12 July 

2022 

Pertama di Indonesia, 

Kemnaker dan PT DKI 

Neutral Merdeka Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) Kementerian 

Ketenagakerjaan bersama PT Disabilitas 

Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair 

http://portalkudus.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-794982664/kunci-jawaban-bahasa-indonesiakelas-8-halaman-4-5-materi-soal-menentukan-unsur-unsur-berita-kegiatan-12
http://portalkudus.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-794982664/kunci-jawaban-bahasa-indonesiakelas-8-halaman-4-5-materi-soal-menentukan-unsur-unsur-berita-kegiatan-12
http://portalkudus.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-794982664/kunci-jawaban-bahasa-indonesiakelas-8-halaman-4-5-materi-soal-menentukan-unsur-unsur-berita-kegiatan-12
http://portalkudus.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-794982664/kunci-jawaban-bahasa-indonesiakelas-8-halaman-4-5-materi-soal-menentukan-unsur-unsur-berita-kegiatan-12
http://portalkudus.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-794982664/kunci-jawaban-bahasa-indonesiakelas-8-halaman-4-5-materi-soal-menentukan-unsur-unsur-berita-kegiatan-12
http://portalkudus.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-794982664/kunci-jawaban-bahasa-indonesiakelas-8-halaman-4-5-materi-soal-menentukan-unsur-unsur-berita-kegiatan-12
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793868290/bsu-2022-sudah-cair-mulai-hari-ini-simak-tanggapan-menaker-mengenai-jadwal-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793868290/bsu-2022-sudah-cair-mulai-hari-ini-simak-tanggapan-menaker-mengenai-jadwal-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793868290/bsu-2022-sudah-cair-mulai-hari-ini-simak-tanggapan-menaker-mengenai-jadwal-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793868290/bsu-2022-sudah-cair-mulai-hari-ini-simak-tanggapan-menaker-mengenai-jadwal-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793868290/bsu-2022-sudah-cair-mulai-hari-ini-simak-tanggapan-menaker-mengenai-jadwal-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793868493/bsu-2022-akan-cair-ini-nasehat-dari-menaker-dan-kepastian-jadwal-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793868493/bsu-2022-akan-cair-ini-nasehat-dari-menaker-dan-kepastian-jadwal-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793868493/bsu-2022-akan-cair-ini-nasehat-dari-menaker-dan-kepastian-jadwal-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793868493/bsu-2022-akan-cair-ini-nasehat-dari-menaker-dan-kepastian-jadwal-pencairannya
http://www.merdeka.com/uang/pertama-di-indonesia-kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-disabilitas.html
http://www.merdeka.com/uang/pertama-di-indonesia-kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-disabilitas.html
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Gelar Job Fair Khusus 

Disabilitas 

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 (12/7/2022). 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. Founder PT 

Disabilitas Kerja Indonesia, Hasnita Taslim, 

menambahkan, Job Fair Khusus Disabilitas 

merupakan job fair pertama yang pernah 

diselenggarakan di Indonesia. 

11. 12 July 

2022 

Bursa Lowongan Kerja 

Kemnaker Khusus 

Disabilitas Digelar Hari Ini 

dan Besok, Ini Info 

Lengkapnya 

Neutral Tierbonavi.id TEMPO.CO, Jakarta- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar job 

fair atau bursa lowongan kerja pertama 

khusus bagi penyandang disabilitas di 

Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, selama 

dua hari sejak Selasa hingga Rabu, 12 dan 

13 Juli 2022. Job fair tersebut terwujud 

melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) dan 

kerja sama dengan PT Disabilitas Kerja 

Indonesia (PT DKI). "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 Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar 

Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-in-

Interview Disabilitas Kerja Indonesia di 

Jakarta, Selasa 12 Juli 2022. Baca: PT PNM 

http://www.merdeka.com/uang/pertama-di-indonesia-kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-disabilitas.html
http://www.merdeka.com/uang/pertama-di-indonesia-kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-disabilitas.html
http://www.tierbonavi.id/bursa-lowongan-kerja-kemnaker-khusus-disabilitas-digelar-hari-ini-dan-besok-ini-info-lengkapnya-11161.html
http://www.tierbonavi.id/bursa-lowongan-kerja-kemnaker-khusus-disabilitas-digelar-hari-ini-dan-besok-ini-info-lengkapnya-11161.html
http://www.tierbonavi.id/bursa-lowongan-kerja-kemnaker-khusus-disabilitas-digelar-hari-ini-dan-besok-ini-info-lengkapnya-11161.html
http://www.tierbonavi.id/bursa-lowongan-kerja-kemnaker-khusus-disabilitas-digelar-hari-ini-dan-besok-ini-info-lengkapnya-11161.html
http://www.tierbonavi.id/bursa-lowongan-kerja-kemnaker-khusus-disabilitas-digelar-hari-ini-dan-besok-ini-info-lengkapnya-11161.html
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Buka Lowongan Kerja Account Officer di 

Yogyakarta dan Klaten. 

12. 12 July 

2022 

Gugatan Apindo 

Dikabulkan, PTUN Jakarta 

Batalkan UMP 2022 

Positive Hukum Online Kalangan pengusaha di Jakarta bisa 

bernapas lega karena PTUN Jakarta 

mengabulkan gugatan yang dilayangkan 

DPP Apindo Jakarta terhadap Gubernur DKI 

Jakarta terkait terbitnya Kepgub No. 1517 

Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022. 

"Menyatakan batal Keputusan Gubernur 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 

Tahun 2021 tentang Upah Minimum 

Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 

2021," begitu kutipan amar putusan 

perkara No. 11/G/2022/PTUN.JKT 

sebagaimana dilansir sipp.ptun-jakarta, 

Selasa (12/7/2022). Mengingat Kepgub No. 

1517 Tahun 2021 dinyatakan batal, majelis 

hakim PTUN Jakarta juga menghukum 

Gubernur DKI Jakarta mencabut beleid 

tersebut. Sekaligus menerbitkan keputusan 

tata usaha negara yang baru mengenai 

UMP Tahun 2022 berdasarkan rekomendasi 

Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur 

Serikat Pekerja/Buruh 

No:I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 

November 2021 sebesar Rp4.573.845. 

13. 12 July 

2022 

BSU 2022 Tidak Jadi Cair? 

Ini Kata Menaker Ida 

Fauziyah soal Pencairan 

BLT BPJS Ketenagakerjaan 

- Ayo Indonesia 

Neutral Ayoindonesia.

com 

AYOINDONESIA.COM- BSU 2022 tidak jadi 

cair? simak penjelasan pencairan BLT BPJS 

Ketenagakerjaan oleh Menaker Ida 

Fauziyah dalam artikel berikut. Bagi yang 

masih ragu akan cairnya BLT BPJS ini akan 

cair atau tidak jadi, ada kabar baik bahwa 

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) RI, 

Ida Fauziyah, sudah mengeluarkan 

pernyataan terbaru mengenai BSU 2022. 

Belum adanya keterangan lebih lanjut dari 

media sosial Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) mengenai program BSU 2022, 

mengakibatkan para pekerja terus 

bertanya-tanya apakah program yang juga 

dikenal sebagai BLT BPJS Ketenagakerjaan 

ini benar-benar tidak jadi cair. Meskipun 

Kemnaker pernah menyatakan bahwa 

sedang melakukan penyusunan regulasi 

http://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-apindo-dikabulkan--ptun-jakarta-batalkan-ump-2022-lt62cd41edd3c87
http://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-apindo-dikabulkan--ptun-jakarta-batalkan-ump-2022-lt62cd41edd3c87
http://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-apindo-dikabulkan--ptun-jakarta-batalkan-ump-2022-lt62cd41edd3c87
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013868873/bsu-2022-tidak-jadi-cair-ini-kata-menaker-ida-fauziyah-soal-pencairan-blt-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013868873/bsu-2022-tidak-jadi-cair-ini-kata-menaker-ida-fauziyah-soal-pencairan-blt-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013868873/bsu-2022-tidak-jadi-cair-ini-kata-menaker-ida-fauziyah-soal-pencairan-blt-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013868873/bsu-2022-tidak-jadi-cair-ini-kata-menaker-ida-fauziyah-soal-pencairan-blt-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013868873/bsu-2022-tidak-jadi-cair-ini-kata-menaker-ida-fauziyah-soal-pencairan-blt-bpjs-ketenagakerjaan
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BSU 2022, para pekerja tetap meragukan 

BSU 2022 tidak jadi cair. 

14. 12 July 

2022 

Terdampar di Taiwan, 8 

ABK WNI Akhirnya 

Diizinkan Proses 

Pergantian 

Positive Medcom.id Taipei: Kamar Dagang dan Ekonomi (KDEI) 

Taipei telah menerima surat dari Maritime 

and Port Bureau, Ministry of Transportation 

and Communication (MoTC) yang 

mengizinkan proses penggantian delapan 

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 delapan ABK WNI MV 

Jiang Ye yang terdampar dan tidak dibayar 

gaji selama enam bulan di pelabuhan 

Taiwan. "Menindaklanjuti informasi 

tersebut, KDEI Taipei segera berkoordinasi 

dengan MoTC untuk meminta izin 

penggantian ABK dan mendorong tanggung 

jawab pemilik kapal untuk memenuhi hak 

gaji para ABK WNI tersebut dan segera 

menyediakan ABK pengganti," sebut 

keterangan tertulis Kementerian Luar 

Negeri RI, Selasa 12 Juli 2022. 

15. 12 July 

2022 

8 ABK WNI di Taiwan 

Diizinkan Pulang ke 

Indonesia 

Positive Republika Sebelumnya 8 ABK WNI MV Jiang Ye yang 

stranded tidak dibayar gaji selama 6 bulan 

di pelabuhan Taiwan. Surat tersebut 

mengizinkan proses penggantian delapan 

ABK WNI (crew change) melalui pelabuhan 

di Taiwan. Seperti diketahui, selama ini, 

otoritas Taiwan menutup pelabuhannya 

untuk proses pergantian awak kapal karena 

mencegah penyebaran Covid-19. Kantor 

Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei 

telah menerima surat dari Maritime and 

Port Bureau, Ministry of Transportation and 

Communication (MoTC), Selasa 

(12/7/2022). 

16. 12 July 

2022 

8 ABK WNI di Taiwan 

Diizinkan Pulang ke 

Indonesia 

Positive Republika Sebelumnya 8 ABK WNI MV Jiang Ye yang 

stranded tidak dibayar gaji selama 6 bulan 

di pelabuhan Taiwan. Surat tersebut 

mengizinkan proses penggantian delapan 

ABK WNI (crew change) melalui pelabuhan 

di Taiwan. Seperti diketahui, selama ini, 

http://www.medcom.id/internasional/asean/DkqAnppk-terdampar-di-taiwan-8-abk-wni-akhirnya-diizinkan-proses-pergantian
http://www.medcom.id/internasional/asean/DkqAnppk-terdampar-di-taiwan-8-abk-wni-akhirnya-diizinkan-proses-pergantian
http://www.medcom.id/internasional/asean/DkqAnppk-terdampar-di-taiwan-8-abk-wni-akhirnya-diizinkan-proses-pergantian
http://www.medcom.id/internasional/asean/DkqAnppk-terdampar-di-taiwan-8-abk-wni-akhirnya-diizinkan-proses-pergantian
http://republika.co.id/berita/rew3xd335/8-abk-wni-di-taiwan-diizinkan-pulang-ke-indonesia
http://republika.co.id/berita/rew3xd335/8-abk-wni-di-taiwan-diizinkan-pulang-ke-indonesia
http://republika.co.id/berita/rew3xd335/8-abk-wni-di-taiwan-diizinkan-pulang-ke-indonesia
http://www.republika.co.id/berita/rew3xd335/8-abk-wni-di-taiwan-diizinkan-pulang-ke-indonesia
http://www.republika.co.id/berita/rew3xd335/8-abk-wni-di-taiwan-diizinkan-pulang-ke-indonesia
http://www.republika.co.id/berita/rew3xd335/8-abk-wni-di-taiwan-diizinkan-pulang-ke-indonesia
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otoritas Taiwan menutup pelabuhannya 

untuk proses pergantian awak kapal karena 

mencegah penyebaran Covid-19. Kantor 

Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei 

telah menerima surat dari Maritime and 

Port Bureau, Ministry of Transportation and 

Communication (MoTC), Selasa 

(12/7/2022). 

17. 12 July 

2022 

8 ABK WNI di Taiwan 

Diizinkan Pulang ke 

Indonesia 

Positive Harian Aceh Sebelumnya 8 ABK WNI MV Jiang Ye yang 

stranded tidak dibayar gaji selama 6 bulan 

di pelabuhan Taiwan. Surat tersebut 

mengizinkan proses penggantian delapan 

ABK WNI (crew change) melalui pelabuhan 

di Taiwan. Seperti diketahui, selama ini, 

otoritas Taiwan menutup pelabuhannya 

untuk proses pergantian awak kapal karena 

mencegah penyebaran Covid-19. Kantor 

Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei 

telah menerima surat dari Maritime and 

Port Bureau, Ministry of Transportation and 

Communication (MoTC), Selasa 

(12/7/2022). 

18. 12 July 

2022 

Info Loker Juli 2022 

Banjarmasin: Home Credit 

Indonesia Buka Lowongan 

Minimal Lulusan SMA, Ini 

Cara Daftarnya! 

Neutral Pikiran Rakyat 

Bekasi 

Terdapat satu loker yang dibuka PT Home 

Credit Indonesia pada Juli 2022 yang bisa 

dilamar oleh masyarakat Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan. Adapun satu loker yang 

dibuka PT Home Credit Indonesia untuk 

posisi Sales Associate. Loker Sales Associate 

yang dibuka PT Home Credit Indonesia bisa 

dilamar minimal SMA sederajat. Satu loker 

yang dibuka PT Home Credit Indonesia 

untuk posisi Sales Associate untuk 

penempatan Banjarmasin Tengah, 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

19. 12 July 

2022 

Taiwan izinkan delapan 

awak kapal Jiang Ye 

pulang ke Indonesia - 

Positive 24hour.id Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian 

delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang 

Ye agar mereka dapat segera pulang ke 

Indonesia setelah tertahan selama 

beberapa bulan di pelabuhan setempat. 

Kantor dagang dan ekonomi Indonesia 

(KDEI) di Taipei telah menerima surat dari 

Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen 

Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang 

mengizinkan proses penggantian (crew 

http://www.harianaceh.co.id/2022/07/12/8-abk-wni-di-taiwan-diizinkan-pulang-ke-indonesia
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/12/8-abk-wni-di-taiwan-diizinkan-pulang-ke-indonesia
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/12/8-abk-wni-di-taiwan-diizinkan-pulang-ke-indonesia
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124983172/info-loker-juli-2022-banjarmasin-home-credit-indonesia-buka-lowongan-minimal-lulusan-sma-ini-cara-daftarnya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124983172/info-loker-juli-2022-banjarmasin-home-credit-indonesia-buka-lowongan-minimal-lulusan-sma-ini-cara-daftarnya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124983172/info-loker-juli-2022-banjarmasin-home-credit-indonesia-buka-lowongan-minimal-lulusan-sma-ini-cara-daftarnya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124983172/info-loker-juli-2022-banjarmasin-home-credit-indonesia-buka-lowongan-minimal-lulusan-sma-ini-cara-daftarnya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124983172/info-loker-juli-2022-banjarmasin-home-credit-indonesia-buka-lowongan-minimal-lulusan-sma-ini-cara-daftarnya
http://www.24hour.id/taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://www.24hour.id/taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://www.24hour.id/taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
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change) kedelapan 8 WNI itu melalui 

pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan 

Kementerian Luar Negeri RI yang diterima 

di Jakarta, Selasa. Selama ini, otoritas 

Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses 

penggantian awak kapal untuk mencegah 

penyebaran COVID-19. Kedelapan WNI itu 

tertahan dan tidak dibayar gajinya selama 

enam bulan di pelabuhan Taiwan. 

20. 12 July 

2022 

Taiwan izinkan delapan 

awak kapal Jiang Ye 

pulang ke Indonesia 

Positive Antara Jateng Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian 

delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang 

Ye agar mereka dapat segera pulang ke 

Indonesia setelah tertahan selama 

beberapa bulan di pelabuhan setempat. 

Kantor dagang dan ekonomi Indonesia 

(KDEI) di Taipei telah menerima surat dari 

Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen 

Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang 

mengizinkan proses penggantian (crew 

change) kedelapan 8 WNI itu melalui 

pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan 

Kementerian Luar Negeri RI yang diterima 

di Jakarta, Selasa. Selama ini, otoritas 

Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses 

penggantian awak kapal untuk mencegah 

penyebaran COVID-19.Kedelapan WNI itu 

tertahan dan tidak dibayar gajinya selama 

enam bulan di pelabuhan Taiwan. 

Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI 

Taipei segera berkoordinasi dengan pihak 

Departemen Transportasi dan Komunikasi 

Taiwan untuk meminta izin penggantian 

awak kapal. 

21. 12 July 

2022 

Taiwan izinkan delapan 

awak kapal Jiang Ye 

pulang ke Indonesia 

Positive Antara Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian 

delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang 

Ye agar mereka dapat segera pulang ke 

Indonesia setelah tertahan selama 

beberapa bulan di pelabuhan setempat. 

Kantor dagang dan ekonomi Indonesia 

(KDEI) di Taipei telah menerima surat dari 

Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen 

Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang 

mengizinkan proses penggantian ( crew 

change) kedelapan 8 WNI itu melalui 

http://jateng.antaranews.com/internasional/berita/2991101/taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://jateng.antaranews.com/internasional/berita/2991101/taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://jateng.antaranews.com/internasional/berita/2991101/taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://www.antaranews.com/berita/2991101/taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://www.antaranews.com/berita/2991101/taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://www.antaranews.com/berita/2991101/taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
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pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan 

Kementerian Luar Negeri RI yang diterima 

di Jakarta, Selasa. Selama ini, otoritas 

Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses 

penggantian awak kapal untuk mencegah 

penyebaran COVID-19. Kedelapan WNI itu 

tertahan dan tidak dibayar gajinya selama 

enam bulan di pelabuhan Taiwan. 

22. 12 July 

2022 

Nestapa 8 ABK WNI 

Stranded di Taiwan, 6 

Bulan Kerja Tak Digaji, 

Akhirnya Dapat Bantuan 

Pemerintah 

Positive Tribun News Mereka statusnya stranded dan tidak 

dibayar gaji selama 6 bulan dan terkatung-

katung di pelabuhan Taiwan. 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. Kali ini menimpa 8 ABK 

WNI yang bekerja di kapal MV Jiang Ye. 

23. 12 July 

2022 

Tertahan Lama di 

Pelabuhan Taiwan, WNI 

Awak Kapal Jiang Ye 

Akhirnya Bisa Pulang 

Neutral Suara.com Sebanyak 8 warga negara Indonesia atau 

WNI tertahan di Pelabuhan Taiwan selama 

beberapa bulan. Kedelapan WNI itu 

tertahan dan tidak dibayar gajinya selama 

enam bulan di pelabuhan Taiwan. Sebab 

Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian 

delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang 

Ye agar mereka dapat segera pulang ke 

Indonesia. Selama ini, otoritas Taiwan 

menutup pelabuhannya bagi proses 

penggantian awak kapal untuk mencegah 

penyebaran COVID-19. 

24. 12 July 

2022 

Bagi Berminat Bekerja di 

Jepang Silahkan 

Mendaftar Gelanggang 

Remaja Jalan Sudirman 

Positive Nada Riau Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui 

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar resmi 

membuka seleksi peserta program 

pemagangan ke Jepang tahun 2022 di 

Gelanggang Olahraga Remaja, Selasa 

(12/7/2022). 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 

http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/07/12/nestapa-8-abk-wni-stranded-di-taiwan-6-bulan-kerja-tak-digaji-akhirnya-dapat-bantuan-pemerintah
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/07/12/nestapa-8-abk-wni-stranded-di-taiwan-6-bulan-kerja-tak-digaji-akhirnya-dapat-bantuan-pemerintah
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/07/12/nestapa-8-abk-wni-stranded-di-taiwan-6-bulan-kerja-tak-digaji-akhirnya-dapat-bantuan-pemerintah
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/07/12/nestapa-8-abk-wni-stranded-di-taiwan-6-bulan-kerja-tak-digaji-akhirnya-dapat-bantuan-pemerintah
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/07/12/nestapa-8-abk-wni-stranded-di-taiwan-6-bulan-kerja-tak-digaji-akhirnya-dapat-bantuan-pemerintah
http://www.suara.com/news/2022/07/12/114648/tertahan-lama-di-pelabuhan-taiwan-wni-awak-kapal-jiang-ye-akhirnya-bisa-pulang
http://www.suara.com/news/2022/07/12/114648/tertahan-lama-di-pelabuhan-taiwan-wni-awak-kapal-jiang-ye-akhirnya-bisa-pulang
http://www.suara.com/news/2022/07/12/114648/tertahan-lama-di-pelabuhan-taiwan-wni-awak-kapal-jiang-ye-akhirnya-bisa-pulang
http://www.suara.com/news/2022/07/12/114648/tertahan-lama-di-pelabuhan-taiwan-wni-awak-kapal-jiang-ye-akhirnya-bisa-pulang
http://nadariau.com/2022/07/12/bagi-berminat-bekerja-di-jepang-silahkan-mendaftar-gelanggang-remaja-jalan-sudirman
http://nadariau.com/2022/07/12/bagi-berminat-bekerja-di-jepang-silahkan-mendaftar-gelanggang-remaja-jalan-sudirman
http://nadariau.com/2022/07/12/bagi-berminat-bekerja-di-jepang-silahkan-mendaftar-gelanggang-remaja-jalan-sudirman
http://nadariau.com/2022/07/12/bagi-berminat-bekerja-di-jepang-silahkan-mendaftar-gelanggang-remaja-jalan-sudirman
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berangkat ke Jepang senantiasa diberikan 

kesehatan dan selamat dalam mengikut 

seleksi. Syamsuar juga berpesan, peserta 

seleksi bisa mengikuti budaya Jepang yang 

terkenal dengan kedisiplinannya, sehingga 

diharapkan dapat dipraktekkan dalam 

kehidupan pribadi. 

25. 12 July 

2022 

Proyek Bernilai Ratusan 

Juta di Surabaya, Abaikan 

Keselamatan Pekerjaan, 

Penanggung Jawab 

Pekerjaan Perlu di Evaluasi 

Neutral Harian Radar Jangan hanya jadi slogan, dimana banner 

bertuliskan "Utamakan Keselamatan Dalam 

Bekerja" hanya jadi figuran semata Seperti 

yang terlihat di proyek Pembangunan 

plengsengan batu kali 40/120 tinggi 300 

(Jembatan Kandangan), Proyek yang berasal 

dari APBD 2022, yang sedang di kerjakan 

oleh CV Sarana Bina Jasa, dengan nilai 

kontrak Rp. Jawabnya Ditanya perihal 

pekerja tidak pakai APD, iya langsung 

bergegas mengambil alat pelindung diri 

(APD) dan dikasihkan kepada tukang 

(Pekerja). Kecelakaan kerja merupakan 

kejadian yang tidak diinginkan dan bahkan 

tidak diduga yang dapat terjadi dalam 

proses kerja di proyek konstruksi, industri 

ataupun yang berkaitan dengannya yang 

dapat menimbulkan kerugian seperti harta 

benda, properti, waktu, maupun korban 

jiwa Usaha dalam meningkatkan 

keselamatan dan kesehatan kerja, salah 

satunya adalah dengan memberikan 

peralatan perlindungan diri untuk pegawai 

yang bekerja pada lingkungan yang 

menggunakan peralatan yang berbahaya. 

Faktor penyebab kecelakaan kerja salah 

satunya adalah sumber bahaya yang berupa 

keadaan bahaya atau kondisi bahaya, 

misalnya perbuatan bahaya yaitu metode 

kerja yang salah, pekerjaan yang 

membahayakan, lingkungan kerja yang 

tidak aman, sikap kerja yang teledor serta 

tidak memakai alat pelindung diri Bahkan, 

Nasib pekerja kasar (buruh,red) masih 

belum sepenuhnya terjmin. 

http://harianradar.com/2022/07/12/proyek-bernilai-ratusan-juta-di-surabaya-abaikan-keselatan-pekerjaan-penanggung-jawab-pekerjaan-perlu-di-evaluasi
http://harianradar.com/2022/07/12/proyek-bernilai-ratusan-juta-di-surabaya-abaikan-keselatan-pekerjaan-penanggung-jawab-pekerjaan-perlu-di-evaluasi
http://harianradar.com/2022/07/12/proyek-bernilai-ratusan-juta-di-surabaya-abaikan-keselatan-pekerjaan-penanggung-jawab-pekerjaan-perlu-di-evaluasi
http://harianradar.com/2022/07/12/proyek-bernilai-ratusan-juta-di-surabaya-abaikan-keselatan-pekerjaan-penanggung-jawab-pekerjaan-perlu-di-evaluasi
http://harianradar.com/2022/07/12/proyek-bernilai-ratusan-juta-di-surabaya-abaikan-keselatan-pekerjaan-penanggung-jawab-pekerjaan-perlu-di-evaluasi


 

14 

 

26. 12 July 

2022 

Seleksi Peserta Program 

Pemagangan ke Jepang 

Dibuka, Ini Pesan Gubri 

Neutral Infopublik.id Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar resmi 

membuka seleksi peserta program 

pemagangan ke Jepang tahun 2022 di 

Gelanggang Olahraga Remaja, Selasa 

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

sana 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. 

27. 12 July 

2022 

Otoritas Taiwan izinkan 

delapan awal kapal Jiang 

Ye pulang ke Indonesia 

Positive Antara Sumut Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian 

delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang 

Ye agar mereka dapat segera pulang ke 

Indonesia setelah tertahan selama 

beberapa bulan di pelabuhan setempat. 

Kantor dagang dan ekonomi Indonesia 

(KDEI) di Taipei telah menerima surat dari 

Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen 

Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang 

mengizinkan proses penggantian (crew 

change) kedelapan 8 WNI itu melalui 

pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan 

Kementerian Luar Negeri RI yang diterima 

di Jakarta, Selasa. Selama ini, otoritas 

Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses 

penggantian awak kapal untuk mencegah 

penyebaran COVID-19. Kedelapan WNI itu 

tertahan dan tidak dibayar gajinya selama 

enam bulan di pelabuhan Taiwan. 

28. 12 July 

2022 

Otoritas Taiwan izinkan 

delapan awak kapal Jiang 

Ye pulang ke Indonesia 

Positive Antara Sumut Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian 

delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang 

Ye agar mereka dapat segera pulang ke 

Indonesia setelah tertahan selama 

beberapa bulan di pelabuhan setempat. 

Kantor dagang dan ekonomi Indonesia 

(KDEI) di Taipei telah menerima surat dari 

Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen 

http://infopublik.id/kategori/nusantara/648550/seleksi-peserta-program-pemagangan-ke-jepang-dibuka-ini-pesan-gubri
http://infopublik.id/kategori/nusantara/648550/seleksi-peserta-program-pemagangan-ke-jepang-dibuka-ini-pesan-gubri
http://infopublik.id/kategori/nusantara/648550/seleksi-peserta-program-pemagangan-ke-jepang-dibuka-ini-pesan-gubri
http://babel.antaranews.com/berita/286481/otoritas-taiwan-izinkan-delapan-awal-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://babel.antaranews.com/berita/286481/otoritas-taiwan-izinkan-delapan-awal-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://babel.antaranews.com/berita/286481/otoritas-taiwan-izinkan-delapan-awal-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://sumsel.antaranews.com/berita/659641/otoritas-taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://sumsel.antaranews.com/berita/659641/otoritas-taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://sumsel.antaranews.com/berita/659641/otoritas-taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
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Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang 

mengizinkan proses penggantian (crew 

change) kedelapan 8 WNI itu melalui 

pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan 

Kementerian Luar Negeri RI yang diterima 

di Jakarta, Selasa. Selama ini, otoritas 

Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses 

penggantian awak kapal untuk mencegah 

penyebaran COVID-19. Kedelapan WNI itu 

tertahan dan tidak dibayar gajinya selama 

enam bulan di pelabuhan Taiwan. 

29. 12 July 

2022 

Otoritas Taiwan izinkan 

delapan awak kapal Jiang 

Ye segera pulang ke 

Indonesia 

Neutral Antara Sumut Com dengan judul: Taiwan izinkan delapan 

awak kapal Jiang Ye pulang ke Indonesia. 

Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian 

delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang 

Ye agar mereka dapat segera pulang ke 

Indonesia setelah tertahan selama 

beberapa bulan di pelabuhan setempat. 

Kantor dagang dan ekonomi Indonesia 

(KDEI) di Taipei telah menerima surat dari 

Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen 

Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang 

mengizinkan proses penggantian (crew 

change) kedelapan 8 WNI itu melalui 

pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan 

Kementerian Luar Negeri RI yang diterima 

di Jakarta, Selasa. Selama ini, otoritas 

Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses 

penggantian awak kapal untuk mencegah 

penyebaran COVID-19. 

30. 12 July 

2022 

Kemnaker Bersama PT DKI 

Gelar Job Fair Pertama 

yang Khusus Bagi 

Penyandang Disabilitas 

Neutral Jurnas Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 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 

Selasa s.d Rabu, 12 s.d 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 

http://makassar.antaranews.com/berita/406905/otoritas-taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-segera-pulang-ke-indonesia
http://makassar.antaranews.com/berita/406905/otoritas-taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-segera-pulang-ke-indonesia
http://makassar.antaranews.com/berita/406905/otoritas-taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-segera-pulang-ke-indonesia
http://makassar.antaranews.com/berita/406905/otoritas-taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-segera-pulang-ke-indonesia
http://www.jurnas.com/artikel/120409/Kemnaker-Bersama-PT-DKI-Gelar-Job-Fair-Pertama-yang-Khusus-Bagi-Penyandang-Disabilitas
http://www.jurnas.com/artikel/120409/Kemnaker-Bersama-PT-DKI-Gelar-Job-Fair-Pertama-yang-Khusus-Bagi-Penyandang-Disabilitas
http://www.jurnas.com/artikel/120409/Kemnaker-Bersama-PT-DKI-Gelar-Job-Fair-Pertama-yang-Khusus-Bagi-Penyandang-Disabilitas
http://www.jurnas.com/artikel/120409/Kemnaker-Bersama-PT-DKI-Gelar-Job-Fair-Pertama-yang-Khusus-Bagi-Penyandang-Disabilitas
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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 (12/7/2022). Anwar Sanusi 

mengatakan, pemerintah memiliki 

komitmen tinggi dalam memberikan 

keberpihakan kepada penyandang 

disabilitas. 

31. 12 July 

2022 

8 WNI di Taiwan Akhirnya 

Boleh Pulang, 6 Bulan 

Tertahan di Pelabuhan 

Negative Vivanews Kantor dagang dan ekonomi Indonesia 

(KDEI) di Taipei telah menerima surat dari 

Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen 

Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang 

mengizinkan proses penggantian (crew 

change) kedelapan 8 WNI itu melalui 

pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan 

Kementerian Luar Negeri RI yang diterima 

di Jakarta, Selasa. Otoritas Taiwan 

mengizinkan penggantian delapan WNI 

yang menjadi awak kapal Jiang Ye agar 

mereka dapat segera pulang ke Indonesia 

setelah tertahan selama beberapa bulan di 

pelabuhan setempat. Selama ini, otoritas 

Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses 

penggantian awak kapal untuk mencegah 

penyebaran COVID-19. Kedelapan WNI itu 

tertahan dan tidak dibayar gajinya selama 

enam bulan di pelabuhan Taiwan. 

32. 12 July 

2022 

Kikis Pengangguran di 

Banten, Disnakertrans 

Gencar Lakukan 

Pemagangan Berbasis 

Pengguna 

Negative Banten News Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Banten menggelar 

sosialisasi pemagangan berbasis pengguna 

angkatan ke-7, yang dilaksanakan di Aula 

Disnakertrans Kabupaten Lebak, Selasa 

(12/7/2022). Kegiatan sosialisasi tersebut 

dihadiri oleh Kasi Pelatihan dan 

Pemagangan Disnakertrans Provinsi Banten 

Fifin Rosian Alfiah, Kepala Disnakertrans 

Kabupaten Lebak Maman SP, serta 20 

perwakilan perusahaan yang berada di 

Lebak. Di tempat terpisah, Kepala 

Disnakertrans Provinsi Banten Septo 

Kanaldi mengatakan, kegiatan pemagangan 

ini adalah menyosialisasikan terutama 

Permenaker No 6 tahun 2020 terkait 

http://www.viva.co.id/berita/dunia/1496367-8-wni-di-taiwan-akhirnya-boleh-pulang-6-bulan-tertahan-di-pelabuhan
http://www.viva.co.id/berita/dunia/1496367-8-wni-di-taiwan-akhirnya-boleh-pulang-6-bulan-tertahan-di-pelabuhan
http://www.viva.co.id/berita/dunia/1496367-8-wni-di-taiwan-akhirnya-boleh-pulang-6-bulan-tertahan-di-pelabuhan
http://www.bantennews.co.id/kikis-pengangguran-di-banten-disnakertrans-gencar-lakukan-pemagangan-berbasis-pengguna
http://www.bantennews.co.id/kikis-pengangguran-di-banten-disnakertrans-gencar-lakukan-pemagangan-berbasis-pengguna
http://www.bantennews.co.id/kikis-pengangguran-di-banten-disnakertrans-gencar-lakukan-pemagangan-berbasis-pengguna
http://www.bantennews.co.id/kikis-pengangguran-di-banten-disnakertrans-gencar-lakukan-pemagangan-berbasis-pengguna
http://www.bantennews.co.id/kikis-pengangguran-di-banten-disnakertrans-gencar-lakukan-pemagangan-berbasis-pengguna
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penyelenggaraan pemagangan dalam 

negeri. Dan total semuanya ada 9 

angkatan," kata Septo didampingi Kasi 

Pelatihan dan Pemagangan Disnakertrans 

Provinsi Banten, Fifin Rosian Alfiah, Selasa 

(12/7/2022). 

33. 12 July 

2022 

Update! Harga Emas 

Bandung Hari Ini 12 Juli 

2022 Turun Rp3.000 

Positive Ayo Bandung Simak harga emas Bandung hari ini yang 

terpantau kembali turun. Untuk harga emas 

Bandung hari ini Selasa, 12 Juli 2022 

dibanderol di harga Rp966. 000 per satu 

gramnya. Seperti dilansir dari laman resmi 

Logam Mulia Antam, berikut rincian harga 

jual emas Antam Bandung hari ini. : 4 SD di 

Kota Bandung Minim Pendaftar, Satu di 

Antaranya Hanya 3 Siswa. Harga tersebut 

terpantau turun Rp3. 000 dibandingkan 

dengan harga Senin, 11 Juli 2022. : BSU 

2022 Cair Periode Agustus-Desember? 

34. 12 July 

2022 

BSU BLT Subsidi Gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Cair Rp1 Juta untuk 

14 Juta Pekerja Ini 

Positive Ayo Surabaya BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Cair Rp1 Juta bukan 

lagi untuk 8,8 juta pekerja tapi untuk 14 

pekerja yang memenuhi persyaratan. 

AYOSURABAYA.COM-- Kapan BSU BLT 

Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

cair Rp1 juta? Kabar terakhir BSU BLT 

Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

cair pada April lalu sebelum hari raya Idul 

Fitri 2022. Pihak penyelenggara, dalam hal 

ini Kemnaker sempat memberi kabar terkait 

tahapan-tahapan yang harus dilakukan 

sebelum BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 disalurkan. 

35. 12 July 

2022 

Kabar Gembira soal 8 WNI 

Kru Jiang Ye, Terima Kasih 

Taiwan 

Positive Jawa Post 

National 

Network 

Kantor dagang dan ekonomi Indonesia 

(KDEI) di Taipei telah menerima surat dari 

Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen 

Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang 

mengizinkan proses penggantian (crew 

change) kedelapan 8 WNI itu melalui 

pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan 

Kementerian Luar Negeri RI yang diterima 

di Jakarta, Selasa. Otoritas Taiwan 

mengizinkan penggantian delapan WNI 

yang menjadi awak kapal Jiang Ye agar 

mereka dapat segera pulang ke Indonesia 

http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-793869745/update-harga-emas-bandung-hari-ini-12-juli-2022-turun-rp3000
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-793869745/update-harga-emas-bandung-hari-ini-12-juli-2022-turun-rp3000
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-793869745/update-harga-emas-bandung-hari-ini-12-juli-2022-turun-rp3000
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783869938/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-rp1-juta-untuk-14-juta-pekerja-ini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783869938/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-rp1-juta-untuk-14-juta-pekerja-ini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783869938/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-rp1-juta-untuk-14-juta-pekerja-ini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783869938/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-rp1-juta-untuk-14-juta-pekerja-ini
http://www.jpnn.com/news/kabar-gembira-soal-8-wni-kru-jiang-ye-terima-kasih-taiwan
http://www.jpnn.com/news/kabar-gembira-soal-8-wni-kru-jiang-ye-terima-kasih-taiwan
http://www.jpnn.com/news/kabar-gembira-soal-8-wni-kru-jiang-ye-terima-kasih-taiwan
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setelah tertahan selama beberapa bulan di 

pelabuhan setempat. Selama ini, otoritas 

Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses 

penggantian awak kapal untuk mencegah 

penyebaran COVID-19. Kedelapan WNI itu 

tertahan dan tidak dibayar gajinya selama 

enam bulan di pelabuhan Taiwan. 

36. 12 July 

2022 

Otoritas Taiwan izinkan 

delapan awak kapal Jiang 

Ye pulang ke Indonesia 

Positive Antara Riau Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian 

delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang 

Ye agar mereka dapat segera pulang ke 

Indonesia setelah tertahan selama 

beberapa bulan di pelabuhan setempat. 

Kantor dagang dan ekonomi Indonesia 

(KDEI) di Taipei telah menerima surat dari 

Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen 

Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang 

mengizinkan proses penggantian (crew 

change) kedelapan WNI itu melalui 

pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan 

Kementerian Luar Negeri RI yang diterima 

di Jakarta, Selasa. Selama ini, otoritas 

Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses 

penggantian awak kapal untuk mencegah 

penyebaran COVID-19. Kedelapan WNI itu 

tertahan dan tidak dibayar gajinya selama 

enam bulan di pelabuhan Taiwan. 

37. 12 July 

2022 

Kemnaker dan PT DKI 

Gelar Job Fair Khusus 

Penyandang Disabilitas 

Pertama di Indonesia 

Neutral Bisnistoday.co

.id 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 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). Anwar Sanusi pun 

berharap job fair ini menjadi pelopor dan 

pemantik semangat seluruh stakeholders di 

http://riau.antaranews.com/berita/291433/otoritas-taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://riau.antaranews.com/berita/291433/otoritas-taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://riau.antaranews.com/berita/291433/otoritas-taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia
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Indonesia untuk menggelar job fair atau 

bursa kerja yang dikhususkan bagi 

penyandang disabilitas. Founder PT 

Disabilitas Kerja Indonesia, Hasnita Taslim, 

menambahkan, Job Fair Khusus Disabilitas 

merupakan job fair pertama yang pernah 

diselenggarakan di Indonesia. 

38. 12 July 

2022 

Kerja Sama dengan PT 

DKI, Kemnaker Gelar Job 

Fair bagi Penyandang 

Disabilitas 

Positive Suara.com Untuk pertama kali di Indonesia, 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 

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, 12- 13 Juli 2022 dan dalam 

pembukaannya dihadiri oleh Direktur ILO 

Jakarta-Timor Leste, Michiko Miyamoto dan 

Direktur Australian Volunteers Indonesia 

(AVI), Jonathan Hunter. Sekretaris Jenderal 

Kemnaker, Anwar Sanusi 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. 

39. 12 July 

2022 

Kemenaker Gandeng PT 

DKI Gelar Activity Truthful 

bagi Penyandang 

Disabilitas 

Neutral Berita Viral 

Indonesia 

Terbaru 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) 

bermitra dengan PT Disabilitas Kerja 

Indonesia (PT DKI) melalui Pusat Pasar 

Tenaga Kerja (Pasker ID) untuk pertama 

kalinya menggelar bursa kerja pertama 

yang didedikasikan untuk penyandang 

disabilitas di Indonesia. Bursa kerja 

diadakan dari 12-13 Juli 2022 di Gedung 

Pasar Tenaga Kerja Pusat di Jakarta dan 

dihadiri oleh Direktur ILO Jakarta-Timor 

Leste Michiko Miyamoto dan Direktur 

Relawan Australia Indonesia (AVI) Jonathan 

Hunter. Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan Anwar Sanusi 

mengatakan, pemerintah sangat 

http://www.suara.com/bisnis/2022/07/12/133738/kerja-sama-dengan-pt-dki-kemnaker-gelar-job-fair-bagi-penyandang-disabilitas
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/12/133738/kerja-sama-dengan-pt-dki-kemnaker-gelar-job-fair-bagi-penyandang-disabilitas
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/12/133738/kerja-sama-dengan-pt-dki-kemnaker-gelar-job-fair-bagi-penyandang-disabilitas
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/12/133738/kerja-sama-dengan-pt-dki-kemnaker-gelar-job-fair-bagi-penyandang-disabilitas
http://jlksjfdiweslfkj.com/kemenaker-gandeng-pt-dki-gelar-job-fair-bagi-penyandang-disabilitas
http://jlksjfdiweslfkj.com/kemenaker-gandeng-pt-dki-gelar-job-fair-bagi-penyandang-disabilitas
http://jlksjfdiweslfkj.com/kemenaker-gandeng-pt-dki-gelar-job-fair-bagi-penyandang-disabilitas
http://jlksjfdiweslfkj.com/kemenaker-gandeng-pt-dki-gelar-job-fair-bagi-penyandang-disabilitas
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berkomitmen untuk mendukung 

penyandang disabilitas. Mulai dari sisi 

regulasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Penyandang Disabilitas 

menekankan pada pengakuan kesempatan 

kerja bagi penyandang disabilitas di sektor 

publik dan swasta. 

40. 12 July 

2022 

DPR Minta Pemerintah 

Waspadai Varian Baru 

Omicron di India-Cina 

Positive Pontas.id Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 

menemukan dua sub-varian baru Omicron 

di dua negara, yaitu sub-varian BA.2.75 di 

India dan sub-varian BA.5.3.1 atau Bad Ned 

di Cina. "Kemenkes perlu mempelajari pola 

penyebaran virus corona yang sebelumnya 

sempat mewabah, seperti varian Alfa dan 

Delta, khususnya penyebaran virus corona 

yang beberapa waktu lalu mewabah di India 

dan China yang sempat menyebar ke 

sejumlah negara dengan cukup cepat," 

tuturnya. Wakil Ketua DPR Muhaimin 

Iskandar meminta Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) segera berkoordinasi dengan 

WHO untuk mengetahui perkembangan 

sub-varian Omicron yang sampai saat ini 

masih terus berkembang di sejumlah 

negara. Upaya kesiapsiagaan ini diperlukan 

agar bisa dilakukan langkah dan ditentukan 

waktu yang tepat apabila mengharuskan 

kembali diberlakukannya pengetatan 

masuknya pelaku perjalananan luar negeri 

ke Indonesia. 

41. 12 July 

2022 

Sebelum Dikirim Ke LN, 

Gubri Minta Tenaga Kerja 

Migran Harus Memiliki 

Skill dan Keterampilan 

Positive Koranriau.co KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau 

(Gubri) H Syamsuar mendorong 

Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk 

meningkatkan keahlian dan keterampilan 

tenaga migran Indonesia, sebelum dikirim 

ke luar negeri (LN).. Demikian dikatakan 

Gubri saat menghadiri dan meresmikan 

Seleksi Peserta Program Pemagangan ke 

Jepang Tahun 2022, di Gelanggang 

Olahraga Remaja, Selasa (12/7/2022). Lebih 

jauh Gubri, Provinsi Riau yang berbatasan 

dengan Malaysia dan Singapura, banyak 

tenaga migran Indonesia asal Riau yang 

bekerja di negeri tetangga tersebut. Ini 

http://pontas.id/2022/07/12/dpr-minta-pemerintah-waspadai-varian-baru-omicron-di-india-cina
http://pontas.id/2022/07/12/dpr-minta-pemerintah-waspadai-varian-baru-omicron-di-india-cina
http://pontas.id/2022/07/12/dpr-minta-pemerintah-waspadai-varian-baru-omicron-di-india-cina
http://www.koranriau.co/2022/07/sebelum-dikirim-ke-ln-gubri-minta.html
http://www.koranriau.co/2022/07/sebelum-dikirim-ke-ln-gubri-minta.html
http://www.koranriau.co/2022/07/sebelum-dikirim-ke-ln-gubri-minta.html
http://www.koranriau.co/2022/07/sebelum-dikirim-ke-ln-gubri-minta.html
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untuk menghindari banyaknya tenaga kerja 

kita yang 'dikerjai',"tegas Gubri didampingi 

Kepala Disnakertrans Riau H Imron 

Rosyadi.. 

42. 12 July 

2022 

Perdana Job Fair Khusus 

Penyandang Disabilitas, 

Ayo Daftar! 

Neutral Idx Channel Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

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 (12/7/2022). Job fair ini 

dilaksanakan di Gedung Pusat Pasar Kerja, 

Jakarta, sejak 12- 13 Juli 2022. 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. 

43. 12 July 

2022 

Kemnaker dan PT DKI 

Gelar Job Fair Khusus 

Penyandang Disabilitas 

Pertama di Indonesia 

Neutral Herald.id Herald Indonesia, Jakarta- Kementerian 

Ketenagakerjaan melalui Pusat Pasar Kerja 

(Pasker ID) 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 (12/7/2022). Anwar Sanusi 

pun berharap job fair ini menjadi pelopor 

dan pemantik semangat seluruh 

http://www.idxchannel.com/milenomic/perdana-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-ayo-daftar
http://www.idxchannel.com/milenomic/perdana-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-ayo-daftar
http://www.idxchannel.com/milenomic/perdana-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-ayo-daftar
http://herald.id/2022/07/12/kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia
http://herald.id/2022/07/12/kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia
http://herald.id/2022/07/12/kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia
http://herald.id/2022/07/12/kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia
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stakeholders di Indonesia untuk menggelar 

job fair atau bursa kerja yang dikhususkan 

bagi penyandang disabilitas. Job fair ini 

dilaksanakan di Gedung Pusat Pasar Kerja, 

Jakarta, pada Selasa sampai Rabu, atau 12 

Juli sampai 13 Juli 2022. 

44. 12 July 

2022 

Gubri : Tenaga Kerja 

Migran Harus Memiliki 

Keahlian dan 

Keterampilan 

Positive Infopublik.id Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar 

mendorong Kementerian Ketenagakerjaan 

RI untuk meningkatkan keahlian dan 

keterampilan tenaga migran Indonesia. Itu 

dikatakan Gubri saat menghadiri dan 

meresmikan Seleksi Peserta Program 

Pemagangan ke Jepang Tahun 2022, di 

Gelanggang Olahraga Remaja, Selasa 

(12/7/2022). Gubri berharap, peluang dan 

kesempatan yang diberikan Kementerian 

Ketenagakerjaan kepada Riau, seperti 

seleksi peserta program pemagangan ke 

Jepang tahun 2022 yang sekarang 

dilakukan, tidak hanya meningkatkan 

keterampilan saja, tetapi juga dinilai dapat 

mengurangi angka pengangguran. Sehingga 

tenaga kerja migran yang dikirim ke luar 

negeri bisa bekerja layak dengan upah yang 

sesuai. 

45. 12 July 

2022 

Alasan PTUN Hukum Anies 

Turunkan UMP DKI Jadi Rp 

4,5 Juta 

Neutral Detik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

dihukum Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN) Jakarta untuk menurunkan UMP DKI 

Jakarta Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,5 juta. Di 

SK itu menyebutkan UMP DKI Jakarta 2022 

sebesar Rp 4.641.854. ADVERTISEMENT. 

Mengapa PTUN Jakarta menyebut SK Anies 

cacat yuridis?. Duduk sebagai tergugat 

sejumlah pihak, salah satunya DPP Apindo 

DKI Jakarta. 

46. 12 July 

2022 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 

Cair Senilai Rp1 juta, Cek 

Melalui 2 Cara Ini! 

Neutral Ayo Bandung BSU BPJS Ketenagakerjaan cair senilai Rp1 

juta rupiah, lakukan 2 cara ini untuk dapat 

mengetahui Anda terdaftar atau tidak. 

Pemerintah melanjutkan kembali bantuan 

BSU 2022 atau BSU BPJS Ketenagakerjaan, 

program untuk pekerja atau buruh yang 

mempunyai gaji atau upah di bawah Rp3,5 

juta per bulan. Kali ini akan dijelaskan 

mengenai cara melakukan pengecekan 

http://infopublik.id/kategori/nusantara/648576/gubri-tenaga-kerja-migran-harus-memiliki-keahlian-dan-keterampilan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/648576/gubri-tenaga-kerja-migran-harus-memiliki-keahlian-dan-keterampilan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/648576/gubri-tenaga-kerja-migran-harus-memiliki-keahlian-dan-keterampilan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/648576/gubri-tenaga-kerja-migran-harus-memiliki-keahlian-dan-keterampilan
http://news.detik.com/berita/d-6175157/alasan-ptun-hukum-anies-turunkan-ump-dki-jadi-rp-45-juta
http://news.detik.com/berita/d-6175157/alasan-ptun-hukum-anies-turunkan-ump-dki-jadi-rp-45-juta
http://news.detik.com/berita/d-6175157/alasan-ptun-hukum-anies-turunkan-ump-dki-jadi-rp-45-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793870021/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair-senilai-rp1-juta-cek-melalui-2-cara-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793870021/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair-senilai-rp1-juta-cek-melalui-2-cara-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793870021/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair-senilai-rp1-juta-cek-melalui-2-cara-ini
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untuk BSU BPJS Ketenagakerjaan cair senilai 

Rp1 juta ke rekening Anda. : BSU 2022 Cair 

Periode Agustus-Desember? Cek Fakta 

Terbaru Kemnaker soal BSU BPJS 

Ketenagakerjaan. 

47. 12 July 

2022 

Mengapa BSU 2022 Belum 

Cair Hingga Pertengahan 

Juli? Tanda dari Menaker 

Bisa Jadi Akhir Juli 

Negative Ayo Bandung Mengapa BSU 2022 belum cair hingga 

pertengahan Juli? Tanda dari Menaker bisa 

jadi akhir Juli mendatang. Padahal sekarang 

sudah masuk pertengahan Juli. Berikut 

alasan mengapa BSU 2022 belum cair 

hingga pertengahan Juli. : Login dan Cek 

BSU 2022 yang Dicairkan oleh Pihak 

Kementerian Ketenagakerjaan dengan Cara 

Ini. 

48. 12 July 

2022 

Menaker Ida Fauziyah soal 

Pencairan BSU 2022 yang 

Tak Kunjung Cair: Kita 

Tuntaskan Regulasinya! 

Positive Ayo Bandung Menaker Ida Fauziyah menyampaikan 

bahwa pihaknya saat ini sedang tuntaskan 

regulasi penerimaan BSU 2022 agar segera 

bisa cair. Melalui kolom komentar, Ida 

Fauziyah menyebutkan bahwa BSU 2022 

pasti cair, hanya saja saat ini pihaknya 

masih memproses regulasi pencairan dana. 

Proses persiapan Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022 atau yang akrab juga disebut 

sebagai BLT BPJS Ketenagakerjaan sudah 

dijamin oleh Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) RI, Ida Fauziyah. Meskipun sudah 

dipastikan, para pekerja tetap belum puas 

dengan pernyataan dari Menaker tentang 

pencairan BSU 2022 atau BLT BPJS 

Ketenagakerjaan tersebut. 

49. 12 July 

2022 

BSU 2022 Jadi Cair atau 

Tidak? Ini Pernyataan 

Resmi dari Kemnaker 

Neutral Ayo Bandung Inilah informasi menegani BSU 2022 jadi 

cair atau tidak dari Kemnaker. BSU 2022 

jadi cair atau tidak saat ini menjadi 

pertanyaan dari banyak pekerja atau buruh. 

Pasalnya, sejak diumumkan April lalu belum 

ada kepastian pasti BSU 2022 jadi cair atau 

tidak. : Bocoran Terbaru Kemnaker Tentang 

Kapan BSU 2022 Cair, Simak Infonya di Sini!. 

Sejatinya BSU 2022 cair sebelum Hari Raya 

Idul Fitri, namun hingga masuk pertengahan 

Juli masih belum ada kepastian kapan cair. 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793870154/mengapa-bsu-2022-belum-cair-hingga-pertengahan-juli-tanda-dari-menaker-bisa-jadi-akhir-juli
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793870154/mengapa-bsu-2022-belum-cair-hingga-pertengahan-juli-tanda-dari-menaker-bisa-jadi-akhir-juli
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793870154/mengapa-bsu-2022-belum-cair-hingga-pertengahan-juli-tanda-dari-menaker-bisa-jadi-akhir-juli
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793870154/mengapa-bsu-2022-belum-cair-hingga-pertengahan-juli-tanda-dari-menaker-bisa-jadi-akhir-juli
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013870108/menaker-ida-fauziyah-soal-pencairan-bsu-2022-yang-tak-kunjung-cair-kita-tuntaskan-regulasinya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013870108/menaker-ida-fauziyah-soal-pencairan-bsu-2022-yang-tak-kunjung-cair-kita-tuntaskan-regulasinya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013870108/menaker-ida-fauziyah-soal-pencairan-bsu-2022-yang-tak-kunjung-cair-kita-tuntaskan-regulasinya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013870108/menaker-ida-fauziyah-soal-pencairan-bsu-2022-yang-tak-kunjung-cair-kita-tuntaskan-regulasinya
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763868701/bsu-2022-jadi-cair-atau-tidak-ini-pernyataan-resmi-dari-kemnaker
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763868701/bsu-2022-jadi-cair-atau-tidak-ini-pernyataan-resmi-dari-kemnaker
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763868701/bsu-2022-jadi-cair-atau-tidak-ini-pernyataan-resmi-dari-kemnaker


 

24 

 

50. 12 July 

2022 

Gelar Job Fair, Kemenaker 

Dorong Peluang Kerja Bagi 

Penyandang Disabilitas 

Positive Idx Channel Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerja sama 

dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT 

DKI) menggelar Job Fair pertama 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 (12/7/2022). Job fair ini 

dilaksanakan di Gedung Pusat Pasar Kerja, 

Jakarta, pada Selasa-Rabu, 12-13 Juli 2022. 

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. 

51. 12 July 

2022 

Mulai Hari Ini, Kemnaker 

Gelar Job Fair Penyandang 

Disabilitas 

Neutral Sindo News Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 

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 pembukaan Job Fair, Selasa 

(12/7/2022). 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. Founder PT Disabilitas 

http://www.idxchannel.com/milenomic/gelar-job-fair-kemenaker-dorong-peluang-kerja-bagi-penyandang-disabilitas
http://www.idxchannel.com/milenomic/gelar-job-fair-kemenaker-dorong-peluang-kerja-bagi-penyandang-disabilitas
http://www.idxchannel.com/milenomic/gelar-job-fair-kemenaker-dorong-peluang-kerja-bagi-penyandang-disabilitas
http://ekbis.sindonews.com/read/824339/34/mulai-hari-ini-kemnaker-gelar-job-fair-penyandang-disabilitas-1657609672
http://ekbis.sindonews.com/read/824339/34/mulai-hari-ini-kemnaker-gelar-job-fair-penyandang-disabilitas-1657609672
http://ekbis.sindonews.com/read/824339/34/mulai-hari-ini-kemnaker-gelar-job-fair-penyandang-disabilitas-1657609672
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Kerja Indonesia, Hasnita Taslim 

menambahkan Job Fair Khusus Disabilitas 

merupakan job fair pertama yang pernah 

diselenggarakan di Indonesia. 

52. 12 July 

2022 

Pertama Kali, Kemenaker 

Gelar Job Fair Khusus 

Penyandang Disabilitas 

Neutral Inews Portal "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 Kemenaker, Anwar 

Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-in-

Interview Disabilitas Kerja Indonesia di 

Jakarta, Selasa (12/7/2022).. Founder PT 

Disabilitas Kerja Indonesia, Hasnita Taslim, 

menambahkan, Job Fair Khusus Disabilitas 

merupakan job fair pertama yang pernah 

diselenggarakan di Indonesia. Kementerian 

Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) untuk 

pertama kali menggelar Job Fair yang 

dikhususkan bagi penyandang disabilitas di 

Indonesia. Job fair yang merupakan kerja 

sama dengan Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 

dan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) 

ini, berlangsung di Gedung Pusat Pasar 

Kerja, Jakarta, pada 12-13 Juli 2022.. 

53. 12 July 

2022 

Seleksi Peserta Program 

Pemagangan ke Jepang 

Dibuka, Ini Pesan Gubri 

Neutral Ini Riau Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar resmi 

membuka seleksi peserta program 

pemagangan ke Jepang tahun 2022 di 

Gelanggang Olahraga Remaja, Selasa 

(12/7/22). "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.inews.id/finance/bisnis/pertama-kali-kemenaker-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas
http://www.inews.id/finance/bisnis/pertama-kali-kemenaker-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas
http://www.inews.id/finance/bisnis/pertama-kali-kemenaker-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas
http://iniriau.com/berita/33607-seleksi-peserta-program-pemagangan-ke-jepang-dibuka-ini-pesan-gubri.html
http://iniriau.com/berita/33607-seleksi-peserta-program-pemagangan-ke-jepang-dibuka-ini-pesan-gubri.html
http://iniriau.com/berita/33607-seleksi-peserta-program-pemagangan-ke-jepang-dibuka-ini-pesan-gubri.html
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54. 12 July 

2022 

Kemnaker Bersama PT DKI 

Gelar Job Fair Khusus 

Penyandang Disabilitas 

Pertama di Indonesia 

Neutral Progresnews.i

nfo 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 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 (12/7/2022). 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. Founder PT 

Disabilitas Kerja Indonesia, Hasnita Taslim, 

menambahkan, Job Fair Khusus Disabilitas 

merupakan job fair pertama yang pernah 

diselenggarakan di Indonesia. 

55. 12 July 

2022 

Taiwan Izinkan Delapan 

Awak Kapal Jiang Ye 

Pulang ke Indonesia 

Positive Jawa Pos Otoritas Taiwan izinkan penggantian 

delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang 

Ye agar mereka dapat segera pulang ke 

Indonesia. Kantor dagang dan ekonomi 

Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima 

surat dari Biro Kelautan dan Pelabuhan 

Departemen Transportasi dan Komunikasi 

Taiwan yang mengizinkan proses 

penggantian (crew change) kedelapan WNI 

itu melalui pelabuhan di Taiwan, menurut 

keterangan Kementerian Luar Negeri RI 

seperti dilansir dari Antara, Selasa. Selama 

ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhan 

bagi proses penggantian awak kapal untuk 

mencegah penyebaran Covid-19. Kedelapan 

WNI itu tertahan dan tidak dibayar gajinya 

selama enam bulan di Pelabuhan Taiwan. 

56. 12 July 

2022 

UMP DKI Dibatalkan 

PTUN, Ini Perjalanan 

Positive Voi Amar putusan lainnya yakni mewajibkan 

Anies menerbitkan Keputusan Tata Usaha 

http://progresnews.info/2022/07/12/kemnaker-bersama-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-indonesia
http://progresnews.info/2022/07/12/kemnaker-bersama-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-indonesia
http://progresnews.info/2022/07/12/kemnaker-bersama-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-indonesia
http://progresnews.info/2022/07/12/kemnaker-bersama-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-indonesia
http://www.jawapos.com/internasional/12/07/2022/taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://www.jawapos.com/internasional/12/07/2022/taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://www.jawapos.com/internasional/12/07/2022/taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://voi.id/berita/189264/ump-dki-dibatalkan-ptun-ini-perjalanan-ketok-palu-anies-dari-rp4-4-juta-direvisi-jadi-rp4-6-juta-dan-kini-dikembalikan-ke-rekomendasi-dewan-pengupahan
http://voi.id/berita/189264/ump-dki-dibatalkan-ptun-ini-perjalanan-ketok-palu-anies-dari-rp4-4-juta-direvisi-jadi-rp4-6-juta-dan-kini-dikembalikan-ke-rekomendasi-dewan-pengupahan
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'Ketok Palu' Anies dari 

Rp4,4 Juta, Direvisi Jadi 

Rp4,6 Juta dan Kini 

Dikembalikan ke 

Rekomendasi Dewan 

Pengupahan 

Negara yang baru mengenai UMP 2022 

berdasarkan rekomendasi Dewan 

Pengupahan DKI Jakarta yakni unsur serikat 

pekerja/buruh Nomor:I/Depeprov/XI/2021 

pada 15 November 2021 sebesar 

Rp4.573.845. PTUN Jakarta juga 

menghukum Anies selaku tergugat dan para 

tergugat II intervensi secara tanggung 

renteng untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp642.000. Berikut poin penetapan 

UMP DKI, yang kemudian direvisi lalu 

digugat ke PTUN. Gubernur DKI Jakarta 

Anies Baswedan mengatakan, besaran UMP 

ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

serta formula yang ada dalam Pasal 26 dan 

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Pengupahan yang 

berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa 

kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Gubernur 

DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi 

besaran kenaikan upah minimum provinsi 

(UMP) DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar 

5,1 persen. Apindo menggugat Anies karena 

merevisi besaran kenaikan upah minimum 

provinsi (UMP) DKI tahun 2022 dari 0,85 

persen menjadi 5,1 persen. 

57. 12 July 

2022 

Kemnaker Buka Job Fair 

Khusus Penyandang 

Disabilitas 

Neutral Okezone Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 

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," ujar Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, 

saat membuka Job Fair Walk-in-Interview 

Disabilitas Kerja Indonesia di Jakarta, Selasa 

(12/7/2022). Founder PT Disabilitas Kerja 

Indonesia, Hasnita Taslim, menambahkan, 

http://voi.id/berita/189264/ump-dki-dibatalkan-ptun-ini-perjalanan-ketok-palu-anies-dari-rp4-4-juta-direvisi-jadi-rp4-6-juta-dan-kini-dikembalikan-ke-rekomendasi-dewan-pengupahan
http://voi.id/berita/189264/ump-dki-dibatalkan-ptun-ini-perjalanan-ketok-palu-anies-dari-rp4-4-juta-direvisi-jadi-rp4-6-juta-dan-kini-dikembalikan-ke-rekomendasi-dewan-pengupahan
http://voi.id/berita/189264/ump-dki-dibatalkan-ptun-ini-perjalanan-ketok-palu-anies-dari-rp4-4-juta-direvisi-jadi-rp4-6-juta-dan-kini-dikembalikan-ke-rekomendasi-dewan-pengupahan
http://voi.id/berita/189264/ump-dki-dibatalkan-ptun-ini-perjalanan-ketok-palu-anies-dari-rp4-4-juta-direvisi-jadi-rp4-6-juta-dan-kini-dikembalikan-ke-rekomendasi-dewan-pengupahan
http://voi.id/berita/189264/ump-dki-dibatalkan-ptun-ini-perjalanan-ketok-palu-anies-dari-rp4-4-juta-direvisi-jadi-rp4-6-juta-dan-kini-dikembalikan-ke-rekomendasi-dewan-pengupahan
http://voi.id/berita/189264/ump-dki-dibatalkan-ptun-ini-perjalanan-ketok-palu-anies-dari-rp4-4-juta-direvisi-jadi-rp4-6-juta-dan-kini-dikembalikan-ke-rekomendasi-dewan-pengupahan
http://economy.okezone.com/read/2022/07/12/622/2628148/kemnaker-buka-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas
http://economy.okezone.com/read/2022/07/12/622/2628148/kemnaker-buka-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas
http://economy.okezone.com/read/2022/07/12/622/2628148/kemnaker-buka-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas
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Job Fair Khusus Disabilitas merupakan job 

fair pertama yang pernah diselenggarakan 

di Indonesia. 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. 

58. 12 July 

2022 

Job Fair Khusus 

Penyandang Disabilitas 

Pertama 

Neutral Seputar 

Cibubur 

Founder PT Disabilitas Kerja Indonesia, 

Hasnita Taslim, menambahkan, Job Fair 

Khusus Disabilitas merupakan job fair 

pertama yang pernah diselenggarakan di 

Indonesia. - Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 

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 (12/7/2022). 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. 

59. 12 July 

2022 

8 ABK WNI yang 

Terdampar di Taiwan 

selama 6 Bulan dan Tidak 

Digaji, Akhirnya akan 

Dipulangkan 

Neutral Kompas Tv Surat tersebut berisi izin untuk melakukan 

proses penggantian 8 ABK WNI (crew 

change) melalui pelabuhan di Taiwan. 

Sebelumnya beredar informasi mengenai 8 

ABK WNI MV Jiang Ye yang tertahan di 

pelabuhan Taiwan. Mereka juga tidak digaji 

selama 6 bulan di pelabuhan Taiwan. 

JAKARTA, KOMPAS.TV- Sebanyak 8 anak 

buah kapal (ABK) berkewarganegaraan 

Indonesia (WNI) yang terdampar di Taiwan 

http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1784985476/job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1784985476/job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1784985476/job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama
http://www.kompas.tv/article/308317/8-abk-wni-yang-terdampar-di-taiwan-selama-6-bulan-dan-tidak-digaji-akhirnya-akan-dipulangkan
http://www.kompas.tv/article/308317/8-abk-wni-yang-terdampar-di-taiwan-selama-6-bulan-dan-tidak-digaji-akhirnya-akan-dipulangkan
http://www.kompas.tv/article/308317/8-abk-wni-yang-terdampar-di-taiwan-selama-6-bulan-dan-tidak-digaji-akhirnya-akan-dipulangkan
http://www.kompas.tv/article/308317/8-abk-wni-yang-terdampar-di-taiwan-selama-6-bulan-dan-tidak-digaji-akhirnya-akan-dipulangkan
http://www.kompas.tv/article/308317/8-abk-wni-yang-terdampar-di-taiwan-selama-6-bulan-dan-tidak-digaji-akhirnya-akan-dipulangkan
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selama enam bulan dan tidak digaji, 

akhirnya akan dipulangkan. 

60. 12 July 

2022 

Rakernas KSBSI 

Perjuangkan Akses 

Perlindungan Sosial bagi 

Buruh 

Positive Seputar 

Cibubur 

-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. 

61. 12 July 

2022 

Pertama di Indonesia, 

Kemnaker-PT DKI Gelar 

Job Fair Khusus 

Penyandang Disabilitas 

Neutral Jawa Post 

National 

Network 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 

bersama PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT 

DKI) menggelar Job Fair pertama yang 

dikhususkan bagi penyandang disabilitas di 

Indonesia. "Kami mengucapkan terima 

kasih kepada mitra kami menggelar event 

yang bertujuan memberikan ruang 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 berharap job fair ini menjadi 

pelopor dan pemantik semangat seluruh 

stakeholders di Indonesia untuk menggelar 

http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1784985561/rakernas-ksbsi-perjuangkan-akses-perlindungan-sosial-bagi-buruh
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1784985561/rakernas-ksbsi-perjuangkan-akses-perlindungan-sosial-bagi-buruh
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1784985561/rakernas-ksbsi-perjuangkan-akses-perlindungan-sosial-bagi-buruh
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1784985561/rakernas-ksbsi-perjuangkan-akses-perlindungan-sosial-bagi-buruh
http://www.jpnn.com/news/pertama-di-indonesia-kemnaker-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas
http://www.jpnn.com/news/pertama-di-indonesia-kemnaker-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas
http://www.jpnn.com/news/pertama-di-indonesia-kemnaker-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas
http://www.jpnn.com/news/pertama-di-indonesia-kemnaker-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas
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job fair atau bursa kerja yang dikhususkan 

bagi penyandang disabilitas. Founder PT 

Disabilitas Kerja Indonesia Hasnita Taslim 

menambahkan, Job Fair Khusus Disabilitas 

merupakan job fair pertama yang pernah 

diselenggarakan di Indonesia. 

62. 12 July 

2022 

Periksa Sekarang! Ini 

Tanda-tanda BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 

Sudah Cair dan Masuk 

Rekening! - Ayo Indonesia 

Neutral Ayoindonesia.

com 

AYOINDONESIA.COM- Berikut akan dibahas 

tanda-tanda BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 

2022 sudah cair dan masuk Rekening 

penerima. Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) 

2022 atau disebut juga bantuan langsung 

tunai ( BLT ) subsidi gaji Rp1 juta ini 

merupakan program bantuan pemerintah 

melalui Kemnaker via BPJS 

Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan 

menjadi mitra Kemnaker sebagai penyedia 

data pekerja dalam proses penyaluran dana 

BSU BLT subsidi gaji 2022 Rp1 juta. Tanda 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 cair Rp1 Juta dapat 

dilakukan pengecekan pada salso rekening 

Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik 

Negara. 

63. 12 July 

2022 

Pulihkan Ekonomi, 

Thailand Butuh 500. 000 

Pekerja Migran 

Positive Berita Satu Kadin Thailand pada Selasa (12/7/2022) 

mengungkapkan, negaranya membutuhkan 

lebih dari 500. 000 pekerja migran untuk 

bisa berjuang memulihkan kondisi 

ekonominya yang lambat pascapandemi 

Covid-19. Kadin Thailand pada Selasa 

(12/7/2022) mengungkapkan, negaranya 

membutuhkan lebih dari 500. 000 pekerja 

migran untuk bisa berjuang memulihkan 

kondisi ekonominya yang lambat 

pascapandemi Covid-19. Wakil Ketua Kadin 

Thailand Poj Aramwattananont dalam 

jumpa pers di Bangkok mengatakan, 

permintaan pekerja tinggi di sektor padat 

karya termasuk barang pertanian dan 

pengolahan makanan untuk ekspor, 

konstruksi, dan pariwisata dan jasa. Dengan 

rencana tenaga kerja yang lebih baik dan 

kedatangan lebih banyak pekerja, Thailand 

http://www.ayoindonesia.com/regional/pr-013870812/periksa-sekarang-ini-tanda-tanda-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-sudah-cair-dan-masuk-rekening
http://www.ayoindonesia.com/regional/pr-013870812/periksa-sekarang-ini-tanda-tanda-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-sudah-cair-dan-masuk-rekening
http://www.ayoindonesia.com/regional/pr-013870812/periksa-sekarang-ini-tanda-tanda-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-sudah-cair-dan-masuk-rekening
http://www.ayoindonesia.com/regional/pr-013870812/periksa-sekarang-ini-tanda-tanda-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-sudah-cair-dan-masuk-rekening
http://www.ayoindonesia.com/regional/pr-013870812/periksa-sekarang-ini-tanda-tanda-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-sudah-cair-dan-masuk-rekening
http://www.beritasatu.com/news/950633/pulihkan-ekonomi-thailand-butuh-500000-pekerja-migran
http://www.beritasatu.com/news/950633/pulihkan-ekonomi-thailand-butuh-500000-pekerja-migran
http://www.beritasatu.com/news/950633/pulihkan-ekonomi-thailand-butuh-500000-pekerja-migran
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mungkin melihat hampir 3 juta pekerja 

migran pada akhir tahun, katanya. 

64. 12 July 

2022 

Cara Cek BSU 2022: Syarat 

hingga Pencairannya 

Neutral Ayo Bandung Pemerintah kembali menyediakan bantuan 

subsidi upah atau BSU untuk para 

pekerja/buruh dalam penanganan dampak 

Covid-19. Bagi yang masih bingung, berikut 

ini cara cek BSU 2022 beserta syarat dan 

langkahnya. BSU sudah pernah 

diberlakukan pada tahun 2020 dengan 

sasaran pekerja yang memiliki upah di 

bawah Rp 5 juta. Pada tahun 2022, Menteri 

Ketenagakerjaan atau Menaker Ida 

Fauziyah kembali memberlakukan BSU. : 

Mengapa BSU 2022 Belum Cair Hingga 

Pertengahan Juli? 

65. 12 July 

2022 

Kemnaker Gandeng PT DKI 

Gelar Job Fair Khusus 

Penyandang Disabilitas 

Neutral Infopublik.id Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 

bekerja sama dengan PT Disabilitas Kerja 

Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair 

khusus bagi penyandang disabilitas. Job fair 

itu, dilaksanakan pertama kali diladakan di 

Indonesia 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 (12/7/2022). Anwar Sanusi 

mengatakan, pemerintah memiliki 

komitmen tinggi dalam memberikan 

keberpihakan kepada penyandang 

disabilitas. 

66. 12 July 

2022 

Info Lowongan Kerja di 

Batang Jawa Tengah 

Bagian Foreman Produksi 

Neutral Pikiran Rakyat 

Tasikmalaya 

Formasi yang tersedia di PT Wanho 

Industries Indonesia yaitu Foreman 

Produksi. Lokasi PT Wanho Industries 

Indonesia terletak di Banyuputih, 

Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Saat ini PT 

Wanho Industries Indonesia sedang 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793870542/cara-cek-bsu-2022-syarat-hingga-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793870542/cara-cek-bsu-2022-syarat-hingga-pencairannya
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/648601/kemnaker-gandeng-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/648601/kemnaker-gandeng-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/648601/kemnaker-gandeng-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-064985385/info-lowongan-kerja-di-batang-jawa-tengah-bagian-foreman-produksi
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-064985385/info-lowongan-kerja-di-batang-jawa-tengah-bagian-foreman-produksi
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-064985385/info-lowongan-kerja-di-batang-jawa-tengah-bagian-foreman-produksi
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membuka lowongan kerja (loker). Dilansir 

PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun 

Instagram @kemnaker, terdapat beberapa 

kualifikasi dan deskripsi pekerjaan di bagian 

Foreman Prroduksi, Yaitu sebagai berikut:. 

67. 12 July 

2022 

Kalah di PTUN, Anies 

Diminta Turunkan UMP 

DKI Jadi Rp4,5 Juta 

Negative Kompas Tv JAKARTA, KOMPAS.TV- Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta meminta 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

untuk membuat kebijakan baru mengenai 

Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 

2022 menjadi Rp4.573.845. Keputusan ini 

merupakan salah satu pokok sengketa 

keputusan PTUN atas gugatan Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta 

terkait pembatalan revisi Upah Minimum 

Provinsi (UMP) 2022 yang dilakukan 

Gubernur Anies Baswedan. Massa buruh 

berulang kali berdemo di Balai Kota DKI 

Jakarta untuk menuntut Anies merevisi 

besaran UMP DKI Jakarta 2022. Anies pun 

pada akhirnya resmi merevisi besaran 

kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari 

0,85 persen menjadi 5,1 persen. Kepgub 

revisi tersebut menyatakan bahwa UMP DKI 

Jakarta naik sebesar 5.1 persen menjadi 

Rp4.641.854 pada Desember lalu. 

68. 12 July 

2022 

Pusat Pasar Kerja 

Kemnaker dan PT DKI 

Gelar Job Fair Khusus 

Penyandang Disabilitas 

Neutral Wartapembar

uan.co.id 

Pusat Pasar Kerja Kemnaker dan PT DKI 

Gelar Job Fair Khusus Penyandang 

Disabilitas. Jakarta, 

Wartapembaruan.co.idb- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Pusat 

Pasar Kerja (Pasker ID) 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 

Selasa s.d Rabu, 12 s.d 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 

http://www.kompas.tv/article/308350/kalah-di-ptun-anies-diminta-turunkan-ump-dki-jadi-rp4-5-juta
http://www.kompas.tv/article/308350/kalah-di-ptun-anies-diminta-turunkan-ump-dki-jadi-rp4-5-juta
http://www.kompas.tv/article/308350/kalah-di-ptun-anies-diminta-turunkan-ump-dki-jadi-rp4-5-juta
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/pusat-pasar-kerja-kemnaker-dan-pt-dki.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/pusat-pasar-kerja-kemnaker-dan-pt-dki.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/pusat-pasar-kerja-kemnaker-dan-pt-dki.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/pusat-pasar-kerja-kemnaker-dan-pt-dki.html
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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 (12/7/2022). 

69. 12 July 

2022 

Anies Dihukum Turunkan 

UMP, PDIP: Bukti 

Gubernur Sering Langgar 

Aturan 

Negative Detik Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Jakarta menghukum Gubernur Anies 

Baswedan untuk menurunkan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dari 

Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,5 juta. "Saya 

melihat Gubernur Anies sering melanggar 

aturan, sesuatu yang tidak perlu dilakukan, 

mengingat UU 30 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan," kata anggota 

DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, 

Gilbert Simanjuntak, saat dihubungi 

detikcom, Selasa (12/7/2022). Apindo 

menggugat Keputusan Gubernur Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 

2021 tentang Upah Minimum Provinsi 

Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 

yang menyebutkan UMP DKI Jakarta 2022 

sebesar Rp 4.641.854. ADVERTISEMENT 

SCROLL TO RESUME CONTENT. "Sejak awal 

kita sudah menyampaikan agar Gubernur 

mengikuti ketentuan dari Kemenaker soal 

UMP. 

70. 12 July 

2022 

Pembelian Pelatihan Kartu 

Prakerja Gelombang 32 

Berakhir Malam Ini, 

Gunakan Saldonya 

Sebelum Pukul 23.59 WIB 

Neutral Zona Banten Selasa, 12 Juli 2022 pukul 23.59 WIB adalah 

batas akhir penggunaan saldo untuk 

pembelian pelatihan Kartu Prakerja 

gelombang 32. Pihak Kartu Prakerja telah 

mengumumkan hal tersebut melalui 

Instagram resmi @prakerja.go.id. "Malam 

ini pukul 23.59 WIB adalah batas akhir 

pembelian pelatihan untuk kamu penerima 

Gelombang 32 yang belum menggunakan 

saldo pelatihan sama sekali. Segera beli 

pelatihan pertama sebelum saldo pelatihan 

kamu hangus dan akun terblokir!," unggah 

Pihak Kartu Prakerja melalui Instagram, 

pada Selasa, 12 Juli 2022. Sebelum memulai 

pelatihan, penerima Kartu Prakerja wajib 

mengikuti pre-test atau tes awal terlebih 

dahulu di lembaga pelatihan. 

http://news.detik.com/berita/d-6175345/anies-dihukum-turunkan-ump-pdip-bukti-gubernur-sering-langgar-aturan
http://news.detik.com/berita/d-6175345/anies-dihukum-turunkan-ump-pdip-bukti-gubernur-sering-langgar-aturan
http://news.detik.com/berita/d-6175345/anies-dihukum-turunkan-ump-pdip-bukti-gubernur-sering-langgar-aturan
http://news.detik.com/berita/d-6175345/anies-dihukum-turunkan-ump-pdip-bukti-gubernur-sering-langgar-aturan
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-234985844/pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-32-berakhir-malam-ini-gunakan-saldonya-sebelum-pukul-2359-wib
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-234985844/pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-32-berakhir-malam-ini-gunakan-saldonya-sebelum-pukul-2359-wib
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-234985844/pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-32-berakhir-malam-ini-gunakan-saldonya-sebelum-pukul-2359-wib
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-234985844/pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-32-berakhir-malam-ini-gunakan-saldonya-sebelum-pukul-2359-wib
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-234985844/pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-32-berakhir-malam-ini-gunakan-saldonya-sebelum-pukul-2359-wib
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71. 12 July 

2022 

Butuh Pekerjaan? Ini 

Lowongan Kerja di PT 

Permata Karya Jasa Posisi 

Admin Assistant 

Neutral Priangantimur PT Permata Karya Jasa sedang membuka 

lowongan kerja untuk posisi Admin 

Assistant. Karena saat ini PT Permata Karya 

Jasa sedang membuka lowongan kerja 

untuk posisi Admin Assistant. Berikut ini 

lowongan kerja di bulan Juli 2022 untuk 

para pelamar kerja tahun ini. Saat ini PT 

Permata Karya Jasa tengah membuka 

lowongan kerja di bulan Juli 2022. 

72. 12 July 

2022 

Taiwan Izinkan Delapan 

Awak Kapal Jiang Ye 

Pulang ke Indonesia 

Positive Infodenpasar.i

d 

Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian 

delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang 

Ye agar mereka dapat segera pulang ke 

Indonesia setelah tertahan selama 

beberapa bulan di pelabuhan setempat. 

Kantor dagang dan ekonomi Indonesia 

(KDEI) di Taipei telah menerima surat dari 

Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen 

Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang 

mengizinkan proses penggantian (crew 

change) kedelapan 8 WNI itu melalui 

pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan 

Kementerian Luar Negeri RI yang diterima 

di Jakarta, Selasa (12/07/2022). Selama ini, 

otoritas Taiwan menutup pelabuhannya 

bagi proses penggantian awak kapal untuk 

mencegah penyebaran COVID-19. 

Kedelapan WNI itu tertahan dan tidak 

dibayar gajinya selama enam bulan di 

pelabuhan Taiwan. 

73. 12 July 

2022 

Info Lowongan Kerja 

Banjarmasin Posisi Sales 

Associate 

Neutral Pikiran Rakyat 

Tasikmalaya 

Posisi yang tersedia dalam loker kali ini 

yaitu Sales Associate. Dilansir dari 

Kemnaker, terdapat beberapa kualifikasi 

dan deskripsi pekerjaan bagian Sales 

Associate di PT Home Credit Indonesia, 

sebagai berikut:. PT Home Credit Indonesia 

saat ini sedang membuka lowongan kerja 

(loker). PT Home Credit Indonesia terletak 

di Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan. 

74. 12 July 

2022 

Tertahan Enam Bulan, 8 

ABK WNI Diizinkan Taiwan 

Pulang ke Indonesia 

Positive Tempo.co Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian 

delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang 

Ye agar mereka dapat segera pulang ke 

Indonesia setelah tertahan selama enam 

bulan di pelabuhan setempat. Kedelapan 

http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1224986012/butuh-pekerjaan-ini-lowongan-kerja-di-pt-permata-karya-jasa-posisi-admin-assistant
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1224986012/butuh-pekerjaan-ini-lowongan-kerja-di-pt-permata-karya-jasa-posisi-admin-assistant
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1224986012/butuh-pekerjaan-ini-lowongan-kerja-di-pt-permata-karya-jasa-posisi-admin-assistant
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1224986012/butuh-pekerjaan-ini-lowongan-kerja-di-pt-permata-karya-jasa-posisi-admin-assistant
http://www.infodenpasar.id/news/taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia/index.html
http://www.infodenpasar.id/news/taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia/index.html
http://www.infodenpasar.id/news/taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia/index.html
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-064985963/info-lowongan-kerja-banjarmasin-posisi-sales-associate
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-064985963/info-lowongan-kerja-banjarmasin-posisi-sales-associate
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-064985963/info-lowongan-kerja-banjarmasin-posisi-sales-associate
http://dunia.tempo.co/read/1611212/tertahan-enam-bulan-8-abk-wni-diizinkan-taiwan-pulang-ke-indonesia
http://dunia.tempo.co/read/1611212/tertahan-enam-bulan-8-abk-wni-diizinkan-taiwan-pulang-ke-indonesia
http://dunia.tempo.co/read/1611212/tertahan-enam-bulan-8-abk-wni-diizinkan-taiwan-pulang-ke-indonesia
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WNI itu tertahan dan tidak dibayar gajinya 

selama enam bulan di pelabuhan Taiwan. 

Kantor dagang dan ekonomi Indonesia 

(KDEI) di Taipei telah menerima surat dari 

Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen 

Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang 

mengizinkan proses penggantian (crew 

change) kedelapan WNI itu melalui 

pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan 

Kementerian Luar Negeri RI yang diterima 

di Jakarta, Selasa 12 Juli 2022. Selama ini, 

otoritas Taiwan menutup pelabuhannya 

bagi proses penggantian awak kapal untuk 

mencegah penyebaran COVID-19. 

75. 12 July 

2022 

8 ABK WNI di Taiwan yang 

Tak Digaji Diizinkan Pulang 

ke Indonesia 

Positive Idn Times Setidaknya ada delapan anak buah kapal 

(ABK) berkebangsaan Indonesia yang 

terdampar dan tidak mendapatkan haknya 

selama enam bulan di pelabuhan Taiwan. 

Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI 

Taipei segera berkoordinasi dengan 

Kementerian Perhubungan dan Komunikasi 

Taiwan untuk meminta izin penggantian 

delapan ABK WNI tersebut. 1. Indonesia 

mendesak tanggung jawab pemilik kapal. 2. 

Otoritas Taiwan menutup pelabuhannaya 

karena pandemik. 

76. 12 July 

2022 

Kemnaker Buka Job Fair 

Khusus Penyandang 

Disabilitas 

Neutral Sekato JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) melalui Pusat Pasar Kerja 

(Pasker ID) 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," ujar Sekjen Kemnaker, 

Anwar Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-

in-Interview Disabilitas Kerja Indonesia di 

Jakarta, Selasa (12/7/2022). Founder PT 

Disabilitas Kerja Indonesia, Hasnita Taslim, 

http://www.idntimes.com/news/world/sonya-michaella/8-abk-wni-di-taiwan-yang-tak-digaji-diizinkan-pulang-ke-indonesia
http://www.idntimes.com/news/world/sonya-michaella/8-abk-wni-di-taiwan-yang-tak-digaji-diizinkan-pulang-ke-indonesia
http://www.idntimes.com/news/world/sonya-michaella/8-abk-wni-di-taiwan-yang-tak-digaji-diizinkan-pulang-ke-indonesia
http://sekato.id/kemnaker-buka-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas
http://sekato.id/kemnaker-buka-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas
http://sekato.id/kemnaker-buka-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas
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menambahkan, Job Fair Khusus Disabilitas 

merupakan job fair pertama yang pernah 

diselenggarakan di Indonesia. 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. 

77. 12 July 

2022 

Sambut Pitulasan, Perajin 

Peci Goni Kudus Keluarkan 

Edisi Veteran 

Neutral Murianewsco

m 

MURIANEWS, Kudus- Menjelang momen 

17-an Kemerdekaan RI dimanfaatkan oleh 

perajin peci goni di Kabupaten Kudus, Jawa 

Tengah. Owner Sentral Perajin Goni dan 

Pandan Nuswantoro Kudus Nunung Ervana 

mengatakan, melalui produk ini ia ingin 

mengajak masyarakat mengenang 

perjuangan veteran lewat peci. Tempatnya 

di RT 01, RW 04, Desa Piji, Kecamatan 

Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. 

Biasanya kepala dinas di Kudus dan Banser 

(Barisan Ansor Serbaguna, red) juga sering 

pakai," katanya, Selasa (12/7/2022). 

78. 12 July 

2022 

Kemnaker Gelar Job Fair 

Pertama Khusus 

Penyandang Disabilitas 

Neutral Bisnis 

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 Sekretaris Jenderal Kemenaker 

Anwar Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-

in-Interview Disabilitas Kerja Indonesia di 

Jakarta, Selasa (12/7/2022). Job fair 

tersebut terwujud melalui Pusat Pasar Kerja 

(Pasker ID) dan kerja sama dengan PT 

Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI). 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. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) menggelar job fair atau bursa 

kerja pertama khusus bagi penyandang 

disabilitas di Gedung Pusat Pasar Kerja, 

http://www.murianews.com/2022/07/12/301306/sambut-pitulasan-perajin-peci-goni-kudus-keluarkan-edisi-veteran
http://www.murianews.com/2022/07/12/301306/sambut-pitulasan-perajin-peci-goni-kudus-keluarkan-edisi-veteran
http://www.murianews.com/2022/07/12/301306/sambut-pitulasan-perajin-peci-goni-kudus-keluarkan-edisi-veteran
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220712/12/1554103/kemnaker-gelar-job-fair-pertama-khusus-penyandang-disabilitas
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220712/12/1554103/kemnaker-gelar-job-fair-pertama-khusus-penyandang-disabilitas
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220712/12/1554103/kemnaker-gelar-job-fair-pertama-khusus-penyandang-disabilitas
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Jakarta, selama dua hari sejak Selasa hingga 

Rabu, 12 dan 13 Juli 2022. 

79. 12 July 

2022 

Taiwan Izinkan Delapan 

Awak Kapal Jiang Ye 

Pulang ke Indonesia 

Positive Trans 

Indonesia 

TRANSINDONESIA.co | Otoritas Taiwan 

mengizinkan penggantian delapan WNI 

yang menjadi awak kapal Jiang Ye agar 

mereka dapat segera pulang ke Indonesia 

setelah tertahan selama beberapa bulan di 

pelabuhan setempat. Kantor dagang dan 

ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah 

menerima surat dari Biro Kelautan dan 

Pelabuhan Departemen Transportasi dan 

Komunikasi Taiwan yang mengizinkan 

proses penggantian (crew change) 

kedelapan 8 WNI itu melalui pelabuhan di 

Taiwan, menurut keterangan Kementerian 

Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, 

Selasa. Selama ini, otoritas Taiwan menutup 

pelabuhannya bagi proses penggantian 

awak kapal untuk mencegah penyebaran 

COVID-19. Kedelapan WNI itu tertahan dan 

tidak dibayar gajinya selama enam bulan di 

pelabuhan Taiwan. 

80. 12 July 

2022 

8 ABK WNI yang 

Terdampar di Taiwan dan 

Tak Digaji Akhirnya 

Dipulangkan 

Negative Kompas "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," jelas Kemenlu dalam keterangan 

tertulis, Selasa (12/7/2022). Para ABK itu 

diketahui terdampar di Pelabuhan Taiwan 

dan tidak mendapat gaji selama 6 bulan 

bekerja oleh pemilik kapal. Menurut 

Kemenlu, selama ini, otoritas Taiwan 

menutup pelabuhannya untuk proses 

penggantian awak kapal untuk mencegah 

penyebaran Covid-19. JAKARTA, KOMPAS. 

81. 12 July 

2022 

Perjalanan UMP DKI 2022: 

Dinaikkan Anies, Kini 

Harus Turun Jadi Rp 4,5 

Juta 

Neutral Detik PTUN Hukum Anies Harus Turunkan UMP 

Jakarta Jadi Rp 4,5 Juta. Saat itu kenaikan 

UMP DKI hanya 0,85% atau Rp 37.749 

menjadi Rp 4.453.935,536. "Jadi, sudah 

ditetapkan besaran Upah Minimum Provinsi 

DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar Rp 

4.453.935,536 (empat juta empat ratus lima 

puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh 

http://transindonesia.co/2022/07/taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://transindonesia.co/2022/07/taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://transindonesia.co/2022/07/taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/12/16092921/8-abk-wni-yang-terdampar-di-taiwan-dan-tak-digaji-akhirnya-dipulangkan
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/12/16092921/8-abk-wni-yang-terdampar-di-taiwan-dan-tak-digaji-akhirnya-dipulangkan
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/12/16092921/8-abk-wni-yang-terdampar-di-taiwan-dan-tak-digaji-akhirnya-dipulangkan
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/12/16092921/8-abk-wni-yang-terdampar-di-taiwan-dan-tak-digaji-akhirnya-dipulangkan
http://news.detik.com/berita/d-6175399/perjalanan-ump-dki-2022-dinaikkan-anies-kini-harus-turun-jadi-rp-45-juta
http://news.detik.com/berita/d-6175399/perjalanan-ump-dki-2022-dinaikkan-anies-kini-harus-turun-jadi-rp-45-juta
http://news.detik.com/berita/d-6175399/perjalanan-ump-dki-2022-dinaikkan-anies-kini-harus-turun-jadi-rp-45-juta
http://news.detik.com/berita/d-6175399/perjalanan-ump-dki-2022-dinaikkan-anies-kini-harus-turun-jadi-rp-45-juta


 

38 

 

lima lima ratus tiga puluh enam rupiah)," 

ujar Anies, dikutip dari siaran pers PPID DKI 

Jakarta, Senin (22/11/2021). Anies Revisi 

UMP DKI Jadi Rp 4,6 Juta. Anies harus 

menurunkan UMP DKI dari Rp 4,6 juta 

menjadi Rp 4,5 juta. 

82. 12 July 

2022 

Daftar Karyawan 

Dinyatakan Gagal Dapat 

BSU Rp 1 juta Tahun 2022, 

Cek Disini BLT Subsidi Gaji 

Positive Tribun News 

Pontianak 

Berikut daftar nama karyawan atau Pekerja 

yang dinyatakan gagal menerima BSU atau 

BLT Subsidi Gaji dari pemerintah terbaru 

tahun 2022. Namun hingga saat ini sudah 

bulan Juli 2022 BLT Subsidi Gaji senilai Rp 1 

juta tak kunjung cair kepada para karyawan. 

Namun, jika sudah termasuk calon 

penerima BLT Subsidi Gaji yang terdaftar, 

maka akan ditetapkan sebagai calon 

penerima BLT upah oleh kementrian 

ketenagakerjaan. Penjelasan Pemerintah 

soal Subsidi Gaji. 

83. 12 July 

2022 

Kemnaker Apresiasi 

Gelaran Job Fair Khusus 

Disabilitas Pertama di 

Indonesia 

Positive Radar Bangsa RADARBANGSA.COM- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Pusat 

Pasar Kerja (Pasker ID) bekerja sama 

dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT 

DKI) menggelar Job Fair pertama yang 

dikhususkan bagi penyandang disabilitas di 

Indonesia, di Jakarta, Selasa-Rabu 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. 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. Selasa, 12/07/2022 15:19 WIB. 

84. 12 July 

2022 

Pekerja yang Dapat BSU 

2022 Akan Miliki Tanda 

Ini, Cek Tandanya di Link 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Berikut ini tanda-tanda yang akan diterima 

oleh pekerja jika menjadi salah satu 

penerima BSU 2022 Rp1 juta. Pemerintah 

kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah 

atau BSU 2022 kepada para pekerja dari 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/12/daftar-karyawan-dinyatakan-gagal-dapat-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-cek-disini-blt-subsidi-gaji
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/12/daftar-karyawan-dinyatakan-gagal-dapat-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-cek-disini-blt-subsidi-gaji
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/12/daftar-karyawan-dinyatakan-gagal-dapat-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-cek-disini-blt-subsidi-gaji
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/12/daftar-karyawan-dinyatakan-gagal-dapat-bsu-rp-1-juta-tahun-2022-cek-disini-blt-subsidi-gaji
http://www.radarbangsa.com/news/39764/kemnaker-apresiasi-gelaran-job-fair-khusus-disabilitas-pertama-di-indonesia
http://www.radarbangsa.com/news/39764/kemnaker-apresiasi-gelaran-job-fair-khusus-disabilitas-pertama-di-indonesia
http://www.radarbangsa.com/news/39764/kemnaker-apresiasi-gelaran-job-fair-khusus-disabilitas-pertama-di-indonesia
http://www.radarbangsa.com/news/39764/kemnaker-apresiasi-gelaran-job-fair-khusus-disabilitas-pertama-di-indonesia
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094986421/pekerja-yang-dapat-bsu-2022-akan-miliki-tanda-ini-cek-tandanya-di-link-ini-dan-cairkan-blt-total-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094986421/pekerja-yang-dapat-bsu-2022-akan-miliki-tanda-ini-cek-tandanya-di-link-ini-dan-cairkan-blt-total-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094986421/pekerja-yang-dapat-bsu-2022-akan-miliki-tanda-ini-cek-tandanya-di-link-ini-dan-cairkan-blt-total-rp1-juta
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Ini dan Cairkan BLT Total 

Rp1 Juta 

berbagai sektor dengan gaji di bawah Rp3,5 

juta per bulan. Sempat beredar kabar 

bahwa BSU 2022 akan cair pada bulan April 

lalu kepada para pekerja yang memenuhi 

syarat atau kriteria. Nyatanya, hingga saat 

ini penyaluran BSU kepada para pekerja 

belum juga dilaksanakan oleh Kemenaker. 

85. 12 July 

2022 

Tertahan Berbulan-bulan, 

Taiwan Izinkan ABK WNI 

Kapal Jiang Ye Pulang ke 

Indonesia 

Positive Okezone Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian 

delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang 

Ye agar mereka dapat segera pulang ke 

Indonesia setelah tertahan selama 

beberapa bulan di pelabuhan setempat. 

Kantor dagang dan ekonomi Indonesia 

(KDEI) di Taipei telah menerima surat dari 

Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen 

Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang 

mengizinkan proses penggantian (crew 

change) kedelapan WNI itu melalui 

pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan 

Kementerian Luar Negeri RI yang diterima 

di Jakarta, Selasa (12/2/2022). Selama ini, 

otoritas Taiwan menutup pelabuhannya 

bagi proses penggantian awak kapal untuk 

mencegah penyebaran Covid-19. Kedelapan 

WNI itu tertahan dan tidak dibayar gajinya 

selama enam bulan di pelabuhan Taiwan. 

86. 12 July 

2022 

Catat Tanggalnya! Job Fair 

untuk Penyandang 

Disabilitas Pertama yang 

Digelar Kemnaker | 

Pilar.ID 

Neutral Pilar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 

bekerja sama dengan PT Disabilitas Kerja 

Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair 

pertama yang dikhususkan bagi 

penyandang disabilitas di Indonesia. 

Founder PT Disabilitas Kerja Indonesia, 

Hasnita Taslim, menambahkan, Job Fair 

Khusus Disabilitas merupakan job fair 

pertama yang pernah diselenggarakan 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, 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094986421/pekerja-yang-dapat-bsu-2022-akan-miliki-tanda-ini-cek-tandanya-di-link-ini-dan-cairkan-blt-total-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094986421/pekerja-yang-dapat-bsu-2022-akan-miliki-tanda-ini-cek-tandanya-di-link-ini-dan-cairkan-blt-total-rp1-juta
http://news.okezone.com/read/2022/07/12/18/2628260/tertahan-berbulan-bulan-taiwan-izinkan-abk-wni-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://news.okezone.com/read/2022/07/12/18/2628260/tertahan-berbulan-bulan-taiwan-izinkan-abk-wni-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://news.okezone.com/read/2022/07/12/18/2628260/tertahan-berbulan-bulan-taiwan-izinkan-abk-wni-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://news.okezone.com/read/2022/07/12/18/2628260/tertahan-berbulan-bulan-taiwan-izinkan-abk-wni-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia
http://www.pilar.id/catat-tanggalnya-job-fair-untuk-penyandang-disabilitas-pertama-yang-digelar-kemnaker
http://www.pilar.id/catat-tanggalnya-job-fair-untuk-penyandang-disabilitas-pertama-yang-digelar-kemnaker
http://www.pilar.id/catat-tanggalnya-job-fair-untuk-penyandang-disabilitas-pertama-yang-digelar-kemnaker
http://www.pilar.id/catat-tanggalnya-job-fair-untuk-penyandang-disabilitas-pertama-yang-digelar-kemnaker
http://www.pilar.id/catat-tanggalnya-job-fair-untuk-penyandang-disabilitas-pertama-yang-digelar-kemnaker
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Anwar Sanusi di Jakarta. Job fair ini adalah 

pilot project dari PT Disabilitas Kerja yang 

merupakan inisiator, sekaligus 

penyelenggara job fair khusus disabilitas. 

87. 12 July 

2022 

Perjalanan UMP DKI 2022: 

Dinaikkan Anies, Kini 

Harus Turun Jadi Rp4,5 

Juta 

Neutral Aksi.id PTUN Hukum Anies Harus Turunkan UMP 

Jakarta Jadi Rp 4,5 Juta. Saat itu kenaikan 

UMP DKI hanya 0,85% atau Rp 37.749 

menjadi Rp 4.453.935,536. "Jadi, sudah 

ditetapkan besaran Upah Minimum Provinsi 

DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar Rp 

4.453.935,536 (empat juta empat ratus lima 

puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh 

lima lima ratus tiga puluh enam rupiah)," 

ujar Anies, dikutip dari siaran pers PPID DKI 

Jakarta, Senin (22/11/2021). Anies Revisi 

UMP DKI Jadi Rp 4,6 Juta. Polemik revisi 

upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 

masih bergulir. 

88. 12 July 

2022 

Bursa Lowongan Kerja 

Kemnaker Khusus 

Disabilitas Digelar Hari Ini 

dan Besok, Ini Info 

Lengkapnya 

Neutral Obligasi.id TEMPO.CO, Jakarta- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar job 

fair atau bursa lowongan kerja pertama 

khusus bagi penyandang disabilitas di 

Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, selama 

dua hari sejak Selasa hingga Rabu, 12 dan 

13 Juli 2022. Job fair tersebut terwujud 

melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) dan 

kerja sama dengan PT Disabilitas Kerja 

Indonesia (PT DKI). "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 Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar 

Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-in-

Interview Disabilitas Kerja Indonesia di 

Jakarta, Selasa 12 Juli 2022. Baca: PT PNM 

Buka Lowongan Kerja Account Officer di 

Yogyakarta dan Klaten. 

89. 12 July 

2022 

Bursa Lowongan Kerja 

Kemnaker Khusus 

Disabilitas Digelar Hari Ini 

Neutral Tempo.co Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menggelar job fair atau bursa lowongan 

kerja pertama khusus bagi penyandang 

http://aksi.id/artikel/76712/Perjalanan-UMP-DKI-2022-Dinaikkan-Anies-Kini-Harus-Turun-Jadi-Rp45-Juta
http://aksi.id/artikel/76712/Perjalanan-UMP-DKI-2022-Dinaikkan-Anies-Kini-Harus-Turun-Jadi-Rp45-Juta
http://aksi.id/artikel/76712/Perjalanan-UMP-DKI-2022-Dinaikkan-Anies-Kini-Harus-Turun-Jadi-Rp45-Juta
http://aksi.id/artikel/76712/Perjalanan-UMP-DKI-2022-Dinaikkan-Anies-Kini-Harus-Turun-Jadi-Rp45-Juta
http://obligasi.id/external/315211
http://obligasi.id/external/315211
http://obligasi.id/external/315211
http://obligasi.id/external/315211
http://obligasi.id/external/315211
http://bisnis.tempo.co/read/1611290/bursa-lowongan-kerja-kemnaker-khusus-disabilitas-digelar-hari-ini-dan-besok-ini-info-lengkapnya
http://bisnis.tempo.co/read/1611290/bursa-lowongan-kerja-kemnaker-khusus-disabilitas-digelar-hari-ini-dan-besok-ini-info-lengkapnya
http://bisnis.tempo.co/read/1611290/bursa-lowongan-kerja-kemnaker-khusus-disabilitas-digelar-hari-ini-dan-besok-ini-info-lengkapnya
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dan Besok, Ini Info 

Lengkapnya 

disabilitas di Gedung Pusat Pasar Kerja, 

Jakarta, selama dua hari sejak Selasa hingga 

Rabu, 12 dan 13 Juli 2022. Job fair tersebut 

terwujud melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker 

ID) dan kerja sama dengan PT Disabilitas 

Kerja Indonesia (PT DKI). "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 Sekretaris Jenderal Kemenaker 

Anwar Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-

in-Interview Disabilitas Kerja Indonesia di 

Jakarta, Selasa 12 Juli 2022. 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. 

90. 12 July 

2022 

8 ABK WNI yang 

Terdampar di Taiwan dan 

Tak Digaji Akhirnya 

Dipulangkan 

Negative Matain.id "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," jelas Kemenlu dalam keterangan 

tertulis, Selasa (12/7/2022). Para ABK itu 

diketahui terdampar di Pelabuhan Taiwan 

dan tidak mendapat gaji selama 6 bulan 

bekerja oleh pemilik kapal. Menurut 

Kemenlu, selama ini, otoritas Taiwan 

menutup pelabuhannya untuk proses 

penggantian awak kapal untuk mencegah 

penyebaran Covid-19. Sebanyak 8 Warga 

Negara Indonesia (WNI) yang bekerja 

sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal MV 

Jiang Ye akhirnya akan dipulangkan. 

91. 12 July 

2022 

Gugatan atas Revisi UMP 

Jakarta Dikabulkan PTUN, 

Ini Respons Apindo 

Neutral Kompas Tv JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Ketua Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta 

Nurjaman mengatakan pihaknya menerima 

keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN) DKI Jakarta atas gugatan terkait 

http://bisnis.tempo.co/read/1611290/bursa-lowongan-kerja-kemnaker-khusus-disabilitas-digelar-hari-ini-dan-besok-ini-info-lengkapnya
http://bisnis.tempo.co/read/1611290/bursa-lowongan-kerja-kemnaker-khusus-disabilitas-digelar-hari-ini-dan-besok-ini-info-lengkapnya
http://www.matain.id/article/10009/2022/0712/8-abk-wni-yang-terdampar-di-taiwan-dan-tak-digaji-akhirnya-dipulangkan.html
http://www.matain.id/article/10009/2022/0712/8-abk-wni-yang-terdampar-di-taiwan-dan-tak-digaji-akhirnya-dipulangkan.html
http://www.matain.id/article/10009/2022/0712/8-abk-wni-yang-terdampar-di-taiwan-dan-tak-digaji-akhirnya-dipulangkan.html
http://www.matain.id/article/10009/2022/0712/8-abk-wni-yang-terdampar-di-taiwan-dan-tak-digaji-akhirnya-dipulangkan.html
http://www.kompas.tv/article/308406/gugatan-atas-revisi-ump-jakarta-dikabulkan-ptun-ini-respons-apindo
http://www.kompas.tv/article/308406/gugatan-atas-revisi-ump-jakarta-dikabulkan-ptun-ini-respons-apindo
http://www.kompas.tv/article/308406/gugatan-atas-revisi-ump-jakarta-dikabulkan-ptun-ini-respons-apindo
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pembatalan revisi Upah Minimum Provinsi 

(UMP) 2022 oleh Gubernur Anies 

Baswedan. Padahal, Apindo mengajukan 

gugatan untuk mengembalikan kenaikan 

UMP Jakarta 2022 sebesar 0,85 persen atau 

Rp37 ribu sesuai dengan Kepgub Gubernur 

DKI Jakarta No. 1395 Tahun 2021 tentang 

Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 

tanggal 19 November 2021. Salah satu 

pokok sengketa keputusan PTUN ialah 

meminta Anies menerbitkan kebijakan baru 

yang menurunkan nominal UMP DKI Jakarta 

2022 menjadi Rp4.573.845. "Mewajibkan 

kepada Tergugat menerbitkan Keputusan 

Tata Usaha Negara yang baru mengenai 

Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 

berdasar Rekomendasi Dewan Pengupahan 

DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/. Terkait 

keputusan ini, Nurjaman mengatakan 

timnya akan berbicara terlebih dahulu dan 

berharap dapat duduk bersama Pemerintah 

Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar polemik 

tidak berkepanjangan. 

92. 12 July 

2022 

BSU 2022 Kapan Cair? Ini 

Kata Kemnaker, Cek Nama 

Aktif BPJS 

Ketenagakerjaan di 

sso.bpjsketenagakerjaan.g

o.id 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Simak penjelasan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan cara cek 

nama aktif BPJS Ketenagakerjaan di 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Memasuki 

bulan Juli 2022, pekerja masih 

mempertanyakan BSU 2022 kapan cair 

karena Kemnaker belum juga menggulirkan 

dananya sejak diumumkan pada April lalu. 

Menjawab pertanyaan BSU 2022 kapan 

cair, Kemnaker sudah beberapa kali 

membuat klarifikasi, baik melalui media 

sosial resminya, maupun dalam pernyataan 

dalam wawancara media. Tidak hanya 

Kemnaker, pihak BPJS Ketenagakerjaan juga 

memberikan klarifikasi mengenai BSU 2022 

kapan cair. Dikutip Pikiranrayat-Depok.com 

dari Instagram resminya, Kemnaker 

menjelaskan alasan BSU 2022 belum juga 

cair. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094986908/bsu-2022-kapan-cair-ini-kata-kemnaker-cek-nama-aktif-bpjs-ketenagakerjaan-di-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094986908/bsu-2022-kapan-cair-ini-kata-kemnaker-cek-nama-aktif-bpjs-ketenagakerjaan-di-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094986908/bsu-2022-kapan-cair-ini-kata-kemnaker-cek-nama-aktif-bpjs-ketenagakerjaan-di-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094986908/bsu-2022-kapan-cair-ini-kata-kemnaker-cek-nama-aktif-bpjs-ketenagakerjaan-di-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094986908/bsu-2022-kapan-cair-ini-kata-kemnaker-cek-nama-aktif-bpjs-ketenagakerjaan-di-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094986908/bsu-2022-kapan-cair-ini-kata-kemnaker-cek-nama-aktif-bpjs-ketenagakerjaan-di-ssobpjsketenagakerjaangoid
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93. 12 July 

2022 

Job Fair Khusus 

Penyandang Disabilitas 

Pertama di Indonesia 

Neutral Liputan.co.id Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerjasama 

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 (12/7/2022). 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. Founder PT 

Disabilitas Kerja Indonesia, Hasnita Taslim, 

menambahkan, Job Fair Khusus Disabilitas 

merupakan job fair pertama yang pernah 

diselenggarakan di Indonesia. 

94. 12 July 

2022 

Bupati Adipati Siap 

bermitra Dan 

Mensukseskan Program 

PBD DPN Perkasa Way 

Kanan 

Positive Media 

Transparancy 

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya 

sambut baik keberadaan Dewan 

Pertukangan Nasional Perkumpulan Tukang 

Bangunan Indonesia (DPN Perkasa) 

Pengurus Bedeng Daerah (PBD) Way Kanan. 

Selain itu, Bupati Adipati juga siap bermitra 

guna menyukseskan program-program 

kerja PBD DPN Perkasa Way Kanan. Hal itu 

disampaikan Adipati saat menerima 

kunjungan pengurus PBD DPN Perkasa Way 

Kanan di ruang kerjanya. Dalam 

kunjungannya ke Kantor Bupati Way Kanan, 

Pengurus DPN Perkasa PBD Way Kanan 

menjelaskan sejarah berdirinya DPN 

Perkasa. 

95. 12 July 

2022 

Keberadaan BLK UPT 

Sangat Strategis Untuk 

Melayani Kebutuhan 

Pasar Kerja 

Positive Pripos Terkait Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), 

Jayapura, Provinsi Papua yang sudah dalam 

penanganan Kementerian Ketenagakerjaan 

untuk menjadi BLK UPT, Heru Wibowo 

http://liputan.co.id/2022/07/job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia
http://liputan.co.id/2022/07/job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia
http://liputan.co.id/2022/07/job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia
http://www.mediatransparancy.com/bupati-adipati-siap-bermitra-dan-mensukseskan-program-pbd-dpn-perkasa-way-kanan
http://www.mediatransparancy.com/bupati-adipati-siap-bermitra-dan-mensukseskan-program-pbd-dpn-perkasa-way-kanan
http://www.mediatransparancy.com/bupati-adipati-siap-bermitra-dan-mensukseskan-program-pbd-dpn-perkasa-way-kanan
http://www.mediatransparancy.com/bupati-adipati-siap-bermitra-dan-mensukseskan-program-pbd-dpn-perkasa-way-kanan
http://www.mediatransparancy.com/bupati-adipati-siap-bermitra-dan-mensukseskan-program-pbd-dpn-perkasa-way-kanan
http://pripos.id/keberadaan-blk-upt-sangat-strategis-untuk-melayani-kebutuhan-pasar-kerja
http://pripos.id/keberadaan-blk-upt-sangat-strategis-untuk-melayani-kebutuhan-pasar-kerja
http://pripos.id/keberadaan-blk-upt-sangat-strategis-untuk-melayani-kebutuhan-pasar-kerja
http://pripos.id/keberadaan-blk-upt-sangat-strategis-untuk-melayani-kebutuhan-pasar-kerja
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mengatakan, BLKI Jayapura dapat menjadi 

BLK UPT di wilayah timur Indonesia yang 

sangat luar biasa, selain melayani untuk 

masyarakat Papua bahkan sampai melayani 

masyarakat negara tetangga, itu menurut 

kami sangat luar biasa, karena BLK harus 

mampu melayani kebutuhan pasar kerja, 

Pungkas Heru Wibowo. Kami memiliki 

fungsu untuk melaksanakan pelatihan dan 

kita juga ada kerjasama pelatihan dengan 

dunia usaha dan dunia industri selain itu 

kami juga melasanakan fasilitasi untuk 

program bantuan bagi Balai Latihan Kerja 

(BLK) ) Unit Pelaksana Tehnik Dinas Daerah 

(UPTD) yang dimiiki oleh Kabupaten dan 

Kota. Hal ini disampaikan Kepala Balai Besar 

Pengembangan Latihan Kerja, Kementerian 

Ketenagakerjaan, Semarang, Heru Wibowo 

saat memberikan pemaparan pada acara 

kunjungan Komisi IX DPR-RI di Jayapura, 

Papua, Selasa 12 Juli 2022. Heru Wibowo 

menambahkan, Dalam rangka 

memberdayakan BLK-BLk Kabupaten kita 

memberikan program bantuan selain itu 

ada juga bantuan peralatan dan bantuan 

yang tidak diberikan kepada BLK 

Kabupaten/Kota kami juga memberikan ke 

BLK Komunitas. 

96. 12 July 

2022 

Anies Kalah dari 

Pengusaha, UMP DKI Rp 

4,6 Juta Dibatalkan 

Negative Jawa Post 

National 

Network 

Anies sebelumnya menaikkan UMP 2022 di 

DKI 5,1 persen menjadi Rp 4.641.854 dari 

ketetapan sebelumnya hanya 0,85 persen 

Rp 4.453.935. Tindakan ini diprotes para 

pengusaha yang merasa tak diajak 

berdiskusi. PTUN Jakarta melalui laman 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara 

(SIPP) di Jakarta membatalkan Keputusan 

Gubernur (Kepgub) Anies Rasyid Baswedan 

mengenai revisi UMP DKI 2022 tersebut. 

Kebijakan ini juga bertolak belakang dengan 

keputusan Kementerian Ketenagakerjaan 

yang hanya menaikkan UMP DKI 1,09 

persen atau ada penambahan Rp 38 ribu. 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI 

Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi 

http://www.jpnn.com/news/anies-kalah-dari-pengusaha-ump-dki-rp-46-juta-dibatalkan
http://www.jpnn.com/news/anies-kalah-dari-pengusaha-ump-dki-rp-46-juta-dibatalkan
http://www.jpnn.com/news/anies-kalah-dari-pengusaha-ump-dki-rp-46-juta-dibatalkan
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Pengusaha Indonesia (Apindo) tentang 

upah minimum provinsi (UMP). 

97. 12 July 

2022 

BSU BLT Subsidi Gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Cair Agustus? Cek 

Segera Daftar Penerima! 

Neutral Ayo Surabaya BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 cair seperti tahun 

lalu bulan Agustus? AYOSURABAYA.COM-- 

Jadwal penyaluran dana BSU BLT subsidi 

gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 belum 

juga dirilis pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). Para pekerja 

calon penerima dana pun tak henti-

hentinya menanyakan kapan BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

cair melalui kolom komentar Instagram 

resmi Kemnaker. Kendati tak ada informasi 

pasti dari pemerintah, tak ada salahnya 

para pekerja lebih dulu melakukan 

pengcekan daftar nama penerima BSU BLT 

Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

melalui website resmi Kemnaker. 

98. 12 July 

2022 

Kemnaker - PT DKI Gelar 

'Job Fair' Khusus 

Penyandang Disabilitas 

Neutral Pewartasatu.c

om 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 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 

Selasa s.d Rabu, 12 s.d 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 (12/7/2022). Anwar Sanusi 

mengatakan, pemerintah memiliki 

komitmen tinggi dalam memberikan 

keberpihakan kepada penyandang 

disabilitas. 

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783872165/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-agustus-cek-segera-daftar-penerima
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783872165/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-agustus-cek-segera-daftar-penerima
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783872165/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-agustus-cek-segera-daftar-penerima
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783872165/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-agustus-cek-segera-daftar-penerima
http://pewartasatu.com/kemnaker-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas
http://pewartasatu.com/kemnaker-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas
http://pewartasatu.com/kemnaker-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas
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99. 12 July 

2022 

Perajin Limbah Goni di 

Kudus Butuh Perhatian 

Pemerintah 

Negative Murianewsco

m 

MURIANEWS, Kudus- Perajin kain goni di 

Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ingin 

diperhatikan Pemerintah Kabupaten 

(Pemkab) Kudus, Jawa Tengah. Owner 

Sentral Pengrajin Goni dan Pandan 

Nuswantoro Kudus, Nunung Ervana 

mengatakan, pihaknya berharap agar 

perajin limbah kain goni diperhatikan 

Pemkab Kudus. "Misalnya Pemkab Kudus 

mengimbau agar instansi di Kudus memakai 

peci goni. Dipadukan dengan pakaian 

Kudusan. 

100. 12 July 

2022 

Kemnaker dan PT DKI 

Gelar Job Fair Khusus 

Penyandang Disabilitas 

Pertama di Indonesia 

Neutral Harianbhiraw

a.co.id 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 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 (12/7/2022). 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. Founder PT 

Disabilitas Kerja Indonesia, Hasnita Taslim, 

menambahkan, Job Fair Khusus Disabilitas 

merupakan job fair pertama yang pernah 

diselenggarakan di Indonesia. 

101. 12 July 

2022 

Info Loker: Dibutuhkan 

Lulusan SMA Sederajat, PT 

Home Credit Indonesia 

Buka Lowongan 

Positive Pikiran Rakyat 

Bekasi 

PT Home Credit Indonesia sedang 

membuka lowongan bagi Anda yang fresh 

graduate maupun berpengalaman. PT 

Home Credit Indonesia merupakan 

perusahaan pembiayaan yang memberikan 

layanan pembiayaan bagi pelanggan yang 

berbelanja secara online maupun offline. 

http://www.murianews.com/2022/07/12/301351/perajin-dari-limbah-goni-di-kudus-butuh-perhatian-pemerintah
http://www.murianews.com/2022/07/12/301351/perajin-dari-limbah-goni-di-kudus-butuh-perhatian-pemerintah
http://www.murianews.com/2022/07/12/301351/perajin-dari-limbah-goni-di-kudus-butuh-perhatian-pemerintah
http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia
http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia
http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia
http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124985470/info-loker-dibutuhkan-lulusan-sma-sederajat-pt-home-credit-indonesia-buka-lowongan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124985470/info-loker-dibutuhkan-lulusan-sma-sederajat-pt-home-credit-indonesia-buka-lowongan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124985470/info-loker-dibutuhkan-lulusan-sma-sederajat-pt-home-credit-indonesia-buka-lowongan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124985470/info-loker-dibutuhkan-lulusan-sma-sederajat-pt-home-credit-indonesia-buka-lowongan
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"PT Home Credit Indonesia membuka 

kesempatan bagimu untuk mengisi formasi 

yang tersedia. Adapun posisi yang sedang 

dibutuhkan PT Home Credit Indonesia yaitu 

sebagai Sales Associate. 

102. 12 July 

2022 

Wah! Kini Ada Job Fair 

Khusus untuk Penyandang 

Disabilitas pada 12&13 Juli 

2022, Cek Lokasinya! 

Neutral Monitor 

Indonesia 

Job fair ini dilaksanakan di Gedung Pusat 

Pasar Kerja, Jakarta, pada Selasa sampai 

Rabu, 12 dan 13 Juli 2022. Job Fair pertama 

yang dikhususkan untuk 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," ucap Sekjen Kemnaker, Anwar 

Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-in-

Interview Disabilitas Kerja Indonesia di 

Jakarta, Selasa (12/7). Anwar Sanusi 

berharap job fair ini menjadi pelopor 

semangat seluruh stakeholders di Indonesia 

untuk menggelar job fair yang dikhususkan 

bagi para penyandang disabilitas. 

103. 12 July 

2022 

Kala Keputusan Anies 

Naikkan Upah Minimum 

Buruh Dibatalkan 

Pengadilan |Republika 

Online 

Negative Republika Gugatan Apindo DKI Jakarta terhadap 

Keputusan Gubernur (Kepgub) Anies Rasyid 

Baswedan, terkait revisi UMP DKI 2022 

dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) DKI Jakarta. Kepgub Anies 

yang dibatalkan oleh PTUN bernomor 1517 

Tahun 2021 tentang Upah Minimum 

Provinsi (UMP) 2022. - Pengemudi Truk di 

Korsel Tuntut Jaminan Upah Minimum. - 

Volkswagen Brasil Pangkas Upah karena 

Kekurangan Suku Cadang Mobil. 

104. 12 July 

2022 

Gubri Minta Naker Migran 

Harus Memiliki Keahlian 

dan Keterampilan 

Positive Riau Lantang PEKANBARU- Gubernur Riau (Gubri) 

Syamsuar mendorong Kementerian 

Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan 

keahlian dan keterampilan tenaga migran 

Indonesia. Itu dikatakan Gubri saat 

menghadiri dan meresmikan Seleksi Peserta 

Program Pemagangan ke Jepang Tahun 

2022, di Gelanggang Olahraga Remaja, 

http://monitorindonesia.com/2022/07/wah-kini-ada-job-fair-khusus
http://monitorindonesia.com/2022/07/wah-kini-ada-job-fair-khusus
http://monitorindonesia.com/2022/07/wah-kini-ada-job-fair-khusus
http://monitorindonesia.com/2022/07/wah-kini-ada-job-fair-khusus
http://www.republika.co.id/berita/rewnrg409/kala-keputusan-anies-naikkan-upah-minimum-buruh-dibatalkan-pengadilan
http://www.republika.co.id/berita/rewnrg409/kala-keputusan-anies-naikkan-upah-minimum-buruh-dibatalkan-pengadilan
http://www.republika.co.id/berita/rewnrg409/kala-keputusan-anies-naikkan-upah-minimum-buruh-dibatalkan-pengadilan
http://www.republika.co.id/berita/rewnrg409/kala-keputusan-anies-naikkan-upah-minimum-buruh-dibatalkan-pengadilan
http://www.republika.co.id/berita/rewnrg409/kala-keputusan-anies-naikkan-upah-minimum-buruh-dibatalkan-pengadilan
http://riaulantang.com/gubri-minta-naker-migran-harus-memiliki-keahlian-dan-keterampilan
http://riaulantang.com/gubri-minta-naker-migran-harus-memiliki-keahlian-dan-keterampilan
http://riaulantang.com/gubri-minta-naker-migran-harus-memiliki-keahlian-dan-keterampilan
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Selasa (12/7/2022). Gubri berharap, 

peluang dan kesempatan yang diberikan 

Kementerian Ketenagakerjaan kepada Riau, 

seperti seleksi peserta program 

pemagangan ke Jepang tahun 2022 yang 

sekarang dilakukan, tidak hanya 

meningkatkan keterampilan saja, tetapi 

juga dinilai dapat mengurangi angka 

pengangguran. Sehingga tenaga kerja 

migran yang dikirim ke luar negeri bisa 

bekerja layak dengan upah yang sesuai. 

105. 12 July 

2022 

PKS Bela Anies yang 

Dituding PDIP Sering 

Langgar Aturan 

Negative Detik PDIP mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan yang dinilai sering melanggar 

aturan usai terbitnya putusan PTUN 

menurunkan Upah Minimum Provinsi 

(UMP) DKI Jakarta. PKS membela Anies. Di 

sisi lain, Anggota Komisi B itu menghormati 

putusan PTUN Jakarta yang menghukum 

Anies menurunkan besaran UMP DKI 

Jakarta menjadi Rp 4,6 juta. Itu semua 

prosedur dijalankan, nggak menyalahi 

aturan," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI 

Jakarta Achmad Yani saat dihubungi, Selasa 

(12/7/2022). 

106. 12 July 

2022 

Fatayat NU Gelar Kongres 

Ke-16 di Palembang pada 

14-17 Juli 2022 

Neutral Tribun News Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) akan 

menggelar Kongres ke-16 di Jakabaring 

Sport City Palembang, Sumatera Selatan 

pada 14-17 Juli 2022 mendatang. Organisasi 

sayap perempuan muda Nahdlatul Ulama 

ini akan melakukan pergantian 

kepemimpinan Pimpinan Pusat (PP) Fatayat 

NU yang sempat tertunda selama 2 tahun 

akibat Pandemi Covid-19. "Proses 

regenerasi kepemimpinan ditingkat pusat 

dilakukan melalui Kongres yang 

diamanatkan oleh Peraturan Dasar (PD)/ 

Peraturan Rumah Tangga (PRT) Fatayat NU. 

Kongres seharusnya berlangsung lima tahun 

harus mundur karena situasi pandemi 

Covid-19," kata Ketua Pelaksana Kongres, 

Efri Wahdiyah Nasution di Jakarta, Selasa 

(12/7/2022). 

http://news.detik.com/berita/d-6175874/pks-bela-anies-yang-dituding-pdip-sering-langgar-aturan
http://news.detik.com/berita/d-6175874/pks-bela-anies-yang-dituding-pdip-sering-langgar-aturan
http://news.detik.com/berita/d-6175874/pks-bela-anies-yang-dituding-pdip-sering-langgar-aturan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/12/fatayat-nu-gelar-kongres-ke-16-di-palembang-pada-14-17-juli-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/12/fatayat-nu-gelar-kongres-ke-16-di-palembang-pada-14-17-juli-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/12/fatayat-nu-gelar-kongres-ke-16-di-palembang-pada-14-17-juli-2022
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107. 12 July 

2022 

Kemenaker Gelar Job Fair 

bagi Penyandang 

Disabilitas 

Neutral Kompas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 

bekerja sama dengan PT Disabilitas Kerja 

Indonesia (PT DKI) menggelar job fair 

pertama yang dikhususkan bagi 

penyandang disabilitas di Indonesia. 

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar 

Sanusi Anwar Sanusi 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. 

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," ujarnya. 

108. 12 July 

2022 

Kemenaker Gelar Job Fair 

bagi Penyandang 

Disabilitas 

Neutral Kompas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 

bekerja sama dengan PT Disabilitas Kerja 

Indonesia (PT DKI) menggelar job fair 

pertama yang dikhususkan bagi 

penyandang disabilitas di Indonesia. 

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar 

Sanusi Anwar Sanusi 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. 

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 

http://money.kompas.com/read/2022/07/12/193100826/kemenaker-gelar-job-fair-bagi-penyandang-disabilitas
http://money.kompas.com/read/2022/07/12/193100826/kemenaker-gelar-job-fair-bagi-penyandang-disabilitas
http://money.kompas.com/read/2022/07/12/193100826/kemenaker-gelar-job-fair-bagi-penyandang-disabilitas
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/12/193100826/kemenaker-gelar-job-fair-bagi-penyandang-disabilitas
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/12/193100826/kemenaker-gelar-job-fair-bagi-penyandang-disabilitas
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/12/193100826/kemenaker-gelar-job-fair-bagi-penyandang-disabilitas
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perusahaan kami, sehingga perusahaan 

kami dapat membantu dalam proses 

rekrutmen," ujarnya. 

109. 12 July 

2022 

Binawan Group 

Berangkatkan 22 Nakes ke 

Kuwait 

Neutral Investor Daily Binawan Group (Binawan) 

memberangkatkan 22 tenaga Kesehatan ke 

Kuwait. Lena Maryana dan Chairman of 

Binawan Group, Ir. Chairman Binawan 

Group, Ir. "Hari ini kita memberangkatkan 

21 orang, dan semalam sudah 

diberangkatkan 1 orang dan jumlahnya 

menjadi 22 orang untuk tujuan Kuwait," 

kata Chairman Binawan Group, Saleh 

Alwaini dalam siaran pers. 

110. 12 July 

2022 

Tidak Naik, UMK Gunung 

Mas 2021 Tetap Segini 

Neutral Barita Itah Dewan Pengupahan Kabupaten Gunung 

Mas telah melaksanakan rapat yang 

membahas penetapan Upah Minimum 

Kabupaten (UMK) tahun 2021, di Kuala 

Kurun, Rabu (11/11/2020) lalu. Kepala 

Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi 

dan UKM Gumas, Sudin mengatakan, hasil 

rapat dan kesepakatan Dewan Pengupahan 

Gumas adalah UMK tahun 2021 tetap 

seperti tahun 2020. "Dewan Pengupahan 

Gumas telah melaksanakan rapat dan 

sepakat UMK tahun 2021 tidak mengalami 

kenaikan dari tahun 2020, yakni tetap 

Rp2.936.816,12," kata Sudin, Jumat 

(13/11/2020). Rapat pembahasan 

penetapan UMK 2021 dihadiri oleh Wakil 

Ketua, Sekretaris, dan sejumlah anggota 

Dewan Pengupahan Gumas, yang berasal 

dari berbagai instansi dan pemangku 

kepentingan. 

111. 12 July 

2022 

Binawan Berangkatkan 22 

Tenaga Kesehatan ke 

Kuwait 

Neutral Media 

Indonesia 

BINAWAN Group (Binawan) 

memberangkatkan 22 tenaga nesehatan 

dengan tujuan Kuwait pada Selasa (12/7). 

Dengan penempatan sekarang ini, maka 

Binawan telah berhasil memenuhi 

permintaan tenaga kesehatan dari negara-

negara Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Arab 

Saudi. "Jadi sekali lagi dengan bantuan 

Binawan dan juga dari pihak-pihak lain 

mudah-mudahan permintaan job order dari 

Kuwait ini bisa segera dipenuhi," katanya. 

http://investor.id/lifestyle/299522/binawan-group-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait
http://investor.id/lifestyle/299522/binawan-group-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait
http://investor.id/lifestyle/299522/binawan-group-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait
http://baritaitah.co.id/berita-tidak-naik-umk-gunung-mas-2021-tetap-segini
http://baritaitah.co.id/berita-tidak-naik-umk-gunung-mas-2021-tetap-segini
http://mediaindonesia.com/ekonomi/506183/binawan-berangkatkan-22-tenaga-kesehatan-ke-kuwait
http://mediaindonesia.com/ekonomi/506183/binawan-berangkatkan-22-tenaga-kesehatan-ke-kuwait
http://mediaindonesia.com/ekonomi/506183/binawan-berangkatkan-22-tenaga-kesehatan-ke-kuwait


 

51 

 

Binawan mendapatkan kepercayaan penuh 

dan kerjasama baik dengan pemerintah 

Kuwait yang diwakili oleh Duta Besar 

Kuwait dan sub-pemerintah Indonesia, 

yaitu perwakilan Duta Besar Indonesia di 

negara-negara penempatan kerja seperti 

Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Jepang, 

Jerman, dan Australia. 

112. 12 July 

2022 

UPDATE : Fatayat NU 

Gelar Kongres Ke-16 di 

Palembang pada 14-17 Juli 

2022 

Neutral Ninopedia - Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) akan 

menggelar Kongres ke-16 di Jakabaring 

Sport City Palembang, Sumatera Selatan 

pada 14-17 Juli 2022 mendatang. Organisasi 

sayap perempuan muda Nahdlatul Ulama 

ini akan melakukan pergantian 

kepemimpinan Pimpinan Pusat (PP) Fatayat 

NU yang sempat tertunda selama 2 tahun 

akibat Pandemi Covid-19. "Proses 

regenerasi kepemimpinan ditingkat pusat 

dilakukan melalui Kongres yang 

diamanatkan oleh Peraturan Dasar (PD)/ 

Peraturan Rumah Tangga (PRT) Fatayat NU. 

Kongres seharusnya berlangsung lima tahun 

harus mundur karena situasi pandemi 

Covid-19," kata Ketua Pelaksana Kongres, 

Efri Wahdiyah Nasution di Jakarta, Selasa 

(12/7/2022). 

113. 12 July 

2022 

Job Fair Disabilitas 

Pertama di Indonesia, 

Kemnaker Ingin 

Penyandang Disabilitas 

Punya Kesempatan yang 

Sama 

Positive Tvonenews Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) menjalin kerja 

sama dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia 

(PT DKI) menggelar Job Fair pertama khusus 

penyandang disabilitas di Indonesia, di 

Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta.. 

Sementara dari sisi kebijakan, pemerintah 

Indonesia terus menggaungkan isu pasar 

kerja inklusif dalam forum Employment 

Working Group (EWG) G20, isu penyandang 

disabilitas dijadikan salah satu prioritas 

EWG. Harapannya job fair ini dapat menjadi 

pelopor dan pemantik semangat untuk 

seluruh stakeholder di Indonesia menggelar 

job fair atau bursa kerja yang 

diperuntukkan bagi penyandang disabilitas.. 

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi 

mengatakan acara yang berlangsung hingga 

http://www.ninopedia.com/53822/Fatayat-NU-Gelar-Kongres-Ke-16-di-Palembang-pada-14-17-Juli-2022
http://www.ninopedia.com/53822/Fatayat-NU-Gelar-Kongres-Ke-16-di-Palembang-pada-14-17-Juli-2022
http://www.ninopedia.com/53822/Fatayat-NU-Gelar-Kongres-Ke-16-di-Palembang-pada-14-17-Juli-2022
http://www.ninopedia.com/53822/Fatayat-NU-Gelar-Kongres-Ke-16-di-Palembang-pada-14-17-Juli-2022
http://www.tvonenews.com/ekonomi/53201-job-fair-disabilitas-pertama-di-indonesia-kemnaker-ingin-penyandang-disabilitas-punya-kesempatan-yang-sama
http://www.tvonenews.com/ekonomi/53201-job-fair-disabilitas-pertama-di-indonesia-kemnaker-ingin-penyandang-disabilitas-punya-kesempatan-yang-sama
http://www.tvonenews.com/ekonomi/53201-job-fair-disabilitas-pertama-di-indonesia-kemnaker-ingin-penyandang-disabilitas-punya-kesempatan-yang-sama
http://www.tvonenews.com/ekonomi/53201-job-fair-disabilitas-pertama-di-indonesia-kemnaker-ingin-penyandang-disabilitas-punya-kesempatan-yang-sama
http://www.tvonenews.com/ekonomi/53201-job-fair-disabilitas-pertama-di-indonesia-kemnaker-ingin-penyandang-disabilitas-punya-kesempatan-yang-sama
http://www.tvonenews.com/ekonomi/53201-job-fair-disabilitas-pertama-di-indonesia-kemnaker-ingin-penyandang-disabilitas-punya-kesempatan-yang-sama
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Rabu 13 Juli 2022 ini bertujuan memberikan 

ruang yang sama kepada penyandang 

disabilitas terhadap akses kehidupan yang 

layak melalui pasar kerja. 

114. 12 July 

2022 

Ingin Memulai Bisnis 

Tanpa Mempunyai 

Pengalaman? Berikut 4 

Tips yang Patut untuk 

Dicoba 

Neutral Portal Jember Berikut informasi mengenai empat tips 

yang patut untuk dicoba apabila ingin 

memulai bisnis tanpa mempunyai 

pengalaman sebelumnya. Telah diketahui 

secara umum bahwasanya manusia bekerja 

untuk memperoleh penghasilan yang 

digunakan dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 3. Mempunyai mentor untuk 

mendiskusikan bisnis. Pada dasarnya 

terdapat berbagai macam jenis pekerjaan 

yang dapat dilakukan dimana bisa 

disesuaikan dengan kemampuan maupun 

minat yang dimiliki. 

115. 12 July 

2022 

Info Loker Juli 2022: PT 

Permata Karya Jasa Buka 

Lowongan Admin 

Assistant, Lamar di Sini 

Neutral Pikiran Rakyat 

Bekasi 

Lowongan kerja atau loker yang tersedia di 

PT Permata Karya Jasa untuk posisi admin 

assistant berlokasi di Kabupaten Bengkalis, 

Riau. Devisi admin assistant bulan Juli 2022 

di PT Permata Karya Jasa bisa dilamar dari 

lulusan D3 hingga sarjana. Dikutip 

PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram 

@kemnaker pada Selasa, 12 Juli 2022, 

berikut kualifikasi dan deskripsi pekerjaan 

admin assistant yang dibuka PT Permata 

Karya Jasa. PT Permata Karya Jasa 

membuka satu lowongan kerja (loker) 

terbaru bulan Juli 2022 sebagai admin 

assistant atau asisten administrasi. 

116. 12 July 

2022 

Cara Cek Pengumuman 

Peserta Lolos Hasil Seleksi 

Kartu Prakerja Gelombang 

36 

Positive Tribun News 

Pontianak 

Simak cara mengecek peserta dinyatakan 

lolos hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 

36 yang saat ini pendaftarannya masih 

berlangsung bulan Juli 2022. Bagi peserta 

yang sudah melakukan pendaftaran dan 

ikut Program Kartu Prakerja Gelombang 36 

bisa mengkuti langkah-langkah yang kami 

sajikan berikut ini. Berikut cara mengecek 

pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja 

Gelombang 36. Cara cek pengumuman 

Prakerja gelombang 36 melalui dashboard. 

http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-164988567/ingin-memulai-bisnis-tanpa-mempunyai-pengalaman-berikut-4-tips-yang-patut-untuk-dicoba
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-164988567/ingin-memulai-bisnis-tanpa-mempunyai-pengalaman-berikut-4-tips-yang-patut-untuk-dicoba
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-164988567/ingin-memulai-bisnis-tanpa-mempunyai-pengalaman-berikut-4-tips-yang-patut-untuk-dicoba
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-164988567/ingin-memulai-bisnis-tanpa-mempunyai-pengalaman-berikut-4-tips-yang-patut-untuk-dicoba
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-164988567/ingin-memulai-bisnis-tanpa-mempunyai-pengalaman-berikut-4-tips-yang-patut-untuk-dicoba
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124986591/info-loker-juli-2022-pt-permata-karya-jasa-buka-lowongan-admin-assistant-lamar-di-sini
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124986591/info-loker-juli-2022-pt-permata-karya-jasa-buka-lowongan-admin-assistant-lamar-di-sini
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124986591/info-loker-juli-2022-pt-permata-karya-jasa-buka-lowongan-admin-assistant-lamar-di-sini
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124986591/info-loker-juli-2022-pt-permata-karya-jasa-buka-lowongan-admin-assistant-lamar-di-sini
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/12/cara-cek-pengumuman-peserta-lolos-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-36
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/12/cara-cek-pengumuman-peserta-lolos-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-36
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/12/cara-cek-pengumuman-peserta-lolos-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-36
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/12/cara-cek-pengumuman-peserta-lolos-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-36
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117. 12 July 

2022 

Sebanyak 150 putra Riau 

ikuti seleksi magang kerja 

ke Jepang 

Neutral Antara Riau Gubernur Riau,Syamsuar,membuka seleksi 

150 putra Riau yang akan mengikuti 

program pemagangankerja ke sejumlah 

perusahaan di Jepang tahun 2022 

bertempat di Gelanggang Olahraga Remaja, 

Selasa. Sebanyak 150 peserta tersebut 

berasal dari kabupaten dan kota se-Riau. 

Kegiatan seperti ini sudah 10 tahun lebih 

tidak dilaksanakan di Provinsi Riau. 

Syamsuardalam kesempatan itu berpesan, 

peserta yang lolos seleksi bisa mengikuti 

budaya Jepang yang terkenal dengan 

kedisiplinannya, sehingga diharapkan dapat 

dipraktikkan dalam kehidupan pribadi. 

118. 12 July 

2022 

Kemnaker dan PT DKI 

Bikin Job Fair Khusus 

untuk Penyandang 

Disabilitas 

Neutral Keprinews.co.

id 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 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 

Selasa sampai Rabu, (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 (12/7/2022). Anwar Sanusi 

mengatakan, pemerintah memiliki 

komitmen tinggi dalam memberikan 

keberpihakan kepada penyandang 

disabilitas. 

119. 12 July 

2022 

Job Fair Khusus untuk 

Penyandang Disabilitas 

Digelar Kemnaker dan PT 

DKI - LuarBiasa.id 

Neutral Luar Biasa JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 

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 

http://riau.antaranews.com/berita/291545/sebanyak-150-putra-riau-ikuti-seleksi-magang-kerja-ke-jepang
http://riau.antaranews.com/berita/291545/sebanyak-150-putra-riau-ikuti-seleksi-magang-kerja-ke-jepang
http://riau.antaranews.com/berita/291545/sebanyak-150-putra-riau-ikuti-seleksi-magang-kerja-ke-jepang
http://keprinews.co.id/2022/07/12/kemnaker-dan-pt-dki-bikin-job-fair-khusus-untuk-penyandang-disabilitas
http://keprinews.co.id/2022/07/12/kemnaker-dan-pt-dki-bikin-job-fair-khusus-untuk-penyandang-disabilitas
http://keprinews.co.id/2022/07/12/kemnaker-dan-pt-dki-bikin-job-fair-khusus-untuk-penyandang-disabilitas
http://keprinews.co.id/2022/07/12/kemnaker-dan-pt-dki-bikin-job-fair-khusus-untuk-penyandang-disabilitas
http://luarbiasa.id/12/07/2022/job-fair-khusus-untuk-penyandang-disabilitas-digelar-kemnaker-dan-pt-dki
http://luarbiasa.id/12/07/2022/job-fair-khusus-untuk-penyandang-disabilitas-digelar-kemnaker-dan-pt-dki
http://luarbiasa.id/12/07/2022/job-fair-khusus-untuk-penyandang-disabilitas-digelar-kemnaker-dan-pt-dki
http://luarbiasa.id/12/07/2022/job-fair-khusus-untuk-penyandang-disabilitas-digelar-kemnaker-dan-pt-dki
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Kerja, Jakarta, pada Selasa sampai Rabu, 

(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 

(12/7/2022). Anwar Sanusi mengatakan, 

pemerintah memiliki komitmen tinggi 

dalam memberikan keberpihakan kepada 

penyandang disabilitas. 

120. 12 July 

2022 

Segera Cair! Syarat 

Terbaru Penerima BSU 

dan Cara Cek Pekerja 

Dapat BLT Subsidi Gaji Rp 

1 Juta 

Positive Tribun News 

Pontianak 

Namun hingga Juli 2022, BLT Subsidi Gaji 

tersebut tak kunjung cair ke rekening 

penerima. |Daftar Karyawan Dinyatakan 

Gagal Dapat BSU Rp 1 juta Tahun 2022, Cek 

Disini BLT Subsidi Gaji|. |Daftar Karyawan 

Dinyatakan Gagal Dapat BSU Rp 1 juta 

Tahun 2022, Cek Disini BLT Subsidi Gaji|. 

|Daftar Karyawan Dinyatakan Gagal Dapat 

BSU Rp 1 juta Tahun 2022, Cek Disini BLT 

Subsidi Gaji|. 

121. 12 July 

2022 

Pengurus DPC HILLSI 

Karawang Dikukuhkan, 

Wakil Bupati : Harus 

Mampu Mengurangi 

Pengangguran 

Positive Spiritnews.co.

id 

Wakil Bupati Karawang, Aep Saepulloh, 

mengukuhkan pengurus Dewan Perwakilan 

Cabang (DPC) Himpunan Lembaga Latihan 

Seluruh Indonesia (HILLSI), di Kabupaten 

Karawang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022). 

Wakil Bupati Karawang, Aep Saepulloh, 

mengatakan, kehadiran DPC HILLSI 

Karawang diharapkan mampu membantu 

pemerintah dalam mengurangi angka 

pengangguran. Pemerintah Kabupaten 

(Pemkab) Karawang akan mendukung 

penuh eksistensi DPC HILLSI Karawang, 

untuk mencetak sumber daya manusia 

(SDM) yang unggul. DPC HILLSI Kabupaten 

Karawang membangun kerja sama dengan 

Bank BJB dalam memberikan kredit 

pinjaman uang bagi tenaga kerja asal 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/12/segera-cair-syarat-terbaru-penerima-bsu-dan-cara-cek-pekerja-dapat-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/12/segera-cair-syarat-terbaru-penerima-bsu-dan-cara-cek-pekerja-dapat-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/12/segera-cair-syarat-terbaru-penerima-bsu-dan-cara-cek-pekerja-dapat-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/12/segera-cair-syarat-terbaru-penerima-bsu-dan-cara-cek-pekerja-dapat-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/12/segera-cair-syarat-terbaru-penerima-bsu-dan-cara-cek-pekerja-dapat-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta
http://spiritnews.co.id/2022/07/12/pengurus-dpc-hillsi-karawang-dikukuhkan-wakil-bupati-harus-mampu-mengurangi-pengangguran
http://spiritnews.co.id/2022/07/12/pengurus-dpc-hillsi-karawang-dikukuhkan-wakil-bupati-harus-mampu-mengurangi-pengangguran
http://spiritnews.co.id/2022/07/12/pengurus-dpc-hillsi-karawang-dikukuhkan-wakil-bupati-harus-mampu-mengurangi-pengangguran
http://spiritnews.co.id/2022/07/12/pengurus-dpc-hillsi-karawang-dikukuhkan-wakil-bupati-harus-mampu-mengurangi-pengangguran
http://spiritnews.co.id/2022/07/12/pengurus-dpc-hillsi-karawang-dikukuhkan-wakil-bupati-harus-mampu-mengurangi-pengangguran
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Kabupaten Karawang untuk bekerja di 

Jepang dan Korea Selatan. 

122. 12 July 

2022 

Lusa, Fatayat NU Gelar 

Kongres di Palembang 

hingga 17 Juli 

Neutral Media 

Indonesia 

FATAYAT Nahdlatul Ulama bakal menggelar 

Kongres ke-16 di Jakabaring Sport City 

Palembang, pada 14- 17 Juli 2022 

mendatang. "Proses regenerasi 

kepemimpinan ditingkat pusat dilakukan 

melalui Kongres yang diamanatkan oleh 

Peraturan Dasar (PD)/ Peraturan Rumah 

Tangga (PRT) Fatayat NU. Fatayat NU 

memiliki sekitar sepuluh juta anggota yang 

tersebar di 34 Pimpinan Wilayah pada 

tingkat Provinsi, 480 Pimpinan Cabang pada 

tingkat Kabupaten/Kota, Pimpinan Anak 

Cabang pada tingkat Kecamatan dan 

Pimpinan Ranting pada tingkat 

Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia. 

Organisasi sayap perempuan muda 

Nahdlatul Ulama ini akan melakukan 

pergantian kepemimpinan Pimpinan Pusat 

(PP) Fatayat NU yang sempat tertunda 

selama dua tahun akibat Pandemi Covid-19. 

123. 12 July 

2022 

Kemnaker dan PT DKI 

Gelar Job Fair Khusus 

Penyandang Disabilitas 

Pertama di Indonesia 

Neutral Pripos Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerja sama 

dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT 

DKI) menggelar Job Fair pertama yang 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 acara 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 (12/7/2022). Anwar Sanusi 

pun berharap job fair ini menjadi pelopor 

dan pemantik semangat seluruh pemangku 

kepentingan di Indonesia untuk menggelar 

job fair atau bursa kerja yang bagi para 

penyandang disabilitas. Pendiri PT 

Disabilitas Kerja Indonesia, Hasnita Taslim, 

http://mediaindonesia.com/humaniora/506229/lusa-fatayat-nu-gelar-kongres-di-palembang-hingga-17-juli
http://mediaindonesia.com/humaniora/506229/lusa-fatayat-nu-gelar-kongres-di-palembang-hingga-17-juli
http://mediaindonesia.com/humaniora/506229/lusa-fatayat-nu-gelar-kongres-di-palembang-hingga-17-juli
http://pripos.id/kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia
http://pripos.id/kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia
http://pripos.id/kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia
http://pripos.id/kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia
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menambahkan, Job Fair Khusus Disabilitas 

merupakan job fair pertama yang pernah 

diselenggarakan di Indonesia. 

124. 12 July 

2022 

Ada Permintaan Khusus 

Gubri Syamsuar untuk 

Kemenaker, Terkait 

Tenaga Kerja 

Neutral Riau1.com Kementerian Ketenagakerjaan RI diminta 

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar untuk 

meningkatkan keahlian dan keterampilan 

tenaga migran Indonesia. Hal tersebut 

dikatakan Gubri saat menghadiri dan 

meresmikan Seleksi Peserta Program 

Pemagangan ke Jepang Tahun 2022, di 

Gelanggang Olahraga Remaja, Selasa 

(12/7/2022). Mengingat Provinsi Riau 

berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, 

Syamsuar melihat banyak tenaga migran 

Indonesia asal Riau yang bekerja di negeri 

tetangga tersebut. "Kami harapkan 

Kementerian Ketenagakerjaan dapat 

menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang 

akan dikirim keluar negeri betul-betul 

memiliki keahlian dan keterampilan untuk 

menghindari banyaknya tenaga kerja kita 

yang 'dikerjai'," ujar Syamsuar. 

125. 12 July 

2022 

Program Magang 3 Tahun 

di Jepang, Peserta Asal 

Riau Ikuti Seleksi 

Neutral Riau1.com 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. Seleksi peserta program 

pemagangan ke Jepang tahun 2022 resmi 

dibuka Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar 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. 

126. 12 July 

2022 

Mau Tau Kapan Dana BSU 

2022 Cair Beserta 

Persyaratan Lengkapnya?, 

Cek Informasi Lengkapnya 

Disini - Ayo Malang 

Negative Ayomalang.co

m 

Sebelumnya, Kemnaker telah memberikan 

informasi terkait BSU 2022 untuk kembali 

disalurkan kepada masyarakat. Saat ini, 

banyak pekerja dan buruh yang sedang 

mempertanyakan kapan dana BSU 2022 

cair?. Pasalnya, semenjak diumumkan pada 

April lalu belum ada kepastian tentang dana 

BSU 2022 jadi cair atau tidak. Sebenarnya, 

BSU 2022 harusnya cair sebelum Hari Raya 

http://riau1.com/berita/riau/1657633265-ada-permintaan-khusus-gubri-syamsuar-untuk-kemenaker-terkait-tenaga-kerja
http://riau1.com/berita/riau/1657633265-ada-permintaan-khusus-gubri-syamsuar-untuk-kemenaker-terkait-tenaga-kerja
http://riau1.com/berita/riau/1657633265-ada-permintaan-khusus-gubri-syamsuar-untuk-kemenaker-terkait-tenaga-kerja
http://riau1.com/berita/riau/1657633265-ada-permintaan-khusus-gubri-syamsuar-untuk-kemenaker-terkait-tenaga-kerja
http://riau1.com/berita/riau/1657632139-program-magang-3-tahun-di-jepang-peserta-asal-riau-ikuti-seleksi
http://riau1.com/berita/riau/1657632139-program-magang-3-tahun-di-jepang-peserta-asal-riau-ikuti-seleksi
http://riau1.com/berita/riau/1657632139-program-magang-3-tahun-di-jepang-peserta-asal-riau-ikuti-seleksi
http://www.ayomalang.com/nasional/pr-483874345/mau-tau-kapan-dana-bsu-2022-cair-beserta-persyaratan-lengkapnya-cek-informasi-lengkapnya-disini
http://www.ayomalang.com/nasional/pr-483874345/mau-tau-kapan-dana-bsu-2022-cair-beserta-persyaratan-lengkapnya-cek-informasi-lengkapnya-disini
http://www.ayomalang.com/nasional/pr-483874345/mau-tau-kapan-dana-bsu-2022-cair-beserta-persyaratan-lengkapnya-cek-informasi-lengkapnya-disini
http://www.ayomalang.com/nasional/pr-483874345/mau-tau-kapan-dana-bsu-2022-cair-beserta-persyaratan-lengkapnya-cek-informasi-lengkapnya-disini
http://www.ayomalang.com/nasional/pr-483874345/mau-tau-kapan-dana-bsu-2022-cair-beserta-persyaratan-lengkapnya-cek-informasi-lengkapnya-disini


 

57 

 

Idul Fitri, namun hingga masuk pertengahan 

Juli masih belum ada informasi kepastian 

kapan dana tersebut akan cair. 

127. 12 July 

2022 

Kemnaker Gelar Job Fair 

Khusus Penyandang 

Disabilitas Pertama di 

Indonesia, Cek Jadwalnya 

Neutral Liputan 6 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 

bekerja sama dengan PT Disabilitas Kerja 

Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair 

pertama yang khusus bagi penyandang 

disabilitas di Indonesia. Job fair ini 

dilaksanakan di Gedung Pusat Pasar Kerja, 

Jakarta,Selasa sampai Rabu (12-13/7/2022) 

"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 (12/7/2022). 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. Founder PT 

Disabilitas Kerja Indonesia, Hasnita Taslim, 

menambahkan, Job Fair Khusus Disabilitas 

merupakan job fair pertama yang pernah 

diselenggarakan di Indonesia. 

128. 12 July 

2022 

Kemnaker Gelar Job Fair 

Khusus Penyandang 

Disabilitas Pertama di 

Indonesia, Cek Jadwalnya 

Neutral Indonesiatoda

y.co.id 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 

bekerja sama dengan PT Disabilitas Kerja 

Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair 

pertama yang khusus 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 

http://www.liputan6.com/news/read/5012277/kemnaker-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia-cek-jadwalnya
http://www.liputan6.com/news/read/5012277/kemnaker-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia-cek-jadwalnya
http://www.liputan6.com/news/read/5012277/kemnaker-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia-cek-jadwalnya
http://www.liputan6.com/news/read/5012277/kemnaker-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia-cek-jadwalnya
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia-cek-jadwalnya-872872
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia-cek-jadwalnya-872872
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia-cek-jadwalnya-872872
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia-cek-jadwalnya-872872
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kerja," kata Sekjen Kemnaker, Anwar 

Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-in-

Interview Disabilitas Kerja Indonesia di 

Jakarta, Selasa (12/7/2022). 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. Founder PT 

Disabilitas Kerja Indonesia, Hasnita Taslim, 

menambahkan, Job Fair Khusus Disabilitas 

merupakan job fair pertama yang pernah 

diselenggarakan di Indonesia. 

129. 12 July 

2022 

Dukung BP2MI, Aspataki: 

Harus Memanfaatkan 

Kesempatan Soal 

Penempatan PMI ke 

Taiwan - 

RedaksiHarian.com 

Positive Redaksiharian

.com 

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

(Aspataki) Saiful Mashud mendukung 

pernyataan Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) soal 

penempatan Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) di Taiwan. Menurutnya, semua 

anggota Aspataki justru harus 

memanfaatkan kesempatan ini untuk 

memaksimalkan penempatan PMI ke 

Taiwan. Saiful menyebut pernyataan BP2MI 

terkait kenaikan gaji PMI sektor informal 

dan penghapusan service agency dalam 

struktur biaya di Taiwan, benar adanya dan 

bukan merupakan kebohongan. Saiful pun 

meminta semua Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk 

menghiraukan informasi bohong dan isu-isu 

menyesatkan yang muncul setelah 

pernyataan BP2MI soal Taiwan. 

130. 12 July 

2022 

Dukung BP2MI, Aspataki: 

Harus Memanfaatkan 

Kesempatan Soal 

Penempatan PMI ke 

Taiwan 

Positive Indonesiatoda

y.co.id 

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

(Aspataki) Saiful Mashud mendukung 

pernyataan Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) soal 

penempatan Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) di Taiwan. Menurutnya, semua 

anggota Aspataki justru harus 

memanfaatkan kesempatan ini untuk 

memaksimalkan penempatan PMI ke 

Taiwan. Saiful menyebut pernyataan BP2MI 

http://redaksiharian.com/bisnis/dukung-bp2mi-aspataki-harus-memanfaatkan-kesempatan-soal-penempatan-pmi-ke-taiwan
http://redaksiharian.com/bisnis/dukung-bp2mi-aspataki-harus-memanfaatkan-kesempatan-soal-penempatan-pmi-ke-taiwan
http://redaksiharian.com/bisnis/dukung-bp2mi-aspataki-harus-memanfaatkan-kesempatan-soal-penempatan-pmi-ke-taiwan
http://redaksiharian.com/bisnis/dukung-bp2mi-aspataki-harus-memanfaatkan-kesempatan-soal-penempatan-pmi-ke-taiwan
http://redaksiharian.com/bisnis/dukung-bp2mi-aspataki-harus-memanfaatkan-kesempatan-soal-penempatan-pmi-ke-taiwan
http://redaksiharian.com/bisnis/dukung-bp2mi-aspataki-harus-memanfaatkan-kesempatan-soal-penempatan-pmi-ke-taiwan
http://indonesiatoday.co.id/read/dukung-bp2mi-aspataki-harus-memanfaatkan-kesempatan-soal-penempatan-pmi-ke-taiwan-872966
http://indonesiatoday.co.id/read/dukung-bp2mi-aspataki-harus-memanfaatkan-kesempatan-soal-penempatan-pmi-ke-taiwan-872966
http://indonesiatoday.co.id/read/dukung-bp2mi-aspataki-harus-memanfaatkan-kesempatan-soal-penempatan-pmi-ke-taiwan-872966
http://indonesiatoday.co.id/read/dukung-bp2mi-aspataki-harus-memanfaatkan-kesempatan-soal-penempatan-pmi-ke-taiwan-872966
http://indonesiatoday.co.id/read/dukung-bp2mi-aspataki-harus-memanfaatkan-kesempatan-soal-penempatan-pmi-ke-taiwan-872966
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terkait kenaikan gaji PMI sektor informal 

dan penghapusan service agency dalam 

struktur biaya di Taiwan, benar adanya dan 

bukan merupakan kebohongan. Saiful pun 

meminta semua Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk 

menghiraukan informasi bohong dan isu-isu 

menyesatkan yang muncul setelah 

pernyataan BP2MI soal Taiwan. 

131. 12 July 

2022 

UPDATE : Dukung BP2MI, 

Aspataki: Harus 

Memanfaatkan 

Kesempatan Soal 

Penempatan PMI ke 

Taiwan 

Positive Ninopedia - Ketua Umum Asosiasi Perusahaan 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

(Aspataki) Saiful Mashud mendukung 

pernyataan Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) soal 

penempatan Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) di Taiwan. Menurutnya, semua 

anggota Aspataki justru harus 

memanfaatkan kesempatan ini untuk 

memaksimalkan penempatan PMI ke 

Taiwan. Saiful menyebut pernyataan BP2MI 

terkait kenaikan gaji PMI sektor informal 

dan penghapusan service agency dalam 

struktur biaya di Taiwan, benar adanya dan 

bukan merupakan kebohongan. Saiful pun 

meminta semua Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk 

menghiraukan informasi bohong dan isu-isu 

menyesatkan yang muncul setelah 

pernyataan BP2MI soal Taiwan. 

132. 12 July 

2022 

VIRAL : Dukung BP2MI, 

Aspataki: Harus 

Memanfaatkan 

Kesempatan Soal 

Penempatan PMI ke 

Taiwan 

Positive Tugunews.co

m 

- Ketua Umum Asosiasi Perusahaan 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

(Aspataki) Saiful Mashud mendukung 

pernyataan Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) soal 

penempatan Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) di Taiwan. Menurutnya, semua 

anggota Aspataki justru harus 

memanfaatkan kesempatan ini untuk 

memaksimalkan penempatan PMI ke 

Taiwan. Saiful menyebut pernyataan BP2MI 

terkait kenaikan gaji PMI sektor informal 

dan penghapusan service agency dalam 

struktur biaya di Taiwan, benar adanya dan 

bukan merupakan kebohongan. Saiful pun 

http://www.ninopedia.com/53889/Dukung-BP2MI-Aspataki-Harus-Memanfaatkan-Kesempatan-Soal-Penempatan-PMI-ke-Taiwan
http://www.ninopedia.com/53889/Dukung-BP2MI-Aspataki-Harus-Memanfaatkan-Kesempatan-Soal-Penempatan-PMI-ke-Taiwan
http://www.ninopedia.com/53889/Dukung-BP2MI-Aspataki-Harus-Memanfaatkan-Kesempatan-Soal-Penempatan-PMI-ke-Taiwan
http://www.ninopedia.com/53889/Dukung-BP2MI-Aspataki-Harus-Memanfaatkan-Kesempatan-Soal-Penempatan-PMI-ke-Taiwan
http://www.ninopedia.com/53889/Dukung-BP2MI-Aspataki-Harus-Memanfaatkan-Kesempatan-Soal-Penempatan-PMI-ke-Taiwan
http://www.ninopedia.com/53889/Dukung-BP2MI-Aspataki-Harus-Memanfaatkan-Kesempatan-Soal-Penempatan-PMI-ke-Taiwan
http://www.tugunews.com/53889/Dukung-BP2MI-Aspataki-Harus-Memanfaatkan-Kesempatan-Soal-Penempatan-PMI-ke-Taiwan
http://www.tugunews.com/53889/Dukung-BP2MI-Aspataki-Harus-Memanfaatkan-Kesempatan-Soal-Penempatan-PMI-ke-Taiwan
http://www.tugunews.com/53889/Dukung-BP2MI-Aspataki-Harus-Memanfaatkan-Kesempatan-Soal-Penempatan-PMI-ke-Taiwan
http://www.tugunews.com/53889/Dukung-BP2MI-Aspataki-Harus-Memanfaatkan-Kesempatan-Soal-Penempatan-PMI-ke-Taiwan
http://www.tugunews.com/53889/Dukung-BP2MI-Aspataki-Harus-Memanfaatkan-Kesempatan-Soal-Penempatan-PMI-ke-Taiwan
http://www.tugunews.com/53889/Dukung-BP2MI-Aspataki-Harus-Memanfaatkan-Kesempatan-Soal-Penempatan-PMI-ke-Taiwan
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meminta semua Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk 

menghiraukan informasi bohong dan isu-isu 

menyesatkan yang muncul setelah 

pernyataan BP2MI soal Taiwan. 

133. 12 July 

2022 

Dukung BP2MI, Aspataki: 

Harus Memanfaatkan 

Kesempatan Soal 

Penempatan PMI ke 

Taiwan 

Positive Tribun News Ketua Umum Asosiasi Perusahaan 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

(Aspataki) Saiful Mashud mendukung 

pernyataan Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) soal 

penempatan Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) di Taiwan. Menurutnya, semua 

anggota Aspataki justru harus 

memanfaatkan kesempatan ini untuk 

memaksimalkan penempatan PMI ke 

Taiwan. Saiful menyebut pernyataan BP2MI 

terkait kenaikan gaji PMI sektor informal 

dan penghapusan service agency dalam 

struktur biaya di Taiwan, benar adanya dan 

bukan merupakan kebohongan.  

134. 12 July 

2022 

Kabar Tertahan Lama di 

Pelabuhan Taiwan, WNI 

Awak Kapal Jiang Ye 

Akhirnya Bisa Pulang 

Neutral Reverasite.co

m 

Sebanyak 8 warga negara Indonesia atau 

WNI tertahan di Pelabuhan Taiwan selama 

beberapa bulan. Kedelapan WNI itu 

tertahan dan tidak dibayar gajinya selama 

enam bulan di pelabuhan Taiwan. Sebab 

Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian 

delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang 

Ye agar mereka dapat segera pulang ke 

Indonesia. Selama ini, otoritas Taiwan 

menutup pelabuhannya bagi proses 

penggantian awak kapal untuk mencegah 

penyebaran COVID-19. 

135. 13 July 

2022 

Keren! Ada Bursa Kerja 

Khusus Disabilitas, Hari Ini 

Terakhir 

Positive Voi Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerja sama 

dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT 

DKI) menggelar Job Fair pertama yang 

dikhususkan bagi penyandang disabilitas di 

Indonesia. Job fair dilaksanakan di Gedung 

Pusat Pasar Kerja, Jakarta, hingga 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 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/12/dukung-bp2mi-aspataki-harus-memanfaatkan-kesempatan-soal-penempatan-pmi-ke-taiwan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/12/dukung-bp2mi-aspataki-harus-memanfaatkan-kesempatan-soal-penempatan-pmi-ke-taiwan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/12/dukung-bp2mi-aspataki-harus-memanfaatkan-kesempatan-soal-penempatan-pmi-ke-taiwan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/12/dukung-bp2mi-aspataki-harus-memanfaatkan-kesempatan-soal-penempatan-pmi-ke-taiwan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/12/dukung-bp2mi-aspataki-harus-memanfaatkan-kesempatan-soal-penempatan-pmi-ke-taiwan
http://reverasite.com/kabar-tertahan-lama-di-pelabuhan-taiwan-wni-awak-kapal-jiang-ye-akhirnya-bisa-pulang
http://reverasite.com/kabar-tertahan-lama-di-pelabuhan-taiwan-wni-awak-kapal-jiang-ye-akhirnya-bisa-pulang
http://reverasite.com/kabar-tertahan-lama-di-pelabuhan-taiwan-wni-awak-kapal-jiang-ye-akhirnya-bisa-pulang
http://reverasite.com/kabar-tertahan-lama-di-pelabuhan-taiwan-wni-awak-kapal-jiang-ye-akhirnya-bisa-pulang
http://voi.id/berita/189473/keren-ada-bursa-kerja-khusus-disabilitas-hari-ini-terakhir
http://voi.id/berita/189473/keren-ada-bursa-kerja-khusus-disabilitas-hari-ini-terakhir
http://voi.id/berita/189473/keren-ada-bursa-kerja-khusus-disabilitas-hari-ini-terakhir
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sama kepada penyandang disabilitas 

terhadap akses kehidupan yang layak 

melalui pasar kerja," kata Sekjen Kemnaker, 

Anwar Sanusi, Selasa 12 Juli dikutip dari 

laman kementerian. 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. 

136. 13 July 

2022 

Fatayat NU Besok Gelar 

Kongres di Palembang 

Neutral Rrinews Fatayat Nahdlatul Ulama akan menggelar 

Kongres ke-16 di Jakabaring Sport City 

Palembang pada 14-17 Juli 2022 

mendatang. "Proses regenerasi 

kepemimpinan ditingkat pusat dilakukan 

melalui Kongres yang diamanatkan oleh 

Peraturan Dasar (PD)/Peraturan Rumah 

Tangga (PRT) Fatayat NU. Rencananya 

Kongres Fatayat NU akan dibuka oleh Wakil 

Presiden Ma'ruf Amin dan dihadiri Menteri 

Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Indonesia I Gusti Ayu 

Bintang Darmawati. Fatayat NU memiliki 

sekitar 10 juta anggota yang tersebar di 34 

pimpinan wilayah pada tingkat provinsi, 480 

pimpinan cabang pada tingkat 

kabupaten/kota, pimpinan anak cabang 

pada tingkat kecamatan dan pimpinan 

ranting pada tingkat desa/kelurahan di 

seluruh Indonesia. 

137. 13 July 

2022 

Benarkah BSU 2022 Tidak 

Jadi Cair ? Begini Jawaban 

Kemnaker - Ayo Indonesia 

Neutral Ayoindonesia.

com 

AYOINDONESIA.COM- Benarkah BSU 2022 

tidak jadi cair? Simak penjelasan pencairan 

BSU 2022 atau BLT BPJS Ketenagakerjaan 

dari Menaker Ida Fauziyah yang akan 

dibahas dalam artikel ini. Tijak jelasnya 

pencairan BSU 2022, mengakibatkan para 

pekerja terus bertanya-tanya apakah 

program yang juga dikenal sebagai BLT BPJS 

Ketenagakerjaan ini benar-benar tidak jadi 

cair. Meski Kemnaker pernah menyatakan 

sedang melakukan penyusunan regulasi 

BSU 2022, para pekerja tetap meragukan 

BSU 2022 tidak jadi cair. 

http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1534692/fatayat-nu-besok-gelar-kongres-di-palembang
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1534692/fatayat-nu-besok-gelar-kongres-di-palembang
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013875352/benarkah-bsu-2022-tidak-jadi-cair-begini-jawaban-kemnaker
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013875352/benarkah-bsu-2022-tidak-jadi-cair-begini-jawaban-kemnaker
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013875352/benarkah-bsu-2022-tidak-jadi-cair-begini-jawaban-kemnaker
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138. 13 July 

2022 

Kilas Balik UMP DKI: 

Dinaikkan Anies, Digugat 

Pengusaha, hingga 

Diputus PTUN 

Negative Detik Bermula dari Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan yang menaikkan UMP DKI 

Jakarta menjadi Rp 4,6 juta dari yang 

semula Rp 4,5 juta, hingga akhirnya 

keputusan ini dibawa Asosiasi Pengusaha 

Indonesia ke ranah hukum karena dirasa 

menyalahi aturan. Pengusaha gugat ke 

PTUN hingga diputuskan di halaman 

berikutnya. Seluruh rentetan kejadian ini 

berlangsung dari November 2021 dan 

masih terus berlanjut hingga saat ini. 

Perjalanan kenaikan UMP Jakarta:. 

139. 13 July 

2022 

PTUN Kabulkan Gugatan 

Apindo, UMP DKI Jakarta 

2022 Batal Naik, Tapi 

Masih Tertinggi di 

Indonesia 

Neutral Tribun News 

Jateng 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta 

terkait penetapan Upah Minimum Provinsi 

(UMP) UMP Jakarta tahun 2022. Keputusan 

Gubernur DKI Jakarta 1517 tahun 2021 ini 

menyatakan UMP Jakarta tahun 2022 naik 

5,1 persen atau setara Rp 225.667. Dengan 

demikian UMP Jakarta tahun 2022 sebesar 

Rp 4.651.864. PTUN mewajibkan kepada 

tergugat yakni Gubernur DKI Jakarta 

mencabut Keputusan Gubernur Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 

2021 tentang Upah Minimum Provinsi 

Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. 

PTUN juga wewajibkan kepada tergugat 

menerbitkan keputusan tata usaha negara 

yang baru mengenai UMP 2022 berdasar 

Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI 

Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh Nomor 

: I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 

2021 sebesar Rp. 

140. 13 July 

2022 

UMP Jakarta 2022 

Dinaikkan Anies dengan 

Langgar PP, Kini Harus 

Turun Karena Kalah di 

PTUN 

Negative Kompas Anies sebelumnya mengatakan, kenaikan 

UMP DKI tahun 2022 menyesuaikan dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Anies 

pun sempat menemui langsung serikat 

buruh saat aksi unjuk rasa di Balai Kota 

pada 18 November 2021. Namun buruh tak 

terima dengan keputusan Anies. Pada 

demonstrasi selanjutnya, Presiden 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6176288/kilas-balik-ump-dki-dinaikkan-anies-digugat-pengusaha-hingga-diputus-ptun
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6176288/kilas-balik-ump-dki-dinaikkan-anies-digugat-pengusaha-hingga-diputus-ptun
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6176288/kilas-balik-ump-dki-dinaikkan-anies-digugat-pengusaha-hingga-diputus-ptun
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6176288/kilas-balik-ump-dki-dinaikkan-anies-digugat-pengusaha-hingga-diputus-ptun
http://jateng.tribunnews.com/2022/07/13/ptun-kabulkan-gugatan-apindo-ump-dki-jakarta-2022-batal-naik-tapi-masih-tertinggi-di-indonesia
http://jateng.tribunnews.com/2022/07/13/ptun-kabulkan-gugatan-apindo-ump-dki-jakarta-2022-batal-naik-tapi-masih-tertinggi-di-indonesia
http://jateng.tribunnews.com/2022/07/13/ptun-kabulkan-gugatan-apindo-ump-dki-jakarta-2022-batal-naik-tapi-masih-tertinggi-di-indonesia
http://jateng.tribunnews.com/2022/07/13/ptun-kabulkan-gugatan-apindo-ump-dki-jakarta-2022-batal-naik-tapi-masih-tertinggi-di-indonesia
http://jateng.tribunnews.com/2022/07/13/ptun-kabulkan-gugatan-apindo-ump-dki-jakarta-2022-batal-naik-tapi-masih-tertinggi-di-indonesia
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/13/07090841/ump-jakarta-2022-dinaikkan-anies-dengan-langgar-pp-kini-harus-turun
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/13/07090841/ump-jakarta-2022-dinaikkan-anies-dengan-langgar-pp-kini-harus-turun
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/13/07090841/ump-jakarta-2022-dinaikkan-anies-dengan-langgar-pp-kini-harus-turun
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/13/07090841/ump-jakarta-2022-dinaikkan-anies-dengan-langgar-pp-kini-harus-turun
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/13/07090841/ump-jakarta-2022-dinaikkan-anies-dengan-langgar-pp-kini-harus-turun
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Iqbal, dalam orasinya meminta Anies segera 

mencabut Surat Keputusan Gubernur 

tentang Penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 

2022. 

141. 13 July 

2022 

Info Lowongan Kerja D3 di 

PT Permata Karya Jasa, Ini 

Syarat dan Cara Daftarnya 

- Semarangku 

Neutral Semarangku.c

om 

Berikut persyaratan dan cara daftar loker 

atau lowongan kerja D3 yang dibuka PT 

Permata Karya Jasa atau Perkasa. Berikut 

adalah persyaratan dan cara mendaftar 

loker atau lowongan kerja D3 di PT Permata 

Karya Jasa atau Perkasa:. Bagi lulusan D3 

yang tertarik untuk mendaftar loker atau 

lowongan kerja PT Permata Karya Jasa atau 

Perkasa, kunjungi website 

karirhub.kemnaker.go.id. Demikian 

persyaratan dan cara mendaftar loker atau 

lowongan kerja D3 di PT Permata Karya 

Jasa.***. Cek info loker PT Permata Karya 

Jasa atau Perkasa dimana membuka 

lowongan kerja D3. 

142. 13 July 

2022 

Babak Baru UMP Jakarta 

Usai PTUN Batalkan 

Kenaikan dari Anies 

Neutral Detik Saat itu kenaikan UMP DKI hanya 0,85% 

atau Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935,536. 

"Jadi, sudah ditetapkan besaran Upah 

Minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 

2022 sebesar Rp 4.453.935,536 (empat juta 

empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan 

ratus tiga puluh lima lima ratus tiga puluh 

enam rupiah), 

  

http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314990927/info-lowongan-kerja-d3-di-pt-permata-karya-jasa-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314990927/info-lowongan-kerja-d3-di-pt-permata-karya-jasa-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314990927/info-lowongan-kerja-d3-di-pt-permata-karya-jasa-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314990927/info-lowongan-kerja-d3-di-pt-permata-karya-jasa-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://news.detik.com/berita/d-6176346/babak-baru-ump-jakarta-usai-ptun-batalkan-kenaikan-dari-anies
http://news.detik.com/berita/d-6176346/babak-baru-ump-jakarta-usai-ptun-batalkan-kenaikan-dari-anies
http://news.detik.com/berita/d-6176346/babak-baru-ump-jakarta-usai-ptun-batalkan-kenaikan-dari-anies
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Title Seleksi Peserta Program Pemagangan ke Jepang Dibuka, Ini Pes. Author Https 

Media Lancang Kuning Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://lancangkuning.com/post/47906/seleksi-peserta-program-pemagangan-ke-jepang-

dibuka-ini-pesan-gubri.html 

Summary Lancang Kuning, PEKANBARU- Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar resmi membuka seleksi 

peserta program pemagangan ke Jepang tahun 2022 di Gelanggang Olahraga Remaja, Selasa 

(12/7/2022). 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. Syamsuar juga berpesan, peserta 

seleksi bisa mengikuti budaya Jepang yang terkenal dengan kedisiplinannya, sehingga 

diharapkan dapat dipraktekkan dalam kehidupan pribadi. 

 

 Lancang Kuning, PEKANBARU - 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. (Mediacenter Riau/nv)Silahkan bergabung di Grup FB 

LANCANG KUNING untuk mendapatkan informasi terupdate. **** Dapatkan info berita terbaru via group 

Whatsapp (read only) Lancang Kuning (Klik Disini) * Subscribe YOUTUBE LANCANG KUNING untuk 

mendapatkan informasi terbaru dalam video. 
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Title Gubri: Tenaga Kerja Migran Harus Memiliki Keahlian dan Keter. Author Https 

Media Lancang Kuning Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://lancangkuning.com/post/47908/gubri-tenaga-kerja-migran-harus-memiliki-keahlian-

dan-keterampilan.html 

Summary Lancang Kuning, PEKANBARU- Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mendorong Kementerian 

Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga migran 

Indonesia. Itu dikatakan Gubri saat menghadiri dan meresmikan Seleksi Peserta Program 

Pemagangan ke Jepang Tahun 2022, di Gelanggang Olahraga Remaja, Selasa (12/7/2022). 

Gubri berharap, peluang dan kesempatan yang diberikan Kementerian Ketenagakerjaan 

kepada Riau, seperti seleksi peserta program pemagangan ke Jepang tahun 2022 yang 

sekarang dilakukan, tidak hanya meningkatkan keterampilan saja, tetapi juga dinilai dapat 

mengurangi angka pengangguran. Sehingga tenaga kerja migran yang dikirim ke luar negeri 

bisa bekerja layak dengan upah yang sesuai. 

 

Lancang Kuning, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mendorong Kementerian 

Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga migran Indonesia. Sehingga 

tenaga kerja migran yang dikirim ke luar negeri bisa bekerja layak dengan upah yang sesuai. Itu dikatakan 

Gubri saat menghadiri dan meresmikan Seleksi Peserta Program Pemagangan ke Jepang Tahun 2022, di 

Gelanggang Olahraga Remaja, Selasa (12/7/2022). Mengingat Provinsi Riau berbatasan dengan Malaysia 

dan Singapura, Syamsuar melihat banyak tenaga migran Indonesia asal Riau yang bekerja di negeri 

tetangga tersebut. Sehingga dengan memiliki kemampuan dan keterampilan, tenaga migran Riau tidak 

hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga saja, tapi juga bisa di bidang kerja terampil lainnya. "Kami 

harapkan Kementerian Ketenagakerjaan dapat menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim 

keluar negeri betul-betul memiliki keahlian dan keterampilan untuk menghindari banyaknya tenaga kerja 

kita yang 'dikerjai'," ujar Syamsuar. Apalagi saat ini banyak negara lain seperti Malaysia, Jepang, dan 

negara lainnya sedang membutuhkan banyak tenaga kerja. Menurut Syamsuar, ini peluang bagi tenaga 

migran Indonesia namun tetap diharapkan bisa memiliki keterampilan dan keahlian. "Kami mendapat 

informasi dari Kemeterian Ketenagakerjaan bahwa Jepang skarang butuh tenaga kerja karena angkatan 

kerjanya berkurang, diperkirakan sekitar 80 ribu orang, jumlah yang banyak tu," jelasnya. Gubri berharap, 

peluang dan kesempatan yang diberikan Kementerian Ketenagakerjaan kepada Riau, seperti seleksi 

peserta program pemagangan ke Jepang tahun 2022 yang sekarang dilakukan, tidak hanya meningkatkan 

keterampilan saja, tetapi juga dinilai dapat mengurangi angka pengangguran. (Mediacenter 

Riau/nv)Silahkan bergabung di Grup FB LANCANG KUNING untuk mendapatkan informasi terupdate. 

**** Dapatkan info berita terbaru via group Whatsapp (read only) Lancang Kuning (Klik Disini) * Subscribe 

YOUTUBE LANCANG KUNING untuk mendapatkan informasi terbaru dalam video. 
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Title Cari Kerja Susah? Coba deh Kurangi Kebiasaan Buruk Ini Author Https 

Media Obligasi.id Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://obligasi.id/external/314013 

Summary Mengutip laman Instagram Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Selasa (12/07/2022) 

berikut kebiasaan buruk yang patut dikurangi saat mencari pekerjaan:. IDXChannel- Mencari 

pekerjaan bagi sebagian besar orang susah-susah gampang. Tetapi ada juga yang merasa 

ketika akan berpindah perusahaan, tidaklah sesulit yang dikatakan orang-orang. Entah 

apakah meminta bantuan rekan yang sudah terlebih dulu ada di perusaan tersebut, atau 

memang jalur hokinya cukup tinggi. 

 

 

 

IDXChannel - Mencari pekerjaan bagi sebagian besar orang susah-susah gampang. Tetapi ada juga yang 

merasa ketika akan berpindah perusahaan, tidaklah sesulit yang dikatakan orang-orang.Entah apakah 

meminta bantuan rekan yang sudah terlebih dulu ada di perusaan tersebut, atau memang jalur hokinya 

cukup tinggi. Namun yang pasti, jika Anda sedang mencari pekerjaan baru, coba hindari beberapa 

kebiasaan buruk ini.Mengutip laman Instagram Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Selasa 

(12/07/2022) berikut kebiasaan buruk yang patut dikurangi saat mencari pekerjaan:1. Terlalu picky atau 

pemilih2. Malas riset3. Kurang aktif4. Cepat putus asaNah, jika Anda selama ini masih memiliki kebiasaan 

tersebut, yuk hindari dari sekarang agar pindah kerja tak sekedar cita-cita semata.(NDA) 
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Title Cari Kerja Susah? Coba Deh Kurangi Kebiasaan Buruk Ini Author Berita Baru 

Media En.badaksatu.com Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://en.badaksatu.com/finance/97453/cari-kerja-susah-coba-deh-kurangi-kebiasaan-

buruk-ini.html 

Summary Mengutip laman Instagram Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Selasa (12/07/2022) 

berikut kebiasaan buruk yang patut dikurangi saat mencari pekerjaan:. Mencari pekerjaan 

bagi sebagian besar orang susah-susah gampang. Tetapi ada juga yang merasa ketika akan 

berpindah perusahaan, tidaklah sesulit yang dikatakan orang-orang.. Entah apakah meminta 

bantuan rekan yang sudah terlebih dulu ada di perusaan tersebut, atau memang jalur 

hokinya cukup tinggi. 

 

 

 

 Mencari pekerjaan bagi sebagian besar orang susah-susah gampang. Tetapi ada juga yang merasa ketika 

akan berpindah perusahaan, tidaklah sesulit yang dikatakan orang-orang. Entah apakah meminta 

bantuan rekan yang sudah terlebih dulu ada di perusaan tersebut, atau memang jalur hokinya cukup 

tinggi. Namun yang pasti, jika Anda sedang mencari pekerjaan baru, coba hindari beberapa kebiasaan 

buruk ini. Mengutip laman Instagram Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Selasa (12/07/2022) berikut 

kebiasaan buruk yang patut dikurangi saat mencari pekerjaan: Nah, jika Anda selama ini masih memiliki 

kebiasaan tersebut, yuk hindari dari sekarang agar pindah kerja tak sekedar cita-cita semata. Namun, jika 

dalam informasi yang kami tayangkan terdapat hal yang melanggar hak cipta Anda, silakan informasikan 

kepada kami melalui halaman hubungi kami yang sudah disediakan. Kami akan mengambil langkah cepat 

dan mengambil tindakan langsung dengan cara menghapus konten yang melanggar hak cipta 

tersebut.Hati-hati segala informasi yang tersaji pada website kami, segala jenis penipuan atau 

pelanggaran bukan tanggungjawab kami sepenuhnya dan kami sarankan untuk selalu waspada serta cek-

ricek kembali. 
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Title DPP PBB Salurkan 1000 Paket Kurban untuk 5 Wilayah di DKI Author _noname 

Media Harian Terbit Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2743868361/dpp-pbb-salurkan-1000-

paketkurban-untuk-5-wilayah-di-dki 

Summary HARIANTERBIT.com- DPP Partai Bulan Bintang (PBB) menyalurkan 1000 paket daging hewan 

kurban kepada masyarakat di lima wilayah di DKI Jakarta. Acara yang digelar di markas PBB 

ini dihadiri Sekjen PBB yang juga Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor. Juga dihadiri 

pengurus DPP, DPW dan seluruh Ketua DPC PBB se DKI Jakarta. Ketua Dewan Pimpinan 

Wilayah PBB DKI Jakarta, Saeful yang hadir pada acara tersebut mengatakan, penyembelihan 

hewan kurban untuk meningkatkan keimanan kepada Allah dan empati kepada masyarakat 

yang berhak menerimanya. 

 

 

 

HARIANTERBIT.com - DPP Partai Bulan Bintang (PBB) menyalurkan 1000 paket daging hewan kurban 

kepada masyarakat di lima wilayah di DKI Jakarta.Acara yang digelar di markas PBB ini dihadiri Sekjen PBB 

yang juga Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor. Juga dihadiri pengurus DPP, DPW dan seluruh 

Ketua DPC PBB se DKI Jakarta.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PBB DKI Jakarta, Saeful yang hadir pada 

acara tersebut mengatakan, penyembelihan hewan kurban untuk meningkatkan keimanan kepada Allah 

dan empati kepada masyarakat yang berhak menerimanya.Saeful menilai ibadah kurban dalam perayaan 

Hari Raya Idul Adha adalah bentuk kepedulian terhadap sesama karena daging yang dibagikan kepada 

masyarakat."Perayaan Hari Raya Idul Adha merupakan momentum mewujudkan kepedulian, saling 

berbagi antarsesama dan cinta pada sesama," kata Saeful. 
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Title Cari Kerja Susah? Coba deh Kurangi Kebiasaan Buruk Ini Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.idxchannel.com/milenomic/cari-kerja-susah-coba-deh-kurangi-kebiasaan-

buruk-ini 

Summary Mengutip laman Instagram Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Selasa (12/07/2022) 

berikut kebiasaan buruk yang patut dikurangi saat mencari pekerjaan:. Mencari pekerjaan 

bagi sebagian besar orang susah-susah gampang. Tetapi ada juga yang merasa ketika akan 

berpindah perusahaan, tidaklah sesulit yang dikatakan orang-orang. Entah apakah meminta 

bantuan rekan yang sudah terlebih dulu ada di perusaan tersebut, atau memang jalur 

hokinya cukup tinggi. 

 

 

 

Mencari pekerjaan bagi sebagian besar orang susah-susah gampang. Tetapi ada juga yang merasa ketika 

akan berpindah perusahaan, tidaklah sesulit yang dikatakan orang-orang.Entah apakah meminta bantuan 

rekan yang sudah terlebih dulu ada di perusaan tersebut, atau memang jalur hokinya cukup tinggi. 

Namun yang pasti, jika Anda sedang mencari pekerjaan baru, coba hindari beberapa kebiasaan buruk 

ini.Mengutip laman Instagram Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Selasa (12/07/2022) berikut 

kebiasaan buruk yang patut dikurangi saat mencari pekerjaan:1. Terlalu picky atau pemilih2. Malas riset3. 

Kurang aktif4. Cepat putus asaNah, jika Anda selama ini masih memiliki kebiasaan tersebut, yuk hindari 

dari sekarang agar pindah kerja tak sekedar cita-cita semata. 
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Title Kunci Jawaban Bahasa IndonesiaKelas 8 Halaman 4-5 Materi 

Soal Menentukan 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-794982664/kunci-jawaban-bahasa-

indonesiakelas-8-halaman-4-5-materi-soal-menentukan-unsur-unsur-berita-kegiatan-12 

Summary Materi dan kunci jawaban merujuk pada Buku Bahasa Indonesia Kelas 8 SMP dan MTS 

Kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Sebelum membuka kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 

8 ini hendaknya siswa memahami materi pembelajaran dan menjawab soal pertanyan 

sendiri terlebih dahulu. Pembahasan soal dan kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 8 SMP 

dan MTs halaman 4 dan 5 kegiatan 1.2. Menentukan Unsur-unsur Berita. 

 

 

 

Pembahasan soal dan kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 8 SMP dan MTs halaman 4 dan 5 kegiatan 

1.2. Menentukan Unsur-unsur Berita.Artikel ini berisi kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 8 SMP dan 

MTs halaman 4 dan 5 kegiatan 1.2. Menentukan Unsur-unsur Berita.Materi dan kunci jawaban merujuk 

pada Buku Bahasa Indonesia Kelas 8 SMP dan MTS Kurikulum 2013 edisi revisi 2017.Kelas 4 SD dan MI 

Halaman 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 Subtema 2 Pembelajaran 6Sebelum membuka 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 4- 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 
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seperti itu untuk menemukan unsur- unsur berita itu!Judul Berita: .Jawaban:Judul berita : Proyek Mal 

Pelayanan Publik Kabupaten Rembang Terancam Gagal, Pemkab Rembang Disorot MasyarakatKegiatan 

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. TidakAlasan: 

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.Berita yang mengandung 

unsur pendidikan adalah segala hal yang memberikan pemahaman dan penjelasan tentang berbagai hal 

yang bertujuan untuk mendidik serta mempunyai 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 

  



 

72 

 

Title BSU 2022 Sudah Cair Mulai Hari ini? Simak Tanggapan Menaker 

Mengenai Jadwal Pencairannya 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793868290/bsu-2022-sudah-cair-mulai-hari-ini-

simak-tanggapan-menaker-mengenai-jadwal-pencairannya 

Summary BSU 2022 sudah cair mulai hari ini? Silahkan disimak tanggapan Menaker mengenai jadwal 

pencairannya. Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 merupakan salah satu bantuan yang akan 

disalurkan oleh pemerintah kepada pekerja yang bisa di cek langsung di link cek BSU 2022 

yang bakal cair dalam waktu dekat. BSU 2022 akan diberikan kepada pekerja atau karyawan 

yang memiliki gaji paling banyak sebesar Rp3,5 juta. : Beda dengan Usia Kelahiran, Cek Usia 

Mental Anda Lewat Situs Ini, Mudah dan GRATIS!. 

 

 

 

BSU 2022 sudah cair mulai hari ini? Silahkan disimak tanggapan Menaker mengenai jadwal 

pencairannya.Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 merupakan salah satu bantuan yang akan disalurkan oleh 

pemerintah kepada pekerja yang bisa di cek langsung di link cek BSU 2022 yang bakal cair dalam waktu 

dekat.BSU 2022 akan diberikan kepada pekerja atau karyawan yang memiliki gaji paling banyak sebesar 

Rp3,5 juta.: Beda dengan Usia Kelahiran, Cek Usia Mental Anda Lewat Situs Ini, Mudah dan GRATIS!Secara 

spesifik dan diutamakan akan disalurkan 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.Masing-masing pekerja penerima dana tersebut akan 

mendapatkan uang bantuan senilai Rp1 juta.Apakah BSU 2022 sudah cair mulai hari ini? Silahkan disimak 

tanggapan Menaker mengenai jadwal pencairannya:Pencairan BSU sempat disalurkan pada bulan April 

lalu. Namun hal tersebut ditunda dan kemudian pada bulan Mei, Juni dan hingga Juli dana tersebut belum 

dicairkan.Melihat situasi dan kondisi tersebut menaker kembali menyampaikan tanggapannya terkait 

jadwal pencairan dana tersebut. 
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Title BSU 2022 Akan Cair? Ini Nasehat dari Menaker dan Kepastian 

Jadwal Pencairannya 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793868493/bsu-2022-akan-cair-ini-nasehat-dari-

menaker-dan-kepastian-jadwal-pencairannya 

Summary Lantas apakah BSU 2022 akan cair? dan apa yang menjadi kendala terkait mengapa 

pencairannya belum dilaksanakan sampai saat ini?. : Link Mental Age Test Trending di 

Twitter Terbaru, Ternyata Bisa Tes IQ Juga!. BSU 2022 akan cair? Semoga saja nasehat dari 

Menaker menjadi kepastian pencairannya besok atau dalam waktu dekat. BSU 2022 akan 

cair? 

 

 

 

BSU 2022 akan cair? Semoga saja nasehat dari Menaker menjadi kepastian pencairannya besok atau 

dalam waktu dekat.BSU 2022 akan cair? Kini masih menjadi pertanyaan besar sebab sudah sampai 

memasuki pertengahan Juli ini, dana tersebut belum juga dicairkan oleh kemenaker.Lantas apakah BSU 

2022 akan cair? dan apa yang menjadi kendala terkait mengapa pencairannya belum dilaksanakan sampai 

saat ini?: Link Mental Age Test Trending di Twitter Terbaru, Ternyata Bisa Tes IQ Juga!Dana bantuan 

subsidi upah ini sudah lama dinantikan oleh para pekerja. Apakah dana tersebut tidak akan 

dicairkan?Sebab sudah di pertengahan Juli 2022, dana bantuan subsidi usaha tersebut belum juga 

kunjung ada kabar pencairannya.Program ini adalah salah satu program berupa BLT yang diperuntukkan 

bagi pekerja dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).Tak sedikit pekerja yang menantikan jadwal 

pencairan dana tersebut yang dikabarkan sebesar Rp1 Juta.: Tutorial Cara Menghapus Akun Facebook 

Permanen di Hp dan Menonaktifkan Sementara 
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Title Pertama di Indonesia, Kemnaker dan PT DKI Gelar Job Fair Khusus 

Disabilitas 

Author Name 

Media Merdeka Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/uang/pertama-di-indonesia-kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-

khusus-disabilitas.html 

Summary Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) Kementerian Ketenagakerjaan bersama PT Disabilitas Kerja 

Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair pertama yang dikhususkan bagi penyandang 

disabilitas di Indonesia. 

 

Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) Kementerian Ketenagakerjaan bersama 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 hingga 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 

(12/7/2022).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 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 Bursa Lowongan Kerja Kemnaker Khusus Disabilitas Digelar Hari 

Ini dan Besok, Ini Info Lengkapnya 

Author Skip To 

Content 

Media Tierbonavi.id Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tierbonavi.id/bursa-lowongan-kerja-kemnaker-khusus-disabilitas-digelar-hari-

ini-dan-besok-ini-info-lengkapnya-11161.html 

Summary TEMPO.CO, Jakarta- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar job fair atau 

bursa lowongan kerja pertama khusus bagi penyandang disabilitas di Gedung Pusat Pasar 

Kerja, Jakarta, selama dua hari sejak Selasa hingga Rabu, 12 dan 13 Juli 2022. 

 

Selasa, 12 Juli 2022 17:00 WIBTEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar 

job fair atau bursa lowongan kerja pertama khusus bagi penyandang disabilitas di Gedung Pusat Pasar 

Kerja, Jakarta, selama dua hari sejak Selasa hingga Rabu, 12 dan 13 Juli 2022.Job fair tersebut terwujud 

melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) dan kerja sama dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI)."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 Sekretaris 

Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-in-Interview Disabilitas Kerja Indonesia 

di Jakarta, Selasa 12 Juli 2022.Dia 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 membuat pasar 

kerja inklusif yang berlaku kepada siapa saja, utamanya memberikan afirmasi, keberpihakan kepada 

penyandang disabilitas," ujarnya.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.Adapun, job fair ini bertujuan untuk membantu 

pencari kerja penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, 

dan jenis disabilitasnya.Kepala Pusat Pasar Kerja Muchamad Yusuf mengatakan sebanyak enam 

perusahaan mengikuti mini job fair dengan harapan dapat melibatkan 200 pencari kerja penyandang 

disabilitas."Kemudian dari sisi demand kita juga membantu agar mendapatkan talent-talent yang sesuai 

kebutuhan perusahaan," katanya.Founder PT DKI Hasnita Taslim menambahkan, job fair khusus yang 

pertama kali diselenggarakan di Indonesia tersebut merupakan 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," 

ungkapnya.Baca: PT PNM Buka Lowongan Kerja Account Officer di Yogyakarta dan KlatenIkuti berita 

terkini dari Tempo di Google News, klik di sini 
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Title Gugatan Apindo Dikabulkan, PTUN Jakarta Batalkan UMP 

2022 

Author Ady Thea Da 

Media Hukum Online Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-apindo-dikabulkan--ptun-jakarta-

batalkan-ump-2022-lt62cd41edd3c87 

Summary Kalangan pengusaha di Jakarta bisa bernapas lega karena PTUN Jakarta mengabulkan 

gugatan yang dilayangkan DPP Apindo Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta terkait 

terbitnya Kepgub No. 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022. "Menyatakan batal 

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah 

Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021," begitu kutipan amar putusan 

perkara No. 11/G/2022/PTUN.JKT sebagaimana dilansir sipp.ptun-jakarta, Selasa 

(12/7/2022). Mengingat Kepgub No. 1517 Tahun 2021 dinyatakan batal, majelis hakim PTUN 

Jakarta juga menghukum Gubernur DKI Jakarta mencabut beleid tersebut. Sekaligus 

menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru mengenai UMP Tahun 2022 

berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh 

No:I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp4.573.845. 

 

 

 

Kalangan pengusaha di Jakarta bisa bernapas lega karena PTUN Jakarta mengabulkan gugatan yang 

dilayangkan DPP Apindo Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta terkait terbitnya Kepgub No.1517 Tahun 

2021 tentang UMP Tahun 2022. Beleid tersebut menetapkan UMP Jakarta sebesar Rp4.641.854, 

sekaligus mencabut Kepgub No.1395 Tahun 2021 yang menetapkan UMP Rp4.453.935.Majelis hakim 

PTUN yang terdiri dari Eko Yulianto (hakim ketua), Elfiany (hakim anggota), dan Novy Dewi Cahyati (hakim 

anggota) mengabulkan seluruh gugatan. "Menyatakan batal Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 

2021," begitu kutipan amar putusan perkara No.11/G/2022/PTUN.JKT sebagaimana dilansir sipp.ptun-

jakarta, Selasa (12/7/2022).Mengingat Kepgub No.1517 Tahun 2021 dinyatakan batal, majelis hakim 

PTUN Jakarta juga menghukum Gubernur DKI Jakarta mencabut beleid tersebut. Sekaligus menerbitkan 

keputusan tata usaha negara yang baru mengenai UMP Tahun 2022 berdasarkan rekomendasi Dewan 

Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh No:I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 
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2021 sebesar Rp4.573.845. Terakhir, amar putusan itu menghukum Tergugat dan Para Tergugat II 

Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 642.000.Demi Kepastian 

UMP, Apindo Jakarta Bakal Taati Apapun Putusan PTUN Apindo Bakal Gugat Kepgub DKI Tentang Revisi 

UMP 2022 Sebagaimana diketahui perkara ini bermula dari terbitnya Kepgub No.1517 Tahun 2022 yang 

menetapkan UMP Jakarta sebesar Rp4.641.854. Padahal sebelumnya telah terbit Kepgub No.1395 Tahun 

2021 yang menetapkan UMP Rp4.453.935. Terbitnya Kepgub No.1517 Tahun 2021 diprotes kalangan 

pengusaha, termasuk pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan, mengingatkan Gubernur 

DKI Jakarta tidak menetapkan UMP sesuai ketentuan PP No.36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan.Sebelumnya, Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, 

mengatakan per 31 Desember 2021 dari 34 provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2022. Sebanyak 

29 provinsi menetapkan UMP sesuai formula PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selain itu, 27 

provinsi memiliki upah minimum kabupaten/kota di 252 kabupaten/kota dan 236 UMK yang ditetapkan 

sesuai PP No.36 Tahun 2021."Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai 

dengan formula PP Nomor 36 Tahun 2021, Menaker telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud 

agar menyesuaikan penetapan Upah Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku," kata Indah sebagaimana keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (1/1/2022) 

silam. 
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Title BSU 2022 Tidak Jadi Cair? Ini Kata Menaker Ida Fauziyah soal 

Pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan - Ayo Indonesia 

Author Husnul 

Khatimah 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013868873/bsu-2022-tidak-jadi-cair-ini-kata-

menaker-ida-fauziyah-soal-pencairan-blt-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary AYOINDONESIA.COM- BSU 2022 tidak jadi cair? simak penjelasan pencairan BLT BPJS 

Ketenagakerjaan oleh Menaker Ida Fauziyah dalam artikel berikut. Bagi yang masih ragu 

akan cairnya BLT BPJS ini akan cair atau tidak jadi, ada kabar baik bahwa Menteri 

Ketenagakerjaan ( Menaker ) RI, Ida Fauziyah, sudah mengeluarkan pernyataan terbaru 

mengenai BSU 2022. 

 

 

 

AYOINDONESIA.COM - BSU 2022 tidak jadi cair? simak penjelasan pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan 

oleh Menaker Ida Fauziyah dalam artikel berikut. Belum adanya keterangan lebih lanjut dari media sosial 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengenai program BSU 2022, mengakibatkan para pekerja 

terus bertanya-tanya apakah program yang juga dikenal sebagai BLT BPJS Ketenagakerjaan ini benar-

benar tidak jadi cair. Meskipun Kemnaker pernah menyatakan bahwa sedang melakukan penyusunan 

regulasi BSU 2022, para pekerja tetap meragukan BSU 2022 tidak jadi cair. Hal itu karena hingga beberapa 

bulan masih belum ada update mengenai regulasi tersebut.Bagi yang masih ragu akan cairnya BLT BPJS 

ini akan cair atau tidak jadi, ada kabar baik bahwa Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) RI, Ida Fauziyah, 

sudah mengeluarkan pernyataan terbaru mengenai BSU 2022. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Ida 

setelah banyak komentar dari pekerja yang membanjiri unggahan Instagram Kemnaker maupun 

unggahan di akun Instagram resmi Menaker sendiri.Komentar yang ditinggalkan oleh para pekerja 

sebagian besar bernada hampir sama yaitu mengenai kelanjutan BSU 2022 apakah jadi cair atau tidak. 

Foto Ida yang sedang mewakili pemerintah Indonesia untuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah 

Austria juga tidak luput untuk dijadikan tempat bertanya tentang BSU 2022. Beruntung, pada saat itu Ida 

bersedia merespon keingin tahuan dari salah seorang pekerja tersebut. " BSU dulu baru itu, Ibu," tulis 

akun Instagram @ror*** di kolom komentar. 
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Title Terdampar di Taiwan, 8 ABK WNI Akhirnya Diizinkan 

Proses Pergantian 

Author Medcom.Id Developer 

Media Medcom.id Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.medcom.id/internasional/asean/DkqAnppk-terdampar-di-taiwan-8-abk-wni-

akhirnya-diizinkan-proses-pergantian 

Summary Taipei: Kamar Dagang dan Ekonomi (KDEI) Taipei telah menerima surat dari Maritime and 

Port Bureau, Ministry of Transportation and Communication (MoTC) yang mengizinkan 

proses penggantian delapan 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 delapan ABK WNI 

MV Jiang Ye yang terdampar dan tidak dibayar gaji selama enam bulan di pelabuhan Taiwan. 

"Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI Taipei segera berkoordinasi dengan MoTC untuk 

meminta izin penggantian ABK dan mendorong tanggung jawab pemilik kapal untuk 

memenuhi hak gaji para ABK WNI tersebut dan segera menyediakan ABK pengganti," sebut 

keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, Selasa 12 Juli 2022. 

 

Taipei: Kamar Dagang dan Ekonomi (KDEI) Taipei telah menerima surat dari Maritime and Port Bureau, 

Ministry of Transportation and Communication (MoTC) yang mengizinkan proses penggantian delapan 

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 delapan ABK WNI MV Jiang Ye yang terdampar dan tidak dibayar gaji selama enam 

bulan di pelabuhan Taiwan."Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI Taipei segera berkoordinasi 

dengan MoTC untuk meminta izin penggantian ABK dan mendorong tanggung jawab pemilik kapal untuk 

memenuhi hak gaji para ABK WNI tersebut dan segera menyediakan ABK pengganti," sebut keterangan 

tertulis Kementerian Luar Negeri RI, Selasa 12 Juli 2022."KDEI juga terus menjalin komunikasi dengan 

para ABK untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik," imbuh keterangan itu.Selanjutnya 

KDEI berkoordinasi dengan Kemenlu, Kemenaker 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 8 ABK WNI di Taiwan Diizinkan Pulang ke Indonesia Author Esthi Maharani 

Media Republika Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://republika.co.id/berita/rew3xd335/8-abk-wni-di-taiwan-diizinkan-pulang-ke-

indonesia 

Summary Sebelumnya 8 ABK WNI MV Jiang Ye yang stranded tidak dibayar gaji selama 6 bulan di 

pelabuhan Taiwan. Surat tersebut mengizinkan proses penggantian delapan ABK WNI (crew 

change) melalui pelabuhan di Taiwan. Seperti diketahui, selama ini, otoritas Taiwan menutup 

pelabuhannya untuk proses pergantian awak kapal karena mencegah penyebaran Covid-19. 

Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei telah menerima surat dari Maritime and Port 

Bureau, Ministry of Transportation and Communication (MoTC), Selasa (12/7/2022). 

 

 

 

 Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei telah menerima surat dari Maritime and Port Bureau, 

Ministry of Transportation and Communication (MoTC), Selasa (12/7/2022). Surat tersebut mengizinkan 

proses penggantian delapan ABK WNI (crew change) melalui pelabuhan di Taiwan.Hal ini dikonfirmasi 

oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dalam sebuah pernyataan pada Selasa (12/7/2022). Seperti 

diketahui, selama ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhannya untuk proses pergantian awak kapal 

karena mencegah penyebaran Covid-19.Sebelumnya 8 ABK WNI MV Jiang Ye yang stranded tidak dibayar 

gaji selama 6 bulan di pelabuhan Taiwan. "Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI Taipei segera 

berkoordinasi dengan MoTC untuk meminta izin penggantian ABK dan mendorong tanggung jawab 

pemilik kapal untuk memenuhi hak gaji para ABK WNI tersebut dan segera menyediakan ABK pengganti," 

kata pernyataan Kemenlu RI.KDEI juga terus menjalin komunikasi dengan para ABK untuk memastikan 

kondisi mereka dalam keadaan baik. Selanjutnya KDEI berkoordinasi dengan Kemenlu RI, 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 8 ABK WNI di Taiwan Diizinkan Pulang ke Indonesia Author Fergi Nadira B 

Media Republika Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.republika.co.id/berita/rew3xd335/8-abk-wni-di-taiwan-diizinkan-pulang-ke-

indonesia 

Summary Sebelumnya 8 ABK WNI MV Jiang Ye yang stranded tidak dibayar gaji selama 6 bulan di 

pelabuhan Taiwan. Surat tersebut mengizinkan proses penggantian delapan ABK WNI (crew 

change) melalui pelabuhan di Taiwan. Seperti diketahui, selama ini, otoritas Taiwan menutup 

pelabuhannya untuk proses pergantian awak kapal karena mencegah penyebaran Covid-19. 

Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei telah menerima surat dari Maritime and Port 

Bureau, Ministry of Transportation and Communication (MoTC), Selasa (12/7/2022). 

 

 

 

Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei telah menerima surat dari Maritime and Port Bureau, 

Ministry of Transportation and Communication (MoTC), Selasa (12/7/2022). Surat tersebut mengizinkan 

proses penggantian delapan ABK WNI (crew change) melalui pelabuhan di Taiwan.Hal ini dikonfirmasi 

oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dalam sebuah pernyataan pada Selasa (12/7/2022). Seperti 

diketahui, selama ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhannya untuk proses pergantian awak kapal 

karena mencegah penyebaran Covid-19.Sebelumnya 8 ABK WNI MV Jiang Ye yang stranded tidak dibayar 

gaji selama 6 bulan di pelabuhan Taiwan. "Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI Taipei segera 

berkoordinasi dengan MoTC untuk meminta izin penggantian ABK dan mendorong tanggung jawab 

pemilik kapal untuk memenuhi hak gaji para ABK WNI tersebut dan segera menyediakan ABK pengganti," 

kata pernyataan Kemenlu RI.KDEI juga terus menjalin komunikasi dengan para ABK untuk memastikan 

kondisi mereka dalam keadaan baik. Selanjutnya KDEI berkoordinasi dengan Kemenlu RI, 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 8 ABK WNI di Taiwan Diizinkan Pulang ke Indonesia Author _noname 

Media Harian Aceh Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.harianaceh.co.id/2022/07/12/8-abk-wni-di-taiwan-diizinkan-pulang-ke-

indonesia 

Summary Sebelumnya 8 ABK WNI MV Jiang Ye yang stranded tidak dibayar gaji selama 6 bulan di 

pelabuhan Taiwan. Surat tersebut mengizinkan proses penggantian delapan ABK WNI (crew 

change) melalui pelabuhan di Taiwan. Seperti diketahui, selama ini, otoritas Taiwan menutup 

pelabuhannya untuk proses pergantian awak kapal karena mencegah penyebaran Covid-19. 

Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei telah menerima surat dari Maritime and Port 

Bureau, Ministry of Transportation and Communication (MoTC), Selasa (12/7/2022). 

 

 

 

Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei telah menerima surat dari Maritime and Port Bureau, 

Ministry of Transportation and Communication (MoTC), Selasa (12/7/2022). Surat tersebut mengizinkan 

proses penggantian delapan ABK WNI (crew change) melalui pelabuhan di Taiwan.Hal ini dikonfirmasi 

oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dalam sebuah pernyataan pada Selasa (12/7/2022). Seperti 

diketahui, selama ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhannya untuk proses pergantian awak kapal 

karena mencegah penyebaran Covid-19.Sebelumnya 8 ABK WNI MV Jiang Ye yang stranded tidak dibayar 

gaji selama 6 bulan di pelabuhan Taiwan. "Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI Taipei segera 

berkoordinasi dengan MoTC untuk meminta izin penggantian ABK dan mendorong tanggung jawab 

pemilik kapal untuk memenuhi hak gaji para ABK WNI tersebut dan segera menyediakan ABK pengganti," 

kata pernyataan Kemenlu RI.KDEI juga terus menjalin komunikasi dengan para ABK untuk memastikan 

kondisi mereka dalam keadaan baik. Selanjutnya KDEI berkoordinasi dengan Kemenlu RI, 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 Info Loker Juli 2022 Banjarmasin: Home Credit Indonesia Buka 

Lowongan Minimal Lulusan SMA, Ini Cara Daftarnya! 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124983172/info-loker-juli-2022-banjarmasin-

home-credit-indonesia-buka-lowongan-minimal-lulusan-sma-ini-cara-daftarnya 

Summary Terdapat satu loker yang dibuka PT Home Credit Indonesia pada Juli 2022 yang bisa dilamar 

oleh masyarakat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Adapun satu loker yang dibuka PT Home 

Credit Indonesia untuk posisi Sales Associate. Loker Sales Associate yang dibuka PT Home 

Credit Indonesia bisa dilamar minimal SMA sederajat. Satu loker yang dibuka PT Home Credit 

Indonesia untuk posisi Sales Associate untuk penempatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan. 

 

Masyarakat Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang sedang mencari loker pada bulan Juli 2022 bisa simak 

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

Kalimantan Selatan yang sedang mencari loker pada Juli 2022.Terdapat satu loker yang dibuka PT Home 

Credit Indonesia pada Juli 2022 yang bisa dilamar oleh masyarakat Banjarmasin, Kalimantan 

SelatanAdapun satu loker yang dibuka PT Home Credit Indonesia untuk posisi Sales Associate.Loker Sales 

Associate yang dibuka PT Home Credit Indonesia bisa dilamar minimal SMA sederajat.Satu loker yang 

dibuka PT Home Credit Indonesia untuk posisi Sales Associate untuk penempatan Banjarmasin Tengah, 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan.Tertarik? Ketahui lebih dulu kualifikasi pekerjaan Sales Associate yang 

dibuka PT Home Credit Indonesia.Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Instagram @kemnaker pada 

Selasa, 12 Juli 2022, berikut kualifikasi dan deskripsi pekerjaan Sales Associate yang dibuka PT Home 

Credit Indonesia.Kualifikasi Pekerjaan Sales Associate PT Home Credit Indonesia- Laki-laki atau 

perempuan, usia maksimal 35 tahun- Pendidikan minimal SMA sederajat- Dapat mengoperasikan gadget, 

notebook, laptop- Bersedia ditempatkan di area Banjarmasin- Bersedia ditempatkan di outlet rekanan 

Home Credit Indonesia- Mampu berorientasi dengan target- Jujur dan tanggung jawabDeskripsi 

Pekerjaan Sales Associate PT Home Credit Indonesia- Menawarkan produk pembayaran Home Credit 

Indonesia di toko- Mempromosikan produk pembiayaan HCI melalui sosial media- Melayani dan 

memandu pelanggan dalam proses pembayaran menggunakan Home CreditBagi yang tertarik dengan 

loker Sales Associate yang dibuka PT Home Credit Indonesia bisa mengirimkan berkas lamaran serta CV 

melalui situs berikut:Karirhub.kemnaker.go.idSegera siapkan diri dan segera kirim surat lamaran untuk 

posisi Sales Associate yang dibuka PT Home Credit Indonesia.Jangan lupa lampirkan curriculum vitae (CV) 

dan resume terbaik Anda untuk loker Sales Associate yang dibuka PT Home Credit 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 Taiwan izinkan delapan awak kapal Jiang Ye pulang ke 

Indonesia - 

Author Bymedia Konsumen 

Media 24hour.id Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.24hour.id/taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia 

Summary Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye 

agar mereka dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama beberapa bulan di 

pelabuhan setempat. Kantor dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima 

surat dari Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan 

yang mengizinkan proses penggantian (crew change) kedelapan 8 WNI itu melalui pelabuhan 

di Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa. 

Selama ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses penggantian awak kapal 

untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kedelapan WNI itu tertahan dan tidak dibayar 

gajinya selama enam bulan di pelabuhan Taiwan. 

 

 

 

 Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye agar mereka 

dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama beberapa bulan di pelabuhan setempat.Kantor 

dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima surat dari Biro Kelautan dan Pelabuhan 

Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang mengizinkan proses penggantian (crew change) 

kedelapan 8 WNI itu melalui pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang 

diterima di Jakarta, Selasa.Selama ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses penggantian 

awak kapal untuk mencegah penyebaran COVID-19.Kedelapan WNI itu tertahan dan tidak dibayar gajinya 

selama enam bulan di pelabuhan Taiwan.Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI Taipei segera 

berkoordinasi dengan pihak Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan untuk meminta izin 

penggantian awak kapal.KDEI Taipei juga mendorong tanggung jawab pemilik kapal untuk membayar gaji 

kedelapan awak tersebut dan segera menyediakan pengganti.Selama mereka tertahan di kapal, KDEI 

terus menjalin komunikasi untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik.KDEI juga 

berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI untuk melakukan 

langkah repatriasi dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan para awak tersebut serta meminta 

pertanggungjawaban pihak-pihak yang memberangkatkan. 
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Title Taiwan izinkan delapan awak kapal Jiang Ye pulang ke 

Indonesia 

Author Yuni Arisandy Sinaga 

Media Antara Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/2991101/taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-

ye-pulang-ke-indonesia 

Summary Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye 

agar mereka dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama beberapa bulan di 

pelabuhan setempat. Kantor dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima 

surat dari Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan 

yang mengizinkan proses penggantian (crew change) kedelapan 8 WNI itu melalui pelabuhan 

di Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa. 

 

 

 

Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye agar mereka 

dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama beberapa bulan di pelabuhan setempat.Kantor 

dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima surat dari Biro Kelautan dan Pelabuhan 

Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang mengizinkan proses penggantian ( crew change) 

kedelapan 8 WNI itu melalui pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang 

diterima di Jakarta, Selasa.Selama ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses penggantian 

awak kapal untuk mencegah penyebaran COVID-19.Kedelapan WNI itu tertahan dan tidak dibayar gajinya 

selama enam bulan di pelabuhan Taiwan.Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI Taipei segera 

berkoordinasi dengan pihak Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan untuk meminta izin 

penggantian awak kapal.KDEI Taipei juga mendorong tanggung jawab pemilik kapal untuk membayar gaji 

kedelapan awak tersebut dan segera menyediakan pengganti.Selama mereka tertahan di kapal, KDEI 

terus menjalin komunikasi untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik.KDEI juga 

berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI untuk melakukan 

langkah repatriasi dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan para awak tersebut serta meminta 

pertanggungjawaban pihak-pihak yang memberangkatkan. 
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Title Taiwan izinkan delapan awak kapal Jiang Ye pulang ke 

Indonesia 

Author Reky Kalumata 

Media Antara Jateng Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://jateng.antaranews.com/internasional/berita/2991101/taiwan-izinkan-delapan-

awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia 

Summary Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye 

agar mereka dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama beberapa bulan di 

pelabuhan setempat. Kantor dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima 

surat dari Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan 

yang mengizinkan proses penggantian (crew change) kedelapan 8 WNI itu melalui pelabuhan 

di Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa. 

Selama ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses penggantian awak kapal 

untuk mencegah penyebaran COVID-19.Kedelapan WNI itu tertahan dan tidak dibayar 

gajinya selama enam bulan di pelabuhan Taiwan. Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI 

Taipei segera berkoordinasi dengan pihak Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan 

untuk meminta izin penggantian awak kapal. 

 

 

 

 Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye agar mereka 

dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama beberapa bulan di pelabuhan setempat. 

Kantor dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima surat dari Biro Kelautan dan 

Pelabuhan Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang mengizinkan proses penggantian 

(crew change) kedelapan 8 WNI itu melalui pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar 

Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa. Selama ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses 

penggantian awak kapal untuk mencegah penyebaran COVID-19.Kedelapan WNI itu tertahan dan tidak 

dibayar gajinya selama enam bulan di pelabuhan Taiwan. Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI Taipei 

segera berkoordinasi dengan pihak Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan untuk meminta izin 

penggantian awak kapal. KDEI Taipei juga mendorong tanggung jawab pemilik kapal untuk membayar 

gaji kedelapan awak tersebut dan segera menyediakan pengganti. Selama mereka tertahan di kapal, KDEI 

terus menjalin komunikasi untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik. KDEI juga 
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berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI untuk melakukan 

langkah repatriasi dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan para awak tersebut serta meminta 

pertanggungjawaban pihak-pihak yang memberangkatkan. Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian 

delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye agar mereka dapat segera pulang ke Indonesia setelah 

tertahan selama beberapa bulan di pelabuhan setempat. Kantor dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) 

di Taipei telah menerima surat dari Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen Transportasi dan 

Komunikasi Taiwan yang mengizinkan proses penggantian (crew change) kedelapan 8 WNI itu melalui 

pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa. 

Selama ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses penggantian awak kapal untuk mencegah 

penyebaran COVID-19.Kedelapan WNI itu tertahan dan tidak dibayar gajinya selama enam bulan di 

pelabuhan Taiwan. Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI Taipei segera berkoordinasi dengan pihak 

Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan untuk meminta izin penggantian awak kapal. KDEI 

Taipei juga mendorong tanggung jawab pemilik kapal untuk membayar gaji kedelapan awak tersebut dan 

segera menyediakan pengganti. Selama mereka tertahan di kapal, KDEI terus menjalin komunikasi untuk 

memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik. KDEI juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar 

Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI untuk melakukan langkah repatriasi dan pemenuhan hak-

hak ketenagakerjaan para awak tersebut serta meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang 

memberangkatkan. Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal 

Jiang Ye agar mereka dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama beberapa bulan di 

pelabuhan setempat. Kantor dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima surat dari 

Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang mengizinkan proses 

penggantian (crew change) kedelapan 8 WNI itu melalui pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan 

Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa. Selama ini, otoritas Taiwan menutup 

pelabuhannya bagi proses penggantian awak kapal untuk mencegah penyebaran COVID-19.Kedelapan 

WNI itu tertahan dan tidak dibayar gajinya selama enam bulan di pelabuhan Taiwan. Menindaklanjuti 

informasi tersebut, KDEI Taipei segera berkoordinasi dengan pihak Departemen Transportasi dan 

Komunikasi Taiwan untuk meminta izin penggantian awak kapal. KDEI Taipei juga mendorong tanggung 

jawab pemilik kapal untuk membayar gaji kedelapan awak tersebut dan segera menyediakan pengganti. 

Selama mereka tertahan di kapal, KDEI terus menjalin komunikasi untuk memastikan kondisi mereka 

dalam keadaan baik. KDEI juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga 

Kerja dan BP2MI untuk melakukan langkah repatriasi dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan para 

awak tersebut serta meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang memberangkatkan. 
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Title Nestapa 8 ABK WNI Stranded di Taiwan, 6 Bulan Kerja Tak Digaji, 

Akhirnya Dapat Bantuan Pemerintah 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/07/12/nestapa-8-abk-wni-stranded-di-taiwan-6-

bulan-kerja-tak-digaji-akhirnya-dapat-bantuan-pemerintah 

Summary Mereka statusnya stranded dan tidak dibayar gaji selama 6 bulan dan terkatung-katung di 

pelabuhan Taiwan. 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. Kali ini menimpa 8 ABK WNI yang bekerja di kapal MV Jiang Ye. 

 

Kasus penelantaran anak buah kapal (ABK) berkebangsaan Indonesia (WNI) yang bekerja di perusahaan 

pelayaran luar negeri kembali terjadi.Kali ini menimpa 8 ABK WNI yang bekerja di kapal MV Jiang Ye. 

Mereka statusnya stranded dan tidak dibayar gaji selama 6 bulan dan terkatung-katung di pelabuhan 

Taiwan.Nasib buruk mereka terpantau Pemerintah dan kini mendapat bantuan.Kementerian Luar Negeri 

Indonesia (Kemlu RI) lewat pernyataan hari Selasa (12/7/2022) menyatakan, ke-8 ABK WNI telah 

mendapatkan izin untuk melakukan penggantian kru (crew change).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," 

ujar Kemlu RI dalam pernyataannya.Sebelumnya beredar informasi mengenai 8 ABK WNI MV Jiang Ye 

yang stranded dan tidak dibayar gaji selama 6 bulan di pelabuhan Taiwan.Kedelapan crew tersebut 

berharap bisa kembali ke Indonesia dan dapat dibayarkan hak-haknya, crew beserta Nakhoda meminta 

tolong kepada Bapak Joko Widodo (Jokowi President RI) untuk dipulangkan ke Tanah Air.Menindaklanjuti 

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

ABK.Pemerintah juga mendorong tanggung jawab pemilik kapal untuk memenuhi hak gaji para ABK WNI 

tersebut dan segera menyediakan ABK pengganti.Kedelapan crew tersebut sempat mengalami stres 

karena belakangan diketahui kapal tempat mereka bekerja sedang mengalami kerusakan mesin."KDEI 

juga terus menjalin komunikasi dengan para ABK untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan 

baik," lanjutnya. Kemlu RI menyatakan, KDEI berkoordinasi dengan Kemlu, Kemnaker dan BP2MI terus 

memastikan langkah repatriasi.Termasuk terkait pemenuhan hak hak ketenagakerjaan para ABK 

sekaligus meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang memberangkatkan. 
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Title Tertahan Lama di Pelabuhan Taiwan, WNI Awak Kapal 

Jiang Ye Akhirnya Bisa Pulang 

Author Pebriansyah Ariefana 

Media Suara.com Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.suara.com/news/2022/07/12/114648/tertahan-lama-di-pelabuhan-taiwan-

wni-awak-kapal-jiang-ye-akhirnya-bisa-pulang 

Summary Sebanyak 8 warga negara Indonesia atau WNI tertahan di Pelabuhan Taiwan selama 

beberapa bulan. Kedelapan WNI itu tertahan dan tidak dibayar gajinya selama enam bulan 

di pelabuhan Taiwan. Sebab Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang 

menjadi awak kapal Jiang Ye agar mereka dapat segera pulang ke Indonesia. Selama ini, 

otoritas Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses penggantian awak kapal untuk 

mencegah penyebaran COVID-19. 

 

 

 

Sebanyak 8 warga negara Indonesia atau WNI tertahan di Pelabuhan Taiwan selama beberapa bulan. Kini 

akhirnya mereka bisa pulang.Sebab Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang 

menjadi awak kapal Jiang Ye agar mereka dapat segera pulang ke Indonesia.Selama ini, otoritas Taiwan 

menutup pelabuhannya bagi proses penggantian awak kapal untuk mencegah penyebaran COVID-

19.Kedelapan WNI itu tertahan dan tidak dibayar gajinya selama enam bulan di pelabuhan 

Taiwan.Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI Taipei segera berkoordinasi dengan pihak Departemen 

Transportasi dan Komunikasi Taiwan untuk meminta izin penggantian awak kapal.Kantor dagang dan 

ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima surat dari Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen 

Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang mengizinkan proses penggantian (crew change) kedelapan 8 

WNI itu melalui pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di 

Jakarta, Selasa.KDEI Taipei juga mendorong tanggung jawab pemilik kapal untuk membayar gaji 

kedelapan awak tersebut dan segera menyediakan pengganti.Selama mereka tertahan di kapal, KDEI 

terus menjalin komunikasi untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik.KDEI juga 

berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI untuk melakukan 

langkah repatriasi dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan para awak tersebut serta meminta 

pertanggungjawaban pihak-pihak yang memberangkatkan. 
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Title Bagi Berminat Bekerja di Jepang Silahkan Mendaftar Gelanggang 

Remaja Jalan Sudirman 

Author _noname 

Media Nada Riau Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://nadariau.com/2022/07/12/bagi-berminat-bekerja-di-jepang-silahkan-mendaftar-

gelanggang-remaja-jalan-sudirman 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar resmi membuka 

seleksi peserta program pemagangan ke Jepang tahun 2022 di Gelanggang Olahraga Remaja, 

Selasa (12/7/2022). 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui 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 Proyek Bernilai Ratusan Juta di Surabaya, Abaikan 

Keselamatan Pekerjaan, Penanggung Jawab Pekerjaan 

Perlu di Evaluasi 

Author Umr - 

Harianradar.Com 

Media Harian Radar Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://harianradar.com/2022/07/12/proyek-bernilai-ratusan-juta-di-surabaya-abaikan-

keselatan-pekerjaan-penanggung-jawab-pekerjaan-perlu-di-evaluasi 

Summary Jangan hanya jadi slogan, dimana banner bertuliskan "Utamakan Keselamatan Dalam 

Bekerja" hanya jadi figuran semata Seperti yang terlihat di proyek Pembangunan 

plengsengan batu kali 40/120 tinggi 300 (Jembatan Kandangan), Proyek yang berasal dari 

APBD 2022, yang sedang di kerjakan oleh CV Sarana Bina Jasa, dengan nilai kontrak Rp. 

Jawabnya Ditanya perihal pekerja tidak pakai APD, iya langsung bergegas mengambil alat 

pelindung diri (APD) dan dikasihkan kepada tukang (Pekerja). 

 

 

 

 Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak diinginkan dan bahkan tidak diduga yang dapat terjadi 

dalam proses kerja di proyek konstruksi, industri ataupun yang berkaitan dengannya yang dapat 

menimbulkan kerugian seperti harta benda, properti, waktu, maupun korban jiwa Usaha dalam 

meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, salah satunya adalah dengan memberikan peralatan 

perlindungan diri untuk pegawai yang bekerja pada lingkungan yang menggunakan peralatan yang 

berbahaya. Faktor penyebab kecelakaan kerja salah satunya adalah sumber bahaya yang berupa keadaan 

bahaya atau kondisi bahaya, misalnya perbuatan bahaya yaitu metode kerja yang salah, pekerjaan yang 

membahayakan, lingkungan kerja yang tidak aman, sikap kerja yang teledor serta tidak memakai alat 

pelindung diri Bahkan, Nasib pekerja kasar (buruh,red) masih belum sepenuhnya terjmin. Baik dari segi 

pendapatan maupun keselamatan dalam bekerja. Tak itu saja, masih rendahnya SDM serta kurang 

kesadaran dari buruh itu sendiri tentang keselamatan dalam bekerja, memang perlu di edukasi oleh pihak 

yang memperkerjakan (Kontraktor) agar selamat dalam bekerja. Jangan hanya jadi slogan, dimana 

banner bertuliskan "Utamakan Keselamatan Dalam Bekerja" hanya jadi figuran semata Seperti yang 

terlihat di proyek Pembangunan plengsengan batu kali 40/120 tinggi 300 (Jembatan Kandangan), Proyek 

yang berasal dari APBD 2022, yang sedang di kerjakan oleh CV Sarana Bina Jasa, dengan nilai kontrak Rp. 

1.422 Milyard lebih-, dimana para pekerja tidak ada yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti 
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helm (safety helmet) dan rompi (safety vest). Saat ditemui awak media Konsultan pengawas dilokasi 

menanyakan perihal pekerjaan sudah berjalan berapa persen, iya menjawab, "Eh pekerjaan ini kurang 

lebih 80 persen mas." Jawabnya Ditanya perihal pekerja tidak pakai APD, iya langsung bergegas 

mengambil alat pelindung diri (APD) dan dikasihkan kepada tukang (Pekerja).Untuk diketahui, di lokasi 

proyek banner maupun himbauan penggunaan K3S dan ada disekitar lokasi. APD merupakan barang - 

barang standar yang harus dilengkapi oleh perusahaan penyedia jasa, terutama jasa konstruksi, sesuai 

dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 

Per.08/Men/VII/2010 tentang APD. Nyatanya kondisi ini menjadi paradoks, karena di sekitar lokasi 

nampak terpasang banner keselamatan dan kesehatan kerja, lengkap dengan gambar dan aturannya. 

Yang sepertinya dipasang hanya sekedar untuk formalitas semata. Lemahnya pengawasan dari pihak 

pelaksana maupun konsultan pengawas dalam memberikan pengertian tentang keselamatan kerja (K3S) 

jadi pertanyaan. Proyek yang mendapat pengawasan itu, menimbulkan pertanyaan. Dimana tanggung 

jawab pihak Konsultan dalam pengawasan. 
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Title Seleksi Peserta Program Pemagangan ke Jepang Dibuka, Ini Pesan 

Gubri 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://infopublik.id/kategori/nusantara/648550/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). "Kita tahu di sana 

disiplin, di sana 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 di sana 

disiplin, di sana 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 Otoritas Taiwan izinkan delapan awal kapal Jiang Ye pulang ke 

Indonesia 

Author Rustam Effendi 

Media Antara Sumut Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://babel.antaranews.com/berita/286481/otoritas-taiwan-izinkan-delapan-awal-kapal-

jiang-ye-pulang-ke-indonesia 

Summary Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye 

agar mereka dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama beberapa bulan di 

pelabuhan setempat. 

 

 

 

 Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye agar mereka 

dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama beberapa bulan di pelabuhan setempat.Kantor 

dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima surat dari Biro Kelautan dan Pelabuhan 

Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang mengizinkan proses penggantian (crew change) 

kedelapan 8 WNI itu melalui pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang 

diterima di Jakarta, Selasa.Selama ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses penggantian 

awak kapal untuk mencegah penyebaran COVID-19.Kedelapan WNI itu tertahan dan tidak dibayar gajinya 

selama enam bulan di pelabuhan Taiwan.Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI Taipei segera 

berkoordinasi dengan pihak Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan untuk meminta izin 

penggantian awak kapal.KDEI Taipei juga mendorong tanggung jawab pemilik kapal untuk membayar gaji 

kedelapan awak tersebut dan segera menyediakan pengganti.Selama mereka tertahan di kapal, KDEI 

terus menjalin komunikasi untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik.KDEI juga 

berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI untuk melakukan 

langkah repatriasi dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan para awak tersebut serta meminta 

pertanggungjawaban pihak-pihak yang memberangkatkan. 
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Title Otoritas Taiwan izinkan delapan awak kapal Jiang Ye pulang 

ke Indonesia 

Author Yuni Arisandy 

Sinaga 

Media Antara Sumut Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://sumsel.antaranews.com/berita/659641/otoritas-taiwan-izinkan-delapan-awak-

kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia 

Summary Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye 

agar mereka dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama beberapa bulan di 

pelabuhan setempat. 

 

 

 

 Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye agar mereka 

dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama beberapa bulan di pelabuhan setempat.Kantor 

dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima surat dari Biro Kelautan dan Pelabuhan 

Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang mengizinkan proses penggantian (crew change) 

kedelapan 8 WNI itu melalui pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang 

diterima di Jakarta, Selasa.Selama ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses penggantian 

awak kapal untuk mencegah penyebaran COVID-19.Kedelapan WNI itu tertahan dan tidak dibayar gajinya 

selama enam bulan di pelabuhan Taiwan.Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI Taipei segera 

berkoordinasi dengan pihak Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan untuk meminta izin 

penggantian awak kapal.KDEI Taipei juga mendorong tanggung jawab pemilik kapal untuk membayar gaji 

kedelapan awak tersebut dan segera menyediakan pengganti.Selama mereka tertahan di kapal, KDEI 

terus menjalin komunikasi untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik.KDEI juga 

berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI untuk melakukan 

langkah repatriasi dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan para awak tersebut serta meminta 

pertanggungjawaban pihak-pihak yang memberangkatkan.Editor : Anton Santoso 
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Title Otoritas Taiwan izinkan delapan awak kapal Jiang Ye segera 

pulang ke Indonesia 

Author Yuni Arisandy 

Sinaga 

Media Antara Sumut Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://makassar.antaranews.com/berita/406905/otoritas-taiwan-izinkan-delapan-awak-

kapal-jiang-ye-segera-pulang-ke-indonesia 

Summary Com dengan judul: Taiwan izinkan delapan awak kapal Jiang Ye pulang ke Indonesia. Otoritas 

Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye agar 

mereka dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama beberapa bulan di 

pelabuhan setempat. 

 

 

 

 Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye agar mereka 

dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama beberapa bulan di pelabuhan setempat.Kantor 

dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima surat dari Biro Kelautan dan Pelabuhan 

Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang mengizinkan proses penggantian (crew change) 

kedelapan 8 WNI itu melalui pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang 

diterima di Jakarta, Selasa.Selama ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses penggantian 

awak kapal untuk mencegah penyebaran COVID-19.Kedelapan WNI itu tertahan dan tidak dibayar gajinya 

selama enam bulan di pelabuhan Taiwan.Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI Taipei segera 

berkoordinasi dengan pihak Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan untuk meminta izin 

penggantian awak kapal.KDEI Taipei juga mendorong tanggung jawab pemilik kapal untuk membayar gaji 

kedelapan awak tersebut dan segera menyediakan pengganti.Selama mereka tertahan di kapal, KDEI 

terus menjalin komunikasi untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik.KDEI juga 

berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI untuk melakukan 

langkah repatriasi dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan para awak tersebut serta meminta 

pertanggungjawaban pihak-pihak yang memberangkatkan.Berita ini juga telah tayang di Antaranews. 

com dengan judul: Taiwan izinkan delapan awak kapal Jiang Ye pulang ke Indonesia 
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Title Kemnaker Bersama PT DKI Gelar Job Fair Pertama yang Khusus 

Bagi Penyandang Disabilitas 

Author _noname 

Media Jurnas Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.jurnas.com/artikel/120409/Kemnaker-Bersama-PT-DKI-Gelar-Job-Fair-

Pertama-yang-Khusus-Bagi-Penyandang-Disabilitas 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 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 Selasa s.d Rabu, 12 s.d 13 Juli 2022. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 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 Selasa s.d Rabu, 12 s.d 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 (12/7/2022).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 

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 
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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 8 WNI di Taiwan Akhirnya Boleh Pulang, 6 Bulan Tertahan di 

Pelabuhan 

Author _noname 

Media Vivanews Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.viva.co.id/berita/dunia/1496367-8-wni-di-taiwan-akhirnya-boleh-pulang-6-

bulan-tertahan-di-pelabuhan 

Summary Kantor dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima surat dari Biro 

Kelautan dan Pelabuhan Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang 

mengizinkan proses penggantian (crew change) kedelapan 8 WNI itu melalui pelabuhan di 

Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa. 

 

 

 

Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye agar mereka 

dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama beberapa bulan di pelabuhan setempat.Kantor 

dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima surat dari Biro Kelautan dan Pelabuhan 

Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang mengizinkan proses penggantian (crew change) 

kedelapan 8 WNI itu melalui pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang 

diterima di Jakarta, Selasa.Selama ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses penggantian 

awak kapal untuk mencegah penyebaran COVID-19.Kedelapan WNI itu tertahan dan tidak dibayar gajinya 

selama enam bulan di pelabuhan Taiwan.Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI Taipei segera 

berkoordinasi dengan pihak Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan untuk meminta izin 

penggantian awak kapal.KDEI Taipei juga mendorong tanggung jawab pemilik kapal untuk membayar gaji 

kedelapan awak tersebut dan segera menyediakan pengganti.Selama mereka tertahan di kapal, KDEI 

terus menjalin komunikasi untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik.KDEI juga 

berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI untuk melakukan 

langkah repatriasi dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan para awak tersebut serta meminta 

pertanggungjawaban pihak-pihak yang memberangkatkan. (Ant/Antara) 
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Title Kikis Pengangguran di Banten, Disnakertrans Gencar 

Lakukan Pemagangan Berbasis Pengguna 

Author Oleh Bantennews - 

Media Banten News Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.bantennews.co.id/kikis-pengangguran-di-banten-disnakertrans-gencar-

lakukan-pemagangan-berbasis-pengguna 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten menggelar sosialisasi 

pemagangan berbasis pengguna angkatan ke-7, yang dilaksanakan di Aula Disnakertrans 

Kabupaten Lebak, Selasa (12/7/2022). Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kasi 

Pelatihan dan Pemagangan Disnakertrans Provinsi Banten Fifin Rosian Alfiah, Kepala 

Disnakertrans Kabupaten Lebak Maman SP, serta 20 perwakilan perusahaan yang berada di 

Lebak. Di tempat terpisah, Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Septo Kanaldi mengatakan, 

kegiatan pemagangan ini adalah menyosialisasikan terutama Permenaker No 6 tahun 2020 

terkait penyelenggaraan pemagangan dalam negeri. Dan total semuanya ada 9 angkatan," 

kata Septo didampingi Kasi Pelatihan dan Pemagangan Disnakertrans Provinsi Banten, Fifin 

Rosian Alfiah, Selasa (12/7/2022). 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten menggelar sosialisasi pemagangan 

berbasis pengguna angkatan ke-7, yang dilaksanakan di Aula Disnakertrans Kabupaten Lebak, Selasa 

(12/7/2022). Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kasi Pelatihan dan Pemagangan Disnakertrans 

Provinsi Banten Fifin Rosian Alfiah, Kepala Disnakertrans Kabupaten Lebak Maman SP, serta 20 

perwakilan perusahaan yang berada di Lebak.Di tempat terpisah, Kepala Disnakertrans Provinsi Banten 

Septo Kanaldi mengatakan, kegiatan pemagangan ini adalah menyosialisasikan terutama Permenaker No 

6 tahun 2020 terkait penyelenggaraan pemagangan dalam negeri. "Ini adalah angkatan yang ke-7, dan 

setiap angkatannya kita menghadirkan 20 perwakilan perusahaan untuk mengikuti pemagangan ini. Dan 

total semuanya ada 9 angkatan," kata Septo didampingi Kasi Pelatihan dan Pemagangan Disnakertrans 

Provinsi Banten, Fifin Rosian Alfiah, Selasa (12/7/2022). Ia menjelaskan, kegiatan sosialisasi bertujuan 

memberikan pemahaman kepada perusahaan, agar mencoba program pemagangan tersebut. Melalui 

program pemagangan ini pemerintah Provinsi Banten melalui Disnakertrans berharap dapat menekan 

angka pengangguran."Mudah-mudahan dengan adanya program pemagangan ini, dapat menekan angka 

pengangguran. Bahkan program pemagangan ini keuntungannya banyak sekali, salah satunya menekan 

angka pengangguran. Dari sisi perusahaan, dalam pemagangan itu tidak memilih upah melainkan uang 

saku," ujarnya. Ia menambahkan, perusahaan harus menerapkan beberapa poin antara lain, intensif buat 

mereka, uang makan serta uang transport bagi pemagang. "Apabila perusahaan ada antar jemput berarti 

uang transport ditiadakan, terus kalau ada kantin berarti uang makannya pun ditiadakan, jadi secara 

finansial sangat efisiensi dan informasi ini sudah kami terima dari perusahaan yang telah melakukan 

pemagangan. Jadi ini bukan kami yang menetapkan tapi testimoni dari perusahaan yang sudah 

melakukan pemagangan," imbuhnya. Ia berharap perusahaan dapat memiliki pemahaman terkait 

pelaksanaan pemagangan terutama untuk menyelesaikan masalah pengangguran. "Jadi kalau kami 

sendiri kemungkinan tidak bisa menyelesaikannya, karena dalam sisi pemagangan tersebut kami harus 

dibantu oleh perusahaan," harapnya. Sementara itu, Plt Kepala Disnakertrans Kabupaten Lebak, Maman 

SP mengatakan pihaknya mengapresiasi program sosialisasi pemagangan dari Disnakertrans Provinsi 
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Banten. Sebab, dengan program pemagangan tersebut dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) serta menjalin dengan perusahaan di Kabupaten Lebak. "Mudah-mudahan program ini bisa 

berlanjut, karena program ini adalah penjabaran atau implementasi dari Permenaker No 6 tahun 2020, 

dan untuk mereka yang sudah kita bekali dengan pemahaman pemagangan bisa menerapkannya di 

perusahaannya," kata Maman. Di sisi lain, Maman melihat potensi yang besar di Kabupaten Lebak. 

Dibangunnya akses tol ke Lebak dengan panjang 37,2 kilometer menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 

akan mampu menopang investor yang membangun perusahaan industri di Lebak. "Dan Pemkab Lebak 

juga sudah menyiapkan areal itu untuk menumbuh kembangkan tingkat kesejahteraan masyarakat 

melalui perindustrian," ujarnya. 
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Title Update! Harga Emas Bandung Hari Ini 12 Juli 2022 Turun 

Rp3.000 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-793869745/update-harga-emas-bandung-

hari-ini-12-juli-2022-turun-rp3000 

Summary Simak harga emas Bandung hari ini yang terpantau kembali turun. Untuk harga emas 

Bandung hari ini Selasa, 12 Juli 2022 dibanderol di harga Rp966. 000 per satu gramnya. 

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut rincian harga jual emas Antam 

Bandung hari ini. : 4 SD di Kota Bandung Minim Pendaftar, Satu di Antaranya Hanya 3 Siswa. 

Harga tersebut terpantau turun Rp3. 000 dibandingkan dengan harga Senin, 11 Juli 2022. : 

BSU 2022 Cair Periode Agustus-Desember? 

 

 

 

Simak harga emas Bandung hari ini yang terpantau kembali turunUntuk harga emas Bandung hari ini 

Selasa, 12 Juli 2022 dibanderol di harga Rp966. 000 per satu gramnya.Harga tersebut terpantau turun 

Rp3. 000 dibandingkan dengan harga Senin, 11 Juli 2022.: BSU 2022 Cair Periode Agustus-Desember? Cek 

Fakta Terbaru Kemnaker soal BSU BPJS KetenagakerjaanSementara itu, harga Buyback (beli kembali) 

emas Antam dibanderol di harga Rp836. 000 per gram.Harga buyback tersebut juga turun Rp4. 000 

dibandingkan harga buyback hari Senin kemarin.Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, 

berikut rincian harga jual emas Antam Bandung hari ini.: 4 SD di Kota Bandung Minim Pendaftar, Satu di 

Antaranya Hanya 3 Siswa emas 0,5 gram Rp 533.000. emas 2 gram Rp 1.872.000. emas 3 gram Rp 

2.783.000. emas 5 gram Rp 4.605.000. emas 10 gram Rp 9.155.000.: Gaji 13 2022 Presiden Jokowi Rp100 

Juta Lebih? Ini Setelah Dihitung Besarnya 6 Kali Gaji Ketua MPR 
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Title BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Cair Rp1 Juta 

untuk 14 Juta Pekerja Ini 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783869938/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-cair-rp1-juta-untuk-14-juta-pekerja-ini 

Summary BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Cair Rp1 Juta bukan lagi untuk 8,8 juta 

pekerja tapi untuk 14 pekerja yang memenuhi persyaratan. AYOSURABAYA.COM-- Kapan 

BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair Rp1 juta? Kabar terakhir BSU BLT 

Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair pada April lalu sebelum hari raya Idul Fitri 

2022. Pihak penyelenggara, dalam hal ini Kemnaker sempat memberi kabar terkait tahapan-

tahapan yang harus dilakukan sebelum BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

disalurkan. 

 

 

 

BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Cair Rp1 Juta bukan lagi untuk 8,8 juta pekerja tapi 

untuk 14 pekerja yang memenuhi persyaratan.AYOSURABAYA.COM -- Kapan BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 cair Rp1 juta? Pertanyaan serupa dilontarkan pekerja calon penerima dana di 

kolom komentar akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)Kabar terakhir BSU BLT 

Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair pada April lalu sebelum hari raya Idul Fitri 2022. Namun, 

hingga hari raya Idul Adha 2022, belum ada informasi lanjutan dari Kemnaker.Pihak penyelenggara, 

dalam hal ini Kemnaker sempat memberi kabar terkait tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum 

BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 disalurkan.Sayangnya, informasi yang dinilai kurang 

spesifik terkait waktu pasti penyaluran dana BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022, semakin 

mebuat para pekerja calon penerima dana bertanya-tanya.BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 benar akan cair atau berita bohong belaka? Nyatanya, dalam pernyataan yang dirilis Kemnaker 

melalui akun Instagramnya, dana bantuan subsidi upah dipastikan akan cair.Kemnaker memastikan 

penyaluran dana BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 dilakukan secara cepat, tepat, 

akurat, dan akuntabel. 
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Title Kabar Gembira soal 8 WNI Kru Jiang Ye, Terima Kasih 

Taiwan 

Author (ant/dil/jpnn) 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/kabar-gembira-soal-8-wni-kru-jiang-ye-terima-kasih-taiwan 

Summary Kantor dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima surat dari Biro 

Kelautan dan Pelabuhan Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang 

mengizinkan proses penggantian (crew change) kedelapan 8 WNI itu melalui pelabuhan di 

Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa. 

Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye 

agar mereka dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama beberapa bulan di 

pelabuhan setempat. Selama ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses 

penggantian awak kapal untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kedelapan WNI itu 

tertahan dan tidak dibayar gajinya selama enam bulan di pelabuhan Taiwan. 

 

 

 

Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye agar mereka 

dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama beberapa bulan di pelabuhan setempat.Kantor 

dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima surat dari Biro Kelautan dan Pelabuhan 

Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang mengizinkan proses penggantian (crew change) 

kedelapan 8 WNI itu melalui pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang 

diterima di Jakarta, Selasa.Selama ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses penggantian 

awak kapal untuk mencegah penyebaran COVID-19.Kedelapan WNI itu tertahan dan tidak dibayar gajinya 

selama enam bulan di pelabuhan Taiwan.Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI Taipei segera 

berkoordinasi dengan pihak Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan untuk meminta izin 

penggantian awak kapal.KDEI Taipei juga mendorong tanggung jawab pemilik kapal untuk membayar gaji 

kedelapan awak tersebut dan segera menyediakan pengganti.Selama mereka tertahan di kapal, KDEI 

terus menjalin komunikasi untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik.KDEI juga 

berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI untuk melakukan 

langkah repatriasi dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan para awak tersebut serta meminta 

pertanggungjawaban pihak-pihak yang memberangkatkan.Redaktur & 
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Title Otoritas Taiwan izinkan delapan awak kapal Jiang Ye 

pulang ke Indonesia 

Author Yuni Arisandy 

Sinaga 

Media Antara Riau Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/berita/291433/otoritas-taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-

jiang-ye-pulang-ke-indonesia 

Summary Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye 

agar mereka dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama beberapa bulan di 

pelabuhan setempat. Kantor dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima 

surat dari Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan 

yang mengizinkan proses penggantian (crew change) kedelapan WNI itu melalui pelabuhan 

di Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa. 

 

 

 

Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye agar mereka 

dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama beberapa bulan di pelabuhan setempat.Kantor 

dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima surat dari Biro Kelautan dan Pelabuhan 

Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang mengizinkan proses penggantian (crew change) 

kedelapan WNI itu melalui pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang 

diterima di Jakarta, Selasa.Selama ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses penggantian 

awak kapal untuk mencegah penyebaran COVID-19.Kedelapan WNI itu tertahan dan tidak dibayar gajinya 

selama enam bulan di pelabuhan Taiwan.Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI Taipei segera 

berkoordinasi dengan pihak Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan untuk meminta izin 

penggantian awak kapal.KDEI Taipei juga mendorong tanggung jawab pemilik kapal untuk membayar gaji 

kedelapan awak tersebut dan segera menyediakan pengganti.Selama mereka tertahan di kapal, KDEI 

terus menjalin komunikasi untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik.KDEI juga 

berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI untuk melakukan 

langkah repatriasi dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan para awak tersebut serta meminta 

pertanggungjawaban pihak-pihak yang memberangkatkan. 
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Title Kemnaker dan PT DKI Gelar Job Fair Khusus Penyandang 

Disabilitas Pertama di Indonesia 

Author _noname 

Media Bisnistoday.co.id Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://bisnistoday.co.id/kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-

disabilitas-pertama-di-indonesia 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerja sama dengan PT 

Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair pertama yang dikhususkan bagi 

penyandang disabilitas di Indonesia.  

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 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 Selasa - Rabu, tanggal 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 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. 
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Title Kerja Sama dengan PT DKI, Kemnaker Gelar Job Fair bagi 

Penyandang Disabilitas 

Author Fabiola Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/07/12/133738/kerja-sama-dengan-pt-dki-kemnaker-

gelar-job-fair-bagi-penyandang-disabilitas 

Summary Untuk pertama kali di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Pusat 

Pasar Kerja (Pasker ID) 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, 12- 13 Juli 2022 dan dalam 

pembukaannya dihadiri oleh Direktur ILO Jakarta-Timor Leste, Michiko Miyamoto dan 

Direktur Australian Volunteers Indonesia (AVI), Jonathan Hunter. Sekretaris Jenderal 

Kemnaker, Anwar Sanusi 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. 

 

 

 

 Untuk pertama kali di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Pusat Pasar Kerja 

(Pasker ID) 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, 12 - 13 Juli 2022 dan dalam pembukaannya dihadiri oleh Direktur ILO Jakarta-Timor Leste, 

Michiko Miyamoto dan Direktur Australian Volunteers Indonesia (AVI), Jonathan Hunter.Sekretaris 

Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi 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."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 Anwar saat membuka Job Fair Walk-in-Interview Disabilitas Kerja 

Indonesia di Jakarta, Selasa (12/7/2022).Kemudian dari sisi kebijakan, isu pasar kerja inklusif juga terus 
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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 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. 
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Title Kemenaker Gandeng PT DKI Gelar Activity Truthful bagi 

Penyandang Disabilitas 

Author Skip To Content 

Media Berita Viral Indonesia Terbaru Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://jlksjfdiweslfkj.com/kemenaker-gandeng-pt-dki-gelar-job-fair-bagi-penyandang-

disabilitas 

Summary Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) bermitra dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT 

DKI) melalui Pusat Pasar Tenaga Kerja (Pasker ID) untuk pertama kalinya menggelar bursa 

kerja pertama yang didedikasikan untuk penyandang disabilitas di Indonesia. Bursa kerja 

diadakan dari 12-13 Juli 2022 di Gedung Pasar Tenaga Kerja Pusat di Jakarta dan dihadiri oleh 

Direktur ILO Jakarta-Timor Leste Michiko Miyamoto dan Direktur Relawan Australia 

Indonesia (AVI) Jonathan Hunter. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar 

Sanusi mengatakan, pemerintah sangat berkomitmen untuk mendukung penyandang 

disabilitas. 

 

 

 

 Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) bermitra dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) melalui 

Pusat Pasar Tenaga Kerja (Pasker ID) untuk pertama kalinya menggelar bursa kerja pertama yang 

didedikasikan untuk penyandang disabilitas di Indonesia. Bursa kerja diadakan dari 12-13 Juli 2022 di 

Gedung Pasar Tenaga Kerja Pusat di Jakarta dan dihadiri oleh Direktur ILO Jakarta-Timor Leste Michiko 

Miyamoto dan Direktur Relawan Australia Indonesia (AVI) Jonathan Hunter. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, pemerintah sangat berkomitmen untuk 

mendukung penyandang disabilitas. Mulai dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas menekankan pada pengakuan kesempatan kerja bagi penyandang 

disabilitas di sektor publik dan swasta. "Kami mengucapkan terima kasih kepada mitra kami PT Disabilitas 

Kerja Indonesia, Relawan Australia, Organisasi Perburuhan Internasional, Pusat Pasar Tenaga Kerja yang 

menyelenggarakan acara yang bertujuan memberikan ruang yang sama bagi penyandang disabilitas 

untuk menjalani kehidupan yang layak melalui pasar tenaga kerja," kata Anwar. pada hari Selasa (7 

Desember 2022) Wawancara langsung di Activity Truthful Indonesia untuk Penyandang Disabilitas yang 

Bekerja di Jakarta. 
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Title DPR Minta Pemerintah Waspadai Varian Baru Omicron di 

India-Cina 

Author Inline Tdc_Css Att 

Media Pontas.id Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://pontas.id/2022/07/12/dpr-minta-pemerintah-waspadai-varian-baru-omicron-di-

india-cina 

Summary Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menemukan dua sub-varian baru Omicron di dua negara, 

yaitu sub-varian BA.2.75 di India dan sub-varian BA.5.3.1 atau Bad Ned di Cina. "Kemenkes 

perlu mempelajari pola penyebaran virus corona yang sebelumnya sempat mewabah, 

seperti varian Alfa dan Delta, khususnya penyebaran virus corona yang beberapa waktu lalu 

mewabah di India dan China yang sempat menyebar ke sejumlah negara dengan cukup 

cepat," tuturnya. 

 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menemukan dua sub-varian baru Omicron di dua negara, yaitu sub-

varian BA.2.75 di India dan sub-varian BA.5.3.1 atau Bad Ned di Cina.Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar 

meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera berkoordinasi dengan WHO untuk mengetahui 

perkembangan sub-varian Omicron yang sampai saat ini masih terus berkembang di sejumlah negara. 

Upaya kesiapsiagaan ini diperlukan agar bisa dilakukan langkah dan ditentukan waktu yang tepat apabila 

mengharuskan kembali diberlakukannya pengetatan masuknya pelaku perjalananan luar negeri ke 

Indonesia."Ini perlu sebagai upaya untuk mencegah masuk dan menyebarnya sub-varian omicron yang 

baru tersebut di wilayah Indonesia," ujar Muhaimin, Selasa (12/7/2022).Cak Imin sapaan akrabnya juga 

mendorong Kemenkes segera menginformasikan kepada masyarakat mengenai sub-varian Omicron yang 

baru ini agar masyarakat tidak mudah percaya dengan pemberitaan atau informasi yang belum 

valid."Hingga saat ini kan masih belum ditemukan kepastian dan keakuratan apakah sub-varian baru 

tersebut menyebabkan penyakit yang lebih serius dibandingkan dengan sub-varian Omicron lainnya," 

katanya.Dengan adanya temuan dua varian baru ini, bekas Menaker ini berharap pemerintah 

meningkatkan kewaspadaan terhadap keberadaan dua sub-varian Omicron tersebut, meskipun sub-

varian tersebut belum ditemukan di wilayah Indonesia, mengingat mobilitas masyarakat yang tinggi ke 

luar dan masuk wilayah Indonesia tetap memungkinkan untuk membawa virus tersebut masuk ke 

Indonesia."Kemenkes perlu mempelajari pola penyebaran virus corona yang sebelumnya sempat 

mewabah, seperti varian Alfa dan Delta, khususnya penyebaran virus corona yang beberapa waktu lalu 

mewabah di India dan China yang sempat menyebar ke sejumlah negara dengan cukup cepat," 

tuturnya.Dengan kesiapsiagaan sejak awak, kata bekas Wakil Ketua MPR ini, dapat dilakukan upaya 

preventif untuk mencegah masuknya sub-varian BA.2.75 dan BA.5.3.1 ke Indonesia.Kemenkes diminta 

agar tidak hanya berhenti mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol 

kesehatan (prokes), khususnya memakai masker ketika masyarakat beraktivitas di dalam maupun di luar 

ruangan."Kombinasi varian yang cukup menular dan longgarnya pembatasan, membuat kasus Covid-19 

berpotensi terus meluas dan membesar, hingga akhirnya memicu banyak mutasi dan sub-varian baru 

Omicron," kata Ketua Umum PKB ini. 
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Title Sebelum Dikirim Ke LN, Gubri Minta Tenaga Kerja Migran Harus 

Memiliki Skill dan Keterampilan 

Author Posted 

Media Koranriau.co Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.koranriau.co/2022/07/sebelum-dikirim-ke-ln-gubri-minta.html 

Summary KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar mendorong Kementerian 

Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga migran 

Indonesia, sebelum dikirim ke luar negeri (LN).. Demikian dikatakan Gubri saat menghadiri 

dan meresmikan Seleksi Peserta Program Pemagangan ke Jepang Tahun 2022, di Gelanggang 

Olahraga Remaja, Selasa (12/7/2022). 

 

 

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar mendorong Kementerian 

Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga migran Indonesia, sebelum 

dikirim ke luar negeri (LN). Demikian dikatakan Gubri saat menghadiri dan meresmikan Seleksi Peserta 

Program Pemagangan ke Jepang Tahun 2022, di Gelanggang Olahraga Remaja, Selasa (12/7/2022). 

Sehingga tenaga kerja migran yang dikirim ke luar negeri bisa bekerja layak dengan upah yang sesuai. 

Lebih jauh Gubri, Provinsi Riau yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, banyak tenaga migran 

Indonesia asal Riau yang bekerja di negeri tetangga tersebut. Sehingga dengan memiliki kemampuan dan 

keterampilan, tenaga migran Riau tidak hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga saja, tapi juga bisa 

di bidang kerja terampil lainnya. "Kami harapkan Kementerian Ketenagakerjaan dapat menyiapkan 

tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim keluar negeri betul-betul memiliki keahlian dan keterampilan. 

Ini untuk menghindari banyaknya tenaga kerja kita yang 'dikerjai',"tegas Gubri didampingi Kepala 

Disnakertrans Riau H Imron Rosyadi. Masih Gubri, apalagi saat ini banyak negara lain seperti Malaysia, 

Jepang, dan negara lainnya sedang membutuhkan banyak tenaga kerja. Menurut Syamsuar, ini peluang 

bagi tenaga migran Indonesia namun tetap diharapkan bisa memiliki keterampilan dan keahlian. "Kami 

mendapat informasi dari Kemeterian Ketenagakerjaan bahwa Jepang sEkarang butuh tenaga kerja. 

Karena angkatan kerjanya berkurang, diperkirakan sekitar 80 ribu orang, jumlah yang banyak tu," 

jelasnya. Harapan Gubri, peluang dan kesempatan yang diberikan Kementerian Ketenagakerjaan kepada 

Riau, seperti seleksi peserta program pemagangan ke Jepang tahun 2022 yang sekarang dilakukan, tidak 

hanya meningkatkan keterampilan saja, tetapi juga dinilai dapat mengurangi angka pengangguran. 
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Title Perdana Job Fair Khusus Penyandang Disabilitas, Ayo Daftar! Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idxchannel.com/milenomic/perdana-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-

ayo-daftar 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 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 (12/7/2022). Job fair ini dilaksanakan di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, 

sejak 12- 13 Juli 2022. 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. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Job Fair pertama yang dikhususkan bagi 

penyandang disabilitas di Indonesia. Job fair ini dilaksanakan di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, sejak 

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 (12/7/2022).Penyelenggaraan job fair melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 

dengan bekerja sama dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI). Anwar 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. 
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Title Kemnaker dan PT DKI Gelar Job Fair Khusus Penyandang 

Disabilitas Pertama di Indonesia 

Author Herald Indonesia 

Media Herald.id Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://herald.id/2022/07/12/kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-

disabilitas-pertama-di-indonesia 

Summary Herald Indonesia, Jakarta- Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker 

ID) 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 (12/7/2022). 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. Job fair ini 

dilaksanakan di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, pada Selasa sampai Rabu, atau 12 Juli 

sampai 13 Juli 2022. 

 

 

 

Herald Indonesia, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 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 

Selasa sampai Rabu, atau 12 Juli sampai 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 (12/7/2022).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 
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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 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. 
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Title Gubri : Tenaga Kerja Migran Harus Memiliki Keahlian dan 

Keterampilan 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nusantara/648576/gubri-tenaga-kerja-migran-harus-

memiliki-keahlian-dan-keterampilan 

Summary Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mendorong Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk 

meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga migran Indonesia. Itu dikatakan Gubri saat 

menghadiri dan meresmikan Seleksi Peserta Program Pemagangan ke Jepang Tahun 2022, 

di Gelanggang Olahraga Remaja, Selasa (12/7/2022). Gubri berharap, peluang dan 

kesempatan yang diberikan Kementerian Ketenagakerjaan kepada Riau, seperti seleksi 

peserta program pemagangan ke Jepang tahun 2022 yang sekarang dilakukan, tidak hanya 

meningkatkan keterampilan saja, tetapi juga dinilai dapat mengurangi angka pengangguran. 

Sehingga tenaga kerja migran yang dikirim ke luar negeri bisa bekerja layak dengan upah 

yang sesuai. 

 

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mendorong Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan 

keahlian dan keterampilan tenaga migran Indonesia. Sehingga tenaga kerja migran yang dikirim ke luar 

negeri bisa bekerja layak dengan upah yang sesuai.Itu dikatakan Gubri saat menghadiri dan meresmikan 

Seleksi Peserta Program Pemagangan ke Jepang Tahun 2022, di Gelanggang Olahraga Remaja, Selasa 

(12/7/2022).Mengingat Provinsi Riau berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, Syamsuar melihat 

banyak tenaga migran Indonesia asal Riau yang bekerja di negeri tetangga tersebut. Sehingga dengan 

memiliki kemampuan dan keterampilan, tenaga migran Riau tidak hanya bekerja sebagai asisten rumah 

tangga saja, tapi juga bisa di bidang kerja terampil lainnya."Kami harapkan Kementerian Ketenagakerjaan 

dapat menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim keluar negeri betul-betul memiliki keahlian 

dan keterampilan untuk menghindari banyaknya tenaga kerja kita yang 'dikerjai'," ujar Syamsuar.Apalagi 

saat ini banyak negara lain seperti Malaysia, Jepang, dan negara lainnya sedang membutuhkan banyak 

tenaga kerja. Menurut Syamsuar, ini peluang bagi tenaga migran Indonesia namun tetap diharapkan bisa 

memiliki keterampilan dan keahlian."Kami mendapat informasi dari Kemeterian Ketenagakerjaan bahwa 

Jepang skarang butuh tenaga kerja karena angkatan kerjanya berkurang, diperkirakan sekitar 80 ribu 

orang, jumlah yang banyak tu," jelasnya.Gubri berharap, peluang dan kesempatan yang diberikan 

Kementerian Ketenagakerjaan kepada Riau, seperti seleksi peserta program pemagangan ke Jepang 

tahun 2022 yang sekarang dilakukan, tidak hanya meningkatkan keterampilan saja, tetapi juga dinilai 

dapat mengurangi angka pengangguran. 
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Title Alasan PTUN Hukum Anies Turunkan UMP DKI Jadi Rp 4,5 

Juta 

Author Andi Saputra 

Media Detik Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://news.detik.com/berita/d-6175157/alasan-ptun-hukum-anies-turunkan-ump-dki-

jadi-rp-45-juta 

Summary Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dihukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Jakarta untuk menurunkan UMP DKI Jakarta Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,5 juta. Di SK itu 

menyebutkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 4.641.854. ADVERTISEMENT. Mengapa 

PTUN Jakarta menyebut SK Anies cacat yuridis?. Duduk sebagai tergugat sejumlah pihak, 

salah satunya DPP Apindo DKI Jakarta. 

 

 

 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dihukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk 

menurunkan UMP DKI Jakarta Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,5 juta. Apa alasan majelis hakim?Putusan itu 

diketok pagi ini oleh ketua majelis Eko Yulianto dengan anggota Elfiany dan Novi Dewi Cahyati. Duduk 

sebagai tergugat sejumlah pihak, salah satunya DPP Apindo DKI Jakarta.Penggugat menggugat Anies yaitu 

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum 

Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. Di SK itu menyebutkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 

Rp 4.641.854.ADVERTISEMENTSCROLL TO RESUME CONTENT"Terbukti bahwa penerbitan obyek 

sengketa cacat yuridis dalam prosedur penerbitannya," demikian bunyi putusan PTUN Jakarta yang 

didapat detikcom, Selasa (12/7/2022).Mengapa PTUN Jakarta menyebut SK Anies cacat yuridis?1. Hanya 

melalui rapat, tidak/ bukan melalui sidang pleno atau setidaknya melalui Sidang Dewan Pengupahan.2. 

Rapat tanggal 1 Desember 2021:-Hanya dihadiri 4 orang Unsur Pekerja -Hanya dihadiri 2 orang Unsur 

Pengusaha yaitu Ketua Kadin dan Ketua Apindo DKI Jakarta. Sehingga Rapat pada tanggal 1 Desember 

2021 hanya dihadiri total sebanyak 6 (enam) orang dari unsur Pekerja dan Pengusaha.3. Rapat tanggal 2 

Desember 2021 secara zoom (online), hanya dihadiri 20 puluh orang. Di mana unsur Pekerja yang hadir 

ada 6 orang dan unsur Pengusaha yang hadir ada 2 orang dari total 30 orang Anggota Dewan Pengupahan 

Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Keputusan Gubernur Nomor 838 Tahun 2019 tentang Keanggotaan 

Dewan Pengupahan Provinsi Periode 2019-2022.4. Tidak terdapat angka besaran upah yang diusulkan 

oleh masing-masing Unsur Dewan Pengupahan.5. Tidak terdapat Berita Acara Sidang.6. Tidak terdapat 



 

117 

 

Rekomendasi Dewan Pengupahan kepada Tergugat."Tahapan proses yang dilakukan sebelum terbitnya 

obyek sengketa di atas, tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) (2) dan Pasal 

29 Ayat (1) serta Pasal 71 Ayat (2) a dan Pasal 76 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Pengupahan jo. Pasal 35 Ayat (2) dan Pasal 35 Ayat (4) serta Pasal 36 Ayat (2) Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan 

Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan," beber majelis.Kesalahan 

lain yaitu UMP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 

November tahun berjalan, maka yang dijadikan acuan menghitung adalah tanggal ditetapkannya 

Keputusan bukan tanggal mulai berlakunya keputusan.Oleh karena obyek sengketa cacat yuridis dalam 

prosedur penerbitannya dalam arti tidak sesuai waktu ditetapkannya dengan Peraturan Perundang-

undangan, maka obyek sengketa juga bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum oleh karena asas ini 

mengehendaki agar setiap Keputusan in casu obyek sengketa harus didasarkan pada landasan ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan, secara ajeg/ konsisten.Di mana konsistensi berdasar Peraturan 

Perundang-Undangan harus mencakup aspek wewenang, substansi maupun prosedur Keputusan, 

sedangkan obyek sengketa in casu selaras dan berdasar hukum dari aspek wewenang dan substansi 

namun cacat yuridis dalam prosedur penerbitannya."Dengan demikian dengan terbuktinya bahwa obyek 

sengketa ditetapkan pada tanggal 16 Desemeber 2021, maka penerbitan obyek sengketa melebihi batas 

waktu yang ditentukan Peraturan Perundang- undangan sehingga obyek sengketa cacat yuridis dalam 

prosedur penerbitannya," pungkas majelis hakim. 
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Title BSU BPJS Ketenagakerjaan Cair Senilai Rp1 juta, Cek Melalui 2 

Cara Ini! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793870021/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair-

senilai-rp1-juta-cek-melalui-2-cara-ini 

Summary BSU BPJS Ketenagakerjaan cair senilai Rp1 juta rupiah, lakukan 2 cara ini untuk dapat 

mengetahui Anda terdaftar atau tidak. Pemerintah melanjutkan kembali bantuan BSU 2022 

atau BSU BPJS Ketenagakerjaan, program untuk pekerja atau buruh yang mempunyai gaji 

atau upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. Kali ini akan dijelaskan mengenai cara melakukan 

pengecekan untuk BSU BPJS Ketenagakerjaan cair senilai Rp1 juta ke rekening Anda. : BSU 

2022 Cair Periode Agustus-Desember? Cek Fakta Terbaru Kemnaker soal BSU BPJS 

Ketenagakerjaan. 

 

 

 

BSU BPJS Ketenagakerjaan cair senilai Rp1 juta rupiah, lakukan 2 cara ini untuk dapat mengetahui Anda 

terdaftar atau tidak.Pemerintah melanjutkan kembali bantuan BSU 2022 atau BSU BPJS Ketenagakerjaan, 

program untuk pekerja atau buruh yang mempunyai gaji atau upah di bawah Rp3,5 juta per bulan.Kali ini 

akan dijelaskan mengenai cara melakukan pengecekan untuk BSU BPJS Ketenagakerjaan cair senilai Rp1 

juta ke rekening Anda.: BSU 2022 Cair Periode Agustus-Desember? Cek Fakta Terbaru Kemnaker soal BSU 

BPJS KetenagakerjaanPemerintah telah melaksanakan program bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan sejak 

tahun 2020 yang lalu.Program BSU 2022 ini diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya 

memulihkan ekonomi nasional negara Indonesia akibat dampak dari pandemi Covid-19.Dana bantuan 

BSU 2022 senilai Rp1 juta ini akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja atau buruh dari jumlah anggaran 

8,8 triliun yang disiapkan oleh pemerintah.Bantuan Subsidi Upah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, 

Peraturan Pemerintah, No.43 Tahun 2022, Permenaker No.14 Tahun 2021 dan Permenaker No.16 Tahun 

20221.Pekerja atau buruh dapat menerima bantuan BSU 2022 senilai Rp1 juta, jika telah memenuhi 

syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
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Title Mengapa BSU 2022 Belum Cair Hingga Pertengahan Juli? Tanda 

dari Menaker Bisa Jadi Akhir Juli 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793870154/mengapa-bsu-2022-belum-cair-

hingga-pertengahan-juli-tanda-dari-menaker-bisa-jadi-akhir-juli 

Summary Mengapa BSU 2022 belum cair hingga pertengahan Juli? Tanda dari Menaker bisa jadi akhir 

Juli mendatang. Padahal sekarang sudah masuk pertengahan Juli. Berikut alasan mengapa 

BSU 2022 belum cair hingga pertengahan Juli. : Login dan Cek BSU 2022 yang Dicairkan oleh 

Pihak Kementerian Ketenagakerjaan dengan Cara Ini. 

 

 

 

Mengapa BSU 2022 belum cair hingga pertengahan Juli? Tanda dari Menaker bisa jadi akhir Juli 

mendatang.Apakah kendala yang dihadapi oleh kemnaker sampai BSU 2022 belum cair sampai hari ini? 

Padahal sekarang sudah masuk pertengahan Juli.Berikut alasan mengapa BSU 2022 belum cair hingga 

pertengahan Juli.: Login dan Cek BSU 2022 yang Dicairkan oleh Pihak Kementerian Ketenagakerjaan 

dengan Cara IniSoal BSU 2022 sempat mengalami proses penundaan pada bulan April lalu, begitupun 

hingga sampai saat ini, dana tersebut belum juga cair.Para pekerja yang telah kantongi persyaratannya, 

sampai saat ini masih saja menantikan dana bantuan usaha subsidi tersebut.Hingga saat ini, dana 

tersebut masih belum ada kabar baik soal penyalurannya.Berkaitan dengan hal tersebut, pada dasarnya 

kemnaker mengalami kendala membuat pencairan dana tersebut sampai saat ini belum 

dilaksanakan.Diketahui bahwa, BSU merupakan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui 

Kemnaker untuk para pekerja yang terdampak pandemi.: Bocoran Kemnaker tentang Kapan BSU 2022 

CairNamun hingga Juli 2022 dana tersebut belum juga ada kabarnya.Inilah 3 kendala BSU 2022 belum 

cair hingga hari ini:Pertama, pada akhir bulan Mei 2022 masih pada tahapan penyusunan regulasi oleh 

pemerintah untuk kemudian barulah dana tersebut disalurkan.Kedua, BPJAMSOSTEK sebagai mitra 

penyedia data mendukung kebijakan BSU 2022 masih sedang mempersiapkan data sesuai dengan Kriteria 

yang diatur dalam regulasi pemberian dana bantuan subsidi usaha ketenagakerjaan tahun ini.Ketiga, 

mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan dan sekaligus menyusun regulasi teknis penyaluran 

oleh Pemerintah. Jika semuanya sudah selesai, maka penyalurannya akan dilakukan melalui bank 

Himbara.: BSU 2022 Akan Cair? Ini Nasehat dari Menaker dan Kepastian Jadwal PencairannyaJika semua 
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langkah diatas itu sudah dilaksanakan dengan baik dan benar, maka Kemnaker siap untuk segera 

menyalurkan BSU 2022 kepada para pekerja dan buruh yang sudah masuk daftar penerima.Lalu apakah 

dana tersebut akan dicairkan akhir Juli 2022 mendatang?Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah, menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp8,8 triliun direncanakan akan dibagikan kepada 

pekerja yang memenuhi kriteria.Nominal yang akan diterima masing-masing pekerja sebesar Rp1 

juta."Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per 

penerima sebesar Rp1 juta. Adapun rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang 

digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan," kata Ida.Mengenai apakah dana tersebut akan cair setelah 

9 Juli 2022, menaker memberikan tanggapan terbaru."Itu (BSU) pasti, sabar ya. Kita sedang proses 

tuntaskan regulasinya," jawab Ida pada 17 Juni 2022 yang kemudian dikutip oleh AYOBANDUNG pada 

kolom komentar di akun Instagram milik Menaker.Kepastian jawaban dari Menteri ketenagakerjaan 

tersebut di atas, bisa kita pastikan bahwa proses pencairannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini 

kedepan.: BSU 2022 Cair Periode Agustus-Desember? Cek Fakta Terbaru Kemnaker soal BSU BPJS 

KetenagakerjaanAkan tetapi pencairannya akan tetap dilaksanakan jika semua hal-hal menyangkut 

regulasi persiapan pencairan sudah bisa benar dan selesai.Semoga tanda dari Menaker dengan 

memberikan tanggapan tersebut bisa memastikan bahwa BSU 2022 akan cair akhir juli 

mendatangDemikian informasi dari mengapa BSU 2022 belum cair hingga pertengahan Juli dan tanda 

dari Menaker. 
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Title Menaker Ida Fauziyah soal Pencairan BSU 2022 yang Tak Kunjung 

Cair: Kita Tuntaskan Regulasinya! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013870108/menaker-ida-fauziyah-soal-

pencairan-bsu-2022-yang-tak-kunjung-cair-kita-tuntaskan-regulasinya 

Summary Menaker Ida Fauziyah menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sedang tuntaskan regulasi 

penerimaan BSU 2022 agar segera bisa cair. Melalui kolom komentar, Ida Fauziyah 

menyebutkan bahwa BSU 2022 pasti cair, hanya saja saat ini pihaknya masih memproses 

regulasi pencairan dana. Proses persiapan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 atau yang akrab 

juga disebut sebagai BLT BPJS Ketenagakerjaan sudah dijamin oleh Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) RI, Ida Fauziyah. Meskipun sudah dipastikan, para pekerja tetap belum puas 

dengan pernyataan dari Menaker tentang pencairan BSU 2022 atau BLT BPJS 

Ketenagakerjaan tersebut. 

 

 

 

Menaker Ida Fauziyah menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sedang tuntaskan regulasi penerimaan 

BSU 2022 agar segera bisa cair.Melalui kolom komentar, Ida Fauziyah menyebutkan bahwa BSU 2022 

pasti cair, hanya saja saat ini pihaknya masih memproses regulasi pencairan dana.Proses persiapan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 atau yang akrab juga disebut sebagai BLT BPJS Ketenagakerjaan sudah 

dijamin oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah.Meskipun sudah dipastikan, para 

pekerja tetap belum puas dengan pernyataan dari Menaker tentang pencairan BSU 2022 atau BLT BPJS 

Ketenagakerjaan tersebut.Para pekerja masih terus bertanya-tanya, selain peluang di awal Juli, apakah 

mungkin BSU 2022 justru akan cair di akhir Juni ini?Saat santer bergulir dugaan bahwa BSU 2022 batal 

cair beberapa waktu lalu, Menaker Ida sudah memberikan pernyataan terbaru bahwa program ini pasti 

dilaksanakan.Hanya saja, memang ada tahap penyusunan regulasi terbaru BLT BPJS Ketenagakerjaan 

yang masih belum rampung."Itu pasti, sabar ya. Kita sedang proses tuntaskan regulasinya," jawab Ida. 
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Title BSU 2022 Jadi Cair atau Tidak? Ini Pernyataan Resmi dari 

Kemnaker 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayojakarta.com/news/pr-763868701/bsu-2022-jadi-cair-atau-tidak-ini-

pernyataan-resmi-dari-kemnaker 

Summary Inilah informasi menegani BSU 2022 jadi cair atau tidak dari Kemnaker. BSU 2022 jadi cair 

atau tidak saat ini menjadi pertanyaan dari banyak pekerja atau buruh. Pasalnya, sejak 

diumumkan April lalu belum ada kepastian pasti BSU 2022 jadi cair atau tidak. : Bocoran 

Terbaru Kemnaker Tentang Kapan BSU 2022 Cair, Simak Infonya di Sini!. Sejatinya BSU 2022 

cair sebelum Hari Raya Idul Fitri, namun hingga masuk pertengahan Juli masih belum ada 

kepastian kapan cair. 

 

 

 

Inilah informasi menegani BSU 2022 jadi cair atau tidak dari Kemnaker.BSU 2022 jadi cair atau tidak saat 

ini menjadi pertanyaan dari banyak pekerja atau buruh.Pasalnya, sejak diumumkan April lalu belum ada 

kepastian pasti BSU 2022 jadi cair atau tidak.: Bocoran Terbaru Kemnaker Tentang Kapan BSU 2022 Cair, 

Simak Infonya di Sini!Sejatinya BSU 2022 cair sebelum Hari Raya Idul Fitri, namun hingga masuk 

pertengahan Juli masih belum ada kepastian kapan cair.Lantas apa yang menjadi kendala BSU 2022 tak 

kunjung cair?Seperti dilansir AyoJakarta. com dari AyoBandung. com dengan judul "BSU 2022 Jadi Cair 

atau Tidak? Kemnaker Beri Pernyataan Resmi Soal BSU BPJS Ketenagakerjaan."Sebagaimana diketahui 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 untuk pekerja atau buruh yang memiliki gaji atau penghasilan di 

bawah Rp3,5 juta per bulan sampai saat ini belum juga cair.: Terungkap 3 Kendala BSU 2022 Tak Kunjung 

Cair hingga Kini, Pencairannya setelah Idul Adha? 
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Title Gelar Job Fair, Kemenaker Dorong Peluang Kerja Bagi Penyandang 

Disabilitas 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.idxchannel.com/milenomic/gelar-job-fair-kemenaker-dorong-peluang-kerja-

bagi-penyandang-disabilitas 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerja sama dengan PT 

Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair pertama bagi penyandang disabilitas 

di Indonesia. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerja sama dengan PT Disabilitas 

Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair pertama bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Job fair ini 

dilaksanakan di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, pada Selasa-Rabu, 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 

(12/7/2022).Anwar 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 membuat 

pasar kerja inklusif yang berlaku kepada siapa saja, utamanya memberikan afirmasi, keberpihakan 

kepada penyandang disabilitas," katanya.Anwar 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. 
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Title Mulai Hari Ini, Kemnaker Gelar Job Fair Penyandang Disabilitas Author _noname 

Media Sindo News Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://ekbis.sindonews.com/read/824339/34/mulai-hari-ini-kemnaker-gelar-job-fair-

penyandang-disabilitas-1657609672 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 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 pembukaan Job Fair, Selasa (12/7/2022). 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. Founder PT Disabilitas Kerja Indonesia, Hasnita Taslim menambahkan Job 

Fair Khusus Disabilitas merupakan job fair pertama yang pernah diselenggarakan di 

Indonesia. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerja sama dengan PT 

Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair pertama yang dikhususkan bagi penyandang 

disabilitas di Indonesia. Job fair tersebut dilaksanakan di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta mulai 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 pembukaan Job Fair, Selasa (12/7/2022).Anwar 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.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 
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yang kita dorong dalam EWG adalah membuat pasar kerja inklusif yang berlaku kepada siapa saja, 

utamanya memberikan afirmasi, keberpihakan kepada penyandang disabilitas," katanya.Anwar pun 

berharap job fair tersebut 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.Senada 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," ungkap dia.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. 
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Title Pertama Kali, Kemenaker Gelar Job Fair Khusus Penyandang 

Disabilitas 

Author Suparjo Ramalan 

Media Inews Portal Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.inews.id/finance/bisnis/pertama-kali-kemenaker-gelar-job-fair-khusus-

penyandang-disabilitas 

Summary "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 Kemenaker, Anwar Sanusi, saat membuka Job 

Fair Walk-in-Interview Disabilitas Kerja Indonesia di Jakarta, Selasa (12/7/2022).. Founder PT 

Disabilitas Kerja Indonesia, Hasnita Taslim, menambahkan, Job Fair Khusus Disabilitas 

merupakan job fair pertama yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Kementerian 

Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) untuk pertama kali menggelar Job Fair yang dikhususkan bagi 

penyandang disabilitas di Indonesia. Job fair yang merupakan kerja sama dengan Pusat Pasar 

Kerja (Pasker ID) dan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) ini, berlangsung di Gedung Pusat 

Pasar Kerja, Jakarta, pada 12-13 Juli 2022.. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) untuk pertama kali menggelar Job Fair yang dikhususkan 

bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Job fair yang merupakan kerja sama dengan Pusat Pasar Kerja 

(Pasker ID) dan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) ini, berlangsung 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 Kemenaker, Anwar Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-in-Interview 

Disabilitas Kerja Indonesia di Jakarta, Selasa (12/7/2022). Anwar mengatakan, pemerintah memiliki 

komitmen tinggi dalam memberikan keberpihakan kepada penyandang disabilitas. Dari sisi regulasi, 

dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah ditekankan afirmasi kesempatan 

kerja bagi penyandang disabilitas baik di sektor publik maupun swasta. Dari sisi kebijakan, isu pasar kerja 

inklusif juga terus digaungkan hingga ke forum Employment Working Group (EWG) G20, di mana isu 
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penyandang disabilitas dijadikan salah satu isu prioritas EWG. "Isu yang kita dorong dalam EWG adalah 

membuat pasar kerja inklusif yang berlaku kepada siapa saja, utamanya memberikan afirmasi, 

keberpihakan kepada penyandang disabilitas," ungkap Anwar. Anwar 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," ujar Anwar. Pernyataan senada 

disampaikan Kepala Pusat Pasar Kerja, Muchamad Yusuf. Menurut dia, job fair mini ini diikuti 6 

perusahaan dan diharapkan dapat melibatkan 200 pencari kerja penyandang disabilitas. Dia menjelaskan, 

job fair tersebut 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," tutur 

Yusuf.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," kata Hasnita. 
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Title Seleksi Peserta Program Pemagangan ke Jepang Dibuka, Ini 

Pesan Gubri 

Author _noname 

Media Ini Riau Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://iniriau.com/berita/33607-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 (12/7/22). "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 (12/7/22). 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 (SMA) 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 diperpanjang magang ini ditambah 2 tahun, jadi total bisa 

magang disana 5 tahun," tutup Imron.** 
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Title Kemnaker Bersama PT DKI Gelar Job Fair Khusus Penyandang 

Disabilitas Pertama di Indonesia 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://progresnews.info/2022/07/12/kemnaker-bersama-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-

penyandang-disabilitas-pertama-indonesia 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 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 (12/7/2022). 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. Founder PT Disabilitas Kerja Indonesia, 

Hasnita Taslim, menambahkan, Job Fair Khusus Disabilitas merupakan job fair pertama yang 

pernah diselenggarakan di Indonesia. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 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 Selasa s.d Rabu, 12 s.d 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 (12/7/2022).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 
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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 

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 Taiwan Izinkan Delapan Awak Kapal Jiang Ye Pulang ke 

Indonesia 

Author Latu Ratri Mubyarsah 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.jawapos.com/internasional/12/07/2022/taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-

jiang-ye-pulang-ke-indonesia 

Summary Otoritas Taiwan izinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye agar 

mereka dapat segera pulang ke Indonesia. Kantor dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di 

Taipei telah menerima surat dari Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen Transportasi dan 

Komunikasi Taiwan yang mengizinkan proses penggantian (crew change) kedelapan WNI itu 

melalui pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI seperti 

dilansir dari Antara, Selasa. Selama ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhan bagi proses 

penggantian awak kapal untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kedelapan WNI itu tertahan 

dan tidak dibayar gajinya selama enam bulan di Pelabuhan Taiwan. 

 

 

 

Otoritas Taiwan izinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye agar mereka dapat 

segera pulang ke Indonesia. Mereka telah tertahan selama beberapa bulan di pelabuhan 

setempat.Kantor dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima surat dari Biro Kelautan 

dan Pelabuhan Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang mengizinkan proses penggantian 

(crew change) kedelapan WNI itu melalui pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar 

Negeri RI seperti dilansir dari Antara, Selasa.Selama ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhan bagi proses 

penggantian awak kapal untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kedelapan WNI itu tertahan dan tidak 

dibayar gajinya selama enam bulan di Pelabuhan Taiwan.Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI Taipei 

segera berkoordinasi dengan pihak Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan untuk meminta izin 

penggantian awak kapal. KDEI Taipei juga mendorong tanggung jawab pemilik kapal untuk membayar 

gaji kedelapan awak tersebut dan segera menyediakan pengganti.Selama mereka tertahan di kapal, KDEI 

terus menjalin komunikasi untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik. KDEI juga 

berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI untuk melakukan 

langkah repatriasi dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan para awak tersebut serta meminta 

pertanggungjawaban pihak-pihak yang memberangkatkan. 
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Title UMP DKI Dibatalkan PTUN, Ini Perjalanan 'Ketok Palu' Anies dari 

Rp4,4 Juta, Direvisi Jadi Rp4,6 Juta dan Kini Dikembalikan ke 

Rekomendasi Dewan Pengupahan 

Author _noname 

Media Voi Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://voi.id/berita/189264/ump-dki-dibatalkan-ptun-ini-perjalanan-ketok-palu-anies-dari-

rp4-4-juta-direvisi-jadi-rp4-6-juta-dan-kini-dikembalikan-ke-rekomendasi-dewan-

pengupahan 

Summary Amar putusan lainnya yakni mewajibkan Anies menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara 

yang baru mengenai UMP 2022 berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta 

yakni unsur serikat pekerja/buruh Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15 November 2021 

sebesar Rp4.573.845. PTUN Jakarta juga menghukum Anies selaku tergugat dan para 

tergugat II intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp642.000. Berikut poin penetapan UMP DKI, yang kemudian direvisi lalu digugat ke PTUN. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, besaran UMP ini berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta formula yang ada dalam 

Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Gubernur 

DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 

Jakarta pada tahun 2022 sebesar 5,1 persen. Apindo menggugat Anies karena merevisi 

besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 

5,1 persen. 

 

 

 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI 

Jakarta Anies Baswedan soal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang gugatannya diajukan sejumlah 

pengusaha.PTUN Jakarta melalui laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dilansir ANTARA, 

Selasa, 12 Juli, menjelaskan amar putusan mengabulkan seluruh gugatan dari para pengusaha.Ada pun 

penggugat itu yakni Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta.Selain 

membatalkan Kepgub, PTUN Jakarta dalam amar putusannya juga mewajibkan Anies selaku tergugat, 

mencabut Kepgub Nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP 2022 yang diterbitkan pada 16 Desember 
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2021.Amar putusan lainnya yakni mewajibkan Anies menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang 

baru mengenai UMP 2022 berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta yakni unsur serikat 

pekerja/buruh Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15 November 2021 sebesar Rp4.573.845.PTUN Jakarta 

juga menghukum Anies selaku tergugat dan para tergugat II intervensi secara tanggung renteng untuk 

membayar biaya perkara sebesar Rp642.000.Berikut poin penetapan UMP DKI, yang kemudian direvisi 

lalu digugat ke PTUN21 November 2021Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran Upah Minimum 

Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022. Dalam hitungannya, upah buruh naik 0,85 persen atau sekitar 

Rp37 ribu menjadi Rp4.453.935.Penetapan UMP tahun ini disebut sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang menjadi acuan bagi seluruh wilayah Indonesia.Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan mengatakan, besaran UMP ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja serta formula yang ada dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) 

tahun."Jadi sudah ditetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar 

Rp4.453.935," ujar Gubernur Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu, 21 November.17 Desember 

2021Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 

DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar 5,1 persen. Sebelumnya, UMP DKI ditetapkan naik 0,85 

persen.Dengan begitu, UMP DKI tahun 2022 naik sebesar Rp225. 667 menjadi Rp4.641.854 per bulan. 

Anies berharap revisi kenaikan UMP ini dapat mencukupi kebutuhan para pekerja."Dengan kenaikan 

Rp225. 557 per bulan, maka saudara-saudara kita para pekerja dapat menggunakannya untuk keperluan 

sehari-hari seperti beras, daging ayam, telur, dan susu, dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya 

naik Rp37.749," kata Anies dalam keterangannya, Jumat, 17 Desember.Kenaikan besaran UMP ini 

dihasilkan dari upaya Anies yang sebelumnya mengirim surat kepada Menteri Ketenagakerjaan RI 

tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.Kebijakan 

ini dilakukan setelah adanya kajian ulang dan pembahasan kembali dengan semua pemangku 

kepentingan terkait. Gubernur Anies menegaskan keputusan menaikkan UMP DKI menjunjung asas 

keadilan.13 Januari 2022Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta resmi melayangkan gugatan 

kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.Apindo 

menggugat Anies karena merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2022 dari 

0,85 persen menjadi 5,1 persen.Gugatan ini didaftarkan pada nomor perkara 11/G/2022/PTUN.JKT 

tertanggal 13 Januari 2022. Selain Apindo, penggugat Anies lainnya adalah PT Edico Utama dan PT 

Century Textile Industry, Tbk.Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Apindo 

menuntut Anies untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 

Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021.Selain itu, Apindo 

meminta Anies mengembalikan pengesahan SK mengenai besaran UMP yang sebelumnya ditetapkan 

sebesar 0,85 persen."Menyatakan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 

Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 19 November 2021 berlaku dan 

mengikat," berikut bunyi gugatan yang dikutip dari laman SIPP PTUN Jakarta, Senin, 17 Januari. 
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Title Kemnaker Buka Job Fair Khusus Penyandang Disabilitas Author Suparjo Ramalan 

Media Okezone Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/07/12/622/2628148/kemnaker-buka-job-fair-

khusus-penyandang-disabilitas 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 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," ujar 

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-in-Interview Disabilitas Kerja 

Indonesia di Jakarta, Selasa (12/7/2022). Founder PT Disabilitas Kerja Indonesia, Hasnita 

Taslim, menambahkan, Job Fair Khusus Disabilitas merupakan job fair pertama yang pernah 

diselenggarakan di Indonesia. 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. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerja sama dengan PT 

Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair pertama yang dikhususkan bagi penyandang 

disabilitas di Indonesia.Job fair ini dilaksanakan pada 12-13 Juli 2022 di Gedung Pusat Pasar Kerja, 

Jakarta."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," ujar 

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-in-Interview Disabilitas Kerja Indonesia di 

Jakarta, Selasa (12/7/2022).Anwar 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.Dari sisi kebijakan, isu pasar kerja inklusif 

juga terus digaungkan hingga ke forum Employment Working Group (EWG) G20, isu penyandang 
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disabilitas dijadikan salah satu isu prioritas EWG."Isu yang kita dorong dalam EWG adalah membuat pasar 

kerja inklusif yang berlaku kepada siapa saja, utamanya memberikan afirmasi, keberpihakan kepada 

penyandang disabilitas," katanya.Anwar 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," jelasnya.Kepala Pusat Pasar Kerja, Muchamad Yusuf 

menambahkan 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," ungkapnya.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," pungkasnya. 
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Title Job Fair Khusus Penyandang Disabilitas Pertama Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1784985476/job-fair-khusus-

penyandang-disabilitas-pertama 

Summary Founder PT Disabilitas Kerja Indonesia, Hasnita Taslim, menambahkan, Job Fair Khusus 

Disabilitas merupakan job fair pertama yang pernah diselenggarakan di Indonesia. - 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerja sama dengan PT 

Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair pertama yang dikhususkan bagi 

penyandang disabilitas di Indonesia. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 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 Selasa s.d Rabu, 12 s.d 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 (12/7/2022).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 

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 8 ABK WNI yang Terdampar di Taiwan selama 6 Bulan dan Tidak 

Digaji, Akhirnya akan Dipulangkan 

Author Edy A. Putra 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.tv/article/308317/8-abk-wni-yang-terdampar-di-taiwan-selama-6-

bulan-dan-tidak-digaji-akhirnya-akan-dipulangkan 

Summary Surat tersebut berisi izin untuk melakukan proses penggantian 8 ABK WNI (crew change) 

melalui pelabuhan di Taiwan. Sebelumnya beredar informasi mengenai 8 ABK WNI MV Jiang 

Ye yang tertahan di pelabuhan Taiwan. 

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sebanyak 8 anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang 

terdampar di Taiwan selama enam bulan dan tidak digaji, akhirnya akan dipulangkan.Menurut siaran pers 

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah 

menerima surat dari otoritas Taiwan, Maritime and Port Bureau, Ministry of Transportation and 

Communication (MoTC).Surat tersebut berisi izin untuk melakukan proses penggantian 8 ABK WNI (crew 

change) melalui pelabuhan di Taiwan.Selama ini, penggantian ABK tidak dapat dilakukan karena Taiwan 

menutup pelabuhannya untuk mencegah penyebaran Covid-19.Kabar soal izin dari MoTC Taiwan 

tersebut disampaikan lewat siaran pers di laman resmi Kemlu RI pada hari ini, Selasa 

(12/7/2022).Sebelumnya beredar informasi mengenai 8 ABK WNI MV Jiang Ye yang tertahan di 

pelabuhan Taiwan. Mereka juga tidak digaji selama 6 bulan di pelabuhan Taiwan."Menindaklanjuti 

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

demikian tertulis dalam siaran pers Kemlu RI.Selain itu, KDEI Taipei mendorong pemilik kapal 

bertanggung jawab untuk memenuhi hak gaji para ABK WNI tersebut.Pemilik kapal juga diminta segera 

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

kondisi mereka dalam keadaan baik.Selanjutnya, KDEI berkoordinasi dengan Kemlu, Kementerian 

Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk memastikan langkah 

repatriasi dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan para ABK sekaligus meminta pertanggungjawaban 

pihak-pihak yang memberangkatkan mereka. 
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Title Rakernas KSBSI Perjuangkan Akses Perlindungan Sosial bagi 

Buruh 

Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1784985561/rakernas-ksbsi-

perjuangkan-akses-perlindungan-sosial-bagi-buruh 

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 Pertama di Indonesia, Kemnaker-PT DKI Gelar Job Fair Khusus 

Penyandang Disabilitas 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.jpnn.com/news/pertama-di-indonesia-kemnaker-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-

penyandang-disabilitas 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bersama PT 

Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair pertama yang dikhususkan bagi 

penyandang disabilitas di Indonesia. "Kami mengucapkan terima kasih kepada mitra kami 

menggelar event yang bertujuan memberikan ruang 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 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. Founder PT Disabilitas Kerja Indonesia Hasnita Taslim 

menambahkan, Job Fair Khusus Disabilitas merupakan job fair pertama yang pernah 

diselenggarakan di Indonesia. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bersama 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 selama dua hari pada Selasa 

(12/7) dan Rabu (13/7)."Kami mengucapkan terima kasih kepada mitra kami menggelar event yang 

bertujuan memberikan ruang 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 mengatakan pemerintah memiliki komitmen 

tinggi dalam memberikan keberpihakan kepada penyandang disabilitas.Mulai dari sisi regulasi Undang 

Undang 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 terus digaungkan hingga ke forum Employment Working Group (EWG) G20."Isu yang 

kita dorong dalam EWG adalah membuat pasar kerja inklusif yang berlaku kepada siapa saja, utamanya 
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memberikan afirmasi, keberpihakan kepada penyandang disabilitas," katanya.Anwar 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 bisa melibatkan 200 

pencari kerja penyandang disabilitas.Job fair itu 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 itu merupakan pilot project dari PT Disabilitas Kerja yang merupakan inisiator, sekaligus 

penyelenggara job fair khusus disabilitas."Job fair ini bertujuan memberikan kesempatan bagi pencari 

kerja disabilitas di Jabodetabek," katanya.Turut hadir dalam acara pembukaan Job Fair ini Direktur ILO 

Jakarta-Timor Leste, Michiko Miyamoto dan Direktur Australian Volunteers Indonesia (AVI), Jonathan 

Hunter. Berita Selanjutnya: Kemnaker Dorong Perusahaan Terapkan Hubungan Industrial 

PancasilaRedaktur & 
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Title Periksa Sekarang! Ini Tanda-tanda BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Sudah Cair dan Masuk Rekening! - Ayo Indonesia 

Author Husnul 

Khatimah 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/regional/pr-013870812/periksa-sekarang-ini-tanda-tanda-

bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-sudah-cair-dan-masuk-rekening 

Summary AYOINDONESIA.COM- Berikut akan dibahas tanda-tanda BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 

2022 sudah cair dan masuk Rekening penerima. Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) 2022 atau 

disebut juga bantuan langsung tunai ( BLT ) subsidi gaji Rp1 juta ini merupakan program 

bantuan pemerintah melalui Kemnaker via BPJS Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan menjadi mitra Kemnaker sebagai penyedia data 

pekerja dalam proses penyaluran dana BSU BLT subsidi gaji 2022 Rp1 juta. Tanda BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair Rp1 Juta dapat dilakukan pengecekan pada 

salso rekening Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara. 

 

 

 

AYOINDONESIA.COM - Berikut akan dibahas tanda-tanda BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 sudah cair 

dan masuk Rekening penerima. Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) 2022 atau disebut juga bantuan langsung 

tunai ( BLT ) subsidi gaji Rp1 juta ini merupakan program bantuan pemerintah melalui Kemnaker via BPJS 

Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan menjadi mitra 

Kemnaker sebagai penyedia data pekerja dalam proses penyaluran dana BSU BLT subsidi gaji 2022 Rp1 

juta.Tanda BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair Rp1 Juta dapat dilakukan pengecekan 

pada salso rekening Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara. BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 

digadang-gadang akan cair pada April sebelum hari raya Idul Fitri lalu. Nyatanya, hingga kini masuk hari 

ketujuh bulan Juni, tanda-tanda pencairannya belum juga nampak.Para pekerja calon penerima dana BLT 

subsidi gaji tersebut tak henti-hentinya menanyakan kapan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan cair melalui 

kolom komentar akun Instagram resmi Kemnaker. Bahkan, calon penerima BSU tersebut nekat 

membubuhkan akun Instagram Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam komentarnya. Kendati demikian, 

pihak Kemnaker tak sekalipun nampak memberikan jawaban terhadap pertanyaan para pekerja calon 

penerima BSU di kolom komentarnya. 

  



 

142 

 

Title Pulihkan Ekonomi, Thailand Butuh 500. 000 Pekerja 

Migran 

Author Surya Lesmana 

Media Berita Satu Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.beritasatu.com/news/950633/pulihkan-ekonomi-thailand-butuh-500000-

pekerja-migran 

Summary Kadin Thailand pada Selasa (12/7/2022) mengungkapkan, negaranya membutuhkan lebih 

dari 500. 000 pekerja migran untuk bisa berjuang memulihkan kondisi ekonominya yang 

lambat pascapandemi Covid-19. Kadin Thailand pada Selasa (12/7/2022) mengungkapkan, 

negaranya membutuhkan lebih dari 500. 000 pekerja migran untuk bisa berjuang 

memulihkan kondisi ekonominya yang lambat pascapandemi Covid-19. Wakil Ketua Kadin 

Thailand Poj Aramwattananont dalam jumpa pers di Bangkok mengatakan, permintaan 

pekerja tinggi di sektor padat karya termasuk barang pertanian dan pengolahan makanan 

untuk ekspor, konstruksi, dan pariwisata dan jasa. Dengan rencana tenaga kerja yang lebih 

baik dan kedatangan lebih banyak pekerja, Thailand mungkin melihat hampir 3 juta pekerja 

migran pada akhir tahun, katanya. 

 

 

 

 Kadin Thailand pada Selasa (12/7/2022) mengungkapkan, negaranya membutuhkan lebih dari 500. 000 

pekerja migran untuk bisa berjuang memulihkan kondisi ekonominya yang lambat pascapandemi Covid-

19. Wakil Ketua Kadin Thailand Poj Aramwattananont dalam jumpa pers di Bangkok mengatakan, 

permintaan pekerja tinggi di sektor padat karya termasuk barang pertanian dan pengolahan makanan 

untuk ekspor, konstruksi, dan pariwisata dan jasa. "Saat ini, pekerja adalah masalah besar untuk 

menggerakkan perekonomian," katanya, seraya menambahkan bahwa negara itu akan membutuhkan 

setidaknya 3 hingga 4 juta pekerja migran untuk memajukan perekonomian". Hambatan untuk merekrut 

pekerja migran termasuk masalah di negara asal mereka seperti kerusuhan sipil di Myanmar, dan 

persaingan untuk pekerja dari negara lain seperti Jepang dan Tiongkok, kata Poj. Saat ini, ada sekitar 2,5 

juta pekerja migran terdokumentasi dari Laos, Kamboja dan Myanmar, kata Pairoj Chotikasathien, kepala 

departemen ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja, dalam konferensi tersebut. Dalam upaya untuk 

mengurangi kekurangan, kabinet pekan lalu menyetujui rencana manajemen tenaga kerja termasuk 

mengizinkan pekerja yang didokumentasikan untuk tinggal hingga Februari 2025, katanya. kali ini 



 

143 

 

termasuk dari Vietnam, untuk didaftarkan dan bekerja hingga Februari 2025, kata Pairoj. Dengan rencana 

tenaga kerja yang lebih baik dan kedatangan lebih banyak pekerja, Thailand mungkin melihat hampir 3 

juta pekerja migran pada akhir tahun, katanya. Kadin Thailand pada Selasa (12/7/2022) mengungkapkan, 

negaranya membutuhkan lebih dari 500. 000 pekerja migran untuk bisa berjuang memulihkan kondisi 

ekonominya yang lambat pascapandemi Covid-19. Wakil Ketua Kadin Thailand Poj Aramwattananont 

dalam jumpa pers di Bangkok mengatakan, permintaan pekerja tinggi di sektor padat karya termasuk 

barang pertanian dan pengolahan makanan untuk ekspor, konstruksi, dan pariwisata dan jasa. "Saat ini, 

pekerja adalah masalah besar untuk menggerakkan perekonomian," katanya, seraya menambahkan 

bahwa negara itu akan membutuhkan setidaknya 3 hingga 4 juta pekerja migran untuk memajukan 

perekonomian". Hambatan untuk merekrut pekerja migran termasuk masalah di negara asal mereka 

seperti kerusuhan sipil di Myanmar, dan persaingan untuk pekerja dari negara lain seperti Jepang dan 

Tiongkok, kata Poj. Saat ini, ada sekitar 2,5 juta pekerja migran terdokumentasi dari Laos, Kamboja dan 

Myanmar, kata Pairoj Chotikasathien, kepala departemen ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja, 

dalam konferensi tersebut. Dalam upaya untuk mengurangi kekurangan, kabinet pekan lalu menyetujui 

rencana manajemen tenaga kerja termasuk mengizinkan pekerja yang didokumentasikan untuk tinggal 

hingga Februari 2025, katanya. Thailand juga akan mengizinkan pekerja ilegal, kali ini termasuk dari 

Vietnam, untuk didaftarkan dan bekerja hingga Februari 2025, kata Pairoj. Dengan rencana tenaga kerja 

yang lebih baik dan kedatangan lebih banyak pekerja, Thailand mungkin melihat hampir 3 juta pekerja 

migran pada akhir tahun, katanya. 
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Title Cara Cek BSU 2022: Syarat hingga Pencairannya Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793870542/cara-cek-bsu-2022-syarat-hingga-

pencairannya 

Summary Pemerintah kembali menyediakan bantuan subsidi upah atau BSU untuk para pekerja/buruh 

dalam penanganan dampak Covid-19. Bagi yang masih bingung, berikut ini cara cek BSU 2022 

beserta syarat dan langkahnya. BSU sudah pernah diberlakukan pada tahun 2020 dengan 

sasaran pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta. Pada tahun 2022, Menteri 

Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah kembali memberlakukan BSU. : Mengapa BSU 

2022 Belum Cair Hingga Pertengahan Juli? 

 

 

 

Pemerintah kembali menyediakan bantuan subsidi upah atau BSU untuk para pekerja/buruh dalam 

penanganan dampak Covid-19. Bagi yang masih bingung, berikut ini cara cek BSU 2022 beserta syarat 

dan langkahnya.BSU sudah pernah diberlakukan pada tahun 2020 dengan sasaran pekerja yang memiliki 

upah di bawah Rp 5 juta. Pada 2021 dengan sasaran pekerja yang terdampak PPKM level 3 dan 4 dengan 

upah paling banyak Rp 3,5 juta.Pada tahun 2022, Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah 

kembali memberlakukan BSU.: Mengapa BSU 2022 Belum Cair Hingga Pertengahan Juli? Tanda dari 

Menaker Bisa Jadi Akhir JuliBantuan yang diberikan berupa uang sebesar Rp 500 ribu/bulan selama dua 

bulan, dan diberikan secara sekaligus sebesar Rp 1 juta. Uang tersebut akan disalurkan ke Bank Himbara 

seperti Mandiri, BNI, BRI dan BTN.Berikut cara cek BSU 2022 dan persyaratan untuk penerima BSU sesuai 

dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021:Persyaratan Penerima BSU1. Warga Negara Indonesia atau 

WNI yang terbukti dengan kepemilikan NIK.2. Pastikan Anda merupakan peserta aktif dalam program 

jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan. 
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Title Kemnaker Gandeng PT DKI Gelar Job Fair Khusus Penyandang 

Disabilitas 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/648601/kemnaker-gandeng-pt-dki-

gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerja 

sama dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair khusus bagi 

penyandang disabilitas. Job fair itu, dilaksanakan pertama kali diladakan di Indonesia di 

Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, pada 12-13 Juli 2022. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerja sama dengan PT 

Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair khusus bagi penyandang disabilitas.Job fair itu, 

dilaksanakan pertama kali diladakan di Indonesia 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 (12/7/2022).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 

membuat pasar kerja inklusif yang berlaku kepada siapa saja, utamanya memberikan afirmasi, 

keberpihakan kepada penyandang disabilitas," katanya.Anwar Sanusi pun berharap job fair itu 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 itu 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 itu adalah pilot project dari PT Disabilitas Kerja yang merupakan inisiator, sekaligus 

penyelenggara job fair khusus disabilitas."Job fair intu 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 

itu Direktur ILO Jakarta-Timor Leste, Michiko Miyamoto dan Direktur Australian Volunteers Indonesia 

(AVI), Jonathan Hunter. 



 

146 

 

Title Info Lowongan Kerja di Batang Jawa Tengah Bagian Foreman 

Produksi 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-064985385/info-lowongan-kerja-

di-batang-jawa-tengah-bagian-foreman-produksi 

Summary Formasi yang tersedia di PT Wanho Industries Indonesia yaitu Foreman Produksi. Lokasi PT 

Wanho Industries Indonesia terletak di Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Saat 

ini PT Wanho Industries Indonesia sedang membuka lowongan kerja (loker). Dilansir 

PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Instagram @kemnaker, terdapat beberapa 

kualifikasi dan deskripsi pekerjaan di bagian Foreman Prroduksi, Yaitu sebagai berikut:. 

 

Saat ini PT Wanho Industries Indonesia sedang membuka lowongan kerja (loker).Formasi yang tersedia 

di PT Wanho Industries Indonesia yaitu Foreman Produksi.Lokasi PT Wanho Industries Indonesia terletak 

di Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun 

Instagram @kemnaker, terdapat beberapa kualifikasi dan deskripsi pekerjaan di bagian Foreman 

Prroduksi, Yaitu sebagai berikut:KUALIFIKASI:1. Laki-laki/Perempuan, maksimal 35 tahun2. Pendidikan 

Minimal D33. Memiliki Pengalaman minimal 1 tahun4. Mengerti proses produksi diecast, plastic injection 

decoration (spraying-painting), assembly5. Memahami mesin-mesin produksi dan perawatannya6. 

Memahami dasar-dasar manufaktur, standar ISO, K3, 5S7. Memliki jiwa kepemimpinan, target oriented, 

fast learnerDESKRIPSI PEKERJAAN:Pertama, bertanggungjawab mengatur dan mengarahkan operasional 

line produksiKemudian, yang kedua yaitu mempersiapkan dan mengontrol operasional harian 

produksiInfo lebih lanjut:KLIK DI SINIJangan lupa, bagikan informasi lowongan kerja ini ke teman-teman 

yang lainnya, ya. 
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Title Kalah di PTUN, Anies Diminta Turunkan UMP DKI Jadi Rp4,5 

Juta 

Author Desy Afrianti 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.kompas.tv/article/308350/kalah-di-ptun-anies-diminta-turunkan-ump-dki-

jadi-rp4-5-juta 

Summary JAKARTA, KOMPAS.TV- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta meminta 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membuat kebijakan baru mengenai Upah 

Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 menjadi Rp4.573.845. Keputusan ini merupakan 

salah satu pokok sengketa keputusan PTUN atas gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) DKI Jakarta terkait pembatalan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang 

dilakukan Gubernur Anies Baswedan. Massa buruh berulang kali berdemo di Balai Kota DKI 

Jakarta untuk menuntut Anies merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022. Anies pun pada 

akhirnya resmi merevisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen 

menjadi 5,1 persen. Kepgub revisi tersebut menyatakan bahwa UMP DKI Jakarta naik sebesar 

5.1 persen menjadi Rp4.641.854 pada Desember lalu. 

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta 

Anies Baswedan untuk membuat kebijakan baru mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 

2022 menjadi Rp4.573.845.Keputusan ini merupakan salah satu pokok sengketa keputusan PTUN atas 

gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta terkait pembatalan revisi Upah Minimum 

Provinsi (UMP) 2022 yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan."Mewajibkan kepada Tergugat 

menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 

berdasar Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Keputusan ini berawal dari 

gugatan yang dilayangkan para pengusaha yang tergabung dalam Apindo kepada Anies pada 13 Januari 

lalu dan terdaftar dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.PTUN mengabulkan gugatan Apindo secara 

keseluruhan."Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya," bunyi putusan tersebut.Gugatan 

pertama yang dikabulkan PTUN yakni menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur DKI 

Jakarta No. 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 

2021.Kepgub revisi tersebut menyatakan bahwa UMP DKI Jakarta naik sebesar 5.1 persen menjadi 



 

148 

 

Rp4.641.854 pada Desember lalu.Para pengusaha juga meminta agar Kepgub Gubernur DKI Jakarta No 

1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 19 November 2021 kembali 

berlaku dan mengikat.Kepgub tersebut menyatakan kenaikan UMP Jakarta hanya 0.85 persen atau 

sebesar Rp35 ribu.PTUN juga memerintahkan Anies untuk membayar biaya perkara."Menghukum 

Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp642.000," bunyi putusan tersebut.Diketahui Anies sebelumnya memang dua kali mengeluarkan SK 

terkait penetapan UMP DKI. SK pertama mengatur UMP DKI 2022 naik sebesar Rp 37.749 menjadi Rp 

4.453.935. Besaran UMP itu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja dan aturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan.Namun muncul penolakan dari buruh yang menilai kenaikan UMP terlalu kecil. Massa buruh 

berulang kali berdemo di Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut Anies merevisi besaran UMP DKI Jakarta 

2022.Anies pun pada akhirnya resmi merevisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 

persen menjadi 5,1 persen.Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp 4.641.854, 

atau naik Rp 225. 667 dibandingkan UMP 2021. Keputusan Anies itu disesalkan pemerintah pusat hingga 

kalangan pengusaha karena bertentangan dengan UU dan Permenaker. Akhirnya, pengusaha pun 

menggugat Anies ke PTUN. 
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Title Pusat Pasar Kerja Kemnaker dan PT DKI Gelar Job Fair Khusus 

Penyandang Disabilitas 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/pusat-pasar-kerja-kemnaker-dan-pt-dki.html 

Summary Pusat Pasar Kerja Kemnaker dan PT DKI Gelar Job Fair Khusus Penyandang Disabilitas. 

Jakarta, Wartapembaruan.co.idb- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Pusat 

Pasar Kerja (Pasker ID) 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 Selasa s.d Rabu, 12 s.d 13 Juli 

2022. 

 

 

 

Pusat Pasar Kerja Kemnaker dan PT DKI Gelar Job Fair Khusus Penyandang DisabilitasJakarta, 

Wartapembaruan.co.idb- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker 

ID) 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 Selasa s.d Rabu, 12 s.d 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 (12/7/2022).Menurut Anwar Sanusi, 

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 membuat pasar kerja inklusif yang berlaku 

kepada siapa saja, utamanya memberikan afirmasi, keberpihakan kepada penyandang disabilitas," 

ujarnya.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 
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disabilitas. "Saya berharap ini adalah awal dan ada banyak lagi bursa kerja yang diselenggarakan bagi 

penyandang disabilitas," tuturnya.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," Muchamad 

Yusuf.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," kata Hasnita Taslim.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 Anies Dihukum Turunkan UMP, PDIP: Bukti Gubernur Sering 

Langgar Aturan 

Author Andi Saputra 

Media Detik Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Negative 

Link http://news.detik.com/berita/d-6175345/anies-dihukum-turunkan-ump-pdip-bukti-

gubernur-sering-langgar-aturan 

Summary Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menghukum Gubernur Anies Baswedan untuk 

menurunkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dari Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,5 juta. 

"Saya melihat Gubernur Anies sering melanggar aturan, sesuatu yang tidak perlu dilakukan, 

mengingat UU 30 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," kata anggota DPRD DKI Jakarta 

Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, saat dihubungi detikcom, Selasa (12/7/2022). 

 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menghukum Gubernur Anies Baswedan untuk 

menurunkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dari Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,5 juta. Apa kata 

PDI Perjuangan?"Saya melihat Gubernur Anies sering melanggar aturan, sesuatu yang tidak perlu 

dilakukan, mengingat UU 30 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," kata anggota DPRD DKI Jakarta 

Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, saat dihubungi detikcom, Selasa (12/7/2022).Putusan PTUN 

Jakarta itu atas gugatan DPP Apindo DKI Jakarta dkk. Apindo menggugat Keputusan Gubernur Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 

Desember 2021 yang menyebutkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 4.641.854.ADVERTISEMENT 

SCROLL TO RESUME CONTENT"Sejak awal kita sudah menyampaikan agar Gubernur mengikuti ketentuan 

dari Kemenaker soal UMP. Tentu SK Gubernur tersebut melampaui/melebihi wewenangnya," ujar Gilbert 

Simanjuntak.Gilbert menilai langkah Anies tidak bijak karena menaikkan UMP tanpa melihat berbagai 

kepentingan secara utuh."Di samping itu, menimbulkan persoalan kenaikan upah di tengah banyaknya 

pengusaha gulung tikar karena pandemi hingga mengajukan gugatan ini. Lalu para buruh/karyawan juga 

jadi terpancing melihat kenaikan ini. Ke depan kita ikuti saja keputusan PTUN ini, sebagai masyarakat 

sadar hukum," beber Gilbert Simanjuntak.Atas putusan PTUN Jakarta pagi ini, Gilbert meminta Anies 

tidak usah melakukan perlawanan."Kita tidak menganjurkan Pemprov untuk banding. Keputusan ini juga 

mengembalikan hakekat negara kesatuan," pungkas Gilbert.Dalam putusan itu, Anies menilai dirinya 

tidak salah. Menurut Anies, penerbitan objek sengketa telah sesuai dari segi kewenangan, prosedur, dan 

substansi."Perhitungan UMP DKI Jakarta tahun 2022 dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi 

dan inflasi nasional adalah untuk menjaga daya beli masyarakat pekerja/buruh dan menjaga 

keberlangsungan usaha di masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19," demikian argumen 

Anies.Tapi apa daya. Argumen Anies ditolak PTUN Jakarta."Menyatakan Batal Keputusan Gubernur 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 

tanggal 16 Desember 2021. Mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara 

yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 berdasar Rekomendasi Dewan Pengupahan 

DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Buruh Nomor : I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 

sebesar Rp. 4.573.845," demikian bunyi putusan PTUN Jakarta dengan ketua majelis Eko Yulianto dan 

anggota Elfiany dan Novi Dewi Cahyati. 
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Title Pembelian Pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 32 Berakhir 

Malam Ini, Gunakan Saldonya Sebelum Pukul 23.59 WIB 

Author _noname 

Media Zona Banten Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-234985844/pembelian-pelatihan-kartu-

prakerja-gelombang-32-berakhir-malam-ini-gunakan-saldonya-sebelum-pukul-2359-wib 

Summary Selasa, 12 Juli 2022 pukul 23.59 WIB adalah batas akhir penggunaan saldo untuk pembelian 

pelatihan Kartu Prakerja gelombang 32. Pihak Kartu Prakerja telah mengumumkan hal 

tersebut melalui Instagram resmi @prakerja.go.id. "Malam ini pukul 23.59 WIB adalah batas 

akhir pembelian pelatihan untuk kamu penerima Gelombang 32 yang belum menggunakan 

saldo pelatihan sama sekali. Segera beli pelatihan pertama sebelum saldo pelatihan kamu 

hangus dan akun terblokir!," unggah Pihak Kartu Prakerja melalui Instagram, pada Selasa, 12 

Juli 2022. Sebelum memulai pelatihan, penerima Kartu Prakerja wajib mengikuti pre-test 

atau tes awal terlebih dahulu di lembaga pelatihan. 

 

Selasa, 12 Juli 2022 pukul 23.59 WIB adalah batas akhir penggunaan saldo untuk pembelian pelatihan 

Kartu Prakerja gelombang 32.Pihak Kartu Prakerja telah mengumumkan hal tersebut melalui Instagram 

resmi @prakerja.go.id."Malam ini pukul 23.59 WIB adalah batas akhir pembelian pelatihan untuk kamu 

penerima Gelombang 32 yang belum menggunakan saldo pelatihan sama sekali.Segera beli pelatihan 

pertama sebelum saldo pelatihan kamu hangus dan akun terblokir!," unggah Pihak Kartu Prakerja melalui 

Instagram, pada Selasa, 12 Juli 2022.Sebelum memulai pelatihan, penerima Kartu Prakerja wajib 

mengikuti pre-test atau tes awal terlebih dahulu di lembaga pelatihan.Tes awal ini terdiri dari beberapa 

pertanyaan mengenai materi pelatihan yang dipilih dan bertujuan untuk melihat pengetahuan awal 

peserta.Penerima Kartu Prakerja dapat menggunakan saldo pelatihan hanya di Platform Digital yang 

resmi bekerjasama, yaitu:- Tokopedia- Bukalapak- Pintaria- Karier.mu- Kemnaker- PijarSementara itu, 

untuk tutorial pembelian pelatihan Kartu Prakerja sebagai metode pembayaran pada mitra Platform 

Digital, bisa kunjungi laman ini: https://www.prakerja.go.id/artikel/tutorial-pembelian-pelatihan-di-

mitra-platform-digital.Demikian informasi tentang batas akhir penggunaan saldo untuk membeli 

pelatihan Kartu Prakerja gelombang 32. 

  



 

153 

 

Title Butuh Pekerjaan? Ini Lowongan Kerja di PT Permata Karya Jasa 

Posisi Admin Assistant 

Author _noname 

Media Priangantimur Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1224986012/butuh-pekerjaan-

ini-lowongan-kerja-di-pt-permata-karya-jasa-posisi-admin-assistant 

Summary PT Permata Karya Jasa sedang membuka lowongan kerja untuk posisi Admin Assistant. 

Karena saat ini PT Permata Karya Jasa sedang membuka lowongan kerja untuk posisi Admin 

Assistant. Berikut ini lowongan kerja di bulan Juli 2022 untuk para pelamar kerja tahun ini. 

Saat ini PT Permata Karya Jasa tengah membuka lowongan kerja di bulan Juli 2022. 

 

 

 

Berikut ini lowongan kerja di bulan Juli 2022 untuk para pelamar kerja tahun ini.Saat ini PT Permata Karya 

Jasa tengah membuka lowongan kerja di bulan Juli 2022.PT Permata Karya Jasa sedang membuka 

lowongan kerja untuk posisi Admin Assistant.Perlu diketahui, PT Permata Karya Jasa ini adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang bisnis minyak dan gas.Bagi kamu yang sedang mencari pekerjaan, 

kamu bisa daftar diri ke PT Permata Karya Jasa.Karena saat ini PT Permata Karya Jasa sedang membuka 

lowongan kerja untuk posisi Admin Assistant.Sebagaimana dikutip Priangantimurnews. com dari 

instagram @kemnaker, berikut ini kualifikasi yang dibutuhkan oleh PT Permata Karya Jasa, 

yaitu:Kualifikasi pelamar di PT Permata Karya Jasa1. Laki-laki/ Perempuan2. Pendidikan minimal D33. 

Memiliki pengalaman minimal 4 tahun4. Memiliki kemampuan untuk komunikasi dan organisasi5. Dapat 

bekerja dibawah tekanan6. Memiliki kemampuan yang baik dalam menyiapkan data7. Jujur dan tanggung 

jawabBagi kamu yang berminat dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh PT Permata Karya Jasa 

silahkan untuk mengajukan lamaran.Lamaran pekerjaan bisa melalui website 

karirhub.kemnaker.go.id.Selain itu, kamu juga bisa langsung pergi ke lokasi PT Permata Karya Jasa cabang 

di Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau.Proses pelaksanaan lowongan kerja di PT Permata Karya Jasa 

tidak dipunggut biaya apapun alias gratis. 
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Title Taiwan Izinkan Delapan Awak 

Kapal Jiang Ye Pulang ke 

Indonesia 

Author Www.Infodenpasar.Idinfodenpasar.Id 

Media Infodenpasar.id Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.infodenpasar.id/news/taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-

indonesia/index.html 

Summary Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye 

agar mereka dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama beberapa bulan di 

pelabuhan setempat. Kantor dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima 

surat dari Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan 

yang mengizinkan proses penggantian (crew change) kedelapan 8 WNI itu melalui pelabuhan 

di Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa 

(12/07/2022). 

 

 

 

 Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye agar mereka 

dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama beberapa bulan di pelabuhan setempat.Kantor 

dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima surat dari Biro Kelautan dan Pelabuhan 

Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang mengizinkan proses penggantian (crew change) 

kedelapan 8 WNI itu melalui pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang 

diterima di Jakarta, Selasa (12/07/2022).Selama ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses 

penggantian awak kapal untuk mencegah penyebaran COVID-19.Kedelapan WNI itu tertahan dan tidak 

dibayar gajinya selama enam bulan di pelabuhan Taiwan.Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI Taipei 

segera berkoordinasi dengan pihak Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan untuk meminta izin 

penggantian awak kapal.KDEI Taipei juga mendorong tanggung jawab pemilik kapal untuk membayar gaji 

kedelapan awak tersebut dan segera menyediakan pengganti.Selama mereka tertahan di kapal, KDEI 

terus menjalin komunikasi untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik.KDEI juga 

berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI untuk melakukan 

langkah repatriasi dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan para awak tersebut serta meminta 

pertanggungjawaban pihak-pihak yang memberangkatkan. 
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Title Info Lowongan Kerja Banjarmasin Posisi Sales Associate Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-064985963/info-lowongan-kerja-

banjarmasin-posisi-sales-associate 

Summary Posisi yang tersedia dalam loker kali ini yaitu Sales Associate. Dilansir dari Kemnaker, 

terdapat beberapa kualifikasi dan deskripsi pekerjaan bagian Sales Associate di PT Home 

Credit Indonesia, sebagai berikut:. PT Home Credit Indonesia saat ini sedang membuka 

lowongan kerja (loker). PT Home Credit Indonesia terletak di Banjarmasin Tengah, 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

 

PT Home Credit Indonesia saat ini sedang membuka lowongan kerja (loker).Posisi yang tersedia dalam 

loker kali ini yaitu Sales Associate.PT Home Credit Indonesia terletak di Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan.Dilansir dari Kemnaker, terdapat beberapa kualifikasi dan deskripsi pekerjaan bagian 

Sales Associate di PT Home Credit Indonesia, sebagai berikut:KUALIFIKASI:1. Jenis kelamin Laki-

laki/Perempuan, dengan usia maksimal 35 tahun2. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas 

(SMA)/Sederajat3. Mampu mengoperasikan Gadget/Notebook/Laptop4. Bersedia ditempatkan di Area 

Banjarmasin5. Bersedia ditempatkan di outlet rekanan Home Credit Indonesia6. Mampu berorientasi 

dengan target7. Jujur dan tanggung jawabDESKRIPSI PEKERJAAN:Pertama, menawarkan produk 

pembayaran Home Credit Indonesia di Toko.Kemudian, yang kedua mempromosikan produk 

pembiayaan HCI melalui jejaring Sosial Media .Selanjutnya, yang ketiga melayani dan memandu 

pelanggan dalam proses pembayaran menggunakan Home Credit.Kirim lamaran kamu melalui 

website:KLIK DI SINIAyo, segera daftarkan diri dan jangan lupa bagikan informasi ini ke teman-teman 

lainnya. 
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Title Tertahan Enam Bulan, 8 ABK WNI Diizinkan Taiwan Pulang ke 

Indonesia 

Author Sita Planasari 

Media Tempo.co Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://dunia.tempo.co/read/1611212/tertahan-enam-bulan-8-abk-wni-diizinkan-taiwan-

pulang-ke-indonesia 

Summary Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye 

agar mereka dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama enam bulan di 

pelabuhan setempat. Kedelapan WNI itu tertahan dan tidak dibayar gajinya selama enam 

bulan di pelabuhan Taiwan. 

 

 

 

Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye agar mereka 

dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama enam bulan di pelabuhan setempat.Kantor 

dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima surat dari Biro Kelautan dan Pelabuhan 

Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang mengizinkan proses penggantian (crew change) 

kedelapan WNI itu melalui pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang 

diterima di Jakarta, Selasa 12 Juli 2022.Selama ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses 

penggantian awak kapal untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kedelapan WNI itu tertahan dan tidak 

dibayar gajinya selama enam bulan di pelabuhan Taiwan."Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI 

Taipei segera berkoordinasi dengan MoTC (Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan) untuk 

meminta izin penggantian ABK dan mendorong tanggung jawab pemilik kapal untuk memenuhi hak gaji 

para ABK WNI tersebut dan segera menyediakan ABK pengganti," kata pernyataan Kemenlu RI.Selama 

mereka tertahan di kapal di Taiwan, KDEI terus menjalin komunikasi untuk memastikan kondisi mereka 

dalam keadaan baik. KDEI juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga 

Kerja dan BP2MI untuk melakukan langkah repatriasi dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan para 

awak tersebut serta meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang memberangkatkan. 
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Title 8 ABK WNI di Taiwan yang Tak Digaji Diizinkan Pulang ke 

Indonesia 

Author Sonya Michaella 

Media Idn Times Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.idntimes.com/news/world/sonya-michaella/8-abk-wni-di-taiwan-yang-tak-

digaji-diizinkan-pulang-ke-indonesia 

Summary Setidaknya ada delapan anak buah kapal (ABK) berkebangsaan Indonesia yang terdampar 

dan tidak mendapatkan haknya selama enam bulan di pelabuhan Taiwan. 

 

 

 

Setidaknya ada delapan anak buah kapal (ABK) berkebangsaan Indonesia yang terdampar dan tidak 

mendapatkan haknya selama enam bulan di pelabuhan Taiwan. Para ABK ini bekerja di kapal MV Jiang 

Ye.Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI Taipei segera berkoordinasi dengan Kementerian 

Perhubungan dan Komunikasi Taiwan untuk meminta izin penggantian delapan ABK WNI tersebut.1. 

Indonesia mendesak tanggung jawab pemilik kapalSelain itu, KDEI Taipei juga mendesak tanggung jawab 

pemilik kapal untuk memenuji gaji para ABK 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 RI, Selasa (12/7/2022).2. Otoritas Taiwan menutup 

pelabuhannaya karena pandemikSetelah berkomunikasi, akhirnya Kementerian Perhubungan dan 

Komunikasi Taiwan mengizinkan proses penggantian delapan ABK tersebut melalui pelabuhan 

Taiwan."Selama ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhannya untuk proses penggantian awak kapal untuk 

mencegah penyebaran COVID-19," lanjut pernyataan tersebut.Selanjutnya, KDEI berkoordinasi dengan 

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP2MI guna memastikan langkah repatriasi 

dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan para ABK, sekaligus meminta pertanggungjawaban pihak-

pihak yang memberangkatkan.3. Kebutuhan ABK di kapal Taiwan cukup tinggiDilansir Lowy Institute, 

kebutuhan ABK di kapal Taiwan dilaporkan cukup tinggi. Taiwan sendiri merupakan pemilik lebih dari 

sepertiga kapal penangkap ikan tuna di seluruh samudera.Kapal ikan Taiwan ini beroperasi hingga 

perairan Benua Amerika. Selain ABK asal Indonesia, ada juga ABK dari Vietnam dan Filipina.Baca Artikel 

Selengkapnya 
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Title Kemnaker Buka Job Fair Khusus Penyandang Disabilitas Author Alpin Rahman 

Media Sekato Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://sekato.id/kemnaker-buka-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas 

Summary JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 

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," ujar 

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-in-Interview Disabilitas Kerja 

Indonesia di Jakarta, Selasa (12/7/2022). 

 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerja sama 

dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair pertama yang dikhususkan bagi 

penyandang disabilitas di Indonesia.Job fair ini dilaksanakan pada 12-13 Juli 2022 di Gedung Pusat Pasar 

Kerja, Jakarta."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," ujar Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-in-Interview Disabilitas Kerja 

Indonesia di Jakarta, Selasa (12/7/2022).Anwar 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.Dari sisi kebijakan, isu pasar kerja inklusif 

juga terus digaungkan hingga ke forum Employment Working Group (EWG) G20, isu penyandang 

disabilitas dijadikan salah satu isu prioritas EWG."Isu yang kita dorong dalam EWG adalah membuat pasar 

kerja inklusif yang berlaku kepada siapa saja, utamanya memberikan afirmasi, keberpihakan kepada 

penyandang disabilitas," katanya.Anwar 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," jelasnya.Kepala Pusat Pasar Kerja, Muchamad Yusuf 

menambahkan 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," ungkapnya.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," pungkasnya.Sumber: okezone.com 
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Title Sambut Pitulasan, Perajin Peci Goni Kudus Keluarkan Edisi 

Veteran 

Author _noname 

Media Murianewscom Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.murianews.com/2022/07/12/301306/sambut-pitulasan-perajin-peci-goni-

kudus-keluarkan-edisi-veteran 

Summary MURIANEWS, Kudus- Menjelang momen 17-an Kemerdekaan RI dimanfaatkan oleh perajin 

peci goni di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Owner Sentral Perajin Goni dan Pandan 

Nuswantoro Kudus Nunung Ervana mengatakan, melalui produk ini ia ingin mengajak 

masyarakat mengenang perjuangan veteran lewat peci. Tempatnya di RT 01, RW 04, Desa 

Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Biasanya kepala dinas di Kudus dan 

Banser (Barisan Ansor Serbaguna, red) juga sering pakai," katanya, Selasa (12/7/2022). 

 

 

 

MURIANEWS, Kudus - Menjelang momen 17-an Kemerdekaan RI dimanfaatkan oleh perajin peci goni di 

Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Salah satunya dengan mengeluarkan peci goni edisi veteran yang terbuat 

dari limbah karung goni.Owner Sentral Perajin Goni dan Pandan Nuswantoro Kudus Nunung Ervana 

mengatakan, melalui produk ini ia ingin mengajak masyarakat mengenang perjuangan veteran lewat 

peci.Nunung-sapaan akrabnya itu biasa menggarap peci goni itu di kediamannya. Tempatnya di RT 01, 

RW 04, Desa Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah."Untuk menyambut Agustusan. 

Pertama untuk mengenang veteran perang. Kemudian yang kedua saat ini kan pakai peci goni dengan 

model veteran sedang menjadi tren. Biasanya kepala dinas di Kudus dan Banser (Barisan Ansor 

Serbaguna, red) juga sering pakai," katanya, Selasa (12/7/2022).Baca: Peci Goni Kudus Dipesan Tiga 

Negara, Diapresiasi KemnakerNunung melanjutkan, harga peci goni veteran tersebut Rp 60 ribu per pcs. 

Konsumen dapat request dengan menambahkan logo tentunya dengan biaya tambahan Rp 5 ribu."Bisa 

juga request diberi bordir logo organisasi. Cukup nambah lima ribu sebagai biaya membordirnya," 

sambungnya.Pesanan peci goni dalam sebulan pihaknya dapat menjual 200 pcs sampai 300 pcs."Harapan 

saya peci goni veteran ini dapat diterima masyarakat. Saya juga berharap Pemkab Kudus dapat 

mendukung kami para pelaku UMKM," imbuhnya.Reporter: Vega Ma'arijil UlaEditor: Ali Muntoha 
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Title Kemnaker Gelar Job Fair Pertama Khusus Penyandang 

Disabilitas 

Author Annasa Rizki 

Kamalina 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20220712/12/1554103/kemnaker-gelar-job-fair-pertama-

khusus-penyandang-disabilitas 

Summary "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 Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi, saat 

membuka Job Fair Walk-in-Interview Disabilitas Kerja Indonesia di Jakarta, Selasa 

(12/7/2022). Job fair tersebut terwujud melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) dan kerja sama 

dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI). 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. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar job fair atau bursa kerja pertama khusus bagi 

penyandang disabilitas di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, selama dua hari sejak Selasa 

hingga Rabu, 12 dan 13 Juli 2022. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar job fair atau bursa kerja pertama khusus bagi 

penyandang disabilitas di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, selama dua hari sejak Selasa hingga Rabu, 

12 dan 13 Juli 2022.Job fair tersebut terwujud melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) dan kerja sama 

dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI)."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 Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi, saat membuka Job 

Fair Walk-in-Interview Disabilitas Kerja Indonesia di Jakarta, Selasa (12/7/2022).Dia 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 
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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 membuat pasar kerja inklusif yang berlaku 

kepada siapa saja, utamanya memberikan afirmasi, keberpihakan kepada penyandang disabilitas," 

ujarnya.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.Adapun, job fair ini bertujuan untuk membantu pencari kerja 

penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan jenis 

disabilitasnya.Kepala Pusat Pasar Kerja Muchamad Yusuf mengatakan sebanyak enam perusahaan 

mengikuti mini job fair dengan harapan dapat melibatkan 200 pencari kerja penyandang 

disabilitas."Kemudian dari sisi demand kita juga membantu agar mendapatkan talent-talent yang sesuai 

kebutuhan perusahaan," katanya.Founder PT DKI Hasnita Taslim menambahkan, job fair khusus yang 

pertama kali diselenggarakan di Indonesia tersebut merupakan 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," ungkapnya.Cek 

Berita dan Artikel yang lain di Google News 
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Title Taiwan Izinkan Delapan Awak Kapal Jiang Ye Pulang ke 

Indonesia 

Author _noname 

Media Trans Indonesia Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://transindonesia.co/2022/07/taiwan-izinkan-delapan-awak-kapal-jiang-ye-pulang-ke-

indonesia 

Summary TRANSINDONESIA.co | Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi 

awak kapal Jiang Ye agar mereka dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama 

beberapa bulan di pelabuhan setempat. Kantor dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di 

Taipei telah menerima surat dari Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen Transportasi dan 

Komunikasi Taiwan yang mengizinkan proses penggantian (crew change) kedelapan 8 WNI 

itu melalui pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang 

diterima di Jakarta, Selasa. 

 

 

 

TRANSINDONESIA.co | Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal 

Jiang Ye agar mereka dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama beberapa bulan di 

pelabuhan setempat.Kantor dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima surat dari 

Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang mengizinkan proses 

penggantian (crew change) kedelapan 8 WNI itu melalui pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan 

Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa.Selama ini, otoritas Taiwan menutup 

pelabuhannya bagi proses penggantian awak kapal untuk mencegah penyebaran COVID-19.Kedelapan 

WNI itu tertahan dan tidak dibayar gajinya selama enam bulan di pelabuhan Taiwan.Menindaklanjuti 

informasi tersebut, KDEI Taipei segera berkoordinasi dengan pihak Departemen Transportasi dan 

Komunikasi Taiwan untuk meminta izin penggantian awak kapal.KDEI Taipei juga mendorong tanggung 

jawab pemilik kapal untuk membayar gaji kedelapan awak tersebut dan segera menyediakan 

pengganti.Selama mereka tertahan di kapal, KDEI terus menjalin komunikasi untuk memastikan kondisi 

mereka dalam keadaan baik.KDEI juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian 

Tenaga Kerja dan BP2MI untuk melakukan langkah repatriasi dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan 

para awak tersebut serta meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang memberangkatkan 

  



 

163 

 

Title 8 ABK WNI yang Terdampar di Taiwan dan Tak Digaji Akhirnya 

Dipulangkan 

Author Fika Nurul Ulya 

Media Kompas Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Negative 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/07/12/16092921/8-abk-wni-yang-terdampar-di-

taiwan-dan-tak-digaji-akhirnya-dipulangkan 

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," jelas Kemenlu dalam keterangan tertulis, Selasa (12/7/2022). 

Para ABK itu diketahui terdampar di Pelabuhan Taiwan dan tidak mendapat gaji selama 6 

bulan bekerja oleh pemilik kapal. Menurut Kemenlu, selama ini, otoritas Taiwan menutup 

pelabuhannya untuk proses penggantian awak kapal untuk mencegah penyebaran Covid-19. 

JAKARTA, KOMPAS. 

 

JAKARTA, KOMPAS. com - Sebanyak 8 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai Anak Buah 

Kapal (ABK) di kapal MV Jiang Ye akhirnya akan dipulangkan.Para ABK itu diketahui terdampar di 

Pelabuhan Taiwan dan tidak mendapat gaji selama 6 bulan bekerja oleh pemilik kapal.Kepastian 

pemulangan dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada Selasa 

(12/7/2022).Kemenlu mengatakan, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei sudah 

berkomunikasi dengan Kementerian Transportasi dan Komunikasi (Ministry of Transportation and 

Communication/MoTC) untuk membicarakan kepulangan ABK tersebut.Menurut Kemenlu, selama ini, 

otoritas Taiwan menutup pelabuhannya untuk proses penggantian awak kapal untuk mencegah 

penyebaran Covid-19. Namun, melalui komunikasi tersebut, MoTC akhirnya berkirim surat."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," 

jelas Kemenlu dalam keterangan tertulis, Selasa (12/7/2022).Selain masalah kepulangan, KDEI juga 

meminta pemilik kapal MV Jiang Ye membayar gaji yang merupakan hal para ABK."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," 

jelas Kemenlu.Lebih lanjut, Kemenlu mengaku terus berkoordinasi dengan KDEI, Kementerian Tenaga 

Kerja (Kemenaker), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk memastikan langkah 

repatriasi dan pemenuhan gaji berjalan semestinya.Komunikasi juga terus dijalin untuk memastikan 

kondisi 8 WNI yang bekerja sebagai ABK dalam keadaan baik meskipun sempat terdampar."Kami 

memastikan langkah repatriasi dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan para ABK sekaligus meminta 

pertanggungjawaban pihak-pihak yang memberangkatkan," jelas Kemenlu. 
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Title Perjalanan UMP DKI 2022: Dinaikkan Anies, Kini Harus Turun 

Jadi Rp 4,5 Juta 

Author Indra Komara 

Media Detik Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://news.detik.com/berita/d-6175399/perjalanan-ump-dki-2022-dinaikkan-anies-kini-

harus-turun-jadi-rp-45-juta 

Summary PTUN Hukum Anies Harus Turunkan UMP Jakarta Jadi Rp 4,5 Juta. Saat itu kenaikan UMP DKI 

hanya 0,85% atau Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935,536. "Jadi, sudah ditetapkan besaran 

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935,536 (empat juta 

empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima lima ratus tiga puluh enam 

rupiah)," ujar Anies, dikutip dari siaran pers PPID DKI Jakarta, Senin (22/11/2021). Anies 

Revisi UMP DKI Jadi Rp 4,6 Juta. Anies harus menurunkan UMP DKI dari Rp 4,6 juta menjadi 

Rp 4,5 juta. 

 

Polemik revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta masih bergulir. Gugatan atas revisi UMP DKI 

yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan berujung hukuman untuk diturunkan lagi.UMP yang direvisi 

yakni yang diumumkan Anies pada November 2021 lalu. Saat itu kenaikan UMP DKI hanya 0,85% atau Rp 

37.749 menjadi Rp 4.453.935,536."Jadi, sudah ditetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 

pada tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935,536 (empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus 

tiga puluh lima lima ratus tiga puluh enam rupiah)," ujar Anies, dikutip dari siaran pers PPID DKI Jakarta, 

Senin (22/11/2021).ADVERTISEMENTSCROLL TO RESUME CONTENTSaat itu Anies menjelaskan besaran 

UMP tersebut berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain 

itu, kenaikan UMP itu juga mengacu pada Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 

tahun.Buruh Protes Kenaikan UMP Rp 37 RibuMassa buruh kemudian melakukan aksi di kantor Anies. 

Massa menuntut Anies membatalkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang hanya Rp 37 

ribu."Secara tegas kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam waktu 3x24 jam kami, buruh 

DKI, meminta Bapak Gubernur mengubah atau mencabut SK Gubernur tentang UMP yang telah 

dikeluarkan. Setelah 3x24 jam harus dibuat SK baru tentang kenaikan UMP Jakarta tahun 2022 sebesar 

4-5%," ujar Presiden KSPI Said Iqbal, melalui pengeras suara, Kamis (25/11/2021).Demo buruh menolak 

kenaikan UMP DKI Rp 37 ribu terjadi beberapa kali. Pada Senin (29/11/2021), massa buruh kembali turun 

aksi dengan permintaan adanya kenaikan UMP sebesar 7-10 persen dari UMP sebelumnya."Kami buruh 

DKI Jakarta meminta harus hari ini revisi dan mencabut tuntutan buruh UMP Rp 37 ribu sebagai selisih, 

yaitu cuma berapa persen kita minta 7-10 persen Gubernur harus berani," kata perwakilan KSPI Jakarta, 

Sony Hinasa, di Balai Kota Jakarta.Anies Surati KemenakerGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantas 

menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk meninjau ulang formula penetapan UMP 2022 

di Ibu Kota. Anies menilai formula yang sudah ditetapkan tidak cocok."Saya memang terbiasa 

menyelesaikan masalah bukan umbar masalah, kita bersurat pada Kemenaker Formula ini tidak cocok 

untuk diterapkan di Jakarta. Karena itu kita mengirimkan surat sesuai prosedur bahwa formulanya harus 

memberikan rasa keadilan. Jadi itu sudah kami kirimkan dan sudah fase pembahasan. Kita ingin di Jakarta 

baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan," ujar Anies saat menemui massa buruh di Balai Kota, 

Jakarta, Senin (29/11/2021).Sementara itu, dalam surat yang dikirimkan Anies ke Menaker meminta agar 
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formula penetapan UMP DKI ditinjau ulang. Surat itu dikirim Anies per 22 November kemarin."Kenaikan 

yang hanya sebesar Rp 38 ribu ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan, 

mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi DKI Jakarta sebesar 1,14%," 

demikian isi salah satu poin surat Anies tersebut.Dalam surat itu juga dijelaskan tidak semua sektor 

mengalami penurunan akibat pandemi Corona. Justru menurut Anies, ada sektor yang mengalami 

peningkatan.Anies Revisi UMP DKI Jadi Rp 4,6 JutaAnies Baswedan kemudian merevisi kenaikan UMP 

Jakarta 2022. Anies resmi menaikkan UMP Jakarta 2022 menjadi 5,1 persen dari 0,8 persen.UMP DKI 

2022 yang diumumkan Anies jadi Rp 4.641.854. Hal itu tertuang dalam Kepgub Anies nomor 1517 tahun 

2021 tentang UMP Tahun 2022. Kepgub ini diteken Anies 16 Desember 2021."Menetapkan Upah 

Minimum tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 4.641.854 per bulan," 

demikian isi Kepgub Anies seperti dilihat, Senin (27/12/2021).UMP DKI Rp 4,64 juta ini berlaku per 1 

Januari 2022. Berlaku untuk pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.Disebutkan 

pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan 

memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja atau 

buruh dengan masa 1 tahun kerja atau lebih."Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari 

UMP. Pengusaha yang telah memberi upah lebih tinggi dari UMP dilarang mengurangi atau menurunkan 

upah," tulis Kepgub Anies.Revisi UMP DKI DigugatAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kemudian 

menggugat Anies di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Anies dibawa ke pengadilan atas Kepgub 

Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022.Apindo tak terima Anies merevisi Kepgub tentang 

UMP sehingga upah minimum Jakarta pada 2022 naik 5,1% dari semula 0,85%. Mereka mengaku tak 

dilibatkan oleh Anies terkait revisi UMP."Iya, sudah (diserahkan gugatannya ke PTUN) Jum'at," kata Wakil 

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman melalui pesan singkat kepada 

detikcom, Sabtu (15/1/2022).Nurjaman pada kesempatan sebelumnya menjelaskan bahwa pihaknya 

mendorong Anies untuk membatalkan Kepgub tentang UMP DKI Jakarta 2022 yang naik 5,1%. Dengan 

demikian UMP yang berlaku adalah yang kenaikannya 0,85%."Kami mohon kepada Gubernur DKI Jakarta 

untuk mencabut kembali tentang SK Gubernur 1517 mengenai upah minimum yang ditetapkan kemarin, 

dan menetapkan kembali dan menghidupkan kembali SK Gubernur 1395," tuturnya dalam konferensi 

pers, Kamis (30/12/2021).PTUN Hukum Anies Harus Turunkan UMP Jakarta Jadi Rp 4,5 JutaPTUN Jakarta 

menghukum Anies Baswedan untuk menurunkan UMP DKI Jakarta. Anies harus menurunkan UMP DKI 

dari Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,5 juta.Kasus bermula saat Anies mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 

Desember 2021. Di SK itu menyebutkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 4.641.854.SK itu tidak diterima 

oleh sejumlah pihak, salah satunya DPP Apindo DKI Jakarta. Gugatan pun dilayangkan ke PTUN Jakarta 

dan dikabulkan."Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 

Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. Mewajibkan kepada 

Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 

2022 berdasar Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Duduk sebagai ketua 

majelis Eko Yulianto dengan anggota Elfiany dan Novi Dewi Cahyati. Majelis menyatakan sekalipun 

kewajiban menerbitkan kembali Keputusan baru tidak dituntut oleh Penggugat, tapi Pengadilan 

mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai 

Upah Minimum Provinsi Tahun 2022."Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah 

merupakan ultra petita namun merupakan reformatio in peius," ucap majelis dalam sidang pagi ini.Alasan 

PTUN Jakarta menurunkan UMP karena adanya disparitas antara besaran kenaikan UMP dan 

inflasi."Pengadilan menyimpulkan bahwa alasan dan pertimbangan Tergugat meminta meninjau kembali 

UMP Jakarta yang telah ditetapkan sebelumnya adalah kenaikan UMP yang telah ditetapkan tidak 

memenuhi asas keadilan dan jauh dari layak dibandingkan inflasi DKI Jakarta," ujar majelis. 
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Title Daftar Karyawan Dinyatakan Gagal Dapat BSU Rp 1 juta Tahun 

2022, Cek Disini BLT Subsidi Gaji 

Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/12/daftar-karyawan-dinyatakan-gagal-dapat-

bsu-rp-1-juta-tahun-2022-cek-disini-blt-subsidi-gaji 

Summary Berikut daftar nama karyawan atau Pekerja yang dinyatakan gagal menerima BSU atau BLT 

Subsidi Gaji dari pemerintah terbaru tahun 2022. Namun hingga saat ini sudah bulan Juli 

2022 BLT Subsidi Gaji senilai Rp 1 juta tak kunjung cair kepada para karyawan. Namun, jika 

sudah termasuk calon penerima BLT Subsidi Gaji yang terdaftar, maka akan ditetapkan 

sebagai calon penerima BLT upah oleh kementrian ketenagakerjaan. Penjelasan Pemerintah 

soal Subsidi Gaji. 

 

 

 

Berikut daftar nama karyawan atau Pekerja yang dinyatakan gagal menerima BSU atau BLT Subsidi Gaji 

dari pemerintah terbaru tahun 2022.Kabar pencarian Bantuan Subsidi Upah atau hingga hari ini masih 

dinantikan para Pekerja.Namun hingga saat ini sudah bulan Juli 2022 BLT Subsidi Gaji senilai Rp 1 juta tak 

kunjung cair kepada para karyawan.Padahal informasi terkait BSU 2022 Rp 1 juta sudah tersiar sejak April 

2022 sebelum lebaran Idul Fitri 2022.Ternyata tak semua pekerja bisa mendapatkan BSU 2022.Hal itu 

karena ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dulu oleh pekerja.Adapun dalam Permenaker 

Nomor 16 tahun 2021, dijelaskan soal ciri-ciri pekerja tidak dapat BSU 2022.Untuk pekerja yang tidak 

mendapat BSU 2022, maka namanya tidak akan terdaftar.Hal itu karena mereka tidak memenuhi syarat 

yang sudah ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Apabila sudah memenuhi persyaratan 

yang sesuai dengan permenaker nomor 16 tahun 2021, namun data pekerja belum masuk dalam tahapan 

penyerahan data calon penerima BLT upah dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kemnaker.Namun, jika 

sudah termasuk calon penerima BLT Subsidi Gaji yang terdaftar, maka akan ditetapkan sebagai calon 

penerima BLT upah oleh kementrian ketenagakerjaan.Sehingga, kalian hanya tinggal bersabar untuk 

menunggu BLT upah tersebut tersalurkan.Cara mengecek penerima BSUSembari menunggu kejelasan 

waktu pencairan BSU, ada baiknya Anda melakukan pengecekan mandiri untuk mengetahui apakah Anda 

termasuk salah satu penerima bantuan ini atau bukan.Ada beberapa cara pengecekan yang bisa 

dilakukan:1. Website KemnakerUntuk mengetahui data penerima BSU 2022 melalui website Kemnaker, 
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langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:- Buka situs Kemnaker di kemnaker.go.id.- Jika belum 

memiliki akun, daftar akun dengan melengkapi proses pendaftaran dan aktifasi akun dengan kode OTP 

yang dikirimkan ke nomor ponsel.- Login ke dalam akun Anda.Jika Anda termasuk calon penerima BSU 

2022, maka akan muncul informasi yang menerangkan demikian.2. Laman BPJS KetenagakerjaanUntuk 

mengetahui apakah Anda terdaftar sebagai penerima BSU atau bukan juga bisa melalui laman BPJS 

Ketenagakerjaan.Ikuti langkahnya sebagai berikut:- Masuk ke url 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/.- Di bagian "Cek apakah kamu termasuk penerima BSU?" isikan 

Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama sesuai KTP, dan tanggal lahir.- Cek bagian verifikasi.- Ketuk 

"Lanjutkan".- Hasil akan ditampilkan.Penjelasan Pemerintah soal Subsidi GajiMenteri Koordinator 

(Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program BSU senilai Rp 1 juta kembali 

dilanjutkan tahun ini.Adapun anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk BSU 2022 mencapai Rp 8,8 

triliun."Ada program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu Bantuan Subsidi Upah untuk gaji di 

bawah Rp 3,5 juta, besarnya Rp 1 juta per penerima," kata Airlangga Hartarto.Netizen pun ramai 

mempertanyakan kejelasannya di laman Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

@kemnaker.Hingga saat ini, belum ada kabar terbaru terkait jadwal pencairan BSU 2022.Kabar terakhir 

BSU 2022 pada Mei 2022 lalu.Diberitatakan, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari 

mengatakan, saat ini Kemnaker masih terus membahas regulasi atau payung hukum sebelum BSU 

disalurkan.Namun dia tidak mengetahui pasti kapan proses regulasi BSU tuntas digodok."Ya masih 

berjalan. Masih agak lama ini prosesnya (pembahasan regulasi subsidi upah)," katanya beberapa waktu 

lalu.Tapi tidak menutup kemungkinan regulasi Subsidi Gaji yang juga mengatur mengenai kriteria 

penerimanya akan diselesaikan pada akhir Mei tahun ini."Mudah-mudahan akhir bulan ini (Mei) bisa 

kelar," ucap Dita. 
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Title Kemnaker Apresiasi Gelaran Job Fair Khusus Disabilitas Pertama di 

Indonesia 

Author M. Isa 

Media Radar Bangsa Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.radarbangsa.com/news/39764/kemnaker-apresiasi-gelaran-job-fair-khusus-

disabilitas-pertama-di-indonesia 

Summary RADARBANGSA.COM- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Pusat Pasar Kerja 

(Pasker ID) bekerja sama dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair 

pertama yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas di Indonesia, di Jakarta, Selasa-Rabu 

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. 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. Selasa, 12/07/2022 15:19 WIB. 

 

Selasa, 12/07/2022 15:19 WIBRADARBANGSA.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui 

Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerja sama dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job 

Fair pertama yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas di Indonesia, di Jakarta, Selasa-Rabu 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. 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, lalu 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 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," harapnya. 
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Title Pekerja yang Dapat BSU 2022 Akan Miliki Tanda Ini, Cek Tandanya 

di Link Ini dan Cairkan BLT Total Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094986421/pekerja-yang-dapat-bsu-2022-

akan-miliki-tanda-ini-cek-tandanya-di-link-ini-dan-cairkan-blt-total-rp1-juta 

Summary Berikut ini tanda-tanda yang akan diterima oleh pekerja jika menjadi salah satu penerima 

BSU 2022 Rp1 juta. Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 

kepada para pekerja dari berbagai sektor dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Sempat 

beredar kabar bahwa BSU 2022 akan cair pada bulan April lalu kepada para pekerja yang 

memenuhi syarat atau kriteria. Nyatanya, hingga saat ini penyaluran BSU kepada para 

pekerja belum juga dilaksanakan oleh Kemenaker. 

 

 

 

Berikut ini tanda-tanda yang akan diterima oleh pekerja jika menjadi salah satu penerima BSU 2022 Rp1 

juta.Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 kepada para pekerja dari 

berbagai sektor dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.Sempat beredar kabar bahwa BSU 2022 akan 

cair pada bulan April lalu kepada para pekerja yang memenuhi syarat atau kriteria.Nyatanya, hingga saat 

ini penyaluran BSU kepada para pekerja belum juga dilaksanakan oleh Kemenaker.Terkait hal ini, 

Kemenaker menjelaskan bahwa pihaknya masih dalam tahap persiapan mekanisme dan teknis 

penyaluran Bantuan Subsidi Upah ini.Sementara itu, pekerja sendiri diharuskan memenuhi sejumlah 

syarat jika ingin menjadi penerima BSU.Jika melihat pada penyaluran tahun sebelumnya, Kemenaker 

menetapkan beberapa syarat yang juga tercantum dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.Syarat-

syarat yang harus dipenuhi oleh pekerja agar bisa mendapatkan BLT total Rp1 juta dari pemerintah ini di 

antaranya sebagai berikut. 
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Title Tertahan Berbulan-bulan, Taiwan Izinkan ABK WNI Kapal 

Jiang Ye Pulang ke Indonesia 

Author Rahman Asmardika 

Media Okezone Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://news.okezone.com/read/2022/07/12/18/2628260/tertahan-berbulan-bulan-

taiwan-izinkan-abk-wni-kapal-jiang-ye-pulang-ke-indonesia 

Summary Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye 

agar mereka dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama beberapa bulan di 

pelabuhan setempat. Kantor dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima 

surat dari Biro Kelautan dan Pelabuhan Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan 

yang mengizinkan proses penggantian (crew change) kedelapan WNI itu melalui pelabuhan 

di Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa 

(12/2/2022). 

 

 

 

Otoritas Taiwan mengizinkan penggantian delapan WNI yang menjadi awak kapal Jiang Ye agar mereka 

dapat segera pulang ke Indonesia setelah tertahan selama beberapa bulan di pelabuhan setempat.Kantor 

dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah menerima surat dari Biro Kelautan dan Pelabuhan 

Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan yang mengizinkan proses penggantian (crew change) 

kedelapan WNI itu melalui pelabuhan di Taiwan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang 

diterima di Jakarta, Selasa (12/2/2022).Selama ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhannya bagi proses 

penggantian awak kapal untuk mencegah penyebaran Covid-19.Kedelapan WNI itu tertahan dan tidak 

dibayar gajinya selama enam bulan di pelabuhan Taiwan.Menindaklanjuti informasi tersebut, KDEI Taipei 

segera berkoordinasi dengan pihak Departemen Transportasi dan Komunikasi Taiwan untuk meminta izin 

penggantian awak kapal.KDEI Taipei juga mendorong tanggung jawab pemilik kapal untuk membayar gaji 

kedelapan awak tersebut dan segera menyediakan pengganti.Selama mereka tertahan di kapal, KDEI 

terus menjalin komunikasi untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik.KDEI juga 

berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI untuk melakukan 

langkah repatriasi dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan para awak tersebut serta meminta 

pertanggungjawaban pihak-pihak yang memberangkatkan. 
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Title Catat Tanggalnya! Job Fair untuk Penyandang Disabilitas 

Pertama yang Digelar Kemnaker | Pilar.ID 

Author Herry Supriyatna 

Media Pilar Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.pilar.id/catat-tanggalnya-job-fair-untuk-penyandang-disabilitas-pertama-yang-

digelar-kemnaker 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerja 

sama dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair pertama yang 

dikhususkan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Founder PT Disabilitas Kerja 

Indonesia, Hasnita Taslim, menambahkan, Job Fair Khusus Disabilitas merupakan job fair 

pertama yang pernah diselenggarakan di Indonesia. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerja sama dengan PT 

Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair pertama yang dikhususkan bagi penyandang 

disabilitas di Indonesia. Job fair ini dilaksanakan selama dua hari pada Selasa (12/7/2022) hingga Rabu 

(13/7/2022) di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta."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 di Jakarta.Anwar 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 membuat pasar kerja inklusif yang berlaku 

kepada siapa saja, utamanya memberikan afirmasi, keberpihakan kepada penyandang disabilitas," 

katanya.Anwar 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. 

(her/fat) 
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Title Perjalanan UMP DKI 2022: Dinaikkan Anies, Kini Harus Turun 

Jadi Rp4,5 Juta 

Author _noname 

Media Aksi.id Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://aksi.id/artikel/76712/Perjalanan-UMP-DKI-2022-Dinaikkan-Anies-Kini-Harus-Turun-

Jadi-Rp45-Juta 

Summary PTUN Hukum Anies Harus Turunkan UMP Jakarta Jadi Rp 4,5 Juta. Saat itu kenaikan UMP DKI 

hanya 0,85% atau Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935,536. "Jadi, sudah ditetapkan besaran 

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935,536 (empat juta 

empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima lima ratus tiga puluh enam 

rupiah)," ujar Anies, dikutip dari siaran pers PPID DKI Jakarta, Senin (22/11/2021). Anies 

Revisi UMP DKI Jadi Rp 4,6 Juta. Polemik revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 

masih bergulir. 

 

Polemik revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta masih bergulir. Gugatan atas revisi UMP DKI 

yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan berujung hukuman untuk diturunkan lagi.UMP yang direvisi 

yakni yang diumumkan Anies pada November 2021 lalu. Saat itu kenaikan UMP DKI hanya 0,85% atau Rp 

37.749 menjadi Rp 4.453.935,536."Jadi, sudah ditetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 

pada tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935,536 (empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus 

tiga puluh lima lima ratus tiga puluh enam rupiah)," ujar Anies, dikutip dari siaran pers PPID DKI Jakarta, 

Senin (22/11/2021).Saat itu Anies menjelaskan besaran UMP tersebut berdasarkan ketentuan Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, kenaikan UMP itu juga mengacu pada Pasal 

26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi 

pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.Buruh Protes Kenaikan UMP Rp 37 RibuMassa 

buruh kemudian melakukan aksi di kantor Anies. Massa menuntut Anies membatalkan kenaikan upah 

minimum provinsi (UMP) yang hanya Rp 37 ribu."Secara tegas kepada Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan, dalam waktu 3x24 jam kami, buruh DKI, meminta Bapak Gubernur mengubah atau mencabut 

SK Gubernur tentang UMP yang telah dikeluarkan. Setelah 3x24 jam harus dibuat SK baru tentang 

kenaikan UMP Jakarta tahun 2022 sebesar 4-5%," ujar Presiden KSPI Said Iqbal, melalui pengeras suara, 

Kamis (25/11/2021).Demo buruh menolak kenaikan UMP DKI Rp 37 ribu terjadi beberapa kali. Pada Senin 

(29/11/2021), massa buruh kembali turun aksi dengan permintaan adanya kenaikan UMP sebesar 7-10 

persen dari UMP sebelumnya."Kami buruh DKI Jakarta meminta harus hari ini revisi dan mencabut 

tuntutan buruh UMP Rp 37 ribu sebagai selisih, yaitu cuma berapa persen kita minta 7-10 persen 

Gubernur harus berani," kata perwakilan KSPI Jakarta, Sony Hinasa, di Balai Kota Jakarta.Gubernur DKI 

Jakarta Anies Baswedan lantas menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk meninjau ulang 

formula penetapan UMP 2022 di Ibu Kota. Anies menilai formula yang sudah ditetapkan tidak 

cocok."Saya memang terbiasa menyelesaikan masalah bukan umbar masalah, kita bersurat pada 

Kemenaker Formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Karena itu kita mengirimkan surat sesuai 

prosedur bahwa formulanya harus memberikan rasa keadilan. Jadi itu sudah kami kirimkan dan sudah 

fase pembahasan. Kita ingin di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan," ujar Anies 

saat menemui massa buruh di Balai Kota, Jakarta, Senin (29/11/2021).Sementara itu, dalam surat yang 

dikirimkan Anies ke Menaker meminta agar formula penetapan UMP DKI ditinjau ulang. Surat itu dikirim 
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Anies per 22 November kemarin."Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38 ribu ini dirasa amat jauh dari layak 

dan tidak memenuhi asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari 

inflasi DKI Jakarta sebesar 1,14%," demikian isi salah satu poin surat Anies tersebut.Dalam surat itu juga 

dijelaskan tidak semua sektor mengalami penurunan akibat pandemi Corona. Justru menurut Anies, ada 

sektor yang mengalami peningkatan.Anies Revisi UMP DKI Jadi Rp 4,6 JutaAnies Baswedan kemudian 

merevisi kenaikan UMP Jakarta 2022. Anies resmi menaikkan UMP Jakarta 2022 menjadi 5,1 persen dari 

0,8 persen.UMP DKI 2022 yang diumumkan Anies jadi Rp 4.641.854. Hal itu tertuang dalam Kepgub Anies 

nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022. Kepgub ini diteken Anies 16 Desember 

2021."Menetapkan Upah Minimum tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 

4.641.854 per bulan," demikian isi Kepgub Anies seperti dilihat, Senin (27/12/2021).UMP DKI Rp 4,64 juta 

ini berlaku per 1 Januari 2022. Berlaku untuk pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu 

tahun.Disebutkan pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan 

dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja 

atau buruh dengan masa 1 tahun kerja atau lebih."Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari 

UMP. Pengusaha yang telah memberi upah lebih tinggi dari UMP dilarang mengurangi atau menurunkan 

upah," tulis Kepgub Anies.Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kemudian menggugat Anies di 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Anies dibawa ke pengadilan atas Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021 

tentang UMP Tahun 2022.Apindo tak terima Anies merevisi Kepgub tentang UMP sehingga upah 

minimum Jakarta pada 2022 naik 5,1% dari semula 0,85%. Mereka mengaku tak dilibatkan oleh Anies 

terkait revisi UMP."Iya, sudah (diserahkan gugatannya ke PTUN) Jum`at," kata Wakil Ketua Dewan 

Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman melalui pesan singkat kepada detikcom, Sabtu 

(15/1/2022).Nurjaman pada kesempatan sebelumnya menjelaskan bahwa pihaknya mendorong Anies 

untuk membatalkan Kepgub tentang UMP DKI Jakarta 2022 yang naik 5,1%. Dengan demikian UMP yang 

berlaku adalah yang kenaikannya 0,85%."Kami mohon kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut 

kembali tentang SK Gubernur 1517 mengenai upah minimum yang ditetapkan kemarin, dan menetapkan 

kembali dan menghidupkan kembali SK Gubernur 1395," tuturnya dalam konferensi pers, Kamis 

(30/12/2021).PTUN Hukum Anies Harus Turunkan UMP Jakarta Jadi Rp 4,5 JutaPTUN Jakarta menghukum 

Anies Baswedan untuk menurunkan UMP DKI Jakarta. Anies harus menurunkan UMP DKI dari Rp 4,6 juta 

menjadi Rp 4,5 juta.Kasus bermula saat Anies mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 

2021. Di SK itu menyebutkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 4.641.854.SK itu tidak diterima oleh 

sejumlah pihak, salah satunya DPP Apindo DKI Jakarta. Gugatan pun dilayangkan ke PTUN Jakarta dan 

dikabulkan."Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 

2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. Mewajibkan kepada 

Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 

2022 berdasar Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Buruh Nomor : 

I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp. 4.573.845," demikian bunyi putusan PTUN 

Jakarta yang didapat detikcom, Selasa (12/7/2022)."Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 

bukanlah merupakan ultra petita namun merupakan reformatio in peius," ucap majelis dalam sidang pagi 

ini.Alasan PTUN Jakarta menurunkan UMP karena adanya disparitas antara besaran kenaikan UMP dan 

inflasi."Pengadilan menyimpulkan bahwa alasan dan pertimbangan Tergugat meminta meninjau kembali 

UMP Jakarta yang telah ditetapkan sebelumnya adalah kenaikan UMP yang telah ditetapkan tidak 

memenuhi asas keadilan dan jauh dari layak dibandingkan inflasi DKI Jakarta," ujar majelis. 
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Title Bursa Lowongan Kerja Kemnaker Khusus Disabilitas Digelar 

Hari Ini dan Besok, Ini Info Lengkapnya 

Author Ali Akhmad Noor 

Hidayat 

Media Obligasi.id Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://obligasi.id/external/315211 

Summary TEMPO.CO, Jakarta- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar job fair atau 

bursa lowongan kerja pertama khusus bagi penyandang disabilitas di Gedung Pusat Pasar 

Kerja, Jakarta, selama dua hari sejak Selasa hingga Rabu, 12 dan 13 Juli 2022. Job fair tersebut 

terwujud melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) dan kerja sama dengan PT Disabilitas Kerja 

Indonesia (PT DKI). 

 

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar job fair atau bursa lowongan 

kerja pertama khusus bagi penyandang disabilitas di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, selama dua hari 

sejak Selasa hingga Rabu, 12 dan 13 Juli 2022.Job fair tersebut terwujud melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker 

ID) dan kerja sama dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI)."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 Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar 

Sanusi, saat membuka Job Fair Walk-in-Interview Disabilitas Kerja Indonesia di Jakarta, Selasa 12 Juli 

2022.Dia 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 membuat pasar kerja inklusif yang 

berlaku kepada siapa saja, utamanya memberikan afirmasi, keberpihakan kepada penyandang 

disabilitas," ujarnya.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.Adapun, job fair ini bertujuan untuk membantu 

pencari kerja penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, 

dan jenis disabilitasnya.Kepala Pusat Pasar Kerja Muchamad Yusuf mengatakan sebanyak enam 

perusahaan mengikuti mini job fair dengan harapan dapat melibatkan 200 pencari kerja penyandang 

disabilitas."Kemudian dari sisi demand kita juga membantu agar mendapatkan talent-talent yang sesuai 

kebutuhan perusahaan," katanya.Founder PT DKI Hasnita Taslim menambahkan, job fair khusus yang 

pertama kali diselenggarakan di Indonesia tersebut merupakan 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," 

ungkapnya.Baca: PT PNM Buka Lowongan Kerja Account Officer di Yogyakarta dan KlatenIkuti berita 

terkini dari Tempo di Google News, klik di sini 
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Title Bursa Lowongan Kerja Kemnaker Khusus Disabilitas Digelar 

Hari Ini dan Besok, Ini Info Lengkapnya 

Author Ali Akhmad Noor 

Hidayat 

Media Tempo.co Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://bisnis.tempo.co/read/1611290/bursa-lowongan-kerja-kemnaker-khusus-disabilitas-

digelar-hari-ini-dan-besok-ini-info-lengkapnya 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar job fair atau bursa lowongan kerja 

pertama khusus bagi penyandang disabilitas di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, selama 

dua hari sejak Selasa hingga Rabu, 12 dan 13 Juli 2022. Job fair tersebut terwujud melalui 

Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) dan kerja sama dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI). 

"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 Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi, saat 

membuka Job Fair Walk-in-Interview Disabilitas Kerja Indonesia di Jakarta, Selasa 12 Juli 

2022. 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. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar job fair atau bursa lowongan kerja pertama khusus 

bagi penyandang disabilitas di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, selama dua hari sejak Selasa hingga 

Rabu, 12 dan 13 Juli 2022.Job fair tersebut terwujud melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) dan kerja sama 

dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI)."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 Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi, saat membuka Job 

Fair Walk-in-Interview Disabilitas Kerja Indonesia di Jakarta, Selasa 12 Juli 2022.Dia 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 
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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 membuat pasar kerja inklusif yang berlaku 

kepada siapa saja, utamanya memberikan afirmasi, keberpihakan kepada penyandang disabilitas," 

ujarnya.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.Adapun, job fair ini bertujuan untuk membantu pencari kerja 

penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan jenis 

disabilitasnya.Kepala Pusat Pasar Kerja Muchamad Yusuf mengatakan sebanyak enam perusahaan 

mengikuti mini job fair dengan harapan dapat melibatkan 200 pencari kerja penyandang 

disabilitas."Kemudian dari sisi demand kita juga membantu agar mendapatkan talent-talent yang sesuai 

kebutuhan perusahaan," katanya.Founder PT DKI Hasnita Taslim menambahkan, job fair khusus yang 

pertama kali diselenggarakan di Indonesia tersebut merupakan 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," 

ungkapnya.Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini 
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Link http://www.matain.id/article/10009/2022/0712/8-abk-wni-yang-terdampar-di-taiwan-

dan-tak-digaji-akhirnya-dipulangkan.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," jelas Kemenlu dalam keterangan tertulis, Selasa (12/7/2022). 

Para ABK itu diketahui terdampar di Pelabuhan Taiwan dan tidak mendapat gaji selama 6 

bulan bekerja oleh pemilik kapal. Menurut Kemenlu, selama ini, otoritas Taiwan menutup 

pelabuhannya untuk proses penggantian awak kapal untuk mencegah penyebaran Covid-19. 

Sebanyak 8 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di 

kapal MV Jiang Ye akhirnya akan dipulangkan. 

 

Sebanyak 8 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal MV Jiang 

Ye akhirnya akan dipulangkan.Para ABK itu diketahui terdampar di Pelabuhan Taiwan dan tidak 

mendapat gaji selama 6 bulan bekerja oleh pemilik kapal.Kepastian pemulangan dikonfirmasi langsung 

oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada Selasa (12/7/2022).Kemenlu mengatakan, Kantor Dagang 

dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei sudah berkomunikasi dengan Kementerian Transportasi dan 

Komunikasi (Ministry of Transportation and Communication/MoTC) untuk membicarakan kepulangan 

ABK tersebut.Menurut Kemenlu, selama ini, otoritas Taiwan menutup pelabuhannya untuk proses 

penggantian awak kapal untuk mencegah penyebaran Covid-19. Namun, melalui komunikasi tersebut, 

MoTC akhirnya berkirim surat."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," jelas Kemenlu dalam keterangan tertulis, Selasa 

(12/7/2022).Selain masalah kepulangan, KDEI juga meminta pemilik kapal MV Jiang Ye membayar gaji 

yang merupakan hal para ABK."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," jelas Kemenlu.Lebih lanjut, Kemenlu mengaku terus 

berkoordinasi dengan KDEI, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) untuk memastikan langkah repatriasi dan pemenuhan gaji berjalan 

semestinya.Komunikasi juga terus dijalin untuk memastikan kondisi 8 WNI yang bekerja sebagai ABK 

dalam keadaan baik meskipun sempat terdampar."Kami memastikan langkah repatriasi dan pemenuhan 

hak-hak ketenagakerjaan para ABK sekaligus meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang 

memberangkatkan," jelas Kemenlu.- News- Ekonomi- Hiburan- Bola 
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Summary JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta 

Nurjaman mengatakan pihaknya menerima keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN) DKI Jakarta atas gugatan terkait pembatalan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 

2022 oleh Gubernur Anies Baswedan. Padahal, Apindo mengajukan gugatan untuk 

mengembalikan kenaikan UMP Jakarta 2022 sebesar 0,85 persen atau Rp37 ribu sesuai 

dengan Kepgub Gubernur DKI Jakarta No. 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi 

Tahun 2022 tanggal 19 November 2021. 

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman 

mengatakan pihaknya menerima keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta atas 

gugatan terkait pembatalan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 oleh Gubernur Anies 

Baswedan.Sebelumnya diberitakan, PTUN memutuskan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat 

seluruhnya sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

PTUN."Apapun putusan itu kami terima, walaupun jujur tidak semua (dikabulkan), kami menang ya tidak 

juga ya," kata Nurjaman saat dihubungi awak media, Selasa (12/7/22).Salah satu pokok sengketa 

keputusan PTUN ialah meminta Anies menerbitkan kebijakan baru yang menurunkan nominal UMP DKI 

Jakarta 2022 menjadi Rp4.573.845."Mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha 

Negara yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 berdasar Rekomendasi Dewan 

Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Padahal, Apindo mengajukan gugatan untuk 

mengembalikan kenaikan UMP Jakarta 2022 sebesar 0,85 persen atau Rp37 ribu sesuai dengan Kepgub 

Gubernur DKI Jakarta No.1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 19 

November 2021."Sekarang majelis memutuskan Rp4,5 juta, artinya majelis juga itu memandang 

mungkin, di pikiran saya bahwa ada permintaan dari sekitar buruh pada saat sidang dewan pengupahan 

itu mungkin yang jadi pertimbangan," kata Nurjaman.Terkait keputusan ini, Nurjaman mengatakan 
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timnya akan berbicara terlebih dahulu dan berharap dapat duduk bersama Pemerintah Provinsi 

(Pemprov) DKI Jakarta agar polemik tidak berkepanjangan."Harapan kami apakah duduk bersama 

pemerintah lagi, untuk menyikapi ini, itu harapan kami, supaya polemik tidak berkepanjangan," kata 

Nurjaman.Diketahui, Anies sebelumnya dua kali mengeluarkan SK terkait penetapan UMP DKI.SK 

pertama mengatur UMP DKI 2022 naik sebesar Rp37. 749 menjadi Rp4.453.935.Besaran UMP itu 

ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan 

turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.Namun muncul 

penolakan dari buruh yang menilai kenaikan UMP terlalu kecil. Massa buruh berulang kali berdemo di 

Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut Anies merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022.Anies pun pada 

akhirnya resmi merevisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 

persen.Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp4.641.854, atau naik Rp225. 

667 dibandingkan UMP 2021.Keputusan Anies itu disesalkan pemerintah pusat hingga kalangan 

pengusaha karena bertentangan dengan undang-undang dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker). Akhirnya, pengusaha pun menggugat Anies ke PTUN. 
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Title BSU 2022 Kapan Cair? Ini Kata Kemnaker, Cek Nama Aktif BPJS 

Ketenagakerjaan di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094986908/bsu-2022-kapan-cair-ini-kata-

kemnaker-cek-nama-aktif-bpjs-ketenagakerjaan-di-ssobpjsketenagakerjaangoid 

Summary Simak penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan cara cek nama aktif BPJS 

Ketenagakerjaan di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Memasuki bulan Juli 2022, pekerja masih 

mempertanyakan BSU 2022 kapan cair karena Kemnaker belum juga menggulirkan dananya 

sejak diumumkan pada April lalu. Menjawab pertanyaan BSU 2022 kapan cair, Kemnaker 

sudah beberapa kali membuat klarifikasi, baik melalui media sosial resminya, maupun dalam 

pernyataan dalam wawancara media. Tidak hanya Kemnaker, pihak BPJS Ketenagakerjaan 

juga memberikan klarifikasi mengenai BSU 2022 kapan cair. Dikutip Pikiranrayat-Depok.com 

dari Instagram resminya, Kemnaker menjelaskan alasan BSU 2022 belum juga cair. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU kapan cair di tahun 2022? Simak penjelasan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan cara cek nama aktif BPJS Ketenagakerjaan di 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.Memasuki bulan Juli 2022, pekerja masih mempertanyakan BSU 2022 

kapan cair karena Kemnaker belum juga menggulirkan dananya sejak diumumkan pada April 

lalu.Menjawab pertanyaan BSU 2022 kapan cair, Kemnaker sudah beberapa kali membuat klarifikasi, baik 

melalui media sosial resminya, maupun dalam pernyataan dalam wawancara media.Tidak hanya 

Kemnaker, pihak BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan klarifikasi mengenai BSU 2022 kapan 

cair.Dikutip Pikiranrayat-Depok.com dari Instagram resminya, Kemnaker menjelaskan alasan BSU 2022 

belum juga cair.Ada beberapa alasan, pertama Kemnaker masih merampungkan regulasi pencairan BSU 

2022."Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan antara lain merampungkan regulasi 

teknis pelaksanaan BSU 2022, mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan," tulis 

Kemnaker. 
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Title Job Fair Khusus Penyandang Disabilitas Pertama di Indonesia Author Zul Fasli 

Media Liputan.co.id Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://liputan.co.id/2022/07/job-fair-khusus-penyandang-disabilitas-pertama-di-indonesia 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerjasama 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 (12/7/2022). 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. Founder PT Disabilitas Kerja Indonesia, 

Hasnita Taslim, menambahkan, Job Fair Khusus Disabilitas merupakan job fair pertama yang 

pernah diselenggarakan di Indonesia. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerjasama dengan PT Disabilitas 

Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair pertama yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas di 

Indonesia .Job fair tersebut dilaksanakan di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, Selasa sampai dengan 

Rabu, 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 (12/7/2022).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 
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kita dorong dalam EWG adalah 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.[ liputan.co.id ]_(Fas). 

  



 

183 

 

Title Bupati Adipati Siap bermitra Dan Mensukseskan Program 

PBD DPN Perkasa Way Kanan 

Author Media Transparancy 

Media Media Transparancy Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.mediatransparancy.com/bupati-adipati-siap-bermitra-dan-mensukseskan-

program-pbd-dpn-perkasa-way-kanan 

Summary Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya sambut baik keberadaan Dewan Pertukangan 

Nasional Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia (DPN Perkasa) Pengurus Bedeng Daerah 

(PBD) Way Kanan. Selain itu, Bupati Adipati juga siap bermitra guna menyukseskan program-

program kerja PBD DPN Perkasa Way Kanan. Hal itu disampaikan Adipati saat menerima 

kunjungan pengurus PBD DPN Perkasa Way Kanan di ruang kerjanya. Dalam kunjungannya 

ke Kantor Bupati Way Kanan, Pengurus DPN Perkasa PBD Way Kanan menjelaskan sejarah 

berdirinya DPN Perkasa. 

 

 

 

 Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya sambut baik keberadaan Dewan Pertukangan Nasional 

Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia (DPN Perkasa) Pengurus Bedeng Daerah (PBD) Way Kanan. 

Selain itu, Bupati Adipati juga siap bermitra guna menyukseskan program-program kerja PBD DPN 

Perkasa Way Kanan.Hal itu disampaikan Adipati saat menerima kunjungan pengurus PBD DPN Perkasa 

Way Kanan di ruang kerjanya. Adipati juga menginstruksikan PBD DPN Perkasa untuk terus menjalin 

komunikasi dengan stakeholder terkait agar apa yang menjadi harapan dapat terwujud.Dalam 

kunjungannya ke Kantor Bupati Way Kanan, Pengurus DPN Perkasa PBD Way Kanan menjelaskan sejarah 

berdirinya DPN Perkasa.Ketua DPN Perkasa PBD Way Kanan Untung Sanjaya melalui sekretarisnya, Sayuti 

mengatakan DPN Perkasa memiliki fungsi untuk peningkatan kompetensi tukang bangunan sebagai 

tenaga kerja terampil konstruksi melalui Program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi 

Indonesia yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 19 Oktober 2017.Lebih lanjut, kepemilikan 

sertifikat kompetensi kerja merupakan kewajiban bagi para pekerja konstruksi sebagaimana diatur dalam 

UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.Sayuti membeberkan landasan hukum peraturan 

perundang undangan jasa konstruksi untuk kegiatan DPN Perkasa mengacu pada UU no 2 Tahun 2017 

tentang Jasa Konstruksi, UU no 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, UU 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah (PP) no 22 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan UU no 2 Tahun 



 

184 

 

2017 tentang Jasa Konstruksi, PP no 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 

22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no : KEP. 16/MEN/2021 tentang Tata Cara Pencatatan 

Serikat Pekerja/Buruh. DPN Perkasa sebagai Pembina perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan 

konstruksi bertanggung jawab terhadap ketrampilan, handalnya para pekerja konstruksi. Tanpa itu sekali 

lagi, tidak akan terbangun jembatan, jalan gedung dan bangunan-bangunan lain. Sertifikat ketrampilan 

harus dipunyai tukang untuk meningkatkan keterampilan kerja, mutu bangunan.Dirinya berharap, DPN 

Perkasa PBD Way Kanan dapat bermitra dengan Pemda Way Kanan untuk melaksanakan sosialisasi serta 

pelatihan dan sertifikasi tukang bangunan di Bumi Ramik Ragom.Peran tukang sebagai bagian dari tenaga 

kerja konstruksi dalam pembangunan infrastruktur di Way Kanan sangat penting. Tukang di lapangan 

juga menentukan kualitas bangunan. Sertifikat Itu adalah standarisasi kompetensi tenaga kerja, baik itu 

tukang ahli, madya maupun terampil, selain bertujuan untuk mengukur kompetensi para tenaga kerja 

konstruksi, sertifikasi juga akan memudahkan tenaga kerja mendapatkan pekerjaan sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan."Kami berterima kasih hari ini, Bupati Way Kanan bisa menerima audiensi 

dengan PBD DPN Perkasa Way Kanan. Dan juga kesiapan pemda untuk bermitra dalam pelatihan dan 

sertifikasi tukang bangunan yang ada di Way Kanan," ujarnya, (*/Sis). 

  



 

185 

 

Title Keberadaan BLK UPT Sangat Strategis Untuk Melayani 

Kebutuhan Pasar Kerja 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/keberadaan-blk-upt-sangat-strategis-untuk-melayani-kebutuhan-pasar-

kerja 

Summary Terkait Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), Jayapura, Provinsi Papua yang sudah dalam 

penanganan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjadi BLK UPT, Heru Wibowo 

mengatakan, BLKI Jayapura dapat menjadi BLK UPT di wilayah timur Indonesia yang sangat 

luar biasa, selain melayani untuk masyarakat Papua bahkan sampai melayani masyarakat 

negara tetangga, itu menurut kami sangat luar biasa, karena BLK harus mampu melayani 

kebutuhan pasar kerja, Pungkas Heru Wibowo. 

 

 

 

Kami memiliki fungsu untuk melaksanakan pelatihan dan kita juga ada kerjasama pelatihan dengan dunia 

usaha dan dunia industri selain itu kami juga melasanakan fasilitasi untuk program bantuan bagi Balai 

Latihan Kerja (BLK) ) Unit Pelaksana Tehnik Dinas Daerah (UPTD) yang dimiiki oleh Kabupaten dan Kota. 

Hal ini disampaikan Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, 

Semarang, Heru Wibowo saat memberikan pemaparan pada acara kunjungan Komisi IX DPR-RI di 

Jayapura, Papua, Selasa 12 Juli 2022.Heru Wibowo menambahkan, Dalam rangka memberdayakan BLK-

BLk Kabupaten kita memberikan program bantuan selain itu ada juga bantuan peralatan dan bantuan 

yang tidak diberikan kepada BLK Kabupaten/Kota kami juga memberikan ke BLK Komunitas.Terkait Balai 

Latihan Kerja Industri (BLKI), Jayapura, Provinsi Papua yang sudah dalam penanganan Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk menjadi BLK UPT, Heru Wibowo mengatakan, BLKI Jayapura dapat menjadi BLK 

UPT di wilayah timur Indonesia yang sangat luar biasa, selain melayani untuk masyarakat Papua bahkan 

sampai melayani masyarakat negara tetangga, itu menurut kami sangat luar biasa, karena BLK harus 

mampu melayani kebutuhan pasar kerja, Pungkas Heru Wibowo.Sementara itu dalam kesempatan yang 

sama, Kepala Dinas Perindakop, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Ir. Omah Laduani, mengatakan, 

"Keberadaan BLK di Papua sangat strategis untuk menangani masalah putus sekolah, oleh karena itu 

dengan adanya UPT BLK di Papua untuk kebutuhan dan tenaga kerja yang begitu bagus,". 
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Title Anies Kalah dari Pengusaha, UMP DKI Rp 4,6 Juta Dibatalkan Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.jpnn.com/news/anies-kalah-dari-pengusaha-ump-dki-rp-46-juta-dibatalkan 

Summary Anies sebelumnya menaikkan UMP 2022 di DKI 5,1 persen menjadi Rp 4.641.854 dari 

ketetapan sebelumnya hanya 0,85 persen Rp 4.453.935. Tindakan ini diprotes para 

pengusaha yang merasa tak diajak berdiskusi. PTUN Jakarta melalui laman Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP) di Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Anies 

Rasyid Baswedan mengenai revisi UMP DKI 2022 tersebut. 

 

 

 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) tentang upah minimum provinsi (UMP).PTUN Jakarta melalui laman Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP) di Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Anies Rasyid 

Baswedan mengenai revisi UMP DKI 2022 tersebut."Mengabulkan gugatan penggugat dalam pokok 

sengketa untuk seluruhnya," kata PTUN yang dikutip pada Selasa (12/7).PTUN juga membatalkan 

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum 

Provinsi 2022 pada 16 Desember 2021. Karena itu, Anies diminta mencabut kepgub tersebut.Selanjutnya, 

PTUN mewajibkan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu untuk menerbitkan keputusan PTUN 

soal UMP DKI.Terutama yang berdasarkan pada rekomendasi Dewan Pengupahan DKI pada 15 November 

lalu sebesar Rp 4.573.845."Dan menghukum tergugat dan para tergugat untuk membayar biaya perkara 

Rp 642 ribu," tuturnya.Anies sebelumnya menaikkan UMP 2022 di DKI 5,1 persen menjadi Rp 4.641.854 

dari ketetapan sebelumnya hanya 0,85 persen Rp 4.453.935.Tindakan ini diprotes para pengusaha yang 

merasa tak diajak berdiskusi.Kebijakan ini juga bertolak belakang dengan keputusan Kementerian 

Ketenagakerjaan yang hanya menaikkan UMP DKI 1,09 persen atau ada penambahan Rp 38 ribu.Redaktur 

: Tarmizi Hamdi 
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Title BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Cair 

Agustus? Cek Segera Daftar Penerima! 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783872165/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-cair-agustus-cek-segera-daftar-penerima 

Summary BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair seperti tahun lalu bulan Agustus? 

AYOSURABAYA.COM-- Jadwal penyaluran dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 belum juga dirilis pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Para pekerja calon penerima dana pun tak henti-hentinya menanyakan kapan BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair melalui kolom komentar Instagram resmi 

Kemnaker. Kendati tak ada informasi pasti dari pemerintah, tak ada salahnya para pekerja 

lebih dulu melakukan pengcekan daftar nama penerima BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 melalui website resmi Kemnaker. 

 

 

 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair seperti tahun lalu bulan Agustus? Cek segera 

daftar penerimanya.AYOSURABAYA.COM -- Jadwal penyaluran dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 belum juga dirilis pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Para pekerja 

calon penerima dana pun tak henti-hentinya menanyakan kapan BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 cair melalui kolom komentar Instagram resmi Kemnaker.Kendati tak ada informasi 

pasti dari pemerintah, tak ada salahnya para pekerja lebih dulu melakukan pengcekan daftar nama 

penerima BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 melalui website resmi Kemnaker.Daftar 

penerima dana BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 tersebut akan memuat status pekerja 

terdaftar atau tidak sebagai penerima dana.Selanjutnya, melalui laman yang sama, pekerja juga bisa 

memantau notifikasi diterima. Setelah status terdaftar, Pekerja yang memenuhi persyaratan lainnya akan 

ditetapkan sebagai penerima dana bantuan subidi upah atau BSU 2022.Tahapan terakhir yang akan 

diterima berupa informasi tersalurkannya dana ke rekening Himbara (Himpunan Bank Negara). Pada 

notifikasi ini pekerja bisa segera cek saldo rekening atau bisa menghubungi bank yang tertulis di notifikasi 

tersebut. 
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Title Kemnaker - PT DKI Gelar 'Job Fair' Khusus Penyandang 

Disabilitas 

Author Maulina Lestari 

Media Pewartasatu.com Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://pewartasatu.com/kemnaker-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-disabilitas 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 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 Selasa s.d Rabu, 12 s.d 13 Juli 2022. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 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 Selasa s.d Rabu, 12 s.d 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 (12/7/2022). 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 

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. 
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Title Perajin Limbah Goni di Kudus Butuh Perhatian Pemerintah Author _noname 

Media Murianewscom Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.murianews.com/2022/07/12/301351/perajin-dari-limbah-goni-di-kudus-

butuh-perhatian-pemerintah 

Summary MURIANEWS, Kudus- Perajin kain goni di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ingin diperhatikan 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah. 

 

 

 

MURIANEWS, Kudus - Perajin kain goni di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ingin diperhatikan Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah. Sebab, penjualan produk goni dinilai memiliki potensi.Owner 

Sentral Pengrajin Goni dan Pandan Nuswantoro Kudus, Nunung Ervana mengatakan, pihaknya berharap 

agar perajin limbah kain goni diperhatikan Pemkab Kudus. Sehingga dia dan rekan-rekannya dapat 

terbantu penjualan produknya."Misalnya Pemkab Kudus mengimbau agar instansi di Kudus memakai 

peci goni. Dipadukan dengan pakaian Kudusan. Kalau itu diterapkan, kami para perajin peci goni dapat 

tertolong," katanya, Selasa (12/7/2022).Menurut Nunung, saat ini perajin goni di Kudus ada lebih dari 

sepuluh orang. Penjualannya saat ini sedang tidak mulus."Padahal produk peci goni saat dipamerkan di 

forum G20 Yogyakarta diapresiasi Kemenaker dan Kemenag. Kata mereka produk peci goni harus 

terkenal dahulu di wilayah lokalnya. Kalau sudah dikenal, mereka bilang baru bisa menyebutkan sebagai 

ikon produk dari Indonesia untuk diperkenalkan ke internasional," sambungnya.Baca: Sambut Pitulasan, 

Perajin Peci Goni Kudus Keluarkan Edisi VeteranNunung melanjutkan, ketika pemerintah di daerah belum 

memberikan dukungan, maka untuk mem-branding produk peci goni sebagai ikon atau produk Indonesia 

dirasa sulit."Saat pameran kemarin staf khusus dari bu Menteri Ketenagakerjaan bilang ke saya, produk 

peci goni harus di-support dulu oleh pemerintah daerah. Supaya ke depan dapat menjadi ikon Indonesia. 

Dari pihak Kemenag juga bilang sebenarnya ada peluang peci goni untuk dipakai oleh jemaah haji. Tetapi 

sebelum itu produk peci goni harus dilokalkan dulu di Kudus," ujarnya.Nunung percaya ketika nantinya 

Pemkab Kudus memperkenalkan produk peci goni secara masif, peci goni dapat lebih dikenal. Secara 

tidak langsung dapat membantu perajin peci goni."Apalagi ketika nantinya benar-benar dipakai oleh 

jemaah haji Indonesia. Bisa dibayangkan berapa orderan yang didapatkan oleh perajin peci goni di 

Kudus," imbuhnya.Reporter: Vega Ma'arijil UlaEditor: Ali Muntoha 
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Title Kemnaker dan PT DKI Gelar Job Fair Khusus Penyandang 

Disabilitas Pertama di Indonesia 

Author Helmi 

Supriyatno 

Media Harianbhirawa.co.id Reporter  

Date 12 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-dan-pt-dki-gelar-job-fair-khusus-penyandang-

disabilitas-pertama-di-indonesia 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerja sama dengan PT 

Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair pertama yang dikhususkan bagi 

penyandang disabilitas di Indonesia. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 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 Selasa s.d Rabu, 12 s.d 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 (12/7/2022). 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 

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 



 

191 

 

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. (ira.hel). 
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