
 
 

 

  
21 JULI 2022 

 

 

 

 



 

1 

 

Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

9 9 5 1 3 

 

 

 

 



 

2 

 

Table Of Contents : 20 July 2022 - 21 July 2022 
 

No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 21 July 

2022 

Terus 

Dimatangkan 

7 Positive Pikiran 

Rakyat 

Pemerintah terns mematangkan skema pelindungan 

program jaminan pensiun bagi pekerja, untuk melin- 

dungi penghidupan dan kesejahteraan pekerja saat 

memasuki usia nonproduktif.*. 17664430762000 

Terus. 

2. 21 July 

2022 

Skema 

Perlindungan 

Program 

Pensiun 

Pekerja 

8 Positive Kedaulatan 

Rakyat 

Skema Perlindungan Program Pensiun Pekerja. - 

Menteri Ketenaga- kerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengata- kan, pihaknya terus mematangkan skema 

perlindungan Program Jaminan Pensiun bagi pekeija, 

dengan harmonisasi masih dilakukan Pemerintah 

dalam memberi- kan perlindungan seperti 

diamanahkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam acara 

bertajuk 'Diskusi Reforma- si dan Harmonisasi 

Program Jaminan Pensiun' di Jakarta, Rabu (20/7), 

Menaker menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini 

masih perlu melakukan harmonisasi dalam 

memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari 

asas gotong-royong pada Sistem Jaminan Sosial 

Nasional seba- gaimana diamanahkan dalam UU 

Nomor 40 Tahun 2004. 

3. 21 July 

2022 

Langkah 

Strategis 

Penataan 

Pegawai 

Non-ASN 

Tenaga 

Honorer 

6 Negative Koran 

Sindo 

. Langkah Strategis Penataan Pegawai Non-

ASN/Tenaga Honorer. Tegis penataan pegawai non- 

ASN/tenaga honorer sebelum batas waktu tersebut. 

Jangka waktu penataan pegawai non-ASN/tenaga 

honorer sudah sangat dekat, yaitu sebelum 

28November2023. PP Manajemen PPPK 

mengamanatkan, PPK di instansi pemerintah untuk 

tidak melakukan perekrutan pegawai non- 

ASN/tenaga honorer. 

4. 21 July 

2022 

Kemenaker 

Matangkan 

Skema 

Program 

Pensiun 

10 Neutral Media 

Indonesia 

. Kemenaker Matangkan Skema Program Pensiun. 

MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan pihaknya sedang mematangkan skema 

perlindungan program jaminan pensiun bagi pekerja. 

Dalam Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program 

Jaminan Pensiun di Jakarta, kemarin, Menaker 

menyampaikan pemerintah saat ini masih perlu 

mengharmonisasikan berbagai aturan dalam 

memberi pelindungan kepada pekerja. Sebelumnya, 
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pemerintah telah menerbitkan Permenaker No 

4/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan 

Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). 

5. 21 July 

2022 

Menaker 

Matangkan 

Skema 

Perlindungan 

Program 

Pensiun 

Pekerja 

1 Positive Harian 

Bhirawa 

Menaker Matangkan Skema Perlindungan Program 

Pensiun Pekerja. Mcnteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya terus 

mematangkan skema perlindungan program ja- 

minan pensiun bagi pekerja dengan harmonisasi 

masih dilakukan pemerintah da- lam memberikan 

perlindungan seperti diamanahkan Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. Dalam acara bertajuk "Diskusi Reformasi 

dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun" di 

Jakarta, Rabu (20/7), Menaker me- nyampaikan 

bahwa pemerintah saat ini masih perlu melakukan 

harmonisasi dalam memberikan pelind- ungan 

sebagai tindak lanjut. Menaker Ida Fauziyah. 

6. 21 July 

2022 

KTM 

Tambora 

Terbengkalai 

Separuh 

Lahan 

DIduga 

Dikuasai 

Mafia 

5 Negative Suara Ntb . KTM Tambora Terbengkalai, Separuh Lahan Diduga 

Dikuasai Mafia. -. Kota Terpadu Mandiri (KTM) 

Tambora kondisinya cukup memprihatinkan. KTM di 

Tambora sudah layaknya jadi rumah hantu karena 

tidak terurus, katanya beberapa waktu lalu. Ia 

mengaku pembangunan KTM Tambora yang dananya 

bersumber dari Pemerintah Pusat tersebut 

diharapkan meng- gerakan dan menumbuhkan 

ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Bima 

khususnya yang berada di kawasan lereng gunung 

Tambora. 

7. 21 July 

2022 

Puluhan Eks 

Karyawan 

Tuntut JLA 

3 Negative Jurnal 

Bogor 

Puluhan Eks Karyawan Tuntut JLA. Ketua tim Eks 

karyawan JLA Sentul, Subandi mengatakan, dirinya 

bersama 22 mantan karyawan JungleLand Adventure 

Theme Park Sentul lainnya menuntut atas haknya 

yang belum terbayar hampir memasu- ki 2 tahun ini. 

SEBANVAK 23 mantan karyawan JungleLand 

Adventure (JLA) Sentul Bogor, medatangai 

DinasTenaga Kerja (Disnaker) dan menuntut agar 

pihak perusahaan membayar pesan- gon dan upah 

yang sudah ham- pir dua tahun tertunggak. Subandi 

menegaskan, tuntu- tan yang sudah memasuki 

kurang lebih setahun itu hingga kini tak kunjung di 

tunaikan management JLA Sentul, sam- pai-sampai 

agenda mediasi keti ga yang difasilitasi dlnas tenaga 
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kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor harus diundur yang 

semestinya dijadwalkan pada Rabu 20 Juli 2022. 

8. 21 July 

2022 

Kemenaker 

Matangkan 

Skema 

Perlindungan 

Program 

Jaminan 

Pensiun 

Pekerja 

8 Positive Pos Kota JAKARTA (Poskota). - Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker) terus mematangkan skema pelindungan 

program jaminan pensiun bagi pekerja. Menaker 

men- gatakan, dalam rangka pelindungan jaminan 

sosial masyarakat di masa tua terkait dengan 

program jaminan hari tua dan jaminan pensiun, 

pemerintah saat ini masih perlu melaku- kan 

harmonisasi dalam memberikan pelindungan sebagai 

tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem 

jaminan sosial nasional sebagaima- na diamanahkan 

dalam UU Nomor 40 Tahun 2004. Menaker Ida 

menjelaskan, ber- dasarkan data BPJS 

Ketenagakerjaan, ada sebanyak 13,65 juta peserta 

program jaminan pensiun dari total pen- duduk yang 

bekerja sebanyak 135,61 juta (data BPS Februari 

2022). Temuan angka menunjukkan bahwa hanya 

sekitar 10 persen lebih pekerja yang me- miliki 

program pensiun, hal ini perlu menjadi perhatian dan 

fokus kita bersama untuk bisa di- carikan solusinya, 

guna dapat memberikan pelindungan dan jaminan 

kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap 

memperhatikan kemampuan fiskal neg- ara, ungkap 

Menaker Ida. 

9. 21 July 

2022 

Tekan 

Konflik 

dengan 

Pekerja 

Disnaker 

Edukasi 

Pengusaha 

6 Positive Banten 

Raya 

Tekan Konflik dengan Pekerja, Disnaker Edukasi 

Pengusaha. . &. & & &.? s & ft? & a m. FOTO PEMKAB 

TANGERANG. 
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Title Terus Dimatangkan 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Page 7 PR Value  

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

21/PIKIRAN_RAKYAT1/Terus%20Dimatangkan=1=7=1.jpg 

Summary Pemerintah terns mematangkan skema pelindungan program jaminan pensiun bagi pekerja, 

untuk melin- dungi penghidupan dan kesejahteraan pekerja saat memasuki usia 

nonproduktif.*. 17664430762000 Terus. . -

2052320127001601660514543405SYAHRUDIN/ANTARA. SYAHRUDIN/ANTARA. PEKERJA 

menyele- saikan pengerjaan re- vitalisasi Halte TransJakarta Bundaran Hotel Indonesia di 

Jakarta, Senin (18/7/2022). 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-21/PIKIRAN_RAKYAT1/Terus%20Dimatangkan=1=7=1.jpg


 

6 

 

Title Skema Perlindungan Program Pensiun Pekerja 

Media Kedaulatan Rakyat Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Page 8 PR Value  

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

21/KEDAULATAN_RAKYAT1/Skema%20Perlindungan%20Program%20Pensiun%20Pekerja%20=1=8=1.jpg 

Summary Skema Perlindungan Program Pensiun Pekerja. - Menteri Ketenaga- kerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengata- kan, pihaknya terus mematangkan skema perlindungan Program Jaminan Pensiun bagi pekeija, 

dengan harmonisasi masih dilakukan Pemerintah dalam memberi- kan perlindungan seperti diamanahkan 

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam acara bertajuk 

'Diskusi Reforma- si dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun' di Jakarta, Rabu (20/7), Menaker 

menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan 

pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong-royong pada Sistem Jaminan Sosial Nasional seba- 

gaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004. Menurutnya, berdasarkan data Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakeijaan terdapat sebanyak 13,65 juta peserta Program 

Jaminan Pensiun. 
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Title Langkah Strategis Penataan Pegawai Non-ASN Tenaga Honorer 

Media Koran Sindo Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Negative 

Page 6 PR Value  

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

21/KORAN_SINDO1/Langkah%20Strategis%20Penataan%20Pegawai%20Non-

ASN%20Tenaga%20Honorer=1=6=1.jpg 

Summary . Langkah Strategis Penataan Pegawai Non-ASN/Tenaga Honorer. Tegis penataan pegawai non- 

ASN/tenaga honorer sebelum batas waktu tersebut. Jangka waktu penataan pegawai non-

ASN/tenaga honorer sudah sangat dekat, yaitu sebelum 28November2023. PP Manajemen 

PPPK mengamanatkan, PPK di instansi pemerintah untuk tidak melakukan perekrutan pegawai 

non- ASN/tenaga honorer. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-21/KORAN_SINDO1/Langkah%20Strategis%20Penataan%20Pegawai%20Non-ASN%20Tenaga%20Honorer=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-21/KORAN_SINDO1/Langkah%20Strategis%20Penataan%20Pegawai%20Non-ASN%20Tenaga%20Honorer=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-21/KORAN_SINDO1/Langkah%20Strategis%20Penataan%20Pegawai%20Non-ASN%20Tenaga%20Honorer=1=6=1.jpg
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Title Kemenaker Matangkan Skema Program Pensiun 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Page 10 PR Value  

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

21/MEDIA_INDONESIA1/Kemenaker%20Matangkan%20Skema%20Program%20Pensiun=1=10=1.jpg 

Summary . Kemenaker Matangkan Skema Program Pensiun. MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan pihaknya sedang mematangkan skema perlindungan program jaminan pensiun bagi 

pekerja. Dalam Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun di Jakarta, kemarin, 

Menaker menyampaikan pemerintah saat ini masih perlu mengharmonisasikan berbagai aturan 

dalam memberi pelindungan kepada pekerja. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan 

Permenaker No 4/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua 

(JHT). 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-21/MEDIA_INDONESIA1/Kemenaker%20Matangkan%20Skema%20Program%20Pensiun=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-21/MEDIA_INDONESIA1/Kemenaker%20Matangkan%20Skema%20Program%20Pensiun=1=10=1.jpg
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Title Menaker Matangkan Skema Perlindungan Program Pensiun Pekerja 

Media Harian Bhirawa Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Page 1 PR Value  

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

21/HARIAN_BHIRAWA1/Menaker%20Matangkan%20Skema%20Perlindungan%20Program%20Pensiun%20Pekerja%20=1=1=3.jpg 

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

21/HARIAN_BHIRAWA1/Menaker%20Matangkan%20Skema%20Perlindungan%20Program%20Pensiun%20Pekerja%20=2=1=3.jpg 

Summary Menaker Matangkan Skema Perlindungan Program Pensiun Pekerja. Mcnteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan 

bahwa pihaknya terus mematangkan skema perlindungan program ja- minan pensiun bagi pekerja dengan harmonisasi masih 

dilakukan pemerintah da- lam memberikan perlindungan seperti diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam acara bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun" di Jakarta, 

Rabu (20/7), Menaker me- nyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan pelind- 

ungan sebagai tindak lanjut. Menaker Ida Fauziyah. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-21/HARIAN_BHIRAWA1/Menaker%20Matangkan%20Skema%20Perlindungan%20Program%20Pensiun%20Pekerja%20=1=1=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-21/HARIAN_BHIRAWA1/Menaker%20Matangkan%20Skema%20Perlindungan%20Program%20Pensiun%20Pekerja%20=1=1=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-21/HARIAN_BHIRAWA1/Menaker%20Matangkan%20Skema%20Perlindungan%20Program%20Pensiun%20Pekerja%20=2=1=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-21/HARIAN_BHIRAWA1/Menaker%20Matangkan%20Skema%20Perlindungan%20Program%20Pensiun%20Pekerja%20=2=1=3.jpg
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Title KTM Tambora Terbengkalai Separuh Lahan DIduga Dikuasai Mafia 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Negative 

Page 5 PR Value  

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

21/SUARA_NTB1/KTM%20Tambora%20Terbengkalai%20Separuh%20Lahan%20DIduga%20Diku

asai%20Mafia=1=5=1.jpg 

Summa

ry 

. KTM Tambora Terbengkalai, Separuh Lahan Diduga Dikuasai Mafia. -. Kota Terpadu Mandiri 

(KTM) Tambora kondisinya cukup memprihatinkan. KTM di Tambora sudah layaknya jadi rumah 

hantu karena tidak terurus, katanya beberapa waktu lalu. Ia mengaku pembangunan KTM 

Tambora yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat tersebut diharapkan meng- gerakan 

dan menumbuhkan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Bima khususnya yang berada di 

kawasan lereng gunung Tambora. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-21/SUARA_NTB1/KTM%20Tambora%20Terbengkalai%20Separuh%20Lahan%20DIduga%20Dikuasai%20Mafia=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-21/SUARA_NTB1/KTM%20Tambora%20Terbengkalai%20Separuh%20Lahan%20DIduga%20Dikuasai%20Mafia=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-21/SUARA_NTB1/KTM%20Tambora%20Terbengkalai%20Separuh%20Lahan%20DIduga%20Dikuasai%20Mafia=1=5=1.jpg
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Title Puluhan Eks Karyawan Tuntut JLA 

Media Jurnal Bogor Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Negative 

Page 3 PR Value  

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

21/JURNAL_BOGOR1/Puluhan%20Eks%20Karyawan%20Tuntut%20JLA=1=3=1.jpg 

Summary Puluhan Eks Karyawan Tuntut JLA. Ketua tim Eks karyawan JLA Sentul, Subandi mengatakan, 

dirinya bersama 22 mantan karyawan JungleLand Adventure Theme Park Sentul lainnya 

menuntut atas haknya yang belum terbayar hampir memasu- ki 2 tahun ini. SEBANVAK 23 

mantan karyawan JungleLand Adventure (JLA) Sentul Bogor, medatangai DinasTenaga Kerja 

(Disnaker) dan menuntut agar pihak perusahaan membayar pesan- gon dan upah yang sudah 

ham- pir dua tahun tertunggak. Subandi menegaskan, tuntu- tan yang sudah memasuki kurang 

lebih setahun itu hingga kini tak kunjung di tunaikan management JLA Sentul, sam- pai-sampai 

agenda mediasi keti ga yang difasilitasi dlnas tenaga kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor harus 

diundur yang semestinya dijadwalkan pada Rabu 20 Juli 2022. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-21/JURNAL_BOGOR1/Puluhan%20Eks%20Karyawan%20Tuntut%20JLA=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-21/JURNAL_BOGOR1/Puluhan%20Eks%20Karyawan%20Tuntut%20JLA=1=3=1.jpg
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Title Kemenaker Matangkan Skema Perlindungan Program Jaminan Pensiun Pekerja 

Media Pos Kota Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Page 8 PR Value  

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

21/POS_KOTA1/Kemenaker%20Matangkan%20Skema%20Perlindungan%20Program%20Jaminan%20Pensiun%20Pekerja=1=8=1.jpg 

Summary JAKARTA (Poskota). - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terus mematangkan skema pelindungan program jaminan pensiun bagi 

pekerja. Menaker men- gatakan, dalam rangka pelindungan jaminan sosial masyarakat di masa tua terkait dengan program jaminan 

hari tua dan jaminan pensiun, pemerintah saat ini masih perlu melaku- kan harmonisasi dalam memberikan pelindungan sebagai 

tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaima- na diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 

2004. Menaker Ida menjelaskan, ber- dasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, ada sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan pensiun 

dari total pen- duduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta (data BPS Februari 2022). Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 

10 persen lebih pekerja yang me- miliki program pensiun, hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk bisa di- carikan 

solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan 

kemampuan fiskal neg- ara, ungkap Menaker Ida. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-21/POS_KOTA1/Kemenaker%20Matangkan%20Skema%20Perlindungan%20Program%20Jaminan%20Pensiun%20Pekerja=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-21/POS_KOTA1/Kemenaker%20Matangkan%20Skema%20Perlindungan%20Program%20Jaminan%20Pensiun%20Pekerja=1=8=1.jpg
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Title Tekan Konflik dengan Pekerja Disnaker Edukasi Pengusaha 

Media Banten Raya Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Page 6 PR Value  

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

21/BANTEN_RAYA1/Tekan%20Konflik%20dengan%20Pekerja%20Disnaker%20Edukasi%20Peng

usaha=1=6=1.jpg 

Summa

ry 

Tekan Konflik dengan Pekerja, Disnaker Edukasi Pengusaha. . &. & & &.? s & ft? & a m. FOTO 

PEMKAB TANGERANG. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-21/BANTEN_RAYA1/Tekan%20Konflik%20dengan%20Pekerja%20Disnaker%20Edukasi%20Pengusaha=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-21/BANTEN_RAYA1/Tekan%20Konflik%20dengan%20Pekerja%20Disnaker%20Edukasi%20Pengusaha=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-21/BANTEN_RAYA1/Tekan%20Konflik%20dengan%20Pekerja%20Disnaker%20Edukasi%20Pengusaha=1=6=1.jpg
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Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

61 93 47 34 12 
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Table Of Contents : 20 July 2022 - 21 July 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 20 July 

2022 

Kemnaker Bantu 

KADIN Dalam 

Penyelenggaraan 

Pendidikan dan 

Pelatihan Vokasi 

Positive Wartapembar

uan.co.id 

Kemnaker Bantu KADIN Dalam Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Salah satunya 

memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri 

Indonesia (KADIN) dalam penyelenggaraan pendidikan 

vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan sistem informasi 

pasar kerja yang optimal dan terintegrasi dengan data 

industri, akan membantu KADIN dalam pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan vokasi," ungkap Anwar Sanusi 

saat membuka sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan 

Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi 

Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, di Makassar, 

Sulawesi Selatan, Selasa (19/7/2022). Jakarta, 

Wartapembaruan,co.id- Sekretaris Jenderal (Sekjen) 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar 

Sanusi, mengungkapkan lima strategi nasional 

pengembangan sistem informasi pasar kerja dan layanan 

informasi pasar kerja. 

2. 20 July 

2022 

Malaysia setuju 

mengintegrasika

n sistem 

perekrutan PMI 

dengan 

Indonesia 

Positive Antara 

Kalteng 

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan 

mengatakan Malaysia pada prinsipnya menyetujui untuk 

mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran 

dengan Indonesia. Langkah tersebut, menurut dia, agar 

kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya 

pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Dalam 

diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan 

menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One 

Channel System/OCS) di Indonesia. Untuk saat ini, kami, 

berpikir Kementerian Dalam Negeri menggunakan 'Maid 

Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak 

menyajikan informasi pekerja dari Indonesia yang masuk 

ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa. 

3. 20 July 

2022 

Kapan BSU 2022 

Cair? Kemnaker 

Sampaikan 2 Hal 

Proses Pencairan 

BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Ayo Bandung Kapan BSU 2022 cair? simak dan petik 2 hal yang 

disampaikan oleh Kemenaker terkait proses persiapan 

pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan. Diketahui 

pemerintah sudah secara resmi menyampaikan soal 

lanjutnya program BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan. 

Untuk BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan atau BLT bagi 

pekerja atau buruh ini pemerintah akan mengucurkan 

dana dengan anggaran senilai Rp8,8 triliun bagi 8,8 juta 

pekerja. : BSU 2022 Akan Cair Akhir Juli 2022? Akan 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-bantu-kadin-dalam.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-bantu-kadin-dalam.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-bantu-kadin-dalam.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-bantu-kadin-dalam.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-bantu-kadin-dalam.html
http://kl.antaranews.com/berita/10749/malaysia-setuju-mengintegrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://kl.antaranews.com/berita/10749/malaysia-setuju-mengintegrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://kl.antaranews.com/berita/10749/malaysia-setuju-mengintegrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://kl.antaranews.com/berita/10749/malaysia-setuju-mengintegrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://kl.antaranews.com/berita/10749/malaysia-setuju-mengintegrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://kl.antaranews.com/berita/10749/malaysia-setuju-mengintegrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793929126/kapan-bsu-2022-cair-kemnaker-sampaikan-2-hal-proses-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793929126/kapan-bsu-2022-cair-kemnaker-sampaikan-2-hal-proses-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793929126/kapan-bsu-2022-cair-kemnaker-sampaikan-2-hal-proses-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793929126/kapan-bsu-2022-cair-kemnaker-sampaikan-2-hal-proses-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793929126/kapan-bsu-2022-cair-kemnaker-sampaikan-2-hal-proses-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793929126/kapan-bsu-2022-cair-kemnaker-sampaikan-2-hal-proses-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
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tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah kapan BSU 

2022 BPJS Ketenagakerjaan ini cair?. 

4. 20 July 

2022 

BSU 2022 Cair 

Sebentar Lagi? 

Siapkan NIK KTP 

untuk Cek Kabar 

Terbaru 

Positive Ayo Bandung Anda dapat melakukan cek BSU 2022 dengan mudah 

hanya menggunakan NIK KTP melalui link khusus yang 

telah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh 

pekerja penerima upah tentunya sudah lama 

menantikan BSU 2022 cair dan disalurkan ke rekening 

masing-masing dengan nominal sebesar Rp1 juta. Lantas 

bagaimana cara melakukan cek BSU 2022 untuk 

mengetahui sudah cair atau belum?. : Kapan BSU 2022 

Cair? BPJS Ketenagakerjaan telah menyediakan link 

khusus untuk memudahkan pekerja penerima upah 

melakukan cek BSU 2022 sudah cair atau belum dan 

untuk mengetahui apakah pekerja terdaftar menjadi 

calon penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan atau bukan. 

5. 20 July 

2022 

Malaysia Setuju 

Integrasikan 

Sistem 

Perekrutan PMI 

dengan 

Indonesia 

Positive Borneonews Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan 

mengatakan Malaysia pada prinsipnya menyetujui untuk 

mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran 

dengan Indonesia. Langkah tersebut, menurut dia, agar 

kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya 

pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Dalam 

diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan 

menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One 

Channel System/OCS) di Indonesia. Untuk saat ini, kami, 

berpikir Kementerian Dalam Negeri menggunakan 'Maid 

Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak 

menyajikan informasi pekerja dari Indonesia yang masuk 

ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa. 

6. 20 July 

2022 

Bangun 

Laboratorium K3 

di Pulau 

Sumbawa, 

Pemerintah 

Gelontorkan Rp 

1,5 M 

Neutral Lombokpost Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

Nusa Tenggara Barat segera membangun laboratorium 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Pulau 

Sumbawa. Untuk pembangunan laboratorium K3 di 

Pulau Sumbawa, dilakukan di Kantor UPTD Balai 

Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 di Kabupaten 

Sumbawa. "Dinas sudah bergerak untuk pembangunan 

lab K3 di Sumbawa dan peningkatan peralatan untuk lab 

di Lombok, itu perlu diapresiasi," katanya. "Selama ini 

hanya satu, itu juga di Pulau Lombok," kata Kepala 

Disnakertrans Nusa Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi, 

Selasa (19/7). 

7. 20 July 

2022 

Malaysia Setuju 

Integrasikan 

Sistem 

Positive Ihram.co.id Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan 

mengatakan Malaysia pada prinsipnya menyetujui untuk 

mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793929207/bsu-2022-cair-sebentar-lagi-siapkan-nik-ktp-untuk-cek-kabar-terbaru
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793929207/bsu-2022-cair-sebentar-lagi-siapkan-nik-ktp-untuk-cek-kabar-terbaru
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793929207/bsu-2022-cair-sebentar-lagi-siapkan-nik-ktp-untuk-cek-kabar-terbaru
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793929207/bsu-2022-cair-sebentar-lagi-siapkan-nik-ktp-untuk-cek-kabar-terbaru
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793929207/bsu-2022-cair-sebentar-lagi-siapkan-nik-ktp-untuk-cek-kabar-terbaru
http://www.borneonews.co.id/berita/270771-malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://www.borneonews.co.id/berita/270771-malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://www.borneonews.co.id/berita/270771-malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://www.borneonews.co.id/berita/270771-malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://www.borneonews.co.id/berita/270771-malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://www.borneonews.co.id/berita/270771-malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/20/07/2022/bangun-laboratorium-k3-di-pulau-sumbawa-pemerintah-gelontorkan-rp-15-m
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/20/07/2022/bangun-laboratorium-k3-di-pulau-sumbawa-pemerintah-gelontorkan-rp-15-m
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/20/07/2022/bangun-laboratorium-k3-di-pulau-sumbawa-pemerintah-gelontorkan-rp-15-m
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/20/07/2022/bangun-laboratorium-k3-di-pulau-sumbawa-pemerintah-gelontorkan-rp-15-m
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/20/07/2022/bangun-laboratorium-k3-di-pulau-sumbawa-pemerintah-gelontorkan-rp-15-m
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/20/07/2022/bangun-laboratorium-k3-di-pulau-sumbawa-pemerintah-gelontorkan-rp-15-m
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/20/07/2022/bangun-laboratorium-k3-di-pulau-sumbawa-pemerintah-gelontorkan-rp-15-m
http://ihram.republika.co.id/berita/rfav29423/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://ihram.republika.co.id/berita/rfav29423/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://ihram.republika.co.id/berita/rfav29423/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
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Perekrutan PMI 

dengan 

Indonesia 

dengan Indonesia. Langkah tersebut, menurut dia, agar 

kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya 

pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Dalam 

diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan 

menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One 

Channel System/OCS) di Indonesia untuk saat ini, kami, 

berpikir Kementerian Dalam Negeri menggunakan ' 

Maid Online System ' (MOS) yang Indonesia klaim tidak 

menyajikan informasi pekerja dari Indonesia yang masuk 

ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa 

(19/7/2022). Menurut dia, tidak ada dalam nota 

kesepakatan (MoU) antara Indonesia dan Malaysia 

tentang penghapusan MOS. 

8. 20 July 

2022 

Malaysia Setuju 

Integrasikan 

Sistem 

Perekrutan PMI 

dengan 

Indonesia 

Positive Republika Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan 

mengatakan Malaysia pada prinsipnya menyetujui untuk 

mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran 

dengan Indonesia. Langkah tersebut, menurut dia, agar 

kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya 

pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Dalam 

diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan 

menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One 

Channel System/OCS) di Indonesia untuk saat ini, kami, 

berpikir Kementerian Dalam Negeri menggunakan 'Maid 

Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak 

menyajikan informasi pekerja dari Indonesia yang masuk 

ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa 

(19/7/2022). - Malaysia akan Sampaikan Usulan Solusi 

Terkait Perekrutan PMI. 

9. 20 July 

2022 

Malaysia Setuju 

Integrasikan 

Sistem 

Perekrutan PMI 

dengan 

Indonesia 

Positive Republika Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan 

mengatakan Malaysia pada prinsipnya menyetujui untuk 

mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran 

dengan Indonesia. Langkah tersebut, menurut dia, agar 

kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya 

pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Dalam 

diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan 

menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One 

Channel System/OCS) di Indonesia untuk saat ini, kami, 

berpikir Kementerian Dalam Negeri menggunakan 'Maid 

Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak 

menyajikan informasi pekerja dari Indonesia yang masuk 

ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa 

(19/7/2022). Menurut dia, tidak ada dalam nota 

kesepakatan (MoU) antara Indonesia dan Malaysia 

tentang penghapusan MOS. 

http://ihram.republika.co.id/berita/rfav29423/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://ihram.republika.co.id/berita/rfav29423/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://ihram.republika.co.id/berita/rfav29423/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://www.republika.co.id/berita/rfav29423/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://www.republika.co.id/berita/rfav29423/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://www.republika.co.id/berita/rfav29423/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://www.republika.co.id/berita/rfav29423/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://www.republika.co.id/berita/rfav29423/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://www.republika.co.id/berita/rfav29423/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://republika.co.id/berita/rfav29423/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://republika.co.id/berita/rfav29423/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://republika.co.id/berita/rfav29423/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://republika.co.id/berita/rfav29423/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://republika.co.id/berita/rfav29423/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://republika.co.id/berita/rfav29423/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
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10. 20 July 

2022 

Ditahan Enam 

Bulan di 

Malaysia, PMI 

Asal Gresik 

Akhirnya Pulang 

Negative Radar Gersik Bagaimana tidak, PMI asal pulau Bawean itu sebelumnya 

ditangkap oleh Polisi Diraja Malaysia dan dijebloskan 

selama enam bulan akibat tidak memiliki dokumen 

ketenagakerjaan. Bagaimana tidak, PMI asal pulau 

Bawean itu sebelumnya ditangkap oleh Polisi Diraja 

Malaysia dan dijebloskan selama enam bulan akibat 

tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan. Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) asal Pulau Bawean, Gresik, Nur 

Hayati, 45, atau yang lebih dikenal Sainiyah menangis 

saat bertemu dengan keluarganya di Kantor Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik. Kini, Sainiyah bisa 

bernafas lega karena berkat sinergi Disnaker Gresik 

dengan Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker). 

11. 20 July 

2022 

Malaysia Setujui 

Sistem 

Perekrutan PMI 

dengan 

Indonesia 

Positive Arah Kita Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan 

mengatakan Malaysia pada prinsipnya menyetujui untuk 

mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran 

dengan Indonesia. Langkah tersebut, menurut dia, agar 

kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya 

pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Dalam 

diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan 

menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One 

Channel System/OCS) di Indonesia. Untuk saat ini, kami, 

berpikir Kementerian Dalam Negeri menggunakan 'Maid 

Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak 

menyajikan informasi pekerja dari Indonesia yang masuk 

ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa 

(19/07/2022). 

12. 20 July 

2022 

Kemnaker Setop 

Pengiriman TKI 

ke Malaysia, Ini 

Penyebabnya 

Neutral Batam News Pemerintah memutuskan untuk membekukan 

sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke 

Malaysia. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengemukakan ada bukti kuat bahwa Malaysia 

menerapkan sistem di luar kesepakatan bersama oleh 

kedua negara yakni system maid online (SMO) yang 

dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia. 

13. 20 July 

2022 

Malaysia Agrees 

to Integrate PMI 

Recruitment 

System with 

Indonesia 

Positive Indonesia 

Postsen 

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR- Malaysia's Minister 

of Human Resources M Saravanan said Malaysia had 

agreed in principle to integrate the migrant worker 

recruitment system with Indonesia. This step, according 

to him, is so that the two countries can obtain 

information on the entry of Indonesian migrant workers 

(PMI) into Malaysia. "In discussions with Indonesia, they 

suggested using the One Channel System (OCS) in 

Indonesia for now, we think the Ministry of Home 

Affairs is using ' Maid Online System ' (MOS) which 

http://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/20/07/2022/ditahan-enam-bulan-di-malaysia-pmi-asal-gresik-akhirnya-pulang
http://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/20/07/2022/ditahan-enam-bulan-di-malaysia-pmi-asal-gresik-akhirnya-pulang
http://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/20/07/2022/ditahan-enam-bulan-di-malaysia-pmi-asal-gresik-akhirnya-pulang
http://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/20/07/2022/ditahan-enam-bulan-di-malaysia-pmi-asal-gresik-akhirnya-pulang
http://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/20/07/2022/ditahan-enam-bulan-di-malaysia-pmi-asal-gresik-akhirnya-pulang
http://www.arahkita.com/news/read/35852/malaysia-setujui-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://www.arahkita.com/news/read/35852/malaysia-setujui-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://www.arahkita.com/news/read/35852/malaysia-setujui-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://www.arahkita.com/news/read/35852/malaysia-setujui-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://www.arahkita.com/news/read/35852/malaysia-setujui-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://www.batamnews.co.id/berita-90930-kemnaker-setop-pengiriman-tki-ke-malaysia-ini-penyebabnya.html
http://www.batamnews.co.id/berita-90930-kemnaker-setop-pengiriman-tki-ke-malaysia-ini-penyebabnya.html
http://www.batamnews.co.id/berita-90930-kemnaker-setop-pengiriman-tki-ke-malaysia-ini-penyebabnya.html
http://www.batamnews.co.id/berita-90930-kemnaker-setop-pengiriman-tki-ke-malaysia-ini-penyebabnya.html
http://indonesia.postsen.com/news/107770/Malaysia-Agrees-to-Integrate-PMI-Recruitment-System-with-Indonesia.html
http://indonesia.postsen.com/news/107770/Malaysia-Agrees-to-Integrate-PMI-Recruitment-System-with-Indonesia.html
http://indonesia.postsen.com/news/107770/Malaysia-Agrees-to-Integrate-PMI-Recruitment-System-with-Indonesia.html
http://indonesia.postsen.com/news/107770/Malaysia-Agrees-to-Integrate-PMI-Recruitment-System-with-Indonesia.html
http://indonesia.postsen.com/news/107770/Malaysia-Agrees-to-Integrate-PMI-Recruitment-System-with-Indonesia.html
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Indonesia claims does not provide information on 

workers from Indonesia entering Malaysia," Saravanan 

was quoted as saying Named, Tuesday (19/7/2022). 

According to him, there is nothing in the memorandum 

of understanding (MoU) between Indonesia and 

Malaysia regarding the abolition of MOS. 

14. 20 July 

2022 

Indonesia dan 

Malaysia 

Sepakati 

Integrasikan 

Sistem 

Perekrutan PMI 

Positive Okezone Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan 

mengatakan negaranya pada prinsipnya menyetujui 

untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja 

migran dengan Indonesia. Menurutnya, langkah 

tersebut diperlukan agar kedua negara bisa memperoleh 

informasi masuknya pekerja migran Indonesia ke 

Malaysia. "Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka 

menyarankan menggunakan Sistem Penempatan Satu 

Kanal (One Channel System/OCS) di Indonesia. Untuk 

saat ini, kami, berpikir Kementerian Dalam Negeri 

menggunakan 'Maid Online System' yang Indonesia 

klaim tidak menyajikan informasi pekerja dari Indonesia 

yang masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip 

Bernama, Selasa (19/7/2022). 

15. 20 July 

2022 

Malaysia Setuju 

Integrasikan 

Sistem 

Perekrutan PMI 

dengan 

Indonesia 

Positive Harian Aceh Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan 

mengatakan Malaysia pada prinsipnya menyetujui untuk 

mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran 

dengan Indonesia. Langkah tersebut, menurut dia, agar 

kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya 

pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Dalam 

diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan 

menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One 

Channel System/OCS) di Indonesia untuk saat ini, kami, 

berpikir Kementerian Dalam Negeri menggunakan 'Maid 

Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak 

menyajikan informasi pekerja dari Indonesia yang masuk 

ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa 

(19/7/2022). Menurut dia, tidak ada dalam nota 

kesepakatan (MoU) antara Indonesia dan Malaysia 

tentang penghapusan MOS. 

16. 20 July 

2022 

Apakah Kamu 

Penerima BSU 

Tahun 2022, 

Daftar Di Link ini 

- 

Zonanusantara.c

om 

Neutral Zonanusantar

a.com 

Apakah kamu termasuk buruh/pekerja yang memenuhi 

syarat untuk mendapatkan BSU tahun 2022? 

Pemerintah menyalurkan bansos ini selama tahun 2022 

kepada para penerima manfaat. Inilah syarat bagi 

penerima BSU tahun 2022 seperti dilansir dari website 

Kemnaker.go.id(19/07/2022) : Warga Negara Indonesia 

yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK Peserta aktif 

program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS 

http://news.okezone.com/read/2022/07/20/18/2632819/indonesia-dan-malaysia-sepakati-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi
http://news.okezone.com/read/2022/07/20/18/2632819/indonesia-dan-malaysia-sepakati-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi
http://news.okezone.com/read/2022/07/20/18/2632819/indonesia-dan-malaysia-sepakati-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi
http://news.okezone.com/read/2022/07/20/18/2632819/indonesia-dan-malaysia-sepakati-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi
http://news.okezone.com/read/2022/07/20/18/2632819/indonesia-dan-malaysia-sepakati-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi
http://news.okezone.com/read/2022/07/20/18/2632819/indonesia-dan-malaysia-sepakati-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/20/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/20/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/20/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/20/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/20/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/20/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia
http://zonanusantara.com/apakah-kamu-penerima-bsu-tahun-2022-daftar-di-link-ini
http://zonanusantara.com/apakah-kamu-penerima-bsu-tahun-2022-daftar-di-link-ini
http://zonanusantara.com/apakah-kamu-penerima-bsu-tahun-2022-daftar-di-link-ini
http://zonanusantara.com/apakah-kamu-penerima-bsu-tahun-2022-daftar-di-link-ini
http://zonanusantara.com/apakah-kamu-penerima-bsu-tahun-2022-daftar-di-link-ini
http://zonanusantara.com/apakah-kamu-penerima-bsu-tahun-2022-daftar-di-link-ini
http://zonanusantara.com/apakah-kamu-penerima-bsu-tahun-2022-daftar-di-link-ini
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Ketenagakerjaan s/d Juni 2021 Mempunyai Gaji/Upah 

paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Bagaimana cara cek 

nama penerima manfaat BSU tahun 2022? 

17. 20 July 

2022 

BSU 2022 Cair 

Akhir Juli? Ini 

Pesan Menaker 

Ida Fauziyah 

untuk Penerima 

Bantuan Subsidi 

Upah 

Neutral Ayo Bandung Meski belum ada kepastian tanggal BSU 2022 kapan cair, 

tetapi dengan pesan dari Menaker Ida Fauziyah 

diharapkan bisa sedikit mengobati rasa penasaran dari 

para penerima Bantuan Subsidi Upah. Selain itu, 

pernyataan dari Menaker Ida Fauziyah juga menjadi 

pertanda bahwa BSU BPJS Ketenagakerjaan itu ada dan 

tidak dibatalkan penyalurannya. : BSU 2022 Cair 

Sebentar Lagi? - Mendekati akhir Juli, BSU 2022 kapan 

cair masih menjadi pertanyaan yang hangat 

diperbincangkan. Siapkan NIK KTP untuk Cek Kabar 

Terbaru. 

18. 20 July 

2022 

Daftar UMK 

2022 di Seluruh 

Kabupaten dan 

Kota di Jawa 

Barat, LENGKAP 

dengan 

Nominalnya 

Positive Portal Jember Kota Banjar: Rp1.852.099,52. Demikian informasi 

tentang daftar lengkap UMK di Jawa Barat 2022. Lantas 

berapa UMK di Provinsi Jawa Barat?. Com dari Instagram 

Kemnaker, berikut ini daftar lengkap UMK Provinsi Jawa 

Barat. Daftar ini bisa dipakai sebagai acuan untuk 

melakukan penawaran gaji saat wawancara kerja, 

khususnya di perusahaan yang berada di wilayah Jawa 

Barat. 

19. 20 July 

2022 

BSU BLT Subsidi 

Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 Bakal Cair 

Rp1 Juta, Simak 

Prosesnya! 

Neutral Ayo Surabaya Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) kembali menggulirkan BSU BLT subsidi gaji 

via BPJS Ketenagakerjaan 2022 setelah dua tahun 

sebelumnya sukses tersalurkan. BSU BLT subsidi gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 bakal cair kembali tahun ini 

dengan nilai Rp1 juta kepada para pekerja yang 

memenuhi kriteria sebagaimana telah dipersyaratkan. 

Program BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 rencananya akan disalurkan kepada 8,8 juta 

pekerja yang memenuhi syarat. Mengingat jumlah 

pekerja calon penerima dana tersebut, tentunya pihak 

penyelenggara, dalam hal ini Kemnaker harus 

mempersiapkan segala sesuatunya dengan seksama 

sebelum proses penyaluran dana BSU BLT subsidi gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 dilakukan. 

20. 20 July 

2022 

Demo UMP, 

Buruh Desak 

Anies Banding 

PTUN 

Negative Republik 

Merdeka 

Jakarta 

Seperti diketahui, PTUN DKI mengabulkan gugatan 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta terkait 

pembatalan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 

yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

Dengan demikian, UMP di Jakarta batal naik 5,1 persen 

atau sebesar Rp225.667. PTUN Jakarta juga meminta 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793929898/bsu-2022-cair-akhir-juli-ini-pesan-menaker-ida-fauziyah-untuk-penerima-bantuan-subsidi-upah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793929898/bsu-2022-cair-akhir-juli-ini-pesan-menaker-ida-fauziyah-untuk-penerima-bantuan-subsidi-upah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793929898/bsu-2022-cair-akhir-juli-ini-pesan-menaker-ida-fauziyah-untuk-penerima-bantuan-subsidi-upah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793929898/bsu-2022-cair-akhir-juli-ini-pesan-menaker-ida-fauziyah-untuk-penerima-bantuan-subsidi-upah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793929898/bsu-2022-cair-akhir-juli-ini-pesan-menaker-ida-fauziyah-untuk-penerima-bantuan-subsidi-upah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793929898/bsu-2022-cair-akhir-juli-ini-pesan-menaker-ida-fauziyah-untuk-penerima-bantuan-subsidi-upah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793929898/bsu-2022-cair-akhir-juli-ini-pesan-menaker-ida-fauziyah-untuk-penerima-bantuan-subsidi-upah
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165052459/daftar-umk-2022-di-seluruh-kabupaten-dan-kota-di-jawa-barat-lengkap-dengan-nominalnya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165052459/daftar-umk-2022-di-seluruh-kabupaten-dan-kota-di-jawa-barat-lengkap-dengan-nominalnya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165052459/daftar-umk-2022-di-seluruh-kabupaten-dan-kota-di-jawa-barat-lengkap-dengan-nominalnya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165052459/daftar-umk-2022-di-seluruh-kabupaten-dan-kota-di-jawa-barat-lengkap-dengan-nominalnya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165052459/daftar-umk-2022-di-seluruh-kabupaten-dan-kota-di-jawa-barat-lengkap-dengan-nominalnya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165052459/daftar-umk-2022-di-seluruh-kabupaten-dan-kota-di-jawa-barat-lengkap-dengan-nominalnya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165052459/daftar-umk-2022-di-seluruh-kabupaten-dan-kota-di-jawa-barat-lengkap-dengan-nominalnya
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783930318/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-bakal-cair-rp1-juta-simak-prosesnya
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783930318/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-bakal-cair-rp1-juta-simak-prosesnya
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783930318/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-bakal-cair-rp1-juta-simak-prosesnya
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783930318/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-bakal-cair-rp1-juta-simak-prosesnya
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783930318/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-bakal-cair-rp1-juta-simak-prosesnya
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783930318/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-bakal-cair-rp1-juta-simak-prosesnya
http://www.rmoldkijakarta.id/demo-ump-buruh-desak-anies-banding-ptun
http://www.rmoldkijakarta.id/demo-ump-buruh-desak-anies-banding-ptun
http://www.rmoldkijakarta.id/demo-ump-buruh-desak-anies-banding-ptun
http://www.rmoldkijakarta.id/demo-ump-buruh-desak-anies-banding-ptun
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para tergugat membayar biaya perkara sebesar 

Rp642.000. Ketua PERDA KSPI DKI Jakarta, Winarso, 

mewakili massa aksi mendesak Gubernur Anies 

melakukan banding demi kesejahteraan kaum buruh. 

Namun Gubernur Anies telah mengirimkan surat ke 

Menaker untuk penyesuaian upah. "Kami datang ke sini 

adalah berharap agar pak gubernur mau melakukan 

upaya banding secepatnya," katanya seperti dikutip 

redaksi. 

21. 20 July 

2022 

Alasan Dibalik 

Kebijakan Setop 

Pengiriman TKI 

ke Malaysia 

Neutral Sukabumi 

Update 

Pemerintah Indonesia resmi menghentikan pengiriman 

semua sektor tenaga kerja Indonesia atau TKI ke 

Malaysia. Kebijakan ini menyusul pelanggaran 

kesepakatan yang dilakukan Malaysia terkait perekrutan 

dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor 

domestik. Mengutip tempo.co, sejak 13 juli 2022, 

pemerintah RI telah memutuskan untuk menghentikan 

Kerjasama pengiriman Pekerja Migran Indonesia 

disingkat PMI ke Malaysia. Hal ini berdasarkan temuan 

Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono bahwa 

terdapat aktivitas pengiklanan pekerja domestik asal 

Indonesia di media sosial. 

22. 20 July 

2022 

Demo UMP DKI, 

Buruh Minta 

Anies Baswedan 

Melawan di 

PTUN 

Negative Republik 

Merdeka 

Politik Massa yang tergabung dalam aliansi buruh 

menggelar aksi demonstrasi di Balaikota DKI Jakarta 

untuk meminta Gubernur Anies Baswedan banding atas 

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Rabu 

(20/7). Seperti diketahui, PTUN DKI mengabulkan 

gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta 

terkait pembatalan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 

2022 yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan. Dengan demikian, UMP di Jakarta batal naik 

5,1 persen atau Rp 225. 667 dari nomonal sebelumnya. 

PTUN Jakarta juga meminta para tergugat membayar 

biaya perkara sebesar Rp 642.000. Ketua Perda KSPI DKI 

Jakarta, Winarso mewakili massa aksi mendesak 

Gubernur Anies melakukan banding demi kesejahteraan 

kaum buruh. 

23. 20 July 

2022 

BSU 2022 Jadi 

Cair Tidak? 2 

Tanda Ini 

Bantuan Subsidi 

Upah Anda 

Masuk Rekening, 

Selengkapnya! 

Positive Ayo Bandung Simak informasi seputar BSU 2022, berikut 2 tanda BSU 

Anda masuk rekening secara lengkap. Serta cara untuk 

mengeceknya. BSU kapan cair hingga jadi cair atau tidak 

masih menjadi pertanyaan masyarakat yang menunggu 

Bantuan Subsidi Upah. Seperti apa yang disampaikan 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan, bahwa proses 

http://sukabumiupdate.com/posts/103205/alasan-dibalik-kebijakan-setop-pengiriman-tki-ke-malaysia
http://sukabumiupdate.com/posts/103205/alasan-dibalik-kebijakan-setop-pengiriman-tki-ke-malaysia
http://sukabumiupdate.com/posts/103205/alasan-dibalik-kebijakan-setop-pengiriman-tki-ke-malaysia
http://sukabumiupdate.com/posts/103205/alasan-dibalik-kebijakan-setop-pengiriman-tki-ke-malaysia
http://politik.rmol.id/read/2022/07/20/540819/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-baswedan-melawan-di-ptun
http://politik.rmol.id/read/2022/07/20/540819/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-baswedan-melawan-di-ptun
http://politik.rmol.id/read/2022/07/20/540819/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-baswedan-melawan-di-ptun
http://politik.rmol.id/read/2022/07/20/540819/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-baswedan-melawan-di-ptun
http://politik.rmol.id/read/2022/07/20/540819/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-baswedan-melawan-di-ptun
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793930149/bsu-2022-jadi-cair-tidak-2-tanda-ini-bantuan-subsidi-upah-anda-masuk-rekening-selengkapnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793930149/bsu-2022-jadi-cair-tidak-2-tanda-ini-bantuan-subsidi-upah-anda-masuk-rekening-selengkapnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793930149/bsu-2022-jadi-cair-tidak-2-tanda-ini-bantuan-subsidi-upah-anda-masuk-rekening-selengkapnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793930149/bsu-2022-jadi-cair-tidak-2-tanda-ini-bantuan-subsidi-upah-anda-masuk-rekening-selengkapnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793930149/bsu-2022-jadi-cair-tidak-2-tanda-ini-bantuan-subsidi-upah-anda-masuk-rekening-selengkapnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793930149/bsu-2022-jadi-cair-tidak-2-tanda-ini-bantuan-subsidi-upah-anda-masuk-rekening-selengkapnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793930149/bsu-2022-jadi-cair-tidak-2-tanda-ini-bantuan-subsidi-upah-anda-masuk-rekening-selengkapnya
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pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan masih berlangsung 

hingga saat ini. : BSU 2022 Cair Akhir Juli? 

24. 20 July 

2022 

Buntut UMP DKI! 

Diketok Anies 

Dibatalkan 

PTUN, Buruh 

Teriak 

Negative Beritabaru.ne

ws 

Foto: Buruh mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk 

mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ajukan 

banding atas putusan PTUN soal UMP. Buruh mendesak 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta atas 

Gugatan APINDO terhadap Keputusan Gubernur DKI 

Jakarta No. 1517 Tahun 2021 Tentang UMP Tahun 2022. 

Dan sampai ada banding serta keputusan tetap atas 

hasil PTUN tersebut, buruh juga menuntut UMP tetap 

dibayarkan sebesar Rp4.641.854. Seperti diketahui, 

PTUN DKI Jakarta membatalkan keputusan Anies terkait 

penetapan upah tahun 2022 sebesar Rp 4.641.854. 

Artinya, Anies tetap harus menetapkan UMP sebesar Rp 

4.573.845. 

25. 20 July 

2022 

Buntut UMP DKI! 

Diketok Anies 

Dibatalkan 

PTUN, Buruh 

Teriak 

Negative Cnbc 

Indonesia 

Buruh mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

menolak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

DKI Jakarta atas Gugatan APINDO terhadap Keputusan 

Gubernur DKI Jakarta No. 1517 Tahun 2021 Tentang 

UMP Tahun 2022. Dan sampai ada banding serta 

keputusan tetap atas hasil PTUN tersebut, buruh juga 

menuntut UMP tetap dibayarkan sebesar Rp4.641.854. 

Seperti diketahui, PTUN DKI Jakarta membatalkan 

keputusan Anies terkait penetapan upah tahun 2022 

sebesar Rp 4.641.854. Artinya, Anies tetap harus 

menetapkan UMP sebesar Rp 4.573.845. Tak lagi ada 

kenaikan sekitar Rp 225. 000 sebagaimana diputuskan 

Anies sebelumnya saat merevisi kenaikan UMP. 

26. 20 July 

2022 

BSU 2022 Segera 

Cair, Ini Kriteria 

dan Cara Cek 

Penerima 

Bantuan Subsidi 

Gaji Rp1 Juta 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

BSU 2022 akan segera cair, simak kriteria dan cara cek 

penerima bantuan subsidi upah Rp1 juta. Pencairan BSU 

2022 akan segera dilakukan oleh pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) kepada penerima bantuan 

upah Rp1 juta. Para pekerja atau penerima subsidi upah 

Rp1 juta pun tengah menantikan pencairan BSU 2022. 

Tidak semua pekerja atau karyawan akan mendapatkan 

BSU 2022. 

27. 20 July 

2022 

Resmi Ditutup! 

Cara Cek 

Pengumuman 

Hasil Seleksi 

Positive Tribun News 

Pontianak 

Cara Cek Pengumuman Hasil Seleksi Kartu Prakerja 

Gelombang 37. Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 

37 telah resmi ditutup sejak tadi malam Selasa 19 Juli 

2022 pukul 23.59 WIB. Pemerintah hingga kini terus 

melanjutkan Stimulus berupa Program Kartu Prakerja 

hingga memasuki Gelombang 37. Nah bagi yang sudah 

http://beritabaru.news/buntut-ump-dki-diketok-anies-dibatalkan-ptun-buruh-teriak-123799.html
http://beritabaru.news/buntut-ump-dki-diketok-anies-dibatalkan-ptun-buruh-teriak-123799.html
http://beritabaru.news/buntut-ump-dki-diketok-anies-dibatalkan-ptun-buruh-teriak-123799.html
http://beritabaru.news/buntut-ump-dki-diketok-anies-dibatalkan-ptun-buruh-teriak-123799.html
http://beritabaru.news/buntut-ump-dki-diketok-anies-dibatalkan-ptun-buruh-teriak-123799.html
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220720122554-4-357035/buntut-ump-dki-diketok-anies-dibatalkan-ptun-buruh-teriak
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220720122554-4-357035/buntut-ump-dki-diketok-anies-dibatalkan-ptun-buruh-teriak
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220720122554-4-357035/buntut-ump-dki-diketok-anies-dibatalkan-ptun-buruh-teriak
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220720122554-4-357035/buntut-ump-dki-diketok-anies-dibatalkan-ptun-buruh-teriak
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220720122554-4-357035/buntut-ump-dki-diketok-anies-dibatalkan-ptun-buruh-teriak
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095055050/bsu-2022-segera-cair-ini-kriteria-dan-cara-cek-penerima-bantuan-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095055050/bsu-2022-segera-cair-ini-kriteria-dan-cara-cek-penerima-bantuan-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095055050/bsu-2022-segera-cair-ini-kriteria-dan-cara-cek-penerima-bantuan-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095055050/bsu-2022-segera-cair-ini-kriteria-dan-cara-cek-penerima-bantuan-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095055050/bsu-2022-segera-cair-ini-kriteria-dan-cara-cek-penerima-bantuan-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095055050/bsu-2022-segera-cair-ini-kriteria-dan-cara-cek-penerima-bantuan-subsidi-gaji-rp1-juta
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/20/resmi-ditutup-cara-cek-pengumuman-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-37
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/20/resmi-ditutup-cara-cek-pengumuman-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-37
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/20/resmi-ditutup-cara-cek-pengumuman-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-37
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/20/resmi-ditutup-cara-cek-pengumuman-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-37
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Kartu Prakerja 

Gelombang 37 

mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 37 bisa melihat 

pengumuman hasil seleksi dengan beberapa cara 

berikut. 

28. 20 July 

2022 

BSU 2022 Cair 

Besok? Update 

Info Kemnaker 

dan Komite 

Penanganan 

COVID-19 Kapan 

BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 

Cair - Ayo 

Cirebon 

Positive Ayo Cirebon Kabar BSU 2022 cair besok atau kapan kini banyak dicari 

pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta. Ida Fauziah juga 

menyebutkan kemungkinan besaran BSU 2022 yang 

akan cair dalam waktu dekat, apakah BSU 2022 cair 

besok atau kapan. Demikian info update Kemnaker dan 

Komite Penanganan COVID-19 tentang Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan cair besok 

atau kapan yang dikabarkan akan segera cair dalam 

waktu dekat. BSU Cair Besok? 

29. 20 July 

2022 

BSU BLT Subsidi 

Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 Rp1 Juta 

Cair 8,8 Triliun? 

Neutral Ayo Surabaya Kapan BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 cair? Belum ada pernyataan terbaru dari 

penyelenggara terkait pencairan dana BSU BLT Subsidi 

Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 yang awalnya 

direncanakan cair April lalu. Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali 

menyalurkan BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022. Tentu bukan pekerjaan mudah 

bagi Kemnaker menyiapkan segala prosesnya sebelum 

dana BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 benar-benar tersalurkan. 

30. 20 July 

2022 

Demo UMP DKI, 

Buruh Minta 

Anies Baswedan 

Melawan di 

PTUN 

Negative Harian Aceh Seperti diketahui, PTUN DKI mengabulkan gugatan 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta terkait 

pembatalan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 

yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

Dengan demikian, UMP di Jakarta batal naik 5,1 persen 

atau Rp 225. 667 dari nomonal sebelumnya. PTUN 

Jakarta juga meminta para tergugat membayar biaya 

perkara sebesar Rp 642.000. Ketua Perda KSPI DKI 

Jakarta, Winarso mewakili massa aksi mendesak 

Gubernur Anies melakukan banding demi kesejahteraan 

kaum buruh. "Kami datang ke sini berharap agar Pak 

Gubernur mau melakukan upaya banding secepatnya," 

kata Winarso. 

31. 20 July 

2022 

Demo UMP DKI, 

Buruh Minta 

Anies Baswedan 

Melawan di 

PTUN 

Negative Oposisi 

Cerdas 

Massa yang tergabung dalam aliansi buruh menggelar 

aksi demonstrasi di Balaikota DKI Jakarta untuk meminta 

Gubernur Anies Baswedan banding atas putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Rabu (20/7). 

Seperti diketahui, PTUN DKI mengabulkan gugatan 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta terkait 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/20/resmi-ditutup-cara-cek-pengumuman-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-37
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/20/resmi-ditutup-cara-cek-pengumuman-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-37
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943931202/bsu-2022-cair-besok-update-info-kemnaker-dan-komite-penanganan-covid-19-kapan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943931202/bsu-2022-cair-besok-update-info-kemnaker-dan-komite-penanganan-covid-19-kapan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943931202/bsu-2022-cair-besok-update-info-kemnaker-dan-komite-penanganan-covid-19-kapan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943931202/bsu-2022-cair-besok-update-info-kemnaker-dan-komite-penanganan-covid-19-kapan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943931202/bsu-2022-cair-besok-update-info-kemnaker-dan-komite-penanganan-covid-19-kapan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943931202/bsu-2022-cair-besok-update-info-kemnaker-dan-komite-penanganan-covid-19-kapan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943931202/bsu-2022-cair-besok-update-info-kemnaker-dan-komite-penanganan-covid-19-kapan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943931202/bsu-2022-cair-besok-update-info-kemnaker-dan-komite-penanganan-covid-19-kapan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943931202/bsu-2022-cair-besok-update-info-kemnaker-dan-komite-penanganan-covid-19-kapan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943931202/bsu-2022-cair-besok-update-info-kemnaker-dan-komite-penanganan-covid-19-kapan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783931555/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-cair-88-triliun
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783931555/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-cair-88-triliun
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783931555/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-cair-88-triliun
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783931555/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-cair-88-triliun
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783931555/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-cair-88-triliun
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/20/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-baswedan-melawan-di-ptun
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/20/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-baswedan-melawan-di-ptun
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/20/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-baswedan-melawan-di-ptun
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/20/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-baswedan-melawan-di-ptun
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/20/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-baswedan-melawan-di-ptun
http://www.oposisicerdas.com/2022/07/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-baswedan.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/07/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-baswedan.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/07/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-baswedan.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/07/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-baswedan.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/07/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-baswedan.html
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pembatalan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 

yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

Dengan demikian, UMP di Jakarta batal naik 5,1 persen 

atau Rp 225. 667 dari nomonal sebelumnya. PTUN 

Jakarta juga meminta para tergugat membayar biaya 

perkara sebesar Rp 642.000. Ketua Perda KSPI DKI 

Jakarta, Winarso mewakili massa aksi mendesak 

Gubernur Anies melakukan banding demi kesejahteraan 

kaum buruh. 

32. 20 July 

2022 

BSU 2022 Cair 

Awal Agustus 

Bukan Juli? 

Simak 

Penjelasannya 

dan Cara Cek 

Serta Login di 

Kemnaker.go.id 

Neutral Ayo Bandung Apakah BSU 2022 cair awal Agustus dan bukan Juli 

2022? Simak penjelasannya dan cara cek serta loginnya 

di laman kemnaker.go.id. Sampai pertengahan Juli 2022 

para pekerja masih menantikan pencairan BSU 2022. 

Diketahui BSU 2022 yang telah dijadwalkan cair April 

2022 yang lalu, telah dibatalkan oleh Kemenaker dan 

apakah BSU 2022 cair awal Agustus dan bukan Juli 

2022?. : Pengumuman Hasil Seleksi Prakerja Gelombang 

37 Sudah Keluar? Apakah BSU 2022 cair awal Agustus 

dan bukan Juli 2022?. 

33. 20 July 

2022 

Siap-siap! 

Kemnaker akan 

Cairkan BSU 

2022 Rp1 Juta ke 

Rekening 

Penerima 

Setelah Proses 

Ini Selesai 

Neutral Ayo Bandung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan cairkan 

BSU 2022 Rp1 juta ke rekening penerima setelah 

rampungkan proses ini. Pencairan BSU 2022 belum juga 

menunjukan titik terang. Hal ini membuat pekerja dan 

buruh harap harap cemas. : BSU 2022 Jadi Cair Tidak? 

Pasalnya BSU 2022 yang dijanjikan akan cair pada bulan 

April belum juga dicairkan ke rekening bank penerima. 

34. 20 July 

2022 

Lowongan Kerja 

Juli 2022: PT 

United Tractors 

Membutuhkan 

Multimedia 

Designer 

Neutral Pikiran Rakyat 

Bekasi 

Tersedia informasi lowngan kerja di bulan Juli 2022. Saat 

ini, PT United Tractors membuka lowongan kerja untuk 

posisi multimedia designer. Informasi kualifikasi dan skill 

untuk mengisi posisi multimedia designer di PT United 

Tractors dapat disimak dalam artikel ini. Jika Anda 

tertarik dengan lowongan kerja di PT United Tractors 

sebagai multimedia designer, simak info selengkapnya 

yang dilansir PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram 

@kemnaker. 

35. 20 July 

2022 

Keluh Kesah 

Pengusaha 

Malaysia Sulit 

Cari Pekerja 

Seperti WNI 

Negative Liputan 6 Keputusan menyetop pengiriman tenaga kerja Indonesia 

(TKI) ke Malaysia atas dasar pelanggaran dalam 

kesepakatan perekrutan pekerja yang ditandatangani 

antara kedua negara dikeluhkan salah satu pengusaha 

Negeri Jiran. Seorang operator kantin di Malaysia, 

Hamzah Basir mengatakan mereka lebih mudah 

berurusan dengan pekerja Indonesia karena mereka 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793931607/bsu-2022-cair-awal-agustus-bukan-juli-simak-penjelasannya-dan-cara-cek-serta-login-di-kemnakergoid
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http://www.ayobandung.com/umum/pr-793931607/bsu-2022-cair-awal-agustus-bukan-juli-simak-penjelasannya-dan-cara-cek-serta-login-di-kemnakergoid
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793931607/bsu-2022-cair-awal-agustus-bukan-juli-simak-penjelasannya-dan-cara-cek-serta-login-di-kemnakergoid
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793931161/siap-siap-kemnaker-akan-cairkan-bsu-2022-rp1-juta-ke-rekening-penerima-setelah-proses-ini-selesai
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793931161/siap-siap-kemnaker-akan-cairkan-bsu-2022-rp1-juta-ke-rekening-penerima-setelah-proses-ini-selesai
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793931161/siap-siap-kemnaker-akan-cairkan-bsu-2022-rp1-juta-ke-rekening-penerima-setelah-proses-ini-selesai
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http://www.ayobandung.com/umum/pr-793931161/siap-siap-kemnaker-akan-cairkan-bsu-2022-rp1-juta-ke-rekening-penerima-setelah-proses-ini-selesai
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793931161/siap-siap-kemnaker-akan-cairkan-bsu-2022-rp1-juta-ke-rekening-penerima-setelah-proses-ini-selesai
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http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125054285/lowongan-kerja-juli-2022-pt-united-tractors-membutuhkan-multimedia-designer
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125054285/lowongan-kerja-juli-2022-pt-united-tractors-membutuhkan-multimedia-designer
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http://www.liputan6.com/global/read/5018982/keluh-kesah-pengusaha-malaysia-sulit-cari-pekerja-seperti-wni
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memiliki banyak kesamaan dalam hal budaya, selera 

makanan, dan bahasa. Menteri Dalam Negeri Malaysia 

Hamzah Zainudin sebelumnya dikabarkan telah 

mengatakan bahwa Malaysia akan menggunakan 15 

negara sumber lain untuk merekrut tenaga kerja asing, 

menyusul keputusan Indonesia untuk membekukan 

masuknya tenaga kerja. Sebelumnya, Duta Besar 

Indonesia untuk Malaysia Hermono mengecam 

penolakan Malaysia untuk mematuhi nota kesepahaman 

(MoU) perekrutan pekerja rumah tangga yang 

ditandatangani tiga bulan lalu, menggambarkannya 

sebagai "tidak sopan". 

36. 20 July 

2022 

Selamat! 

Kemnaker 

Transfer BSU 

2022 untuk 7 

Kategori 

Karyawan Ini, 

Siap-siap Rp1 

Juta Masuk 

Rekening 

Positive Ayo Bandung Kemnaker akan transfer BSU 2022 untuk 7 kategori 

karyawan ini, siap-siap Rp 1 juta masuk rekening. Tetapi, 

untuk bisa menjadi penerima atau peserta BSU 2022, 

ada 7 kategori yang harus dipenuhi oleh setiap pekerja 

atau karyawan. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) akan menyalurkan dana BSU 2022 kepada 

karyawan dengan kategori tertentu. Berdasarkan aturan, 

BLT subsidi gaji atau BSU Ketenagakerjaan ini 

diperuntukkan bagi karyawan atau pekerja di berbagai 

sektor, kecuali bidang pendidikan dan kesehatan. 

37. 20 July 

2022 

BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 Sudah 

Cair? Cek Daftar 

Penerima di Sini! 

Neutral Ayo Bandung Berikut akan dibahas BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 

2022 sudah cair?. BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 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. 

38. 20 July 

2022 

Indonesia Minta 

Sistem 

Penempatan 

Satu Kanal untuk 

Perekrutan PMI 

ke Malaysia 

Neutral Suara.com Sementara dalam MoU yang ditandatangani Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya 

Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 

disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia 

melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One 

Channel System sebagai satu-satunya kanal legal. 

Malaysia menyetujui untuk mengintegrasikan sistem 

perekrutan pekerja migran dengan Indonesia. Menteri 

Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan menyebut 

langkah itu agar kedua negara bisa memperoleh 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793931755/selamat-kemnaker-transfer-bsu-2022-untuk-7-kategori-karyawan-ini-siap-siap-rp1-juta-masuk-rekening
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http://www.ayobandung.com/umum/pr-793931755/selamat-kemnaker-transfer-bsu-2022-untuk-7-kategori-karyawan-ini-siap-siap-rp1-juta-masuk-rekening
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793931755/selamat-kemnaker-transfer-bsu-2022-untuk-7-kategori-karyawan-ini-siap-siap-rp1-juta-masuk-rekening
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793931755/selamat-kemnaker-transfer-bsu-2022-untuk-7-kategori-karyawan-ini-siap-siap-rp1-juta-masuk-rekening
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http://batam.suara.com/read/2022/07/20/152358/indonesia-minta-sistem-penempatan-satu-kanal-untuk-perekrutan-pmi-ke-malaysia
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informasi masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) ke 

Malaysia. "Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka 

menyarankan menggunakan Sistem Penempatan Satu 

Kanal (One Channel System/OCS) di Indonesia. 

39. 20 July 

2022 

Proses Pencairan 

BSU 2022 Segera 

Rampung, Ini 

Kendalanya Kata 

Kemnaker - Ayo 

Indonesia 

Negative Ayoindonesia.

com 

Pencairan BSU 2022 belum juga menunjukan titik 

terang. Pasalnya BSU 2022 yang dijanjikan akan cair 

pada bulan April belum juga dicairkan ke rekening bank 

penerima. Sebelum mengetahui proses pencairan BSU 

2022 simak terlebih dahulu syarat mendaftar BSU BPJS 

Ketenagakerjaan di bawah ini. AYOINDONESIA.COM- 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) akan segera 

mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) 2022 Rp1 juta 

ke rekening penerima setelah rampungkan proses ini. 

40. 20 July 

2022 

Tekanan 

Indonesia 

Berhasil, 

Malaysia Setuju 

Rekrutmen PMI 

Terintegrasi 

Positive Jawa Post 

National 

Network 

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan 

mengaku pada prinsipnya menyetujui untuk 

mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran 

dengan Indonesia. Langkah tersebut, menurut dia, agar 

kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya 

pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Dalam 

diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan 

menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One 

Channel System/OCS) di Indonesia. Untuk saat ini, kami, 

berpikir Kementerian Dalam Negeri menggunakan 'Maid 

Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak 

menyajikan informasi pekerja dari Indonesia yang masuk 

ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa. 

41. 20 July 

2022 

Eks Karyawan 

Jungleland 

Tuntut Gaji dan 

Pesangon, 

Jumlahnya 

Cukup Fantastis 

Positive Metropolitan.

id 

Puluhan eks karyawan Jungleland Adventure (JLA) 

Sentul, Kabupaten Bogor kembali mendatangi kantor 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor, Rabu 

(20/7). Subandi menjelaskan, kedatangannya bersama 

eks karyawan Jungleland ke Disnaker untuk mengikuti 

mediasi ketiga yang difasilitasi Disnaker Kabupaten 

Bogor. Mereka menuntut upah dan pesangon selama 

bekerja ditunaikan oleh manajemen Jungle Land. Ketua 

tim eks karyawan JLA Sentul, Subandi mengatakan, 

dirinya bersama 22 mantan karyawan Jungleland 

menuntut atas haknya yang belum terbayar hampir 

memasuki 2 tahun. 

42. 20 July 

2022 

DPMPTSPTTK 

Balangan Gelar 

Diseminasi 

Regulasi 

Akreditasi 

Neutral Rri 

Banjarmasin 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTTK) 

Kabupaten Balangan, melaksanakan kegiatan diseminasi 

regulasi akreditasi lembaga pelatihan kerja dan 

perizinan berusaha berbasis risiko, di Aula BLK Balangan, 
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Lembaga 

Pelatihan Kerja 

Selasa (19/7/2022). Dikatakan Kepala DPMPTSPTTK 

Balangan, Abiji, bahwa akreditasi merupakan suatu 

keharusan bagi pengelola Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 

untuk terus menjaga mutu pelatihan dan memastikan 

mampu menghasilkan lulusan yang kompeten. 

Mengingat data LPK se-Kabupaten Balangan masih ada 

yang belum terakreditasi, agar kiranya hal ini dapat 

ditindak lanjuti untuk kelancaran operasional dan 

ketaatan akan regulasi tersebut. "Semoga LPK di 

Balangan bisa lebih maksimal dan terakreditasi sehingga 

dalam pelaksanaannya tidak ada timbul permasalahan 

dikemudian hari," harapnya. 

43. 20 July 

2022 

Pelatihan Safety 

Leadership Yang 

Di Selenggarakan 

Oleh Balai K3 

Medan 

Ketenagakerjaan 

Dan Kemenaker 

RI 

Positive Deliknews.id Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Kadisnakertrans 

Sumatera Selatan dan didampingi oleh Kepala Balai K3 

Medan Dr.Richard Andreas Hariandja, dan juga Kepala 

UPTD Balai Hiperkes dan keselamatan Kerja Sumatra 

Selatan Bayu EL Heikal,SH. Disaat awak media 

mewawancarai Kepala Balai K3 Medan Dr.Richard 

Andreas Hariandja mengatakan, menyambut baik dari 

program Kerja Balai K3 Medan. Di lanjutkan juga oleh 

UPTD Balai Hiperkes Sumatra Selatan Bayu EL Heikal 

juga sangat mengharapkan saran dan dukungan dari 

Balai K3 Medan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan 

lebih intens lagi di Sumatra Selatan khususnya di 

Palembang. Ini lah tujuan kita adakan dalam hal ini Balai 

K3 Medan mengadakan di Palembang kegiatan safety 

leadership. 

44. 20 July 

2022 

Demo UMP DKI, 

Buruh Minta 

Anies Baswedan 

Melawan di 

PTUN 

Negative Batara News Massa yang tergabung dalam aliansi buruh menggelar 

aksi demonstrasi di Balaikota DKI Jakarta untuk meminta 

Gubernur Anies Baswedan banding atas putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Rabu (20/7). 

Seperti diketahui, PTUN DKI mengabulkan gugatan 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta terkait 

pembatalan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 

yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

Dengan demikian, UMP di Jakarta batal naik 5,1 persen 

atau Rp 225. 667 dari nomonal sebelumnya. PTUN 

Jakarta juga meminta para tergugat membayar biaya 

perkara sebesar Rp 642.000. Ketua Perda KSPI DKI 

Jakarta, Winarso mewakili massa aksi mendesak 

Gubernur Anies melakukan banding demi kesejahteraan 

kaum buruh. 
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http://deliknews.id/pelatihan-safety-leadership-yang-di-selenggarakan-oleh-balai-k3-medan-ketenagakerjaan-dan-kemenaker-ri
http://deliknews.id/pelatihan-safety-leadership-yang-di-selenggarakan-oleh-balai-k3-medan-ketenagakerjaan-dan-kemenaker-ri
http://deliknews.id/pelatihan-safety-leadership-yang-di-selenggarakan-oleh-balai-k3-medan-ketenagakerjaan-dan-kemenaker-ri
http://deliknews.id/pelatihan-safety-leadership-yang-di-selenggarakan-oleh-balai-k3-medan-ketenagakerjaan-dan-kemenaker-ri
http://deliknews.id/pelatihan-safety-leadership-yang-di-selenggarakan-oleh-balai-k3-medan-ketenagakerjaan-dan-kemenaker-ri
http://deliknews.id/pelatihan-safety-leadership-yang-di-selenggarakan-oleh-balai-k3-medan-ketenagakerjaan-dan-kemenaker-ri
http://bataranews.com/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-baswedan-melawan-di-ptun.html
http://bataranews.com/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-baswedan-melawan-di-ptun.html
http://bataranews.com/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-baswedan-melawan-di-ptun.html
http://bataranews.com/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-baswedan-melawan-di-ptun.html
http://bataranews.com/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-baswedan-melawan-di-ptun.html
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45. 20 July 

2022 

Inilah Alasan 

Mengapa 

Indonesia 

Tangguhkan 

Pengiriman TKI 

ke Malaysia 

Negative News24.co.id Pemerintah Indonesia memutuskan untuk 

menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja 

migran (PMI) ke Malaysia sejak 13 Juli, yang terutama 

didorong oleh kemungkinan pelanggaran kemitraan 

bilateral kedua negara di bidang tenaga kerja. Hal ini 

secara efektif menghambat ribuan tenaga kerja yang 

akan dikirim ke Malaysia. Dugaan pelanggaran yang 

disebutkan pemerintah terkait dengan UU No. 18/2017 

yang mengatur tentang perlindungan pekerja migran 

Indonesia atas sistem pembantu online Malaysia, yang 

mengkampanyekan perekrutan langsung, yang 

diterapkan di sana. Perekrutan langsung online juga 

memaparkan PMI Indonesia pada kemungkinan 

eksploitasi, menurut pendapat pemerintah. 

46. 20 July 

2022 

Kemnaker Terus 

Matangkan 

Skema 

Pelindungan 

Program 

Jaminan Pensiun 

Bagi Pekerja 

Positive Merdeka Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam 

sambutannya pada acara yang bertajuk "Diskusi 

Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun", 

yang diselenggarakan di, Rabu (20/7), menyampaikan, 

dalam rangka pelindungan jaminan sosial bagi 

masyarakat di masa tua terkait dengan program jaminan 

hari tua dan jaminan pensiun, pemerintah saat ini masih 

perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan 

pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong 

royong pada sistem jaminan sosial nasional 

sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 

2004. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mematangkan skema 

pelindungan program jaminan pensiun bagi pekerja. 

Pada kesempatan yang sama, Manajer Program 

Pelindungan Sosial, ILO Jakarta, Ippei Tsuruga, 

mengatakan, seiring perjalanannya saat ini, skema 

pelindungan program jaminan pensiun di Indonesia 

masih terkendalanya skema yang tumpang tindih, untuk 

itu menurutnya, dalam forum ini, segera mungkin untuk 

dapat dibuatkannya reformasi skema pelindungan 

jaminan pensiun yang lebih efektif. Hal ini merupakan 

salah satu bentuk program jaminan sosial, yang 

bertujuan untuk melindungi penghidupan dan 

kesejahteraan bagi pekerja ketika memasuki usia 

nonproduktif. 

47. 20 July 

2022 

Hanya 10 Persen 

Pekerja RI yang 

Punya Program 

Neutral Idx Channel Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, 

hanya sekitar 10 persen lebih pekerja di Indonesia yang 

memiliki program pensiun. Angka ini tercermin dari total 

http://www.news24.co.id/read/news/18404/inilah-alasan-mengapa-indonesia-tangguhkan-pengiriman-tki-ke-malaysia
http://www.news24.co.id/read/news/18404/inilah-alasan-mengapa-indonesia-tangguhkan-pengiriman-tki-ke-malaysia
http://www.news24.co.id/read/news/18404/inilah-alasan-mengapa-indonesia-tangguhkan-pengiriman-tki-ke-malaysia
http://www.news24.co.id/read/news/18404/inilah-alasan-mengapa-indonesia-tangguhkan-pengiriman-tki-ke-malaysia
http://www.news24.co.id/read/news/18404/inilah-alasan-mengapa-indonesia-tangguhkan-pengiriman-tki-ke-malaysia
http://www.news24.co.id/read/news/18404/inilah-alasan-mengapa-indonesia-tangguhkan-pengiriman-tki-ke-malaysia
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-terus-matangkan-skema-pelindungan-program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja.html
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-terus-matangkan-skema-pelindungan-program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja.html
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-terus-matangkan-skema-pelindungan-program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja.html
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-terus-matangkan-skema-pelindungan-program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja.html
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-terus-matangkan-skema-pelindungan-program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja.html
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-terus-matangkan-skema-pelindungan-program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja.html
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-terus-matangkan-skema-pelindungan-program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja.html
http://www.idxchannel.com/economics/hanya-10-persen-pekerja-ri-yang-punya-program-pensiun-kenapa
http://www.idxchannel.com/economics/hanya-10-persen-pekerja-ri-yang-punya-program-pensiun-kenapa
http://www.idxchannel.com/economics/hanya-10-persen-pekerja-ri-yang-punya-program-pensiun-kenapa
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Pensiun, 

Kenapa? 

penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta (data BPS 

Februari 2022). Dari jumlah itu, hanya 13,65 juta yang 

terdaftar sebagai peserta program jaminan pensiun. 

"Hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama 

untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan 

perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi 

masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan 

fiskal negara," ujar Menaker Ida dalam keterangan pers, 

Rabu (20/7/2022). 

48. 20 July 

2022 

Menaker Ida 

Fauziyah: 

Kemnaker Terus 

Matangkan 

Skema Jaminan 

Pensiun Bagi 

Pekerja 

Positive Jawa Post 

National 

Network 

"Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 

persen lebih pekerja yang memiliki program pensiun," 

beber Menaker Ida Fauziyah pada acara bertajuk 

'Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan 

Pensiun' yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (20/7). 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan 

pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi 

dalam memberikan perlindungan sebagai tindak lanjut 

dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial 

nasional sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 2004. 

Menaker Ida menyebutkan berdasarkan data BPJS 

Ketenagakerjaan, ada sebanyak 13,65 juta peserta 

program jaminan pensiun dari total penduduk yang 

bekerja sebanyak 135,61 juta. Pada kesempatan 

tersebut, Menaker Ida juga mengajak peserta diskusi 

untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam 

menyumbangkan ide dan gagasan terbaiknya. 

49. 20 July 

2022 

Kemnaker 

Matangkan 

Skema 

Pelindungan 

Program 

Jaminan Pensiun 

Bagi Pekerja 

Positive Wartapembar

uan.co.id 

Kemnaker Matangkan Skema Pelindungan Program 

Jaminan Pensiun Bagi Pekerja. Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah, dalam sambutannya pada 

acara yang bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi 

Program Jaminan Pensiun", yang diselenggarakan di 

Jakarta, Rabu (20/7), menyampaikan, dalam rangka 

pelindungan jaminan sosial bagi masyarakat di masa tua 

terkait dengan program jaminan hari tua dan jaminan 

pensiun, pemerintah saat ini masih perlu melakukan 

harmonisasi dalam memberikan pelindungan sebagai 

tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem 

jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan 

dalam UU Nomor 40 Tahun 2004. Sementara itu, 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah 

Anggoro Putri, menyatakan isu-isu yang diangkat dalam 

diskusi ini antara lain perlunya mempersiapkan hal-hal 

untuk menjawab tantangan sistem jaminan pensiun 

http://www.idxchannel.com/economics/hanya-10-persen-pekerja-ri-yang-punya-program-pensiun-kenapa
http://www.idxchannel.com/economics/hanya-10-persen-pekerja-ri-yang-punya-program-pensiun-kenapa
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-fauziyah-kemnaker-terus-matangkan-skema-jaminan-pensiun-bagi-pekerja
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-fauziyah-kemnaker-terus-matangkan-skema-jaminan-pensiun-bagi-pekerja
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-fauziyah-kemnaker-terus-matangkan-skema-jaminan-pensiun-bagi-pekerja
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-fauziyah-kemnaker-terus-matangkan-skema-jaminan-pensiun-bagi-pekerja
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-fauziyah-kemnaker-terus-matangkan-skema-jaminan-pensiun-bagi-pekerja
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-fauziyah-kemnaker-terus-matangkan-skema-jaminan-pensiun-bagi-pekerja
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-fauziyah-kemnaker-terus-matangkan-skema-jaminan-pensiun-bagi-pekerja
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-matangkan-skema-pelindungan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-matangkan-skema-pelindungan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-matangkan-skema-pelindungan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-matangkan-skema-pelindungan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-matangkan-skema-pelindungan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-matangkan-skema-pelindungan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-matangkan-skema-pelindungan.html


 

31 

 

dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di masa tua, 

serta memanfaatkan bonus demografi guna membentuk 

skema program jaminan pensiun yang mencakup 

seluruh penduduk (universal coverage) dengan manfaat 

yang optimal. Pada kesempatan yang sama, Manajer 

Program Pelindungan Sosial, ILO Jakarta, Ippei Tsuruga, 

mengatakan, seiring perjalanannya saat ini, skema 

pelindungan program jaminan pensiun di Indonesia 

masih terkendalanya skema yang tumpang tindih. 

50. 20 July 

2022 

Kemnaker: Lima 

Strategi Sistem 

Informasi Pasar 

Kerja 

Neutral Seputar 

Cibubur 

Strategi ketiga yaitu terwujudnya sistem 

penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang sesuai 

dengan standar nasional pendidikan tinggi vokasi 

berbasis spesialisasi dan kompetensi sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja. Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi 

mengungkapkan lima strategi nasional pengembangan 

sistem informasi pasar kerja dan layanan informasi pasar 

kerja. Salah satunya, memperkuat peran Kamar Dagang 

dan Industri Indonesia (Kadin) dalam penyelenggaraan 

pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan sistem 

informasi pasar kerja yang optimal dan terintegrasi 

dengan data industri, akan membantu Kadin dalam 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," ujar 

Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi dan tindak lanjut 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang 

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, 

dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (20/7/2022). 

51. 20 July 

2022 

Duh, Hanya 10% 

Pekerja di 

Indonesia yang 

Punya Program 

Pensiun 

Neutral Sindo News Artinya, angka tersebut menunjukkan bahwa hanya 

sekitar 10% lebih pekerja yang memiliki program 

pensiun. mengungkapkan, berdasarkan data BPJS 

Ketenagakerjaan, terdapat sebanyak 13,65 juta peserta 

program jaminan pensiun dari total penduduk yang 

bekerja sebanyak 135,61 juta (data BPS Februari 2022). 

"Hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama 

untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan 

pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi 

masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan 

fiskal negara," ujar Menaker dalam keterangan pers, 

Rabu (20/7/2022). Dia menjelaskan, pemerintah saat ini 

masih perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan 

pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong 

royong pada sistem jaminan sosial nasional 

sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 

2004. 

http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785057619/kemnaker-lima-strategi-sistem-informasi-pasar-kerja
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785057619/kemnaker-lima-strategi-sistem-informasi-pasar-kerja
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785057619/kemnaker-lima-strategi-sistem-informasi-pasar-kerja
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785057619/kemnaker-lima-strategi-sistem-informasi-pasar-kerja
http://ekbis.sindonews.com/read/831895/34/duh-hanya-10-pekerja-di-indonesia-yang-punya-program-pensiun-1658311648
http://ekbis.sindonews.com/read/831895/34/duh-hanya-10-pekerja-di-indonesia-yang-punya-program-pensiun-1658311648
http://ekbis.sindonews.com/read/831895/34/duh-hanya-10-pekerja-di-indonesia-yang-punya-program-pensiun-1658311648
http://ekbis.sindonews.com/read/831895/34/duh-hanya-10-pekerja-di-indonesia-yang-punya-program-pensiun-1658311648
http://ekbis.sindonews.com/read/831895/34/duh-hanya-10-pekerja-di-indonesia-yang-punya-program-pensiun-1658311648
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52. 20 July 

2022 

Menaker: Skema 

perlindungan 

program pensiun 

pekerja terus 

dimatangkan 

Positive Antara Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan bahwa pihaknya terus mematangkan 

skema perlindungan program jaminan pensiun bagi 

pekerja dengan harmonisasi masih dilakukan 

pemerintah dalam memberikan perlindungan seperti 

diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam acara 

bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program 

Jaminan Pensiun" di Jakarta, Rabu, Menaker 

menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih perlu 

melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan 

sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada 

sistem jaminan sosial nasional sebagaimana 

diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004. 

Menurutnya, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan 

terdapat sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan 

pensiun. Jumlah itu di bawah total penduduk yang 

bekerja sebanyak 135,61 juta orang, menurut data BPS 

per Februari 2022. 

53. 20 July 

2022 

Menaker: Skema 

perlindungan 

program pensiun 

pekerja terus 

dimatangkan 

Positive Antara 

Sulteng 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan bahwa pihaknya terus mematangkan 

skema perlindungan program jaminan pensiun bagi 

pekerja dengan harmonisasi masih dilakukan 

pemerintah dalam memberikan perlindungan seperti 

diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam acara 

bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program 

Jaminan Pensiun" di Jakarta, Rabu, Menaker 

menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih perlu 

melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan 

sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada 

sistem jaminan sosial nasional sebagaimana 

diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004. 

Menurutnya, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan 

terdapat sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan 

pensiun. Jumlah itu di bawah total penduduk yang 

bekerja sebanyak 135,61 juta orang, menurut data BPS 

per Februari 2022. 

54. 20 July 

2022 

Menaker: Hanya 

Sekitar 10% 

Lebih Pekerja 

yang Memiliki 

Program Pensiun 

Neutral Kontan Menaker Ida menjelaskan, berdasarkan data BPJS 

Ketenagakerjaan, ada sebanyak 13,65 juta peserta 

program jaminan pensiun dari total penduduk yang 

bekerja sebanyak 135,61 juta (data BPS Februari 2022). 

"Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 

persen lebih pekerja yang memiliki program pensiun, hal 

http://www.antaranews.com/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://www.antaranews.com/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://www.antaranews.com/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://www.antaranews.com/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://www.antaranews.com/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-hanya-sekitar-10-lebih-pekerja-yang-memiliki-program-pensiun
http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-hanya-sekitar-10-lebih-pekerja-yang-memiliki-program-pensiun
http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-hanya-sekitar-10-lebih-pekerja-yang-memiliki-program-pensiun
http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-hanya-sekitar-10-lebih-pekerja-yang-memiliki-program-pensiun
http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-hanya-sekitar-10-lebih-pekerja-yang-memiliki-program-pensiun


 

33 

 

ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama 

untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan 

pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi 

masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan 

fiskal negara," ungkap Menaker Ida. Pada kesempatan 

ini juga, Menaker Ida, mengajak peserta diskusi untuk 

berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam 

menyumbangkan ide dan gagasan terbaiknya, guna 

melahirkan kebijakan inovatif dan skema-skema baru 

yang dapat mendorong kemajuan sistem jaminan 

pensiun di Indonesia, dengan memperhatikan 

pandangan dan hasil survei yang telah dilakukan oleh 

para pakar yang juga ikut hadir pada kesempatan kali ini. 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat 

Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial, terus mematangkan skema pelindungan program 

jaminan pensiun bagi pekerja. 

55. 20 July 

2022 

Kemnaker 

Godok Skema 

Baru Jaminan 

Hari Tua, Ini 

Penjelasannya 

Positive Idx Channel Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui 

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial, tengah mematangkan skema 

perlindungan program jaminan pensiun bagi pekerja. Hal 

itu termasuk dalam program jaminan sosial untuk 

melindungi pekerja ketika memasuki usia nonproduktif. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan 

perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di masa tua 

masih perlu diharmonisasikan skemanya. Apalagi dia 

berharap skema baru tersebut dapat menjadi solusi dari 

rendahnya peserta BPJS yang memilih program pensiun. 

56. 20 July 

2022 

Skema 

Pelindungan 

Program 

Jaminan Pensiun 

Bagi Pekerja, 

Terus 

Dimatangkan 

Positive Progresnews.i

nfo 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam 

sambutannya pada acara yang bertajuk "Diskusi 

Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun", 

yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (20/7), 

menyampaikan, dalam rangka pelindungan jaminan 

sosial bagi masyarakat di masa tua terkait dengan 

program jaminan hari tua dan jaminan pensiun, 

pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi 

dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut 

dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial 

nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 

40 Tahun 2004. Pada kesempatan yang sama, Manajer 

Program Pelindungan Sosial, ILO Jakarta, Ippei Tsuruga, 

mengatakan, seiring perjalanannya saat ini, skema 

pelindungan program jaminan pensiun di Indonesia 

masih terkendalanya skema yang tumpang tindih, untuk 

http://www.idxchannel.com/economics/kemnaker-godok-skema-baru-jaminan-hari-tua-ini-penjelasannya
http://www.idxchannel.com/economics/kemnaker-godok-skema-baru-jaminan-hari-tua-ini-penjelasannya
http://www.idxchannel.com/economics/kemnaker-godok-skema-baru-jaminan-hari-tua-ini-penjelasannya
http://www.idxchannel.com/economics/kemnaker-godok-skema-baru-jaminan-hari-tua-ini-penjelasannya
http://www.idxchannel.com/economics/kemnaker-godok-skema-baru-jaminan-hari-tua-ini-penjelasannya
http://progresnews.info/2022/07/20/skema-pelindungan-program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja-terus-dimatangkan
http://progresnews.info/2022/07/20/skema-pelindungan-program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja-terus-dimatangkan
http://progresnews.info/2022/07/20/skema-pelindungan-program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja-terus-dimatangkan
http://progresnews.info/2022/07/20/skema-pelindungan-program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja-terus-dimatangkan
http://progresnews.info/2022/07/20/skema-pelindungan-program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja-terus-dimatangkan
http://progresnews.info/2022/07/20/skema-pelindungan-program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja-terus-dimatangkan
http://progresnews.info/2022/07/20/skema-pelindungan-program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja-terus-dimatangkan
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itu menurutnya, dalam forum ini, segera mungkin untuk 

dapat dibuatkannya reformasi skema pelindungan 

jaminan pensiun yang lebih efektif. Kementerian 

Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, terus 

mematangkan skema pelindungan program jaminan 

pensiun bagi pekerja. Hal ini merupakan salah satu 

bentuk program jaminan sosial, yang bertujuan untuk 

melindungi penghidupan dan kesejahteraan bagi pekerja 

ketika memasuki usia nonproduktif. 

57. 20 July 

2022 

National Logistic 

Ecosystem 

Diterapkan, 

Bagaimana Nasib 

Pekerja Bongkar 

Muat di 

Pelabuhan? 

Neutral Okezone Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan 

penerapan National Logistic Ecosystem (NLE) di 

pelabuhan tidak akan membuat Tenaga Kerja Bongkar 

Muat (TKBM) ter-PHK, dan tidak menghapus koperasi 

TKBM. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri, 

saat membuka Dialog Perlindungan Tenaga Kerja 

Bongkar Muat (TKBM) dalam Menghadapi Kebijakan 

National Logistic Ekosystem (NLE) dari Aspek 

Ketenagakerjaan di Tanjung Priok Jakarta. "Jangan 

jadikan NLE ini sebagai momok yang merugikan. Jangan 

berpikir NLE ini akan mem-PHK dan menutup koperasi 

TKBM, tidak," kata Putri, Rabu (20/7/2022). 

58. 20 July 

2022 

Menaker: Skema 

perlindungan 

program pensiun 

pekerja terus 

dimatangkan 

Positive Antara Papua Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan bahwa pihaknya terus mematangkan 

skema perlindungan program jaminan pensiun bagi 

pekerja dengan harmonisasi masih dilakukan 

pemerintah dalam memberikan perlindungan seperti 

diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam acara 

bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program 

Jaminan Pensiun" di Jakarta, Rabu, Menaker 

menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih perlu 

melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan 

sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada 

sistem jaminan sosial nasional sebagaimana 

diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004. 

Menurutnya, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan 

terdapat sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan 

pensiun. Jumlah itu di bawah total penduduk yang 

bekerja sebanyak 135,61 juta orang, menurut data BPS 

per Februari 2022. 

http://economy.okezone.com/read/2022/07/20/320/2633233/national-logistic-ecosystem-diterapkan-bagaimana-nasib-pekerja-bongkar-muat-di-pelabuhan
http://economy.okezone.com/read/2022/07/20/320/2633233/national-logistic-ecosystem-diterapkan-bagaimana-nasib-pekerja-bongkar-muat-di-pelabuhan
http://economy.okezone.com/read/2022/07/20/320/2633233/national-logistic-ecosystem-diterapkan-bagaimana-nasib-pekerja-bongkar-muat-di-pelabuhan
http://economy.okezone.com/read/2022/07/20/320/2633233/national-logistic-ecosystem-diterapkan-bagaimana-nasib-pekerja-bongkar-muat-di-pelabuhan
http://economy.okezone.com/read/2022/07/20/320/2633233/national-logistic-ecosystem-diterapkan-bagaimana-nasib-pekerja-bongkar-muat-di-pelabuhan
http://economy.okezone.com/read/2022/07/20/320/2633233/national-logistic-ecosystem-diterapkan-bagaimana-nasib-pekerja-bongkar-muat-di-pelabuhan
http://economy.okezone.com/read/2022/07/20/320/2633233/national-logistic-ecosystem-diterapkan-bagaimana-nasib-pekerja-bongkar-muat-di-pelabuhan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
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59. 20 July 

2022 

Menaker: Skema 

perlindungan 

program pensiun 

pekerja terus 

dimatangkan 

Positive Antara Riau Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan bahwa pihaknya terus mematangkan 

skema perlindungan program jaminan pensiun bagi 

pekerja dengan harmonisasi masih dilakukan 

pemerintah dalam memberikan perlindungan seperti 

diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam acara 

bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program 

Jaminan Pensiun" di Jakarta, Rabu, Menaker 

menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih perlu 

melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan 

sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada 

sistem jaminan sosial nasional sebagaimana 

diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004. 

Menurutnya, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan 

terdapat sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan 

pensiun. Jumlah itu di bawah total penduduk yang 

bekerja sebanyak 135,61 juta orang, menurut data BPS 

per Februari 2022. 

60. 20 July 

2022 

Menaker: Skema 

perlindungan 

program pensiun 

pekerja terus 

dimatangkan 

Positive Antara Jambi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan bahwa pihaknya terus mematangkan 

skema perlindungan program jaminan pensiun bagi 

pekerja dengan harmonisasi masih dilakukan 

pemerintah dalam memberikan perlindungan seperti 

diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam acara 

bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program 

Jaminan Pensiun" di Jakarta, Rabu, Menaker 

menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih perlu 

melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan 

sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada 

sistem jaminan sosial nasional sebagaimana 

diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004. 

Menurutnya, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan 

terdapat sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan 

pensiun. Jumlah itu di bawah total penduduk yang 

bekerja sebanyak 135,61 juta orang, menurut data BPS 

per Februari 2022. 

61. 20 July 

2022 

Audiensi Dirjen 

Pembinaan 

Pelatihan Vokasi 

& Produktivitas 

Kemenaker dan 

Dirjen 

Neutral Kemenkopmk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan Muhadjir Effendy didampingi Plt Deputi 6 

dan Seskemenko PMK menerima audiensi dari Dirjen 

Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas 

Kemenaker ; Budi Hartawan dan Dirjen Pendidikan 

Vokasi Kemdikbud Ristek ; Kiki Yuliati di ruang rapat lt 8 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://jambi.antaranews.com/berita/514409/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://jambi.antaranews.com/berita/514409/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://jambi.antaranews.com/berita/514409/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://jambi.antaranews.com/berita/514409/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://jambi.antaranews.com/berita/514409/menaker-skema-perlindungan-program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan
http://www.kemenkopmk.go.id/index.php/audiensi-dirjen-pembinaan-pelatihan-vokasi-produktivitas-kemenaker-dan-dirjen-pendidikan-vokasi
http://www.kemenkopmk.go.id/index.php/audiensi-dirjen-pembinaan-pelatihan-vokasi-produktivitas-kemenaker-dan-dirjen-pendidikan-vokasi
http://www.kemenkopmk.go.id/index.php/audiensi-dirjen-pembinaan-pelatihan-vokasi-produktivitas-kemenaker-dan-dirjen-pendidikan-vokasi
http://www.kemenkopmk.go.id/index.php/audiensi-dirjen-pembinaan-pelatihan-vokasi-produktivitas-kemenaker-dan-dirjen-pendidikan-vokasi
http://www.kemenkopmk.go.id/index.php/audiensi-dirjen-pembinaan-pelatihan-vokasi-produktivitas-kemenaker-dan-dirjen-pendidikan-vokasi
http://www.kemenkopmk.go.id/index.php/audiensi-dirjen-pembinaan-pelatihan-vokasi-produktivitas-kemenaker-dan-dirjen-pendidikan-vokasi
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Pendidikan 

Vokasi 

Kemdikbud 

Ristek 

Kemenko PMK (20/07). Audiensi tersebut membahas 

mengenai tindaklanjut dan rencana aksi dari terbitnya 

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2022 

tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan 

Vokasi. 

62. 20 July 

2022 

Peristiwa 

Cibubur : 

Momentum 

Serius 

Melindungi 

Pekerja Ojol 

Positive Progresnews.i

nfo 

Salah seorang korban yang meninggal dalam kecelakaan 

lalu lintas di Cibubur adalah seorang pengemudi ojek 

online (ojol). Kalau saja Menteri Ketenagakerjaan dan 

Menteri Perhubungan serius menjalankan Permenaker 

No. 5 tahun 2021 dan INPRES No. 2 Tahun 2021 dengan 

memastikan penyedia jasa layanan melalui kemitraan 

(aplikator) mendaftarkan seluruh pekerja ojol, kejadian 

Cibubur akan menyisahkan perlindungan Negara melalui 

BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris Almarhum, dan 

dipastikan maksimal dua anak Almarhum bisa mencapai 

jenjang pendidikan Perguruan Tinggi dan lulus sebagai 

sarjana. Dengan peristiwa kecelakaan maut di Cibubur 

tersebut, saya berharap Menteri Ketenagakerjaan dan 

Menteri Perhubungan serius melindungi pekerja ojol 

dengan menjalankan secara serius amanat Permenaker 

no. 5 Tahun 2021 dan INPRES No. 2 Tahun 2021, dengan 

memastikan aplikator mendaftarkan seluruh pekerja ojol 

ke BPJS Ketenagakerjaan. Peristiwa Cibubur harus 

dijadikan momentum serius bagi Pemerintah untuk 

melindungi seluruh pekerja ojol, dan momentum bagi 

Presiden mengevaluasi Menteri Ketenagakerjaan dan 

Menteri Perhubungan dalam menjalankan Permenaker 

No. 5 tahun 2021 dan INPRES no. 2 Tahun 2021. 

63. 20 July 

2022 

Lowongan Kerja 

di PT Virama 

Karya, 

Pendidikan Min 

S1, Pendaftaran 

Buka sampai 31 

Juli 2022 

Neutral Tribun News 

Ambon 

PT Virama Karya (Persero) buka lowongan kerja untuk 

lulusan S1. Posisi lowongan pekerjaan untuk sejumlah 

posisi bagi pekerja berpengalaman untuk bergabung 

dengan Virama Karya. Pendaftaran dibuka 12 Juli- 31 Juli 

2022. PT Virama Karya (persero) membuka kesempatan 

bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia untuk 

penempatan di Jakarta. 

64. 20 July 

2022 

24 Tahun Kerja 

di Malaysia, 5 

Bulan Masuk 

Bui, Menangis 

Bisa Pulang 

Neutral Jawa Pos Sainiyah sudah bekerja selama 24 tahun di Malaysia. 

Salah seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal 

Gresik yang dideportasi pemerintah Malaysia, akhirnya 

kini bisa bernafas lega. Suasana haru pecah ketika 

Sainiyah bertemu bupati, Turut mendampingi Kepala 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Andhy Hendro Wijaya, 

kepala desa Gelam, Tambak, Bawean, dan Nur Rahman, 

kakak Sainiyah yang sudah 24 tahun tidak bertemu. 

http://www.kemenkopmk.go.id/index.php/audiensi-dirjen-pembinaan-pelatihan-vokasi-produktivitas-kemenaker-dan-dirjen-pendidikan-vokasi
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http://ambon.tribunnews.com/2022/07/20/lowongan-kerja-di-pt-virama-karya-pendidikan-min-s1-pendaftaran-buka-sampai-31-juli-2022
http://ambon.tribunnews.com/2022/07/20/lowongan-kerja-di-pt-virama-karya-pendidikan-min-s1-pendaftaran-buka-sampai-31-juli-2022
http://ambon.tribunnews.com/2022/07/20/lowongan-kerja-di-pt-virama-karya-pendidikan-min-s1-pendaftaran-buka-sampai-31-juli-2022
http://ambon.tribunnews.com/2022/07/20/lowongan-kerja-di-pt-virama-karya-pendidikan-min-s1-pendaftaran-buka-sampai-31-juli-2022
http://ambon.tribunnews.com/2022/07/20/lowongan-kerja-di-pt-virama-karya-pendidikan-min-s1-pendaftaran-buka-sampai-31-juli-2022
http://ambon.tribunnews.com/2022/07/20/lowongan-kerja-di-pt-virama-karya-pendidikan-min-s1-pendaftaran-buka-sampai-31-juli-2022
http://ambon.tribunnews.com/2022/07/20/lowongan-kerja-di-pt-virama-karya-pendidikan-min-s1-pendaftaran-buka-sampai-31-juli-2022
http://www.jawapos.com/surabaya/20/07/2022/24-tahun-kerja-di-malaysia-5-bulan-masuk-bui-menangis-bisa-pulang
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Betapa tidak, sejak Desember lalu, Sainiyah alias Nur 

Hayati tersebut ditangkap penegak hukum Malaysia. 

65. 20 July 

2022 

KSPSI Minta 

Peralihan 

Operator Air 

Bersih PAM Jaya 

Tak Tambah 

Pengangguran 

Positive Sindo News Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI ) 

meminta peralihan operasional air bersih dari operator 

Aetra dan Palyja ke PAM Jaya atau Perumda PAM Jaya 

tidak menambah pengangguran. Ketua DPD KSPSI DKI 

Jakarta William Yani Wea mengingatkan ada beberapa 

hal yang harus mendapatkan perhatian khusus dari 

Pemprov DKI Jakarta dan PAM Jaya dalam proses 

peralihan operasional dari Palyja dan Aetra. Di kedua 

mitra PAM JAYA terdapat Anggota Serikat Pekerja yang 

tergabung di DPD KSPSI DKI Jakarta yakni SPSI PALYJA 

dan SPSI AETRA. 1. Jaminan dari stakeholder dalam hal 

ini Gubernur DKI Jakarta untuk tidak menambah jumlah 

pengangguran dan tetap menjaga pelayanan penyediaan 

air minum kepada masyarakat Jakarta sehingga proses 

peralihan operasional dari karyawan mitra PAM JAYA 

(khususnya Anggota KSPSI) ke Perumda PAM JAYA dapat 

berjalan lancar. 

66. 20 July 

2022 

Soal Pekerja 

Migran 

Indonesia: 

Malaysia dan 

Indonesia 

Sepakat Satu 

Sistem 

Positive Gempita.co Malaysia pada prinsipnya menyetujui untuk 

mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran 

dengan Indonesia. Menteri Sumber Daya Manusia 

Malaysia M Saravanan mengatakan. Langkah tersebut 

dilakukan agar kedua negara bisa memperoleh informasi 

masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. 

"Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan 

menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One 

Channel System/OCS) di Indonesia. 

67. 20 July 

2022 

Menteri Ida: 

Skema 

Perlindungan 

Program Pensiun 

Pekerja Terus 

Dimatangkan 

Positive Cara Pandang Dalam acara bertajuk "Diskusi Reformasi dan 

Harmonisasi Program Jaminan Pensiun" di Jakarta, Rabu, 

Menaker menyampaikan bahwa pemerintah saat ini 

masih perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan 

pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong 

royong pada sistem jaminan sosial nasional 

sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 

2004. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan bahwa pihaknya terus mematangkan 

skema perlindungan program jaminan pensiun bagi 

pekerja dengan harmonisasi masih dilakukan 

pemerintah dalam memberikan perlindungan seperti 

diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Menurutnya, 

berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 

sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan pensiun. 

http://metro.sindonews.com/read/832023/171/kspsi-minta-peralihan-operator-air-bersih-pam-jaya-tak-tambah-pengangguran-1658318865
http://metro.sindonews.com/read/832023/171/kspsi-minta-peralihan-operator-air-bersih-pam-jaya-tak-tambah-pengangguran-1658318865
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http://metro.sindonews.com/read/832023/171/kspsi-minta-peralihan-operator-air-bersih-pam-jaya-tak-tambah-pengangguran-1658318865
http://metro.sindonews.com/read/832023/171/kspsi-minta-peralihan-operator-air-bersih-pam-jaya-tak-tambah-pengangguran-1658318865
http://metro.sindonews.com/read/832023/171/kspsi-minta-peralihan-operator-air-bersih-pam-jaya-tak-tambah-pengangguran-1658318865
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Jumlah itu di bawah total penduduk yang bekerja 

sebanyak 135,61 juta orang, menurut data BPS per 

Februari 2022. 

68. 20 July 

2022 

Program 

Jaminan Pensiun 

Bagi Pekerja 

Terus 

Dimatangkan 

Positive Suara.com Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam 

sambutannya pada acara yang bertajuk "Diskusi 

Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun", 

yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (20/7/2022), 

menyampaikan, dalam rangka pelindungan jaminan 

sosial bagi masyarakat di masa tua terkait dengan 

program jaminan hari tua dan jaminan pensiun, 

pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi 

dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut 

dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial 

nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 

40 Tahun 2004. Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial juga terus mematangkan skema 

pelindungan program jaminan pensiun bagi pekerja. 

Pada kesempatan yang sama, Manajer Program 

Pelindungan Sosial, ILO Jakarta, Ippei Tsuruga, 

mengatakan, seiring perjalanannya saat ini, skema 

pelindungan program jaminan pensiun di Indonesia 

masih terkendalanya skema yang tumpang tindih, untuk 

itu menurutnya, dalam forum ini, segera mungkin untuk 

dapat dibuatkannya reformasi skema pelindungan 

jaminan pensiun yang lebih efektif. Menaker Ida 

menjelaskan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, 

ada sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan 

pensiun dari total penduduk yang bekerja sebanyak 

135,61 juta (data BPS Februari 2022). 

69. 20 July 

2022 

Menaker: Hanya 

10 Persen 

Pekerja 

Indonesia 

Terdaftar 

Program 

Jaminan Pensiun 

Positive Republika Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan, hanya 10 persen pekerja Indonesia yang 

terdaftar sebagai peserta program jaminan pensiun BPJS 

Ketenagakerjaan. Apalagi, setelah Indonesia melewati 

puncak bonus demografi pada tahun 2030, jumlah 

penduduk usia lanjut akan meningkat. Dalam 

kesempatan sama, Manajer Program Pelindungan Sosial 

ILO Jakarta, Ippei Tsuruga mengatakan, program 

jaminan pensiun di Indonesia masih tumpang tindih. 

"Reformasi skema ini sangat diperlukan karena 

merupakan investasi jangka panjang bagi para pekerja di 

Indonesia," kata Ippei. 
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70. 20 July 

2022 

Kemenaker 

Godok Skema 

Baru Jaminan 

Hari Tua, Seperti 

Apa? 

Neutral Inews Portal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui 

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial sedang menggodok skema baru program 

Jaminan Hari Tua (JHT). Hal itu, merupakan bagian dari 

upaya Kemenaker untuk mematangkan skema 

perlindungan program jaminan sosial untuk melindungi 

pekerja ketika memasuki usia nonproduktif atau 

pensiun. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah, menyebut program JHT sebagai perlindungan 

jaminan sosial bagi pekerja di masa tua masih perlu 

diharmonisasikan skemanya. Menaker pun mengajak 

peserta diskusi untuk berkolaborasi dan berkontribusi 

aktif dalam menyumbangkan ide dan gagasan 

terbaiknya untuk melahirkan skema baru yang dapat 

mendorong kemajuan sistem jaminan pensiun di 

Indonesia. 

71. 20 July 

2022 

Kemnaker 

Pastikan Tidak 

Menghapus 

Koperasi TKBM 

Neutral Progresnews.i

nfo 

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa 

penerapan National Logistic Ecosystem (NLE) di 

pelabuhan tidak akan membuat Tenaga Kerja Bongkar 

Muat (TKBM) ter-PHK, dan tidak menghapus koperasi 

TKBM. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri, 

saat membuka Dialog Perlindungan Tenaga Kerja 

Bongkar Muat (TKBM) dalam Menghadapi Kebijakan 

National Logistic Ekosystem (NLE) dari Aspek 

Ketenagakerjaan di Tanjung Priok Jakarta, Rabu 

(20/7/2022). Jangan berpikir NLE ini akan mem-PHK dan 

menutup koperasi TKBM, tidak," kata Putri. Ia juga ingin 

memastikan bahwa apabila NLE sudah diterapkan, maka 

harus ada kepastian hubungan kerja, dan TKBM harus 

terlindungi, baik jaminan sosial ketenagakerjaan 

maupun kesehatannya. 

72. 20 July 

2022 

Pemberlakuan 

NLE di 

Pelabuhan, 

Kemnaker 

Pastikan Tidak 

Hapus Koperasi 

TKBM 

Neutral Merdeka Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan, 

penerapan National Logistic Ecosystem (NLE) di 

pelabuhan tidak membuat Tenaga Kerja Bongkar Muat 

(TKBM) kehilangan pekerjaan dan menghapus koperasi 

TKBM. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri, 

saat membuka Dialog Perlindungan Tenaga Kerja 

Bongkar Muat (TKBM) dalam Menghadapi Kebijakan 

National Logistic Ekosystem (NLE) dari Aspek 

Ketenagakerjaan di Tanjung Priok, Rabu (20/7). Jangan 
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berpikir NLE ini akan mem-PHK dan menutup koperasi 

TKBM, tidak," kata Putri. Ia juga ingin memastikan 

bahwa apabila NLE sudah diterapkan, maka harus ada 

kepastian hubungan kerja, dan TKBM harus terlindungi, 

baik jaminan sosial ketenagakerjaan maupun 

kesehatannya. 

73. 20 July 

2022 

Kemenaker 

Terus 

Matangkan 

Skema 

Pelindungan 

Program 

Jaminan Pensiun 

Bagi Pekerja 

Positive Beda News Com- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial, terus mematangkan 

skema pelindungan program jaminan pensiun bagi 

pekerja. Menaker Ida menjelaskan, berdasarkan data 

BPJS Ketenagakerjaan, ada sebanyak 13,65 juta peserta 

program jaminan pensiun dari total penduduk yang 

bekerja sebanyak 135,61 juta (data BPS Februari 2022). 

"Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 

persen lebih pekerja yang memiliki program pensiun, hal 

ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama 

untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan 

pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi 

masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan 

fiskal negara," ungkap Menaker Ida. Pada kesempatan 

ini juga, Menaker Ida, mengajak peserta diskusi untuk 

berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam 

menyumbangkan ide dan gagasan terbaiknya, guna 

melahirkan kebijakan inovatif dan skema-skema baru 

yang dapat mendorong kemajuan sistem jaminan 

pensiun di Indonesia, dengan memperhatikan 

pandangan dan hasil survei yang telah dilakukan oleh 

para pakar yang juga ikut hadir pada kesempatan kali ini. 

74. 20 July 

2022 

Satu Bulan 

Menjabat, 

Menteri 

ATR/Kepala BPN 

Perkuat Sinergi 

Internal 

Kementerian 

ATR/BPN 

Positive Beda News Tujuannya, selain untuk melihat secara langsung 

permasalahan pertanahan yang terjadi dan berdialog 

dengan masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN 

menyampaikan komitmennya dalam menjalankan 

agenda prioritas serta memperkuat sinergi hingga ke 

daerah. "Sifat ksatria, loyalitas, dan profesional ini 

benar-benar harus ada di diri kita, supaya kementerian 

ini menjadi kementerian yang ditandai oleh masyarakat 

adalah kementerian yang bergengsi, terpercaya, bisa 

diandalkan, dan tentunya bisa menjadi contoh 

kementerian-kementerian lain," tegas Menteri 

ATR/Kepala BPN. Konflik agraria saat ini tengah menjadi 

fokus Menteri ATR/Kepala BPN, misalnya tumpang 

tindih antara Hak Guna Usaha (HGU) dengan tanah 

rakyat, konflik perusahaan Badan Usaha Milik Negara 
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(BUMN) dengan rakyat, demikian juga tanah rakyat yang 

diakui oleh kelompok rakyat lainnya. Kita sudah lakukan 

rapat dan akan terus kita lakukan sampai dengan proses 

di IKN ini terkait dengan tata ruang semuanya bisa 

berjalan dengan baik," tambah Menteri ATR/Kepala 

BPN. 

75. 20 July 

2022 

BKKBN Lantik 

Pejabat 

Administrator 

dan Fungsional 

Pengelola 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Positive Beda News Com- Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Drs. Tavip Agus 

Rayanto, M.Si, melantik sejumlah pejabat baru 

dilingkungan BKKBN, yang terdiri dari satu Pejabat 

Administrator dan tiga Pejabat Fungsional Pengelola 

Pengadaan Barang/Jasa di Auditorium BKKBN, Selasa 

kemarin, 19 Juli 2022. Mutasi dilakukan setelah melalui 

berbagai pertimbangan dan pembahasan bersama oleh 

Tim Penilai Kinerja PNS, yang kemudian disampaikan ke 

Kepala BKKBN selaku Pejabat Pembina Kepegawaian," 

katanya di Jakarta saat Siaran Pers. Ia menambahkan, 

pengangkatan Pejabat Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa Ahli Muda dan Ahli Pertama untuk mengisi 

kebutuhan jabatan fungsional Pengelolaan Pengadaan 

Barang/Jasa di lingkungan BKKBN. 

76. 20 July 

2022 

Kemenpan RB 

Verifikasi dan 

Observasi 

Lapangan KIPP 

Digelar Secara 

Daring 

Neutral Beda News Com- Memasuki tahap verifikasi dan observasi lapangan 

dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 

2022, yang dilaksanakan secara daring terhadap 20 

inovasi yang telah dipilih oleh Tim Panel Independen 

(TPI), dikatakan Deputi Bidang Pelayanan Publik 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PANRB) yang diwakili oleh Asisten 

Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan 

Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB 

Ajib Rakhmawanto, inovasi tersebut merupakan inovasi 

yang berbasis manual atau hibridasi manual dan digital. 

Selain itu, untuk mengecek kesiapan perangkat dan 

konektivitas di lapangan Tim Sekretariat KIPP 2022 juga 

menyiapkan gladi bersih pada H-1 verifikasi dan 

observasi lapangan. "Untuk penyelenggaraan verifikasi 

dan observasi lapangan ini juga dilakukan berdasarkan 

Keputusan Menteri PANRB No. 50/2022 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan 

Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah 

Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha 

Milik Daerah Tahun 2022," pungkasnya. JAKARTA || 

bedanews. 
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77. 20 July 

2022 

Pemberlakuan 

NLE di 

Pelabuhan, 

Kemnaker 

Pastikan Tidak 

Menghapus 

Koperasi TKBM 

Neutral Liputan 6 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan 

penerapan National Logistic Ecosystem (NLE) di 

pelabuhan tidak akan membuat Tenaga Kerja Bongkar 

Muat (TKBM) ter-PHK, dan tidak menghapus koperasi 

TKBM. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri, 

saat membuka Dialog Perlindungan Tenaga Kerja 

Bongkar Muat (TKBM) dalam Menghadapi Kebijakan 

National Logistic Ekosystem (NLE) dari Aspek 

Ketenagakerjaan di Tanjung Priok Jakarta, Rabu 

(20/7/2022). Jangan berpikir NLE ini akan mem-PHK dan 

menutup koperasi TKBM, tidak," kata Putri. Ia juga ingin 

memastikan bahwa apabila NLE sudah diterapkan, maka 

harus ada kepastian hubungan kerja, dan TKBM harus 

terlindungi, baik jaminan sosial ketenagakerjaan 

maupun kesehatannya. 

78. 20 July 

2022 

Kemnaker 

Matangkan 

Skema 

Pelindungan 

Program 

Jaminan Pensiun 

Bagi Pekerja 

Positive Liputan 6 Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam 

sambutannya pada acara yang bertajuk "Diskusi 

Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun", 

yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (20/7), 

menyampaikan, dalam rangka pelindungan jaminan 

sosial bagi masyarakat di masa tua terkait dengan 

program jaminan hari tua dan jaminan pensiun, 

pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi 

dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut 

dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial 

nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 

40 Tahun 2004. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, terus 

mematangkan skema pelindungan program jaminan 

pensiun bagi pekerja. Pada kesempatan yang sama, 

Manajer Program Pelindungan Sosial, ILO Jakarta, Ippei 

Tsuruga, mengatakan, seiring perjalanannya saat ini, 

skema pelindungan program jaminan pensiun di 

Indonesia masih terkendalanya skema yang tumpang 

tindih, untuk itu menurutnya, dalam forum ini, segera 

mungkin untuk dapat dibuatkannya reformasi skema 

pelindungan jaminan pensiun yang lebih efektif. Hal ini 

merupakan salah satu bentuk program jaminan sosial, 

yang bertujuan untuk melindungi penghidupan dan 

kesejahteraan bagi pekerja ketika memasuki usia 

nonproduktif. 
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79. 20 July 

2022 

Pj Sekda 

Pemprov Sultra 

Apresiasi 

Keterlibatan 

Perusahaan 

Sediakan 1.828 

Lowongan Kerja 

di Sultra 

Positive Faktual.net Akademisi asal Morene Bombana ini mengatakan, 

pelaksanaan pameran kesempatan kerja tahun ini, tentu 

diharapkan mampu memberikan manfaat yang seluas-

luasnya bagi masyarakat sultra dengan lowongan kerja 

yang tersedia sebanyak 1.828. Pj Sekda Pemprov Sultra, 

Drs Asrun Lio MHum PhD saat memberikan sambutan. Pj 

Sekda Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs Asrun 

Lio MHum PhD secara terbuka menyampaikan 

apresiasinya kepada para pimpinan perusahan yang 

telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan pameran bursa 

kerja atau job fair 2022, sehingga berhasil menyediakan 

sekitar 1.828 lowongan pekerjaan di Sultra. "Hal ini 

memberikan gambaran kepada kita semua bahwa 

Pemprov Sultra sangat peduli dengan masyarakat 

pencari kerja. Hal itu diungkapkannya saat membuka 

secara resmi kegiatan pameran bursa kerja atau job fair 

2022, bertempat di Atrium Lippo Plaza Kendari, Rabu 

(20/7/22). 

80. 20 July 

2022 

5 Strategi Sistem 

Informasi Pasar 

Kerja ala 

Kemnaker 

Neutral Liputan 6 Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan lima 

strategi nasional pengembangan sistem informasi pasar 

kerja dan layanan informasi pasar kerja. Salah satunya 

memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri 

Indonesia (KADIN) dalam penyelenggaraan pendidikan 

vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan sistem informasi 

pasar kerja yang optimal dan terintegrasi dengan data 

industri, akan membantu KADIN dalam pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan vokasi," ujar Anwar Sanusi 

saat membuka sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan 

Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi 

Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, di Makassar, 

Sulawesi Selatan, Selasa (19/7/2022). Salah satunya 

pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 

81. 20 July 

2022 

Menaker: Hanya 

10 Persen Lebih 

Pekerja yang 

Punya Program 

Pensiun dari 

Total Penduduk 

yang Bekerja 

Neutral Era.id Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan bahwa pihaknya terus mematangkan 

skema perlindungan program jaminan pensiun bagi 

pekerja dengan harmonisasi masih dilakukan 

pemerintah dalam memberikan perlindungan seperti 

diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam acara 

bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program 

Jaminan Pensiun" di Jakarta, Rabu, Menaker 

menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih perlu 

melakukan harmonisasi dalam memberikan 

perlindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong 

http://faktual.net/pj-sekda-pemprov-sultra-apresiasi-keterlibatan-perusahaan-sediakan-1-828-lowongan-kerja-di-sultra
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royong pada sistem jaminan sosial nasional 

sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 

2004. Menurutnya, berdasarkan data BPJS 

Ketenagakerjaan terdapat sebanyak 13,65 juta peserta 

program jaminan pensiun. Jumlah itu di bawah total 

penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, 

menurut data BPS per Februari 2022."Temuan angka 

menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih 

pekerja yang memiliki program pensiun, hal ini perlu 

menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk bisa 

dicarikan solusinya, guna dapat memberikan 

pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi 

masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan 

fiskal negara," kata Ida dikutip dari Antara, Rabu 

(20/7/2022). 

82. 20 July 

2022 

Kemnaker 

Matangkan 

Skema Jaminan 

Pensiun Bagi 

Pekerja 

Positive Bisnistoday.co

.id 

"Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 

persen lebih pekerja yang memiliki program pensiun, hal 

ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama 

untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan 

pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi 

masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan 

fiskal negara," ungkap Menaker dalam sambutannya 

pada acara yang bertajuk "Diskusi Reformasi dan 

Harmonisasi Program Jaminan Pensiun", yang 

diselenggarakan di Jakarta, Rabu (20/7). Kementerian 

Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, kembali 

mematangkan skema pelindungan program jaminan 

pensiun bagi pekerja. Jaminan pensiun bertujuan untuk 

melindungi penghidupan dan kesejahteraan bagi pekerja 

ketika memasuki usia nonproduktif. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan dalam 

rangka pelindungan jaminan sosial bagi masyarakat di 

masa tua terkait dengan program jaminan hari tua dan 

jaminan pensiun, pemerintah saat ini masih perlu 

melakukan harmonisasi dalam memberikan 

pelindungan. 

83. 20 July 

2022 

Cek BSU 2022 

Sudah Cair Login 

bsu.kemnaker.g

o.id Dapat 

Bantuan Rp 1 

Juta 

Positive Tribun News 

Pontianak 

Namun rencananya pembayaran BSU 2022 akan 

dilakukan sekaligus sebesar Rp 1 juta. Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) 2022 diberikan pemerintah kepada para 

Pekerja Swasta. Bantuan sebesar Rp 500 ribu untuk dua 

bulan, namun pencairannya akan diberikan secara 

sekaligus, yakni Rp 1 juta secara transfer. Pemerintah 

telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,8 triliun 

http://bisnistoday.co.id/kemnaker-matangkan-skema-jaminan-pensiun-bagi-pekerja
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untuk program BSU 2022 dengan cakupan penerima 

berjumlah 8,8 juta pekerja atau buruh. 

84. 20 July 

2022 

Terkait 

Pemberlakuan 

NLE di 

Pelabuhan, 

Kemnaker 

Pastikan Tidak 

Menghapus 

Koperasi TKBM 

Neutral Pripos JAKARTA, PRIPOS.ID (20/07/2022)-Kementerian 

Ketenagakerjaan memastikan bahwa penerapan 

National Logistic Ecosystem (NLE) di pelabuhan tidak 

akan membuat Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) ter-

PHK, dan tidak menghapus koperasi TKBM. Hal tersebut 

disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan 

Jamsos), Indah Anggoro Putri, saat membuka Dialog 

Perlindungan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dalam 

Menghadapi Kebijakan National Logistic Ekosystem 

(NLE) dari Aspek Ketenagakerjaan di Tanjung Priok 

Jakarta, Rabu (20/7/2022). Jangan berpikir NLE ini akan 

mem-PHK dan menutup koperasi TKBM, tidak," kata 

Putri. Ia juga ingin memastikan bahwa apabila NLE sudah 

diterapkan, maka harus ada kepastian hubungan kerja, 

dan TKBM harus terlindungi, baik jaminan sosial 

ketenagakerjaan maupun kesehatannya. 

85. 20 July 

2022 

Kemnaker Terus 

Matangkan 

Skema 

Pelindungan 

Program 

Jaminan Pensiun 

Bagi Pekerja 

Positive Pripos Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam 

sambutannya pada acara yang bertajuk "Diskusi 

Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun", 

yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (20/7), 

menyampaikan, dalam rangka pelindungan jaminan 

sosial bagi masyarakat di masa tua terkait dengan 

program jaminan hari tua dan jaminan pensiun, 

pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi 

dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut 

dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial 

nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 

40 Tahun 2004. Pada kesempatan yang sama, Manajer 

Program Pelindungan Sosial, ILO Jakarta, Ippei Tsuruga, 

mengatakan, seiring perjalanannya saat ini, skema 

pelindungan program jaminan pensiun di Indonesia 

masih terkendalanya skema yang tumpang tindih, untuk 

itu menurutnya, dalam forum ini, segera mungkin untuk 

dapat dibuatkannya reformasi skema pelindungan 

jaminan pensiun yang lebih efektif. Kementerian 

Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, terus 

mematangkan skema pelindungan program jaminan 

pensiun bagi pekerja. Hal ini merupakan salah satu 

bentuk program jaminan sosial, yang bertujuan untuk 

http://pripos.id/terkait-pemberlakuan-nle-di-pelabuhan-kemnaker-pastikan-tidak-menghapus-koperasi-tkbm
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melindungi penghidupan dan kesejahteraan bagi pekerja 

ketika memasuki usia nonproduktif. 

86. 20 July 

2022 

Menaker Ungkap 

Hanya 10 Persen 

Pekerja 

Indonesia yang 

Miliki Program 

Pensiun 

Neutral Inews Portal Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, 

mengungkapkan hanya 10 persen pekerja Indonesia 

yang memiliki program pensiun. Hal ini perlu menjadi 

perhatian dan fokus kita bersama untuk bisa dicarikan 

solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan 

jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap 

memperhatikan kemampuan fiskal negara," ujar 

Menaker Ida, dalam keterangan pers, Rabu (20/7/2022). 

Hal itu, mengacu pada data BPJS Ketenagakerjaan dan 

Badan Pusat Statistik pada Februari 2022, yang 

mencatat ada 13,65 juta peserta program jaminan 

pensiun dari total penduduk yang bekerja sebanyak 

135,61 juta. "Artinya angka tersebut menunjukkan 

bahwa hanya sekitar 10 persen lebih pekerja yang 

memiliki program pensiun. 

87. 20 July 

2022 

Kemnaker Jamin 

Tak Ada PHK 

Tenaga Kerja 

Bongkar Muat 

Pelabuhan Saat 

Penerapan NLE 

Positive Idx Channel Kementerian Ketenagakerjaan menjamin tak ada 

pemutusan hubungan kerja (PHK) Tenaga Kerja Bongkar 

Muat (TKBM) saat penerapan National Logistic 

Ecosystem (NLE). Hal tersebut disampaikan Direktur 

Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro 

Putri, saat membuka Dialog Perlindungan Tenaga Kerja 

Bongkar Muat (TKBM) dalam Menghadapi Kebijakan 

National Logistic Ekosystem (NLE) dari Aspek 

Ketenagakerjaan di Tanjung Priok Jakarta, Rabu 

(20/7/2022). "Jangan jadikan NLE ini sebagai momok 

yang merugikan. Jangan berpikir NLE ini akan mem-PHK 

dan menutup koperasi TKBM, tidak," kata Putri. 

88. 20 July 

2022 

Terapkan NLE, 

Kemenaker 

Pastikan Tak Ada 

Pekerja Bongkar 

Muat Kena PHK 

Negative Kompas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

memastikan, penerapan National Logistic Ecosystem 

(NLE) di pelabuhan tidak akan membuat tenaga kerja 

bongkar muat (TKBM) terkena pemutusan hubungan 

kerja (PHK), dan tidak menghapus koperasi TKBM. Hal 

tersebut dikemukakan Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri, saat membuka 

dialog Perlindungan TKBM dalam Menghadapi Kebijakan 

NLE dari Aspek Ketenagakerjaan di Tanjung Priok, 

Jakarta, Rabu (20/7/2022). "Jangan jadikan NLE ini 

sebagai momok yang merugikan. Jangan berpikir NLE ini 
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http://money.kompas.com/read/2022/07/20/221300926/terapkan-nle-kemenaker-pastikan-tak-ada-pekerja-bongkar-muat-kena-phk
http://money.kompas.com/read/2022/07/20/221300926/terapkan-nle-kemenaker-pastikan-tak-ada-pekerja-bongkar-muat-kena-phk
http://money.kompas.com/read/2022/07/20/221300926/terapkan-nle-kemenaker-pastikan-tak-ada-pekerja-bongkar-muat-kena-phk
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akan mem-PHK dan menutup koperasi TKBM, tidak," 

kata dia dalam keterangan tertulis. 

89. 20 July 

2022 

G20 EWG 

Keempat, 

Lanjutkan 

Pembahasan 

Deklarasi 

Menteri 

Ketenagakerjaan 

Neutral Pripos Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, kembali memimpin jalannya 

pertemuan keempat Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan atau The 4th Employment Working 

Group (EWG) G20 Meeting, secara virtual di Jakarta, 

Rabu (20/7/2022). Selaku Presidensi G20 Tahun 2022, 

Anwar mengatakan EWG IV pada 20 s.d 21 Juli 2022 ini 

akan melanjutkan sekaligus menyelesaikan pembahasan 

draf Deklarasi Menteri Ketenagkerjaan/Perburuhan 

pada pertemuan EWG III yang telah digelar pada 14 s.d 

15 Juni 2022 lalu. Dalam EWG III lalu, Anwar Sanusi yang 

juga memimpin jalannya sidang, membahas draf 

Deklarasi Menteri Perburuhan/Ketenagakerjaan. 

Adapun pada pertemuan EWG IV ini akan melanjutkan 

pembahasan Deklarasi Menteri 

Perburuhan/Ketenagakerjaan dan pembahasan Annex 1 

dan Annex 2. 

90. 20 July 

2022 

Sekjen Anwar 

Pimpin G20 EWG 

Keempat, 

Tuntaskan Bahas 

Deklarasi 

Menteri 

Ketenagakerjaan 

Positive Jawa Post 

National 

Network 

"Diharapkan pada pertemuan keempat ini dapat 

menyelesaikan output yang konkret terkait isu pasar 

kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak bagi 

penyandang disabilitas," kata Sekjen Anwar di sela-sela 

pertemuan G20 EWG. Sekjen Anwar menyebutkan ada 

annex atau dokumen tambahan yang akan melengkapi 

deklarasi Menteri Ketenagakerjaan/Perburuhan anggota 

G20. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) Anwar Sanusi kembali memimpin 

pertemuan keempat Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan atau The 4th Employment Working 

Group (EWG) G20 Meeting secara virtual di Jakarta, 

Rabu (20/7). Selaku Presidensi G20 2022, Anwar 

mengatakan EWG IV yang berlangsung pada 20-21 Juli 

ini akan melanjutkan sekaligus menyelesaikan 

pembahasan draf Deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan pada pertemuan EWG III 

yang telah dilaksanakan pertengan Juni lalu. 

91. 20 July 

2022 

Pertemuan 

Keempat 

Lanjutkan 

Pembahasan 

Deklarasi 

Menteri 

Neutral Rrinews Pertemuan ini akan menyelesaikan pembahasan draf 

Deklarasi Menteri Ketenagakerjaan/Perburuhan dari 

pertemuan EWG III / Kelompok Kerja Ketenagakerjaan III 

(14-15 Juni 2022). Dalam EWG III lalu, masih belum 

selesai membahas draf Deklarasi Menteri 

Perburuhan/Ketenagakerjaan. Maka pada pertemuan 

EWG IV ini akan melanjutkan pembahasan Deklarasi 

http://pripos.id/g20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan
http://pripos.id/g20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan
http://pripos.id/g20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan
http://pripos.id/g20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan
http://pripos.id/g20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan
http://pripos.id/g20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan
http://pripos.id/g20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan
http://www.jpnn.com/news/sekjen-anwar-pimpin-g20-ewg-keempat-tuntaskan-bahas-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan
http://www.jpnn.com/news/sekjen-anwar-pimpin-g20-ewg-keempat-tuntaskan-bahas-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan
http://www.jpnn.com/news/sekjen-anwar-pimpin-g20-ewg-keempat-tuntaskan-bahas-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan
http://www.jpnn.com/news/sekjen-anwar-pimpin-g20-ewg-keempat-tuntaskan-bahas-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan
http://www.jpnn.com/news/sekjen-anwar-pimpin-g20-ewg-keempat-tuntaskan-bahas-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan
http://www.jpnn.com/news/sekjen-anwar-pimpin-g20-ewg-keempat-tuntaskan-bahas-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan
http://www.jpnn.com/news/sekjen-anwar-pimpin-g20-ewg-keempat-tuntaskan-bahas-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan
http://rri.co.id/g20/1546088/pertemuan-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan-g20
http://rri.co.id/g20/1546088/pertemuan-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan-g20
http://rri.co.id/g20/1546088/pertemuan-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan-g20
http://rri.co.id/g20/1546088/pertemuan-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan-g20
http://rri.co.id/g20/1546088/pertemuan-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan-g20
http://rri.co.id/g20/1546088/pertemuan-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan-g20
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Ketenagakerjaan 

G20 

Menteri Perburuhan/Ketenagakerjaan dan pembahasan 

Annex 1 dan Annex 2. "Kita berharap seluruh dokumen 

sudah lengkap sebelum pertemuan Menteri-Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan G20 pada 12 s.d 14 

September 2022 mendatang di Bali," ujar Anwar. 

92. 20 July 

2022 

Sosialisasi BP2MI 

dan Peluang 

Kerja, Saatnya 

Lindungi PMI 

Dari Ujung 

Rambut Sampai 

Ujung Kaki 

Positive Tinta Rakyat Sementara itu, terhitung sampai bulan Juni 2022 

terdapat 943 pencari kerja," ungkap Suhatri Bur 

didampingi Wabup Rahmang pada acara Sosialisasi 

BP2MI dan Peluang Kerja Luar Negeri Program BP2MI di 

Hall IKK Kawasan Parit Malintang, pada Rabu, (20/07). 

Parit Malintang,- Tinta Rakyat Sumatra Barat- Beberapa 

pekan lalu, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur 

berkesempatan melakukan mediasi dengan Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di 

Jakarta. Oleh karena itu, ia mengimbau Calon Pekerja 

Migran Indonesia (CPMI) agar terus melakukan 

pelatihan dan bimbingan untuk mempertajam skill 

sehingga dapat bekerja di luar negeri melalui lembaga 

yang legal. 

93. 21 July 

2022 

5 Strategi 

Kemenaker 

Tingkatkan 

Layanan 

Informasi Kerja 

Neutral Memo.co.id "Layanan sistem info pasar kerja yang maksimal dan 

terpadu dengan data industri, akan menolong KADIN 

dalam penerapan pengajaran dan training vokasi," tutur 

Anwar Sanusi saat buka sosialisasi dan tindak lanjut 

Ketentuan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 mengenai 

Revitalisasi Pengajaran Vokasi dan Training Vokasi, di 

Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (19/7/2022). "Ke-5, 

pantauan dan penilaian efektifitas penerapan revitalisasi 

pengajaran vokasi dan training vokasi," tutur Anwar 

Sanusi. Jakarta, Memo. Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, 

mengutarakan lima taktik nasional peningkatan sistem 

informasi pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja. 

  

http://rri.co.id/g20/1546088/pertemuan-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan-g20
http://rri.co.id/g20/1546088/pertemuan-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan-g20
http://sumbar.tintarakyat.com/sosialisasi-bp2mi-dan-peluang-kerja-saatnya-lindungi-pmi-dari-ujung-rambut-sampai-ujung-kaki/ekonomi-dan-bisnis
http://sumbar.tintarakyat.com/sosialisasi-bp2mi-dan-peluang-kerja-saatnya-lindungi-pmi-dari-ujung-rambut-sampai-ujung-kaki/ekonomi-dan-bisnis
http://sumbar.tintarakyat.com/sosialisasi-bp2mi-dan-peluang-kerja-saatnya-lindungi-pmi-dari-ujung-rambut-sampai-ujung-kaki/ekonomi-dan-bisnis
http://sumbar.tintarakyat.com/sosialisasi-bp2mi-dan-peluang-kerja-saatnya-lindungi-pmi-dari-ujung-rambut-sampai-ujung-kaki/ekonomi-dan-bisnis
http://sumbar.tintarakyat.com/sosialisasi-bp2mi-dan-peluang-kerja-saatnya-lindungi-pmi-dari-ujung-rambut-sampai-ujung-kaki/ekonomi-dan-bisnis
http://sumbar.tintarakyat.com/sosialisasi-bp2mi-dan-peluang-kerja-saatnya-lindungi-pmi-dari-ujung-rambut-sampai-ujung-kaki/ekonomi-dan-bisnis
http://sumbar.tintarakyat.com/sosialisasi-bp2mi-dan-peluang-kerja-saatnya-lindungi-pmi-dari-ujung-rambut-sampai-ujung-kaki/ekonomi-dan-bisnis
http://memo.co.id/5-strategi-kemenaker-tingkatkan-layanan-informasi-kerja
http://memo.co.id/5-strategi-kemenaker-tingkatkan-layanan-informasi-kerja
http://memo.co.id/5-strategi-kemenaker-tingkatkan-layanan-informasi-kerja
http://memo.co.id/5-strategi-kemenaker-tingkatkan-layanan-informasi-kerja
http://memo.co.id/5-strategi-kemenaker-tingkatkan-layanan-informasi-kerja
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Title Kemnaker Bantu KADIN Dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan 

Pelatihan Vokasi 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-bantu-kadin-dalam.html 

Summary Kemnaker Bantu KADIN Dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Salah 

satunya memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dalam 

penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan sistem informasi pasar 

kerja yang optimal dan terintegrasi dengan data industri, akan membantu KADIN dalam 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," ungkap Anwar Sanusi saat membuka 

sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi 

Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (19/7/2022). 

Jakarta, Wartapembaruan,co.id- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, mengungkapkan lima strategi nasional pengembangan sistem 

informasi pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja. 

 

 

 

Kemnaker Bantu KADIN Dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan VokasiJakarta, 

Wartapembaruan,co.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar 

Sanusi, mengungkapkan lima strategi nasional pengembangan sistem informasi pasar kerja dan layanan 

informasi pasar kerja. Salah satunya memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) 

dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi."Layanan sistem informasi pasar kerja 

yang optimal dan terintegrasi dengan data industri, akan membantu KADIN dalam pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan vokasi," ungkap Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi dan tindak lanjut 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, 

di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (19/7/2022).Sekjen Anwar menjelaskan, optimalisasi sistem 

informasi pasar kerja akan menghasilkan data yang dapat membantu menyiapkan tenaga kerja yang siap 

terserap industri. Salah satunya pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)."Melalui sistem 

informasi pasar kerja nasional ini, kita optimistis ke depan dapat memiliki forecasting demand tenaga 

kerja yang tepat, sehingga dapat mempersiapkan supply tenaga kerja lebih dini," jelasnya.Berdasarkan 

pasal 2 Perpres 68 Tahun 2022, revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi bertujuan untuk 
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meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaran pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai 

dengan kebutuhan pasar kerja. "Tujuan lainnya yakni mendorong pembangunan keunggulan spesifik di 

masing-masing lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai potensi daerah dan kebutuhan 

pasar kerja," tambahnya.Anwar Sanusi menuturkan strategi pengembangan informasi pasar kerja dan 

layanan informasi pasar kerja lainnya yakni membangun sistem informasi pasar kerja mutakhir dan 

komprehensif dalam menggambarkan struktur tenaga kerja, karakteristik tenaga kerja, persediaan dan 

kebutuhan tenaga kerja secara komprehensif.Strategi ketiga yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan 

pendidikan tinggi vokasi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi vokasi berbasis 

spesialisasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Keempat, terwujudnya pelatihan 

vokasi yang berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja."Kelima, monitoring dan evaluasi 

efektivitas pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi," pungkas Sekjen Anwar 

Sanusi. 
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Title Malaysia setuju mengintegrasikan sistem perekrutan PMI 

dengan Indonesia 

Author Virna P Setyorini 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://kl.antaranews.com/berita/10749/malaysia-setuju-mengintegrasikan-sistem-

perekrutan-pmi-dengan-indonesia 

Summary Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan Malaysia pada 

prinsipnya menyetujui untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan 

Indonesia. 

 

 

 

 Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan Malaysia pada prinsipnya 

menyetujui untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan Indonesia.Langkah 

tersebut, menurut dia, agar kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya pekerja migran 

Indonesia (PMI) ke Malaysia."Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan menggunakan 

Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel System/OCS) di Indonesia . untuk saat ini, kami, berpikir 

Kementerian Dalam Negeri menggunakan 'Maid Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak 

menyajikan informasi pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, 

Selasa.Menurut dia, tidak ada dalam nota kesepakatan (MoU) antara Indonesia dan Malaysia tentang 

penghapusan MOS. MoU membuka jalan bagi masuknya pekerja migran Indonesia untuk bekerja di 

sektor lain di Malaysia, termasuk sektor domestik.Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Indonesia telah 

mengusulkan sistem tunggal yang memungkinkan kedua negara memiliki rincian pelamar kerja. Dengan 

Malaysia menggunakan MOS membuat Indonesia tidak memiliki akses rincian PMI yang masuk Malaysia 

untuk bekerja.Menurut dia, MoU bilateral Indonesia dan Malaysia masih relevan dan menegaskan bahwa 

sebelumnya hanya ada "kebingungan".Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah mengeluarkan 

kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke 

Malaysia. Hal itu terjadi karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen MOS di Malaysia untuk 

mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia.Sementara dalam MoU yang ditandatangani 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 

1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu 

Kanal atau One Channel System sebagai satu-satunya kanal legal.Berita ini telah tayang di Antaranews. 

com dengan judul: Malaysia setuju integrasikan sistem perekrutan PMI dengan Indonesia 
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Title Kapan BSU 2022 Cair? Kemnaker Sampaikan 2 Hal Proses 

Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793929126/kapan-bsu-2022-cair-kemnaker-

sampaikan-2-hal-proses-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Kapan BSU 2022 cair? simak dan petik 2 hal yang disampaikan oleh Kemenaker terkait proses 

persiapan pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan. Diketahui pemerintah sudah secara resmi 

menyampaikan soal lanjutnya program BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan. Untuk BSU 2022 

BPJS Ketenagakerjaan atau BLT bagi pekerja atau buruh ini pemerintah akan mengucurkan 

dana dengan anggaran senilai Rp8,8 triliun bagi 8,8 juta pekerja. : BSU 2022 Akan Cair Akhir 

Juli 2022? Akan tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah kapan BSU 2022 BPJS 

Ketenagakerjaan ini cair?. 

 

Kapan BSU 2022 cair? simak dan petik 2 hal yang disampaikan oleh Kemenaker terkait proses persiapan 

pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan.Diketahui pemerintah sudah secara resmi menyampaikan soal 

lanjutnya program BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan.Untuk BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan atau BLT bagi 

pekerja atau buruh ini pemerintah akan mengucurkan dana dengan anggaran senilai Rp8,8 triliun bagi 

8,8 juta pekerja.: BSU 2022 Akan Cair Akhir Juli 2022? Inilah 4 Tanda Pekerja yang Bakal Terima Bantuan 

Subsidi UpahPekerja yang akan layak untuk mendapatkan bantuan subsidi upah ini nantinya akan 

menerima Rp1 juta.Akan tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah kapan BSU 2022 BPJS 

Ketenagakerjaan ini cair?Diketahui adapun yang akan berhak menerima dana ini adalah mereka yang 

ditetapkan sebagai pekerja atau buruh dengan upah di bawah Rp3,5 juta.Penentuan penerima masih 

menggunakan data pekerja atau buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan.Ketika mengumumkan kelanjutan 

BSU 2022 pada April lalu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menuturkan 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," katanya. 
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Title BSU 2022 Cair Sebentar Lagi? Siapkan NIK KTP untuk Cek Kabar 

Terbaru 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793929207/bsu-2022-cair-sebentar-lagi-siapkan-

nik-ktp-untuk-cek-kabar-terbaru 

Summary Anda dapat melakukan cek BSU 2022 dengan mudah hanya menggunakan NIK KTP melalui 

link khusus yang telah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh pekerja penerima 

upah tentunya sudah lama menantikan BSU 2022 cair dan disalurkan ke rekening masing-

masing dengan nominal sebesar Rp1 juta. Lantas bagaimana cara melakukan cek BSU 2022 

untuk mengetahui sudah cair atau belum?. : Kapan BSU 2022 Cair? BPJS Ketenagakerjaan 

telah menyediakan link khusus untuk memudahkan pekerja penerima upah melakukan cek 

BSU 2022 sudah cair atau belum dan untuk mengetahui apakah pekerja terdaftar menjadi 

calon penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan atau bukan. 

 

 

 

Apakah anda pekerja penerima upah yang memenuhi syarat menjadi penerima bantuan subsidi upah? 

Anda dapat melakukan cek BSU 2022 dengan mudah hanya menggunakan NIK KTP melalui link khusus 

yang telah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.Seluruh pekerja penerima upah tentunya sudah lama 

menantikan BSU 2022 cair dan disalurkan ke rekening masing-masing dengan nominal sebesar Rp1 

juta.Tetapi apakah seluruh pekerja penerima upah dipastikan akan mendapatkan bantuan subsidi upah 

sebesar Rp1 juta dari Kemnaker? Lantas bagaimana cara melakukan cek BSU 2022 untuk mengetahui 

sudah cair atau belum?: Kapan BSU 2022 Cair? Kemnaker Sampaikan 2 Hal Proses Pencairan BSU BPJS 

KetenagakerjaanBPJS Ketenagakerjaan telah menyediakan link khusus untuk memudahkan pekerja 

penerima upah melakukan cek BSU 2022 sudah cair atau belum dan untuk mengetahui apakah pekerja 

terdaftar menjadi calon penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan atau bukan.Anda dapat mengakses link 

khusus tersebut dan melakukan cek BSU 2022 dengan mudah hanya menggunakan NIK KTP.Syarat 

penerima BSU 2022Apakah seluruh pekerja penerima upah dipastikan akan mendapatkan bantuan 

subsidi upah sebesar Rp1 juta? Mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 3, terdapat syarat 

penerima BSU 2022, antara lain:: BSU 2022 Akan Cair Akhir Juli 2022? Inilah 4 Tanda Pekerja yang Bakal 

Terima Bantuan Subsidi Upah 
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Title Malaysia Setuju Integrasikan Sistem Perekrutan PMI 

dengan Indonesia 

Author Muhammad Hafil 

Media Borneonews Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.borneonews.co.id/berita/270771-malaysia-setuju-integrasikan-sistem-

perekrutan-pmi-dengan-indonesia 

Summary Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan Malaysia pada 

prinsipnya menyetujui untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan 

Indonesia. Langkah tersebut, menurut dia, agar kedua negara bisa memperoleh informasi 

masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Dalam diskusi dengan Indonesia, 

mereka menyarankan menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel 

System/OCS) di Indonesia. Untuk saat ini, kami, berpikir Kementerian Dalam Negeri 

menggunakan 'Maid Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak menyajikan informasi 

pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa. 

 

 

 

 Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan Malaysia pada prinsipnya 

menyetujui untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan Indonesia.Langkah 

tersebut, menurut dia, agar kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya pekerja migran 

Indonesia (PMI) ke Malaysia."Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan menggunakan 

Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel System/OCS) di Indonesia . untuk saat ini, kami, berpikir 

Kementerian Dalam Negeri menggunakan 'Maid Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak 

menyajikan informasi pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, 

Selasa.Menurut dia, tidak ada dalam nota kesepakatan (MoU) antara Indonesia dan Malaysia tentang 

penghapusan MOS. MoU membuka jalan bagi masuknya pekerja migran Indonesia untuk bekerja di 

sektor lain di Malaysia, termasuk sektor domestik.Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Indonesia telah 

mengusulkan sistem tunggal yang memungkinkan kedua negara memiliki rincian pelamar kerja. Dengan 

Malaysia menggunakan MOS membuat Indonesia tidak memiliki akses rincian PMI yang masuk Malaysia 

untuk bekerja.Menurut dia, MoU bilateral Indonesia dan Malaysia masih relevan dan menegaskan bahwa 

sebelumnya hanya ada "kebingungan".Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah mengeluarkan 

kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke 
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Malaysia. Hal itu terjadi karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen MOS di Malaysia untuk 

mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia.Sementara dalam MoU yang ditandatangani 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 

1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu 

Kanal atau One Channel System sebagai satu-satunya kanal legal. 
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Title Bangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa, Pemerintah 

Gelontorkan Rp 1,5 M 

Author Inline Tdc_Css 

Att 

Media Lombokpost Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://lombokpost.jawapos.com/ntb/20/07/2022/bangun-laboratorium-k3-di-pulau-

sumbawa-pemerintah-gelontorkan-rp-15-m 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat segera 

membangun laboratorium keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Pulau Sumbawa. Untuk 

pembangunan laboratorium K3 di Pulau Sumbawa, dilakukan di Kantor UPTD Balai 

Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 di Kabupaten Sumbawa. "Dinas sudah bergerak untuk 

pembangunan lab K3 di Sumbawa dan peningkatan peralatan untuk lab di Lombok, itu perlu 

diapresiasi," katanya. "Selama ini hanya satu, itu juga di Pulau Lombok," kata Kepala 

Disnakertrans Nusa Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi, Selasa (19/7). 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat segera membangun 

laboratorium keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Pulau Sumbawa. "Selama ini hanya satu, itu juga 

di Pulau Lombok," kata Kepala Disnakertrans Nusa Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi, Selasa (19/7). Gede 

mengatakan, penambahan laboratorium K3 cukup penting untuk dunia ketenagakerjaan di Nusa 

Tenggara Barat. Fungsinya vital, sebab terkait dengan kesehatan pekerja hingga keselamatan dari alat-

alat yang digunakan selama bekerja.Secara umum, fungsi laboratorim K3 terkait dengan pemeriksaan 

atau pengujian linkgungan kerja. Mulai dari sanitasi, kualitas udara dan air, ventilasi, pencahayaan 

ruangan, tata kelola tempat kerja, hingga alur evakuasi ketika terjadi bencana."Prinsipnya itu dengan 

menerapkan konsep ergonomik," sebut Gede. Untuk pembangunan laboratorium K3 di Pulau Sumbawa, 

dilakukan di Kantor UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 di Kabupaten Sumbawa. Kata 

Aryadi, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar untuk pengadaan alat-alat penunjang. 

"Ini sedang proses pengadaan peralatannya di ULP," ujarnya.Keberadaan laboratorium K3 di Nusa 

Tenggara Barat turut menjadi atensi Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang. Katanya, pelayanan K3 di Nusa Tenggara Barat sudah 

cukup baik. Namun, tetap membutuhkan peningkatan guna memaksimalkan pelayanan bagi perusahaan 

dan tenaga kerja. "Dinas sudah bergerak untuk pembangunan lab K3 di Sumbawa dan peningkatan 
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peralatan untuk lab di Lombok, itu perlu diapresiasi," katanya. Atensi laboratorium K3 terkait dengan 

penyakit tuberkolosis (TB). Kata Rumondang, WHO menempatkan Indonesia pada posisi ketiga, untuk 

negara dengan jumlah penderita TB terbanyak di dunia. Mencapai 824 ribu kasus dan 93 ribu kematian 

per tahunnya ini setara dengan 11 kematian. Sekitar 67 persen penderita tergolong usia produktif, dari 

umur 15 hingga 54 tahun. Karena itu, butuh pemahaman yang komprehensif bagi perusahaan terhadap 

pencegahan dan pengendalian TB di lingkungan kerja."Fungsi K3 juga di sana. Bagaimana meningkatkan 

perannya untuk menurunkan TB di tempat kerja," sebut Rumondang. Penyakit TB, kata Rumondang, jika 

tidak diatensi di lingkungan kerja, bisa mengakibatkan turunnya produktivitas hingga potensi kecelakaan 

kerja. Sebab, penderitanya tidak bisa langsung sembuh, ditambah dengan penularannya yang cepat. 

Tenaga kerja dengan lingkungan yang tidak higienis, buruknya ventilasi udara, hingga kondisi bekerja di 

satu waktu bersamaan dalam waktu yang lama, merupakan sejumlah faktor dari meningkatnya kasus TB. 

"Sangat bahaya kalau tidak dideteksi dari awal, karena bisa merugikan human investment di 

perusahaan," katanya. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah faktor risiko TB, yaitu 

membudayakan hidup bersih, memperbaiki perilaku ketika batuk, melakukan perbaikan kualitas 

lingkungan rumah dan kerja dengan standar yang sehat. Tidak merokok dan mengkonsumsi alkohol, 

makan makanan yang sehat dan bergizi, serta olahraga teratur. 
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Title Malaysia Setuju Integrasikan Sistem Perekrutan PMI dengan 

Indonesia 

Author Gita Amanda 

Media Ihram.co.id Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://ihram.republika.co.id/berita/rfav29423/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-

perekrutan-pmi-dengan-indonesia 

Summary Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan Malaysia pada 

prinsipnya menyetujui untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan 

Indonesia. Langkah tersebut, menurut dia, agar kedua negara bisa memperoleh informasi 

masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Dalam diskusi dengan Indonesia, 

mereka menyarankan menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel 

System/OCS) di Indonesia untuk saat ini, kami, berpikir Kementerian Dalam Negeri 

menggunakan ' Maid Online System ' (MOS) yang Indonesia klaim tidak menyajikan informasi 

pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa 

(19/7/2022). Menurut dia, tidak ada dalam nota kesepakatan (MoU) antara Indonesia dan 

Malaysia tentang penghapusan MOS. 

 

 

 

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan Malaysia pada prinsipnya menyetujui 

untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan Indonesia. Langkah tersebut, 

menurut dia, agar kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) 

ke Malaysia."Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan menggunakan Sistem Penempatan 

Satu Kanal (One Channel System/OCS) di Indonesia untuk saat ini, kami, berpikir Kementerian Dalam 

Negeri menggunakan ' Maid Online System ' (MOS) yang Indonesia klaim tidak menyajikan informasi 

pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa 

(19/7/2022).Menurut dia, tidak ada dalam nota kesepakatan (MoU) antara Indonesia dan Malaysia 

tentang penghapusan MOS. MoU membuka jalan bagi masuknya pekerja migran Indonesia untuk bekerja 

di sektor lain di Malaysia, termasuk sektor domestik.Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Indonesia telah 

mengusulkan sistem tunggal yang memungkinkan kedua negara memiliki rincian pelamar kerja. Dengan 

Malaysia menggunakan MOS membuat Indonesia tidak memiliki akses rincian PMI yang masuk Malaysia 

untuk bekerja.Menurut dia, MoU bilateral Indonesia dan Malaysia masih relevan dan menegaskan 
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sebelumnya hanya ada "kebingungan". Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah mengeluarkan 

kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke 

Malaysia.Hal itu terjadi karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen MOS di Malaysia untuk 

mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia. Sementara dalam MoU yang ditandatangani 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 

1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu 

Kanal atau One Channel System sebagai satu-satunya kanal legal. 

  



 

60 

 

Title Malaysia Setuju Integrasikan Sistem Perekrutan PMI dengan 

Indonesia 

Author Gita Amanda 

Media Republika Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.republika.co.id/berita/rfav29423/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-

perekrutan-pmi-dengan-indonesia 

Summary Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan Malaysia pada 

prinsipnya menyetujui untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan 

Indonesia. Langkah tersebut, menurut dia, agar kedua negara bisa memperoleh informasi 

masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Dalam diskusi dengan Indonesia, 

mereka menyarankan menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel 

System/OCS) di Indonesia untuk saat ini, kami, berpikir Kementerian Dalam Negeri 

menggunakan 'Maid Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak menyajikan informasi 

pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa 

(19/7/2022). - Malaysia akan Sampaikan Usulan Solusi Terkait Perekrutan PMI. 

 

 

 

 Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan Malaysia pada prinsipnya 

menyetujui untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan Indonesia. Langkah 

tersebut, menurut dia, agar kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya pekerja migran 

Indonesia (PMI) ke Malaysia."Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan menggunakan 

Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel System/OCS) di Indonesia untuk saat ini, kami, berpikir 

Kementerian Dalam Negeri menggunakan 'Maid Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak 

menyajikan informasi pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, 

Selasa (19/7/2022).- Malaysia akan Sampaikan Usulan Solusi Terkait Perekrutan PMI- Kemnaker: 

Penyetopan Pengiriman PMI ke Malaysia untuk Perlindungan- Legislator: Malaysia Diminta Hormati MoU 

Penempatan dan Perlindungan PMIMenurut dia, tidak ada dalam nota kesepakatan (MoU) antara 

Indonesia dan Malaysia tentang penghapusan MOS. MoU membuka jalan bagi masuknya pekerja migran 

Indonesia untuk bekerja di sektor lain di Malaysia, termasuk sektor domestik.Lebih lanjut ia mengatakan 

bahwa Indonesia telah mengusulkan sistem tunggal yang memungkinkan kedua negara memiliki rincian 

pelamar kerja. Dengan Malaysia menggunakan MOS membuat Indonesia tidak memiliki akses rincian PMI 
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yang masuk Malaysia untuk bekerja.Menurut dia, MoU bilateral Indonesia dan Malaysia masih relevan 

dan menegaskan sebelumnya hanya ada "kebingungan". Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah 

mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk 

semua sektor ke Malaysia.Hal itu terjadi karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen MOS 

di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia. Sementara dalam MoU yang 

ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M 

Saravanan pada 1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem 

Penempatan Satu Kanal atau One Channel System sebagai satu-satunya kanal legal. 
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Title Malaysia Setuju Integrasikan Sistem Perekrutan PMI dengan 

Indonesia 

Author _noname 

Media Republika Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://republika.co.id/berita/rfav29423/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-

pmi-dengan-indonesia 

Summary Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan Malaysia pada 

prinsipnya menyetujui untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan 

Indonesia. Langkah tersebut, menurut dia, agar kedua negara bisa memperoleh informasi 

masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Dalam diskusi dengan Indonesia, 

mereka menyarankan menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel 

System/OCS) di Indonesia untuk saat ini, kami, berpikir Kementerian Dalam Negeri 

menggunakan 'Maid Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak menyajikan informasi 

pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa 

(19/7/2022). Menurut dia, tidak ada dalam nota kesepakatan (MoU) antara Indonesia dan 

Malaysia tentang penghapusan MOS. 

 

 

 

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan Malaysia pada prinsipnya menyetujui 

untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan Indonesia. Langkah tersebut, 

menurut dia, agar kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) 

ke Malaysia."Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan menggunakan Sistem Penempatan 

Satu Kanal (One Channel System/OCS) di Indonesia untuk saat ini, kami, berpikir Kementerian Dalam 

Negeri menggunakan 'Maid Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak menyajikan informasi 

pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa 

(19/7/2022).Menurut dia, tidak ada dalam nota kesepakatan (MoU) antara Indonesia dan Malaysia 

tentang penghapusan MOS. MoU membuka jalan bagi masuknya pekerja migran Indonesia untuk bekerja 

di sektor lain di Malaysia, termasuk sektor domestik.Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Indonesia telah 

mengusulkan sistem tunggal yang memungkinkan kedua negara memiliki rincian pelamar kerja. Dengan 

Malaysia menggunakan MOS membuat Indonesia tidak memiliki akses rincian PMI yang masuk Malaysia 

untuk bekerja.Menurut dia, MoU bilateral Indonesia dan Malaysia masih relevan dan menegaskan 



 

63 

 

sebelumnya hanya ada "kebingungan". Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah mengeluarkan 

kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke 

Malaysia.Hal itu terjadi karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen MOS di Malaysia untuk 

mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia. Sementara dalam MoU yang ditandatangani 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 

1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu 

Kanal atau One Channel System sebagai satu-satunya kanal legal. 
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Title Ditahan Enam Bulan di Malaysia, PMI Asal Gresik Akhirnya 

Pulang 

Author _noname 

Media Radar Gersik Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Negative 

Link http://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/20/07/2022/ditahan-enam-bulan-di-malaysia-

pmi-asal-gresik-akhirnya-pulang 

Summary Bagaimana tidak, PMI asal pulau Bawean itu sebelumnya ditangkap oleh Polisi Diraja 

Malaysia dan dijebloskan selama enam bulan akibat tidak memiliki dokumen 

ketenagakerjaan. Bagaimana tidak, PMI asal pulau Bawean itu sebelumnya ditangkap oleh 

Polisi Diraja Malaysia dan dijebloskan selama enam bulan akibat tidak memiliki dokumen 

ketenagakerjaan. Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Pulau Bawean, Gresik, Nur Hayati, 45, 

atau yang lebih dikenal Sainiyah menangis saat bertemu dengan keluarganya di Kantor Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik. Kini, Sainiyah bisa bernafas lega karena berkat sinergi 

Disnaker Gresik dengan Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker). 

 

 

 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Pulau Bawean, Gresik, Nur Hayati, 45, atau yang lebih dikenal 

Sainiyah menangis saat bertemu dengan keluarganya di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik. 

Bagaimana tidak, PMI asal pulau Bawean itu sebelumnya ditangkap oleh Polisi Diraja Malaysia dan 

dijebloskan selama enam bulan akibat tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan.Kini, Sainiyah bisa 

bernafas lega karena berkat sinergi Disnaker Gresik dengan Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker). 

Perempuan tersebut, bisa dibebaskan lalu dijemput keluarganya di Wisma Atlet Jakarta. Selanjutnya, 

dikembalikan ke keluarganya dengan difasilitasi oleh Disnaker Gresik."Kejadian yang menimpa Sainiyah 

bisa menjadi pelajaran berharga, dan tidak terjadi lagi di Kabupaten Gresik," kata Bupati Gresik, Fandi 

Akhmad Yani, Selasa (19/07).Sainiyah sudah 20 tahun bekerja di Malaysia. Dirinya bekerja sebagai 

petugas cleaning service di Jalan Duta Kuala Lumpur. Saat sedang menunggu bus, tiba-tiba ditangkap oleh 

aparat Polisi Diraja Malaysia karena tidak memiliki dokumen lengkap kemudikan dijebloskan ke 

penjara.Setelah menjalani hukuman, warga asal Desa Gelam, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean itu 

menjalaninya selama enam bulan. Selanjutnya, diderpotasi ke Indonesia dan mengalami sakit.GRESIK - 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Pulau Bawean, Gresik, Nur Hayati, 45, atau yang lebih dikenal 

Sainiyah menangis saat bertemu dengan keluarganya di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik. 
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Bagaimana tidak, PMI asal pulau Bawean itu sebelumnya ditangkap oleh Polisi Diraja Malaysia dan 

dijebloskan selama enam bulan akibat tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan.Kini, Sainiyah bisa 

bernafas lega karena berkat sinergi Disnaker Gresik dengan Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker). 

Perempuan tersebut, bisa dibebaskan lalu dijemput keluarganya di Wisma Atlet Jakarta. Selanjutnya, 

dikembalikan ke keluarganya dengan difasilitasi oleh Disnaker Gresik."Kejadian yang menimpa Sainiyah 

bisa menjadi pelajaran berharga, dan tidak terjadi lagi di Kabupaten Gresik," kata Bupati Gresik, Fandi 

Akhmad Yani, Selasa (19/07).Sainiyah sudah 20 tahun bekerja di Malaysia. Dirinya bekerja sebagai 

petugas cleaning service di Jalan Duta Kuala Lumpur. Saat sedang menunggu bus, tiba-tiba ditangkap oleh 

aparat Polisi Diraja Malaysia karena tidak memiliki dokumen lengkap kemudikan dijebloskan ke 

penjara.Setelah menjalani hukuman, warga asal Desa Gelam, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean itu 

menjalaninya selama enam bulan. Selanjutnya, diderpotasi ke Indonesia dan mengalami sakit. 
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Title Malaysia Setujui Sistem Perekrutan PMI dengan Indonesia Author _noname 

Media Arah Kita Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.arahkita.com/news/read/35852/malaysia-setujui-sistem-perekrutan-pmi-

dengan-indonesia 

Summary Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan Malaysia pada 

prinsipnya menyetujui untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan 

Indonesia. 

 

 

 

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan Malaysia pada prinsipnya menyetujui 

untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan Indonesia.Langkah tersebut, menurut 

dia, agar kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) ke 

Malaysia."Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan menggunakan Sistem Penempatan 

Satu Kanal (One Channel System/OCS) di Indonesia . untuk saat ini, kami, berpikir Kementerian Dalam 

Negeri menggunakan 'Maid Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak menyajikan informasi 

pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa 

(19/07/2022).Menurut dia, tidak ada dalam nota kesepakatan (MoU) antara Indonesia dan Malaysia 

tentang penghapusan MOS. MoU membuka jalan bagi masuknya pekerja migran Indonesia untuk bekerja 

di sektor lain di Malaysia, termasuk sektor domestik.Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Indonesia telah 

mengusulkan sistem tunggal yang memungkinkan kedua negara memiliki rincian pelamar kerja. Dengan 

Malaysia menggunakan MOS membuat Indonesia tidak memiliki akses rincian PMI yang masuk Malaysia 

untuk bekerja.Menurut dia, MoU bilateral Indonesia dan Malaysia masih relevan dan menegaskan bahwa 

sebelumnya hanya ada "kebingungan".Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah mengeluarkan 

kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke 

Malaysia. Hal itu terjadi karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen MOS di Malaysia untuk 

mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia.Sementara dalam MoU yang ditandatangani 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 

1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu 

Kanal atau One Channel System sebagai satu-satunya kanal legal. 
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Title Kemnaker Setop Pengiriman TKI ke Malaysia, Ini 

Penyebabnya 

Author _noname 

Media Batam News Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.batamnews.co.id/berita-90930-kemnaker-setop-pengiriman-tki-ke-malaysia-

ini-penyebabnya.html 

Summary Pemerintah memutuskan untuk membekukan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia 

(TKI) ke Malaysia. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengemukakan ada bukti kuat 

bahwa Malaysia menerapkan sistem di luar kesepakatan bersama oleh kedua negara yakni 

system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Terlepas dari 

itu, sampai saat ini masih ada sejumlah pekerja migran yang tetap ingin bekerja di Malaysia 

karena iming-iming penghasilan yang lebih besar ketimbang di dalam negeri, apalagi jika 

dibandingkan di Indonesia. Sebagai informasi, gaji pekerja migran di Malaysia cukup 

bervariasi karena tidak semua pekerja ditempatkan pada satu tempat kerja. 

 

 

 

Pemerintah memutuskan untuk membekukan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke 

Malaysia. Keputusan tersebut diambil setelah negeri Jiran dianggap tidak menghormati nota 

kesepahaman yang diteken kedua negara.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengemukakan ada 

bukti kuat bahwa Malaysia menerapkan sistem di luar kesepakatan bersama oleh kedua negara yakni 

system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia.SMO telah membuat posisi 

pekerja migran Indonesia menjadi rentan tereksploitasi karena bertentangan dengan Undang-Undang 

(UU) 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, sistem itu juga tidak melaiui 

tahap pemberangkatan yang benar.Terlepas dari itu, sampai saat ini masih ada sejumlah pekerja migran 

yang tetap ingin bekerja di Malaysia karena iming-iming penghasilan yang lebih besar ketimbang di dalam 

negeri, apalagi jika dibandingkan di Indonesia.Sebagai informasi, gaji pekerja migran di Malaysia cukup 

bervariasi karena tidak semua pekerja ditempatkan pada satu tempat kerja. Ada beberapa yang menjadi 

pekerja pabrik, ada pula yang menjadi asisten rumah tangga.Untuk profesi asisten rumah tangga, pekerja 

bisa mendapatkan gaji sekitar RM 1.200 atau setara Rp 4 juta per bulan tanpa potongan apa 

pun.Sementara bagi TKI yang bekerja di sektor industri, akan mendapatkan gaji yang dihitung per jam. 

Adapun minimal gaji TKI untuk sektor industri manufaktur sebesar RM 3.429 atau sekitar Rp 12 juta. 
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Title Malaysia Agrees to Integrate PMI Recruitment System with 

Indonesia 

Author Allene 

Media Indonesia Postsen Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://indonesia.postsen.com/news/107770/Malaysia-Agrees-to-Integrate-PMI-

Recruitment-System-with-Indonesia.html 

Summary REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR- Malaysia's Minister of Human Resources M Saravanan 

said Malaysia had agreed in principle to integrate the migrant worker recruitment system 

with Indonesia. This step, according to him, is so that the two countries can obtain 

information on the entry of Indonesian migrant workers (PMI) into Malaysia. "In discussions 

with Indonesia, they suggested using the One Channel System (OCS) in Indonesia for now, 

we think the Ministry of Home Affairs is using ' Maid Online System ' (MOS) which Indonesia 

claims does not provide information on workers from Indonesia entering Malaysia," 

Saravanan was quoted as saying Named, Tuesday (19/7/2022). According to him, there is 

nothing in the memorandum of understanding (MoU) between Indonesia and Malaysia 

regarding the abolition of MOS. 

 

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR - Malaysia's Minister of Human Resources M Saravanan said Malaysia 

had agreed in principle to integrate the migrant worker recruitment system with Indonesia. This step, 

according to him, is so that the two countries can obtain information on the entry of Indonesian migrant 

workers (PMI) into Malaysia."In discussions with Indonesia, they suggested using the One Channel 

System (OCS) in Indonesia for now, we think the Ministry of Home Affairs is using ' Maid Online System ' 

(MOS) which Indonesia claims does not provide information on workers from Indonesia entering 

Malaysia," Saravanan was quoted as saying Named, Tuesday (19/7/2022).According to him, there is 

nothing in the memorandum of understanding (MoU) between Indonesia and Malaysia regarding the 

abolition of MOS. The MoU paved the way for the entry of Indonesian migrant workers to work in other 

sectors in Malaysia, including the domestic sector.He further said that Indonesia had proposed a single 

system that would allow both countries to have details of job applicants. With Malaysia using MOS, 

Indonesia does not have access to PMI details who enter Malaysia for work.According to him, the bilateral 

MoU between Indonesia and Malaysia is still relevant and emphasized that previously there was only 

"confusion". On July 13, the Indonesian government issued a policy to temporarily stop sending 

Indonesian migrant workers for all sectors to Malaysia.This happened because there was still the use of 

the MOS recruitment method in Malaysia to employ domestic sector PMIs from Indonesia. Meanwhile, 

in the MoU signed by the Minister of Manpower Ida Fauziyah and the Minister of Human Resources of 

Malaysia M Saravanan on April 1, 2022, it was agreed that the placement of PMI in the domestic sector 

in Malaysia through the One Channel Placement System or One Channel System as the only legal channel. 
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Title Indonesia dan Malaysia Sepakati Integrasikan Sistem 

Perekrutan PMI 

Author Rahman Asmardika 

Media Okezone Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://news.okezone.com/read/2022/07/20/18/2632819/indonesia-dan-malaysia-

sepakati-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi 

Summary Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan negaranya pada 

prinsipnya menyetujui untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan 

Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar kedua negara bisa memperoleh 

informasi masuknya pekerja migran Indonesia ke Malaysia. "Dalam diskusi dengan 

Indonesia, mereka menyarankan menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One 

Channel System/OCS) di Indonesia. Untuk saat ini, kami, berpikir Kementerian Dalam Negeri 

menggunakan 'Maid Online System' yang Indonesia klaim tidak menyajikan informasi 

pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa 

(19/7/2022). 

 

 

 

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan negaranya pada prinsipnya 

menyetujui untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan Indonesia.Menurutnya, 

langkah tersebut diperlukan agar kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya pekerja migran 

Indonesia ke Malaysia."Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan menggunakan Sistem 

Penempatan Satu Kanal (One Channel System/OCS) di Indonesia. untuk saat ini, kami, berpikir 

Kementerian Dalam Negeri menggunakan 'Maid Online System' yang Indonesia klaim tidak menyajikan 

informasi pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa 

(19/7/2022).Menurut dia, tidak ada dalam nota kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia tentang 

penghapusan MOS. MoU membuka jalan bagi masuknya pekerja migran Indonesia untuk bekerja di 

sektor lain di Malaysia, termasuk sektor domestik.Lebih lanjut Saravanan mengatakan bahwa Indonesia 

telah mengusulkan sistem tunggal yang memungkinkan kedua negara memiliki rincian pelamar kerja. 

Dengan Malaysia menggunakan MOS membuat Indonesia tidak memiliki akses rincian PMI yang masuk 

Malaysia untuk bekerja.Menurut dia, MoU bilateral Indonesia dan Malaysia masih relevan dan 

menegaskan bahwa sebelumnya hanya ada "kebingungan".Dilansir dari ANTARA, Pemerintah Indonesia 
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pada 13 Juli lalu telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja 

migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia. Hal itu terjadi karena masih ditemukan penggunaan 

metode rekrutmen MOS di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor domestik dari 

Indonesia.Sementara dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan 

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 disepakati penempatan PMI 

sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System sebagai 

satu-satunya kanal legal. 
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Title Malaysia Setuju Integrasikan Sistem Perekrutan PMI dengan 

Indonesia 

Author _noname 

Media Harian Aceh Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.harianaceh.co.id/2022/07/20/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-

perekrutan-pmi-dengan-indonesia 

Summary Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan Malaysia pada 

prinsipnya menyetujui untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan 

Indonesia. Langkah tersebut, menurut dia, agar kedua negara bisa memperoleh informasi 

masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Dalam diskusi dengan Indonesia, 

mereka menyarankan menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel 

System/OCS) di Indonesia untuk saat ini, kami, berpikir Kementerian Dalam Negeri 

menggunakan 'Maid Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak menyajikan informasi 

pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa 

(19/7/2022). Menurut dia, tidak ada dalam nota kesepakatan (MoU) antara Indonesia dan 

Malaysia tentang penghapusan MOS. 

 

 

 

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan Malaysia pada prinsipnya menyetujui 

untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan Indonesia. Langkah tersebut, 

menurut dia, agar kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) 

ke Malaysia."Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan menggunakan Sistem Penempatan 

Satu Kanal (One Channel System/OCS) di Indonesia untuk saat ini, kami, berpikir Kementerian Dalam 

Negeri menggunakan 'Maid Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak menyajikan informasi 

pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa 

(19/7/2022).Menurut dia, tidak ada dalam nota kesepakatan (MoU) antara Indonesia dan Malaysia 

tentang penghapusan MOS. MoU membuka jalan bagi masuknya pekerja migran Indonesia untuk bekerja 

di sektor lain di Malaysia, termasuk sektor domestik.Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Indonesia telah 

mengusulkan sistem tunggal yang memungkinkan kedua negara memiliki rincian pelamar kerja. Dengan 

Malaysia menggunakan MOS membuat Indonesia tidak memiliki akses rincian PMI yang masuk Malaysia 

untuk bekerja.Menurut dia, MoU bilateral Indonesia dan Malaysia masih relevan dan menegaskan 
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sebelumnya hanya ada "kebingungan". Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah mengeluarkan 

kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke 

Malaysia.Hal itu terjadi karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen MOS di Malaysia untuk 

mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia. Sementara dalam MoU yang ditandatangani 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 

1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu 

Kanal atau One Channel System sebagai satu-satunya kanal legal. 
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Title Apakah Kamu Penerima BSU Tahun 2022, Daftar Di Link ini - 

Zonanusantara.com 

Author Awstyn 

Xaverio 

Media Zonanusantara.com Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://zonanusantara.com/apakah-kamu-penerima-bsu-tahun-2022-daftar-di-link-ini 

Summary Apakah kamu termasuk buruh/pekerja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan BSU 

tahun 2022? Pemerintah menyalurkan bansos ini selama tahun 2022 kepada para penerima 

manfaat. Inilah syarat bagi penerima BSU tahun 2022 seperti dilansir dari website 

Kemnaker.go.id(19/07/2022) : Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan 

NIK Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 

2021 Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Bagaimana cara cek nama 

penerima manfaat BSU tahun 2022? 

 

Apakah kamu termasuk buruh/pekerja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan BSU tahun 2022? 

Silakan baca persyaratan dan cara mendaftarkan diri untuk mendapatkan BSU 2022.Zonanusantara.com 

- Pemerintah memberikan bantuan subsidi upah (BSU) berupa subsidi gaji atau upah bagi para 

pekerja/buruh. Tujuan BSU untuk meningkatkan kemampuan ekonomi para penerima manfaat tersebut 

selama pandemi.Adapun penyaluran bantuan subsidi tahun ini diberikan dengan nilai sebesar Rp 

500.000,-/bulan selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp 1.000.000,-. Pemerintah 

menyalurkan bansos ini selama tahun 2022 kepada para penerima manfaat.Apakah Anda termasuk 

penerima BSU? Inilah syarat bagi penerima BSU tahun 2022 seperti dilansir dari website 

Kemnaker.go.id(19/07/2022) : Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK Peserta 

aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 2021 Mempunyai Gaji/Upah 

paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau 

kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan 

Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas 

hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 

dibulatkan menjadi Rp 4.800.000 Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan 

pemerintah Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, 

properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data 

sektoral BPJSTK).Bagaimana cara cek nama penerima manfaat BSU tahun 2022? Ikuti langkah-langkah 

berikut ini: Akses situs Kemnaker.go.id. Segera daftarkan akun jika Anda belum memiliki akun. Lengkapi 

pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor 

handphone Anda. Setelah proses pendaftaran selesai, silakan login ke dalam akun Anda. Lengkapi profil 

biodata diri Anda berupa foto profil, status pernikahan dan tipe lokasi.Cek selalu pemberitahuan untuk 

mendapatkan notifikasi apakah kamu terdaftar atau tidak terdaftar atau. Jika terdaftar, Anda akan 

mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada 

Kementerian Ketenagakerjaan.Bagi penerima manfaat BSU, Anda akan mendapatkan notifikasi apabila 

dana Bantuan Subsidi Upah telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) Anda. 
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Title BSU 2022 Cair Akhir Juli? Ini Pesan Menaker Ida Fauziyah untuk 

Penerima Bantuan Subsidi Upah 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793929898/bsu-2022-cair-akhir-juli-ini-pesan-

menaker-ida-fauziyah-untuk-penerima-bantuan-subsidi-upah 

Summary Meski belum ada kepastian tanggal BSU 2022 kapan cair, tetapi dengan pesan dari Menaker 

Ida Fauziyah diharapkan bisa sedikit mengobati rasa penasaran dari para penerima Bantuan 

Subsidi Upah. Selain itu, pernyataan dari Menaker Ida Fauziyah juga menjadi pertanda 

bahwa BSU BPJS Ketenagakerjaan itu ada dan tidak dibatalkan penyalurannya. : BSU 2022 

Cair Sebentar Lagi? - Mendekati akhir Juli, BSU 2022 kapan cair masih menjadi pertanyaan 

yang hangat diperbincangkan. Siapkan NIK KTP untuk Cek Kabar Terbaru. 

 

 

 

- Mendekati akhir Juli, BSU 2022 kapan cair masih menjadi pertanyaan yang hangat 

diperbincangkan.Meski belum ada kepastian tanggal BSU 2022 kapan cair, tetapi dengan pesan dari 

Menaker Ida Fauziyah diharapkan bisa sedikit mengobati rasa penasaran dari para penerima Bantuan 

Subsidi Upah.Selain itu, pernyataan dari Menaker Ida Fauziyah juga menjadi pertanda bahwa BSU BPJS 

Ketenagakerjaan itu ada dan tidak dibatalkan penyalurannya.: BSU 2022 Cair Sebentar Lagi? Siapkan NIK 

KTP untuk Cek Kabar TerbaruSeperti diketahui, Kemnaker telah memberikan pernyataan jika Bantuan 

Subsidi Upah kembali diberikan kepada para buruh atau pekerja di tahun 2022.Program BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 dalam upaya pemerintah meningkatkan ekonomi dan daya beli masyarakat pasca 

menurunnya pandemi COVID-19."Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, pemerintah (melalui 

Kemnaker) kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji atau Upah (BSU) bagi pekerja atau buruh di tahun 

2022," Tulis Kemnaker melalui laman resmi Instagram milik Kementerian KetenagakerjaanProgram BSU 

BPJS Ketenagakerjaan pertama kali dikeluarkan pada tahun 2020, disaat pandemi COVID-19 meningkat 

di Indonesia.Dengan tujuan yang sama yaitu meringankan beban para pekerja atau buruh yang 

terdampak Covid-19 serta untuk meningkatkan daya beli masyarakat. 
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Title Daftar UMK 2022 di Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, 

LENGKAP dengan Nominalnya 

Author _noname 

Media Portal Jember Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165052459/daftar-umk-2022-

di-seluruh-kabupaten-dan-kota-di-jawa-barat-lengkap-dengan-nominalnya 

Summary Kota Banjar: Rp1.852.099,52. Demikian informasi tentang daftar lengkap UMK di Jawa Barat 

2022. Lantas berapa UMK di Provinsi Jawa Barat?. 

 

 

 

Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) adalah upah terendah yang harus dibayarkan para pemberi 

kerja atau pengusaha kepada para pegawai, karyawan atau buruh.Merujuk Pasal 25 Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah minimum terdiri dari upah minimum 

provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).Berdasarkan Amanat dari Pasal 31 PP 

Pengupahan, penetapan UMK tidak boleh lebih rendah dari nilai UMP.Sementara, bagi Kabupaten atau 

Kota yang tidak memiliki UMK, Pasal 32 PP Pengupahan mengharuskan untuk menggunakan UMP sebagai 

patokan.Lantas berapa UMK di Provinsi Jawa Barat?Dilansir PortalJember. com dari Instagram Kemnaker, 

berikut ini daftar lengkap UMK Provinsi Jawa Barat.1. Kota Bekasi: Rp4.816.921,172. Kabupaten 

Karawang: Rp4.798.312,003. Kabupaten Bekasi: Rp4.791.843,904. Kota Depok: Rp4.377.231,935. Kota 

Bogor: Rp4.330.249,576. Kabupaten Bogor: Rp4.217.206,007. Kabupaten Purwakarta: Rp4.173.568,618. 

Kota Bandung: Rp3.774.860,789. Kota Cimahi: Rp3.272.668,5010. Kabupaten Bandung Barat: 

Rp3.248.283,2811. Kabupaten Sumedang: Rp3.241.929,6712. Kabupaten Bandung: Rp3.241.929,6713. 

Kabupaten Sukabumi: Rp3.125.444,7214. Kabupaten Subang: Rp3.064.218,0815. Kabupaten Cianjur: 

Rp2.699.814,4016. Kabupaten Sukabumi: Rp2.562.434,0117. Kabupaten Indramayu: Rp2.391.567,1518. 

Kota Tasikmalaya: Rp 2.363.389,6719. Kabupaten Tasikmalaya: Rp2.326.772,4620. Kota Cirebon: 

Rp2.304.943,5121. Kabupaten Cirebon: Rp2.279.982,7722. Kabupaten Majalengka: Rp2.027.619,0423. 

Kabupaten Garut: Rp1.975.220,9224. Kabupaten Kuningan: Rp1.908.102,1725. Kabupaten Ciamis: 

Rp1.897.867,1426. Kabupaten Pangandaran: Rp1.884.364,0827. Kota Banjar: Rp1.852.099,52Demikian 

informasi tentang daftar lengkap UMK di Jawa Barat 2022.Daftar ini bisa dipakai sebagai acuan untuk 

melakukan penawaran gaji saat wawancara kerja, khususnya di perusahaan yang berada di wilayah Jawa 

Barat. 
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Title BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Bakal Cair 

Rp1 Juta, Simak Prosesnya! 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783930318/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-bakal-cair-rp1-juta-simak-prosesnya 

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menggulirkan BSU 

BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 setelah dua tahun sebelumnya sukses 

tersalurkan. BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 bakal cair kembali tahun ini 

dengan nilai Rp1 juta kepada para pekerja yang memenuhi kriteria sebagaimana telah 

dipersyaratkan. 

 

 

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menggulirkan BSU BLT subsidi 

gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 setelah dua tahun sebelumnya sukses tersalurkan.BSU BLT subsidi 

gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 bakal cair kembali tahun ini dengan nilai Rp1 juta kepada para pekerja 

yang memenuhi kriteria sebagaimana telah dipersyaratkan.Program BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 rencananya akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja yang memenuhi syarat. 

Artinya, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp8,8 triliun untuk program bantuan subsidi upah 

ini.Mengingat jumlah pekerja calon penerima dana tersebut, tentunya pihak penyelenggara, dalam hal 

ini Kemnaker harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan seksama sebelum proses penyaluran dana 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 dilakukan.Bisa jadi persiapan tersebut yang menjadi 

penyaluran BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 tak kunjung tiba. Pekerja calon penerima 

pun tak henti-hentinya menanyakan kabar pencairan dana bantuan langsung tunai tersebut.Terkini, 

Kemnaker merilis pernyataan terkait proses penyaluran dana yang melibatkan sejumlah pihak sebagai 

mitranya. Salah satunya, mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan.Lalu, 

Kemnaker juga perlu melakukan tinjauan ulang terhadap data pekerja dengan mitra penyedia data 

tenaga kerja, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 
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Title Demo UMP, Buruh Desak Anies Banding PTUN Author _noname 

Media Republik Merdeka Jakarta Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.rmoldkijakarta.id/demo-ump-buruh-desak-anies-banding-ptun 

Summary Seperti diketahui, PTUN DKI mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 

Jakarta terkait pembatalan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang dilakukan 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dengan demikian, UMP di Jakarta batal naik 5,1 

persen atau sebesar Rp225.667. PTUN Jakarta juga meminta para tergugat membayar biaya 

perkara sebesar Rp642.000. Ketua PERDA KSPI DKI Jakarta, Winarso, mewakili massa aksi 

mendesak Gubernur Anies melakukan banding demi kesejahteraan kaum buruh. Namun 

Gubernur Anies telah mengirimkan surat ke Menaker untuk penyesuaian upah. "Kami datang 

ke sini adalah berharap agar pak gubernur mau melakukan upaya banding secepatnya," 

katanya seperti dikutip redaksi. 

 

 

 

Seperti diketahui, PTUN DKI mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta terkait 

pembatalan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan.Dengan demikian, UMP di Jakarta batal naik 5,1 persen atau sebesar Rp225.667. PTUN Jakarta 

juga meminta para tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp642.000.Ketua PERDA KSPI DKI Jakarta, 

Winarso, mewakili massa aksi mendesak Gubernur Anies melakukan banding demi kesejahteraan kaum 

buruh."Kami datang ke sini adalah berharap agar pak gubernur mau melakukan upaya banding 

secepatnya," katanya seperti dikutip redaksi.Winarso memahami perusahaan sempat mengalami 

kesulitan dalam membayar upah akibat terhantam Pandemi Covid-19. Namun Gubernur Anies telah 

mengirimkan surat ke Menaker untuk penyesuaian upah."Jadi kalau menurut kami angka yang sudah 

direvisi oleh Gubernur, ditetapkan oleh Gubernur, sangat berdasar dan sudah dengan kajian-kajian yang 

mendalam," pungkasnya. 
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Title Alasan Dibalik Kebijakan Setop Pengiriman TKI ke Malaysia Author _noname 

Media Sukabumi Update Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://sukabumiupdate.com/posts/103205/alasan-dibalik-kebijakan-setop-pengiriman-tki-

ke-malaysia 

Summary Pemerintah Indonesia resmi menghentikan pengiriman semua sektor tenaga kerja Indonesia 

atau TKI ke Malaysia. Kebijakan ini menyusul pelanggaran kesepakatan yang dilakukan 

Malaysia terkait perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor 

domestik. Mengutip tempo.co, sejak 13 juli 2022, pemerintah RI telah memutuskan untuk 

menghentikan Kerjasama pengiriman Pekerja Migran Indonesia disingkat PMI ke Malaysia. 

Hal ini berdasarkan temuan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono bahwa terdapat 

aktivitas pengiklanan pekerja domestik asal Indonesia di media sosial. 

 

 

 

Pemerintah Indonesia resmi menghentikan pengiriman semua sektor tenaga kerja Indonesia atau TKI ke 

Malaysia. Kebijakan ini menyusul pelanggaran kesepakatan yang dilakukan Malaysia terkait perekrutan 

dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik.Mengutip tempo.co, sejak 13 juli 2022, 

pemerintah RI telah memutuskan untuk menghentikan Kerjasama pengiriman Pekerja Migran Indonesia 

disingkat PMI ke Malaysia. Akibatnya, puluhan ribu calon PMI masih menunggu kepastian berangkat 

menuju negeri jiran tersebut.AdvertisementSebagaimana diketahui, poin pelanggaran yang dimaksud 

adalah berkaitan dengan Undang-undang No 18 tahun 2017 terkait Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia. Yang menjadi permasalahan adalah dengan adanya Sistem Maid Online(SMO) yang 

beredar.Cara kerja sistem ini adalah dengan menempatkan pekerja migran secara langsung (direct hiring) 

tanpa melalui perantara agensi. Adanya sistem ini mereduksi kesempatan pekerja migran untuk cepat 

mendapatkan pekerjaan, selain itu juga membuat posisi dari pekerja migran semakin rentan untuk 

tereksploitasi.Hal ini berdasarkan temuan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono bahwa 

terdapat aktivitas pengiklanan pekerja domestik asal Indonesia di media sosial. Padahal mekanisme 

seperti itu tidak pernah disepakati melalui MoU Penempatan & Perlindungan PMI di Malaysia.Padahal 

baru 1 april 2022 silam Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia menandatangani MoU terkait 

Penempatan dan Perlindungan PMI sector domestik di Malaysia. Pada penandatanganan tersebut 

disaksikan pula oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri 
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Yaakob.AdvertisementSehingga dengan adanya temuan SMO yang beredar, sangat mencederai itikad 

baik kedua negara yang telah terjalin sebelumnya. Melalui sistem satu kanal/one channel system, 

seharusnya itulah satu-satunya mekanisme resmi dalam perekrutan dan penempatan PMI sektor 

domestik di Malaysia. Bahkan SMO yang berjalan tersebut dikelola oleh Kementerian dalam Negeri 

Malaysia sendiri melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.Melalui akun media sosial resmi Kementeriannya, 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menuturkan saat ini sistem penempatan PMI sektor domestik 

di Malaysia masih belum sesuai dengan ketentuan MoU yang telah disepakati. "Namun kami optimis hal 

ini dapat segera diselesaikan, sehingga kesepakatan sebagaimana tercantum dalam MoU tersebut dapat 

terimplementasi dengan baik."Sebagaimana diketahui, adanya PMI telah dianggap sebagai pahlawan 

devisa negara. Pada 2021 silam saja, jumlah kiriman uang PMI dari luar negeri adalah sebesar 4.537 US$. 

Dengan jumlah fantastis tersebut, keberadaan PMI dalam pembangunan ekonomi negara menjadi sangat 

signifikan.Mengutip data dari Bank Indonesia, jumlah PMI di Malaysia menjadi yang terbanyak dengan 

1.628.000 orang atau setara 50,03% dari total keseluruhan Pekerja Migran Indonesia. Setelah Malaysia, 

disusul dengan Arab Saudi di posisi kedua dengan 833. 000 PMI. Kemudian ada Taiwan(290.000), Hong 

kong (281.000), serta Singapura di posisi kelima dengan 91.000 PMI.Pihak Kemnaker RI juga 

menambahkan bahwa rekomendasi penghentian sementara untuk penempatan PMI di Malaysia berasal 

dari KBRI di Kuala Lumpur. Selain itu, keputusan tersebut juga telah disampaikan secara resmi kepada 

Kementerian Sumber Daya Manusia Pemerintah Malaysia.Melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Ida 

Fauziyah menjelaskan bahwa penghentian pengiriman pekerja migran ke Malaysia ini berlangsung hingga 

adanya klarifikasi dari Pemerintah Malaysia, termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO 

sebagai jalur penempatan PMI. 
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Title Demo UMP DKI, Buruh Minta Anies Baswedan Melawan di 

PTUN 

Author AHMAD ALFIAN 

Media Republik Merdeka Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Negative 

Link http://politik.rmol.id/read/2022/07/20/540819/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-

baswedan-melawan-di-ptun 

Summary Politik Massa yang tergabung dalam aliansi buruh menggelar aksi demonstrasi di Balaikota 

DKI Jakarta untuk meminta Gubernur Anies Baswedan banding atas putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN), Rabu (20/7). Seperti diketahui, PTUN DKI mengabulkan gugatan 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta terkait pembatalan revisi Upah Minimum 

Provinsi (UMP) 2022 yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dengan 

demikian, UMP di Jakarta batal naik 5,1 persen atau Rp 225. 667 dari nomonal sebelumnya. 

PTUN Jakarta juga meminta para tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 642.000. 

Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, Winarso mewakili massa aksi mendesak Gubernur Anies 

melakukan banding demi kesejahteraan kaum buruh. 

 

 

 

Politik Massa yang tergabung dalam aliansi buruh menggelar aksi demonstrasi di Balaikota DKI Jakarta 

untuk meminta Gubernur Anies Baswedan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), 

Rabu (20/7).Seperti diketahui, PTUN DKI mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 

Jakarta terkait pembatalan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang dilakukan Gubernur DKI 

Jakarta Anies Baswedan.Dengan demikian, UMP di Jakarta batal naik 5,1 persen atau Rp 225. 667 dari 

nomonal sebelumnya. PTUN Jakarta juga meminta para tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 

642.000.Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, Winarso mewakili massa aksi mendesak Gubernur Anies 

melakukan banding demi kesejahteraan kaum buruh."Kami datang ke sini berharap agar Pak Gubernur 

mau melakukan upaya banding secepatnya," kata Winarso.Winarso memahami perusahaan sempat 

mengalami kesulitan dalam membayar upah akibat hantaman pandemi Covid-19. Namun ia tak 

menampik bahwa Gubernur Anies sudah mengirimkan surat ke Menaker untuk penyesuaian upah."Jadi 

kalau menurut kami, angka yang sudah direvisi dan ditetapkan oleh gubernur sangat berdasar dan sudah 

dengan kajian-kajian yang mendalam," pungkasnya. 
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Title BSU 2022 Jadi Cair Tidak? 2 Tanda Ini Bantuan Subsidi Upah Anda 

Masuk Rekening, Selengkapnya! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793930149/bsu-2022-jadi-cair-tidak-2-tanda-ini-

bantuan-subsidi-upah-anda-masuk-rekening-selengkapnya 

Summary Simak informasi seputar BSU 2022, berikut 2 tanda BSU Anda masuk rekening secara 

lengkap. Serta cara untuk mengeceknya. BSU kapan cair hingga jadi cair atau tidak masih 

menjadi pertanyaan masyarakat yang menunggu Bantuan Subsidi Upah. Seperti apa yang 

disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, bahwa proses pencairan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan masih berlangsung hingga saat ini. : BSU 2022 Cair Akhir Juli? 

 

 

 

Simak informasi seputar BSU 2022, berikut 2 tanda BSU Anda masuk rekening secara lengkap. Serta cara 

untuk mengeceknya.BSU kapan cair hingga jadi cair atau tidak masih menjadi pertanyaan masyarakat 

yang menunggu Bantuan Subsidi Upah.Seperti apa yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, 

bahwa proses pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan masih berlangsung hingga saat ini.: BSU 2022 Cair 

Akhir Juli? Ini Pesan Menaker Ida Fauziyah untuk Penerima Bantuan Subsidi UpahBahkan seiring 

dilakukannya pendataan, para peserta Bantuan Subsidi Upah kian bertambah, sebelumnya Kemnaker 

telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,8 triliun.Namun dengan bertambahnya peserta setelah 

dilakukan pendataan, kemungkinan anggaran akan naik menjadi Rp14,4 triliun."Pemerintah telah 

mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,8 Triliun karena pertambahan jumlah peserta BPJS 

Ketenagakerjaan bisa saja jumlah Rp8,8 Triliun ini akan meningkat kurang lebih Rp14,4 triliun," 

lanjutnyaMeski belum ada kepastian BSU 2022 kapan cair, namun ciri-ciri di bawah ini akan menjadi 

tanda jika BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta masuk rekening. 
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Title Buntut UMP DKI! Diketok Anies Dibatalkan PTUN, Buruh 

Teriak 

Author Berita Baru 

Media Beritabaru.news Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Negative 

Link http://beritabaru.news/buntut-ump-dki-diketok-anies-dibatalkan-ptun-buruh-teriak-

123799.html 

Summary Foto: Buruh mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan ajukan banding atas putusan PTUN soal UMP. Buruh mendesak Gubernur DKI 

Jakarta Anies Baswedan menolak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta 

atas Gugatan APINDO terhadap Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1517 Tahun 2021 

Tentang UMP Tahun 2022. Dan sampai ada banding serta keputusan tetap atas hasil PTUN 

tersebut, buruh juga menuntut UMP tetap dibayarkan sebesar Rp4.641.854. Seperti 

diketahui, PTUN DKI Jakarta membatalkan keputusan Anies terkait penetapan upah tahun 

2022 sebesar Rp 4.641.854. Artinya, Anies tetap harus menetapkan UMP sebesar Rp 

4.573.845. 

 

Foto: Buruh mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

ajukan banding atas putusan PTUN soal UMP. (Tiara Aliya Azzahra/detikcom)Jakarta, CNBC Indonesia - 

Hari ini, Rabu (19/7/2022) buruh menggelar aksi unjuk rasa ke Balaikota DKI Jakarta. Buruh mendesak 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI 

Jakarta atas Gugatan APINDO terhadap Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1517 Tahun 2021 Tentang 

UMP Tahun 2022.Dan sampai ada banding serta keputusan tetap atas hasil PTUN tersebut, buruh juga 

menuntut UMP tetap dibayarkan sebesar Rp4.641.854.Seperti diketahui, PTUN DKI Jakarta membatalkan 

keputusan Anies terkait penetapan upah tahun 2022 sebesar Rp 4.641.854. Artinya, Anies tetap harus 

menetapkan UMP sebesar Rp 4.573.845. Tak lagi ada kenaikan sekitar Rp 225. 000 sebagaimana 

diputuskan Anies sebelumnya saat merevisi kenaikan UMP. Dimana keputusan Anies itu sebelumnya 

lebih tinggi dari rekomendasi pemerintah pusat."Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan 

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi 

tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021," tulis keputusan hakim tercantum di Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN DKI Jakarta, dikutip Kamis (14/7/2022).Lebih lanjut PTUN 

memerintahkan Anies mencabut keputusannya."Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Surat 

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

Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 dan Menyatakan Keputusan Gubernur Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 19 

November 2021 berlaku dan mengikat," tulis SIPP PTUN Jakarta.Kalangan buruh menolak keputusan 

PTUN yang menurunkan UMP 2022 dari dari Rp 4.641.854 menjadi Rp Rp. 4.573.845. Mereka beralasan 

buruh akan semakin susah karena upahnya yang diturunkan."KSPI meminta Gubernur Anies melakukan 

perlawanan banding terhadap putusan PTUN. Bilamana Gubernur Anies tidak melakukan banding, maka 

kaum buruh akan melakukan aksi besar-besaran," kata Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said 

Iqbal kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (20/7/2022).Sebelumnya, keputusan Anies menaikkan UMP 

melampaui rekomendasi pusat juga mengundang polemik.Semula, Anies menetapkan kenaikan UMP 

2022 sebesar Rp 37.749 atau 0,85% menjadi Rp4.453.935 per bulan.Namun, keputusannya itu 
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mengundang protes keras dari kalangan buruh. Mereka berkali-kali mengadakan aksi unjuk rasa di depan 

Balaikota DKI Jakarta."KSPI minta gubernur di seluruh Indonesia dalam menetapkan upah minimum baik 

UMP maupun UMK 2022 harus mengacu UU 13 tahun 2003 dan PP 78 2015, dengan kata lain seluruh 

gubernur di wilayah RI wajib mencabut SK perihal UMP termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan," 

kata Iqbal saat buruh protes keputusan UMP di akhir tahun lalu.Buruh menilai kenaikan upah yang 

ditetapkan pemerintah itu terlalu kecil. Awalnya buruh menuntut kenaikan 10%, kemudian dipangkas 

dengan meminta kenaikan 4-5%."Agar dinaikkan upah 4-5% baik upah minimum provinsi dan upah 

minimum kota, kami ada angka kompromi 4-5% di wilayah RI. Gubernur Anies Baswedan harus 

mengubah SK tersebut, Bupati dan Walikota yang belum mengeluarkan UMK kami minta naikkan 4-5%," 

ujar Iqbal.Anies malah kemudian menaikkan UMP DKI tahun 2022 melampaui tuntutan buruh. Yaitu, 

sebesar 5,1% atau senilai Rp 225. 667 melalui Keputusan Gubernur No 1517/2021 tentang UMP 

2022."Perusahaan yang melanggar ketentuan dalam diktum ketiga, keempat dan kelima dikenakan 

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," begitu instruksi Anies dalam 

keputusannya."Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP yang ditetapkan dalam 

diktum kesatu," lanjut keputusan Anies.Putusan Anies itu kemudian mengundang reaksi buruh di daerah 

lain dan menuntut pemerintah daerah setempat melakukan hal serupa. Diantaranya, pada Januari 2022, 

buruh menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur Banten dan Barat.Kini, putusan tersebut 

dimentahkan PTUN dan mengabulkan gugatan pengusaha melalui APINDO.Keputusan ini kemudian 

memunculkan tanda tanya mengenai nasib upah yang sudah diterima buruh sejak bulan Januari 

2022."Selama ini ada yang melaksanakan Kepgub Nomor 1517/2021, ada yang nunggu keputusan. Lalu 

gimana yang sudah melaksanakan, apa harus ditarik kembali? Ikuti perusahaan masing-masing. Kalau 

regulasi (umum) balik lagi (ikut PTUN), kalau perusahaan ya sudah lain hal. Kami nggak masuk (aturan 

perusahaan) harus dikembalikan, masing-masing punya kebijakan," kata Wakil Ketua DPP APINDO DKI 

Jakarta Nurjaman kepada CNBC Indonesia dikutip Rabu, (20/7/2022).[Gambas:Video CNBC]Artikel 

Selanjutnya Usai 'Disentil' Jokowi, Menaker: Aturan JHT Bakal Direvisi 
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Title Buntut UMP DKI! Diketok Anies Dibatalkan PTUN, Buruh Teriak Author redaksi 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20220720122554-4-357035/buntut-ump-dki-

diketok-anies-dibatalkan-ptun-buruh-teriak 

Summary Buruh mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta atas Gugatan APINDO terhadap Keputusan Gubernur DKI 

Jakarta No. 1517 Tahun 2021 Tentang UMP Tahun 2022. Dan sampai ada banding serta 

keputusan tetap atas hasil PTUN tersebut, buruh juga menuntut UMP tetap dibayarkan 

sebesar Rp4.641.854. Seperti diketahui, PTUN DKI Jakarta membatalkan keputusan Anies 

terkait penetapan upah tahun 2022 sebesar Rp 4.641.854. Artinya, Anies tetap harus 

menetapkan UMP sebesar Rp 4.573.845. Tak lagi ada kenaikan sekitar Rp 225. 000 

sebagaimana diputuskan Anies sebelumnya saat merevisi kenaikan UMP. 

 

Hari ini, Rabu (19/7/2022) buruh menggelar aksi unjuk rasa ke Balaikota DKI Jakarta. Buruh mendesak 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI 

Jakarta atas Gugatan APINDO terhadap Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1517 Tahun 2021 Tentang 

UMP Tahun 2022.Dan sampai ada banding serta keputusan tetap atas hasil PTUN tersebut, buruh juga 

menuntut UMP tetap dibayarkan sebesar Rp4.641.854.Seperti diketahui, PTUN DKI Jakarta membatalkan 

keputusan Anies terkait penetapan upah tahun 2022 sebesar Rp 4.641.854. Artinya, Anies tetap harus 

menetapkan UMP sebesar Rp 4.573.845. Tak lagi ada kenaikan sekitar Rp 225. 000 sebagaimana 

diputuskan Anies sebelumnya saat merevisi kenaikan UMP. Dimana keputusan Anies itu sebelumnya 

lebih tinggi dari rekomendasi pemerintah pusat.ADVERTISEMENTSCROLL TO RESUME 

CONTENT"Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021," tulis 

keputusan hakim tercantum di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN DKI Jakarta, dikutip 

Kamis (14/7/2022).Lebih lanjut PTUN memerintahkan Anies mencabut keputusannya."Mewajibkan 

kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 

Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 dan Menyatakan 

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum 

Provinsi Tahun 2022 tanggal 19 November 2021 berlaku dan mengikat," tulis SIPP PTUN Jakarta.Kalangan 

buruh menolak keputusan PTUN yang menurunkan UMP 2022 dari dari Rp 4.641.854 menjadi Rp Rp. 

4.573.845. Mereka beralasan buruh akan semakin susah karena upahnya yang diturunkan."KSPI meminta 

Gubernur Anies melakukan perlawanan banding terhadap putusan PTUN. Bilamana Gubernur Anies tidak 

melakukan banding, maka kaum buruh akan melakukan aksi besar-besaran," kata Konfederasi Serikat 

Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (20/7/2022).Sebelumnya, 

keputusan Anies menaikkan UMP melampaui rekomendasi pusat juga mengundang polemik.Semula, 

Anies menetapkan kenaikan UMP 2022 sebesar Rp 37.749 atau 0,85% menjadi Rp4.453.935 per 

bulan.Namun, keputusannya itu mengundang protes keras dari kalangan buruh. Mereka berkali-kali 

mengadakan aksi unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta."KSPI minta gubernur di seluruh Indonesia 

dalam menetapkan upah minimum baik UMP maupun UMK 2022 harus mengacu UU 13 tahun 2003 dan 

PP 78 2015, dengan kata lain seluruh gubernur di wilayah RI wajib mencabut SK perihal UMP termasuk 
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Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan," kata Iqbal saat buruh protes keputusan UMP di akhir tahun 

lalu.Buruh menilai kenaikan upah yang ditetapkan pemerintah itu terlalu kecil. Awalnya buruh menuntut 

kenaikan 10%, kemudian dipangkas dengan meminta kenaikan 4-5%."Agar dinaikkan upah 4-5% baik 

upah minimum provinsi dan upah minimum kota, kami ada angka kompromi 4-5% di wilayah RI. Gubernur 

Anies Baswedan harus mengubah SK tersebut, Bupati dan Walikota yang belum mengeluarkan UMK kami 

minta naikkan 4-5%," ujar Iqbal.Anies malah kemudian menaikkan UMP DKI tahun 2022 melampaui 

tuntutan buruh. Yaitu, sebesar 5,1% atau senilai Rp 225. 667 melalui Keputusan Gubernur No 1517/2021 

tentang UMP 2022."Perusahaan yang melanggar ketentuan dalam diktum ketiga, keempat dan kelima 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," begitu instruksi Anies 

dalam keputusannya."Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP yang ditetapkan dalam 

diktum kesatu," lanjut keputusan Anies.Putusan Anies itu kemudian mengundang reaksi buruh di daerah 

lain dan menuntut pemerintah daerah setempat melakukan hal serupa. Diantaranya, pada Januari 2022, 

buruh menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur Banten dan Barat.Kini, putusan tersebut 

dimentahkan PTUN dan mengabulkan gugatan pengusaha melalui APINDO.Keputusan ini kemudian 

memunculkan tanda tanya mengenai nasib upah yang sudah diterima buruh sejak bulan Januari 

2022."Selama ini ada yang melaksanakan Kepgub Nomor 1517/2021, ada yang nunggu keputusan. Lalu 

gimana yang sudah melaksanakan, apa harus ditarik kembali? Ikuti perusahaan masing-masing. Kalau 

regulasi (umum) balik lagi (ikut PTUN), kalau perusahaan ya sudah lain hal. Kami nggak masuk (aturan 

perusahaan) harus dikembalikan, masing-masing punya kebijakan," kata Wakil Ketua DPP APINDO DKI 

Jakarta Nurjaman kepada CNBC Indonesia dikutip Rabu, (20/7/2022).[Gambas:Video CNBC]Artikel 

Selanjutnya Usai 'Disentil' Jokowi, Menaker: Aturan JHT Bakal Direvisi 
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Title BSU 2022 Segera Cair, Ini Kriteria dan Cara Cek Penerima 

Bantuan Subsidi Gaji Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095055050/bsu-2022-segera-cair-ini-kriteria-

dan-cara-cek-penerima-bantuan-subsidi-gaji-rp1-juta 

Summary BSU 2022 akan segera cair, simak kriteria dan cara cek penerima bantuan subsidi upah Rp1 

juta. Pencairan BSU 2022 akan segera dilakukan oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) kepada penerima bantuan upah Rp1 juta. Para pekerja atau penerima subsidi 

upah Rp1 juta pun tengah menantikan pencairan BSU 2022. Tidak semua pekerja atau 

karyawan akan mendapatkan BSU 2022. 

 

BSU 2022 akan segera cair, simak kriteria dan cara cek penerima bantuan subsidi upah Rp1 juta.Pencairan 

BSU 2022 akan segera dilakukan oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kepada penerima 

bantuan upah Rp1 juta.Para pekerja atau penerima subsidi upah Rp1 juta pun tengah menantikan 

pencairan BSU 2022.Tidak semua pekerja atau karyawan akan mendapatkan BSU 2022. Mereka yang 

mendapat bantuan hanya beberapa pekerja yang memenuhi kriteria penerima subsidi upah Rp1 juta.4 

kriteria BSU 20221. Calon penerima BSU 2022 merupakan WNI yang dinyatakan dengan NIK.2. Terdaftar 

sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.3. Pekerja atau karyawan yang memiliki gaji paling banyak 

sebesar Rp3,5 juta.4. Diutamakan kepada pekerja atau karyawan yang bekerja di sektor industri barang 

konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, serta perdagangan dan jasa kecuali jasa 

pendidikan dan kesehatan.Masing-masing pekerja atau karyawan penerima BSU 2022 akan 

mendapatkan bantuan subsidi gaji senilai Rp1 juta.Berkaca pada mekasime pencairan tahun sebelumnya, 

karyawan bisa mengecek status penerima BSU melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Apabila karyawan 

terdaftar status aktif di situs tersebut, kemungkinan besar akan mendapatkan BSU 2022.Ikuti langkah 

berikut ini untuk mengecek status penerima BSU untuk mendapatkan bantuan subsidi upah Rp1 juta.1. 

Terlebih dahulu para karyawan calon penerima BSU kunjungi situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 
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Title Resmi Ditutup! Cara Cek Pengumuman Hasil Seleksi Kartu Prakerja 

Gelombang 37 

Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/20/resmi-ditutup-cara-cek-pengumuman-hasil-

seleksi-kartu-prakerja-gelombang-37 

Summary Cara Cek Pengumuman Hasil Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 37. Pendaftaran Kartu 

Prakerja Gelombang 37 telah resmi ditutup sejak tadi malam Selasa 19 Juli 2022 pukul 23.59 

WIB. Pemerintah hingga kini terus melanjutkan Stimulus berupa Program Kartu Prakerja 

hingga memasuki Gelombang 37. Nah bagi yang sudah mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 

37 bisa melihat pengumuman hasil seleksi dengan beberapa cara berikut. 

 

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 37 telah resmi ditutup sejak tadi malam Selasa 19 Juli 2022 pukul 

23.59 WIB.Pemerintah hingga kini terus melanjutkan Stimulus berupa Program Kartu Prakerja hingga 

memasuki Gelombang 37.Diketahui program Bantuan pemerintah berupa Stimulus ini diperuntukkan 

bagi pekerja atau masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.Nah bagi yang sudah mendaftar Kartu 

Prakerja Gelombang 37 bisa melihat pengumuman hasil seleksi dengan beberapa cara berikut.Cara Cek 

Pengumuman Hasil Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 37Lewat Dashboard- Login ke laman 

www.prakerja.go.id.- Kemudian, cek nomor Kartu Prakerja dan status saldo pada dashboard akun.- Jika 

lolos, akan muncul keterangan "Dana insentif kamu diberikan setelah penyelesaian pelatihan, bila belum 

ada dana yang ditransfer 7x24 jam Hubungi CS.- Jika tidak lolos, akan ada notifikasi "Kamu Belum 

Berhasil" pada dashboard akun Anda.Melalui SMSPeserta yang dinyatakan lolos seleksi Kartu Prakerja, 

akan mendapatkan notifikasi melalui SMS.Pemberitahuan ini akan disampaikan ke nomor telepon yang 

sebelumnya didaftarkan saat pembuatan akun.Oleh karena itu, pastikan nomor telepon yang dimasukkan 

saat mendaftarkan akun telah benar dan masih aktif.Langkah-langkah setelah lolos Prakerja gelombang 

37Apabila lolos Prakerja gelombang 37, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan:- Cek dashboard 

Prakerja- Catat 16 angka nomor Kartu Prakerja- Pastikan saldo pelatihan sudah tersedia.- Kartu Prakerja 

tidak diberikan dalam bentuk kartu fisik.Gunakan 16 angka Nomor Kartu Prakerja untuk membeli 

pelatihan. Jaga kerahasiaan nomor Kartu Prakerja agar Anda dapat terus membeli pelatihan untuk 

meningkatkan kompetensi.- Gunakan fitur "Cari Pelatihan" untuk mencari pelatihan yang tersedia di 

Kemnaker, Bukalapak, Tokopedia, Pijar Mahir, Pintaria, dan Karier Mu.- Berikutnya, cek deskripsi 

mencakup informasi mengenai harga pelatihan, rating, durasi pelatihan, tingkat materi, dan cara 

mengajar sebagai pertimbangan sebelum membeli pelatihan.- Beli dan bayar pelatihan dengan nomor 

Kartu Prakerja.Batas waktu pembelian pelatihan adalah 30 hari sejak menerima pengumuman yang ada 

di dashboard.Jika mengalami kesulitan saat membeli pelatihan, Anda dapat menghubungi contact center 

mitra Digital Platform. 
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Title BSU 2022 Cair Besok? Update Info Kemnaker dan Komite 

Penanganan COVID-19 Kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan Cair - 

Ayo Cirebon 

Author Hengky 

Sulaksono 

Media Ayo Cirebon Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943931202/bsu-2022-cair-besok-update-info-

kemnaker-dan-komite-penanganan-covid-19-kapan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair 

Summary Kabar BSU 2022 cair besok atau kapan kini banyak dicari pekerja dengan gaji di bawah Rp3 

juta. Ida Fauziah juga menyebutkan kemungkinan besaran BSU 2022 yang akan cair dalam 

waktu dekat, apakah BSU 2022 cair besok atau kapan. Demikian info update Kemnaker dan 

Komite Penanganan COVID-19 tentang Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 BPJS 

Ketenagakerjaan cair besok atau kapan yang dikabarkan akan segera cair dalam waktu dekat. 

BSU Cair Besok? 

 

 

 

 BSU Cair Besok? Update info Kemnaker dan Komite Penanganan COVID-19 tentang kapan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 1 juta ditransfer. Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 dikabarkan cair pada tahun ini. 

Kemnaker dan Komite Penanganan COVID-19 sudah buka suara terkait pencairan BSU 2022. Kabar BSU 

2022 cair besok atau kapan kini banyak dicari pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta.BSU 2022 

rencananya akan segera dicairkan dalam waktu dekat.Jauh sebelumnya, rencana pencairan BSU 2022 

yang akan segera cair telah disampaikan oleh Menteri Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan 

COVID-19 dan PEN Airlangga Hartarto pada awal April 2022. Disebutkan Ketua Komite Penanganan 

COVID-19, BSU 2022 asih dalam tahap pematangan. Pematangan BSU 2022 ini sesuai dengan arahan 

langsung dari Presiden Jokowi. "Tadi ada arahan Bapak Presiden terkait program Bantuan Subsidi Upah 

2022 atau BSU ini agar terus dimatangkan," ucap Airlangga Hartarto.Sedangkan Kemnaker melalui 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pencairan dana BSU 2022 berperan untuk 

mengurangi dampak ekonomi dari pandemi yang masih terasa. "Oleh karena itu, tujuan dari BSU ini selain 

melindungi dan mempertahankan kemampuan ekonomi pekerja/buruh, juga diharapkan dapat 

meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi," kata Menaker, 

dikutip dari laman resmi Kemnaker, April 2022. Sebelum pencairan BSU 2022, Kemnaker mencairkan BSU 

pada 2020 dan 2021 dengan sejumlah ketentuan kriteria penerima dan jumlah bantuan yang diberikan. 
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BSU 2020 difokuskan pada pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta. BSU 2021 menyasar pekerja 

yang terdampak kebijakan PPKM level 3 dan 4, serta memiliki upah di bawah Rp3,5 juta, atau bila daerah 

tempat buruh bekerja upah minimumnya lebih dari Rp3,5 juta maka menggunakan batasan upah 

minimum yang berlaku. Untuk BSU 2022 ini, kriteria penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan sementara 

didesain untuk pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta.Basis data penerima BSU 2022 ini 

masih menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan.Ida Fauziah juga menyebutkan 

kemungkinan besaran BSU 2022 yang akan cair dalam waktu dekat, apakah BSU 2022 cair besok atau 

kapan. "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," papar Ida. Untuk info update, Kemnaker tengah 

mempersiapkan seluruh instrumen pelaksanaan, merampungkan regulasi teknis BSU 2022, dan 

mengajukan serta merevisi anggaran bersama Kemenkeu untuk BSU."Serta yang tidak kalah penting 

adalah me-review data calon penerima BSU 2022 bersama BPJS Ketenagakerjaan, dan berkoordinasi 

dengan pihak Himbara selaku Bank Penyalur," ucap Ida. Ida bilang bahwa kriteria penerima BSU 

sementara didesain untuk pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. Sedangkan untuk 

mendapatkan data calon penerima BSU 2022, Kemnaker masih akan menggunakan data BPJS 

Ketenagakerjaan. Berarti, hanya pekerja yang terdaftar menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang 

memiliki peluang untuk mendapatkan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji tahun 2022.Demikian info update 

Kemnaker dan Komite Penanganan COVID-19 tentang Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 BPJS 

Ketenagakerjaan cair besok atau kapan yang dikabarkan akan segera cair dalam waktu dekat. 
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Title BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 Juta 

Cair 8,8 Triliun? 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783931555/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-cair-88-triliun 

Summary Kapan BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair? Belum ada pernyataan 

terbaru dari penyelenggara terkait pencairan dana BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 yang awalnya direncanakan cair April lalu. Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menyalurkan BSU BLT Subsidi Gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 2022. Tentu bukan pekerjaan mudah bagi Kemnaker menyiapkan 

segala prosesnya sebelum dana BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 benar-

benar tersalurkan. 

 

 

 

Kapan BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair? Kabar penyaluran dana bantuan subsidi 

upah ini masih menjadi misteri.Belum ada pernyataan terbaru dari penyelenggara terkait pencairan dana 

BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 yang awalnya direncanakan cair April 

lalu.Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menyalurkan BSU BLT 

Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022. Kali ini kepa 8,8 juta pekerja.Tentu bukan pekerjaan mudah 

bagi Kemnaker menyiapkan segala prosesnya sebelum dana BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 benar-benar tersalurkan.Apalagi memastikan dana BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 tepat sasaran. Kemnaker pun tentu perlu waktu mempersiapkan segala 

instrumennya.Terlebih, sejumlah pihak ikut terlibat dalam proses penyaluran dana bantuan subsidi upah 

kepada 8,8 pekerja ini. Seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang bersama-sama dengan 

Kemnaker menyiapkan regulasi teknis pencairan BSU 2022.Begitu pula Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang bertugas sebagai mitra penyedia data tenaga kerja. 
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Title Demo UMP DKI, Buruh Minta Anies Baswedan Melawan di 

PTUN 

Author _noname 

Media Harian Aceh Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.harianaceh.co.id/2022/07/20/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-baswedan-

melawan-di-ptun 

Summary Seperti diketahui, PTUN DKI mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 

Jakarta terkait pembatalan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang dilakukan 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dengan demikian, UMP di Jakarta batal naik 5,1 

persen atau Rp 225. 667 dari nomonal sebelumnya. PTUN Jakarta juga meminta para 

tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 642.000. Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, 

Winarso mewakili massa aksi mendesak Gubernur Anies melakukan banding demi 

kesejahteraan kaum buruh. "Kami datang ke sini berharap agar Pak Gubernur mau 

melakukan upaya banding secepatnya," kata Winarso. 

 

 

 

Seperti diketahui, PTUN DKI mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta terkait 

pembatalan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan.Dengan demikian, UMP di Jakarta batal naik 5,1 persen atau Rp 225. 667 dari nomonal 

sebelumnya. PTUN Jakarta juga meminta para tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 

642.000.Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, Winarso mewakili massa aksi mendesak Gubernur Anies 

melakukan banding demi kesejahteraan kaum buruh."Kami datang ke sini berharap agar Pak Gubernur 

mau melakukan upaya banding secepatnya," kata Winarso.Winarso memahami perusahaan sempat 

mengalami kesulitan dalam membayar upah akibat hantaman pandemi Covid-19. Namun ia tak 

menampik bahwa Gubernur Anies sudah mengirimkan surat ke Menaker untuk penyesuaian upah."Jadi 

kalau menurut kami, angka yang sudah direvisi dan ditetapkan oleh gubernur sangat berdasar dan sudah 

dengan kajian-kajian yang mendalam," pungkasnya. 
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Title Demo UMP DKI, Buruh Minta Anies Baswedan Melawan di 

PTUN 

Author _noname 

Media Oposisi Cerdas Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.oposisicerdas.com/2022/07/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-

baswedan.html 

Summary Massa yang tergabung dalam aliansi buruh menggelar aksi demonstrasi di Balaikota DKI 

Jakarta untuk meminta Gubernur Anies Baswedan banding atas putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN), Rabu (20/7). Seperti diketahui, PTUN DKI mengabulkan gugatan 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta terkait pembatalan revisi Upah Minimum 

Provinsi (UMP) 2022 yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dengan 

demikian, UMP di Jakarta batal naik 5,1 persen atau Rp 225. 667 dari nomonal sebelumnya. 

PTUN Jakarta juga meminta para tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 642.000. 

Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, Winarso mewakili massa aksi mendesak Gubernur Anies 

melakukan banding demi kesejahteraan kaum buruh. 

 

 

 

Massa yang tergabung dalam aliansi buruh menggelar aksi demonstrasi di Balaikota DKI Jakarta untuk 

meminta Gubernur Anies Baswedan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Rabu 

(20/7).Seperti diketahui, PTUN DKI mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta 

terkait pembatalan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan.Dengan demikian, UMP di Jakarta batal naik 5,1 persen atau Rp 225. 667 dari nomonal 

sebelumnya. PTUN Jakarta juga meminta para tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 

642.000.Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, Winarso mewakili massa aksi mendesak Gubernur Anies 

melakukan banding demi kesejahteraan kaum buruh."Kami datang ke sini berharap agar Pak Gubernur 

mau melakukan upaya banding secepatnya," kata Winarso.Winarso memahami perusahaan sempat 

mengalami kesulitan dalam membayar upah akibat hantaman pandemi Covid-19. Namun ia tak 

menampik bahwa Gubernur Anies sudah mengirimkan surat ke Menaker untuk penyesuaian upah."Jadi 

kalau menurut kami, angka yang sudah direvisi dan ditetapkan oleh gubernur sangat berdasar dan sudah 

dengan kajian-kajian yang mendalam," pungkasnya. 
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Title BSU 2022 Cair Awal Agustus Bukan Juli? Simak Penjelasannya dan 

Cara Cek Serta Login di Kemnaker.go.id 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793931607/bsu-2022-cair-awal-agustus-bukan-

juli-simak-penjelasannya-dan-cara-cek-serta-login-di-kemnakergoid 

Summary Apakah BSU 2022 cair awal Agustus dan bukan Juli 2022? Simak penjelasannya dan cara cek 

serta loginnya di laman kemnaker.go.id. Sampai pertengahan Juli 2022 para pekerja masih 

menantikan pencairan BSU 2022. Diketahui BSU 2022 yang telah dijadwalkan cair April 2022 

yang lalu, telah dibatalkan oleh Kemenaker dan apakah BSU 2022 cair awal Agustus dan 

bukan Juli 2022?. : Pengumuman Hasil Seleksi Prakerja Gelombang 37 Sudah Keluar? Apakah 

BSU 2022 cair awal Agustus dan bukan Juli 2022?. 

 

 

 

Apakah BSU 2022 cair awal Agustus dan bukan Juli 2022? Simak penjelasannya dan cara cek serta 

loginnya di laman kemnaker.go.id.Sampai pertengahan Juli 2022 para pekerja masih menantikan 

pencairan BSU 2022.Diketahui BSU 2022 yang telah dijadwalkan cair April 2022 yang lalu, telah dibatalkan 

oleh Kemenaker dan apakah BSU 2022 cair awal Agustus dan bukan Juli 2022?: Pengumuman Hasil Seleksi 

Prakerja Gelombang 37 Sudah Keluar? Cek di Sini dan Dapatkan Insentif Rp3,55 Juta!Jika merujuk kepada 

pola jadwal pencairan pada tahun 2021 lalu yang mana Bantuan subsidi upah bagi pekerja ini tersalurkan 

kepada pekerja pada bulan Agustus.Namun apakah saat ini Kemnaker akan mengikuti pola pencairan 

pada tahun lalu yang mana pencairannya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022?Adapun mengenai 

jadwal pencairan dana bantuan subsidi upah anggaran 2022 dari Kemenaker ini sudah diberikan oleh 

Menaker Ida Fauziyah melalui akun instagramnya.Apakah BSU 2022 cair awal Agustus dan bukan Juli 

2022?Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, mengatakan bahwa, BSU 2022 pasti akan dicairkan kepada 

pekerja dan buruh yang telah mengantongi beberapa persyaratan dan kriteria yang telah mereka 

tentukan. 
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Title Siap-siap! Kemnaker akan Cairkan BSU 2022 Rp1 Juta ke Rekening 

Penerima Setelah Proses Ini Selesai 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793931161/siap-siap-kemnaker-akan-cairkan-

bsu-2022-rp1-juta-ke-rekening-penerima-setelah-proses-ini-selesai 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan cairkan BSU 2022 Rp1 juta ke rekening 

penerima setelah rampungkan proses ini. Pencairan BSU 2022 belum juga menunjukan titik 

terang. Hal ini membuat pekerja dan buruh harap harap cemas. : BSU 2022 Jadi Cair Tidak? 

Pasalnya BSU 2022 yang dijanjikan akan cair pada bulan April belum juga dicairkan ke 

rekening bank penerima. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan cairkan BSU 2022 Rp1 juta ke rekening penerima setelah 

rampungkan proses ini.Apa saja proses tersebut? Simak informasi lengkapnya di bawah ini.Pencairan BSU 

2022 belum juga menunjukan titik terang. Hal ini membuat pekerja dan buruh harap harap cemas.: BSU 

2022 Jadi Cair Tidak? 2 Tanda Ini Bantuan Subsidi Upah Anda Masuk Rekening, Selengkapnya!Pasalnya 

BSU 2022 yang dijanjikan akan cair pada bulan April belum juga dicairkan ke rekening bank 

penerima.Melalui Instagram Kemnaker banyak pekerja yang kemudian mengeluhkan jadwal pencairan 

Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan yang tak kunjung cair.Sebelum mengetahui proses 

pencairan BSU 2022 simak terlebih dahulu syarat mendaftar BSU BPJS Ketenagakerjaan di bawah ini.1. 

Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);2. Terdaftar 

sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021; 
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Title Lowongan Kerja Juli 2022: PT United Tractors Membutuhkan 

Multimedia Designer 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125054285/lowongan-kerja-juli-2022-pt-

united-tractors-membutuhkan-multimedia-designer 

Summary Tersedia informasi lowngan kerja di bulan Juli 2022. Saat ini, PT United Tractors membuka 

lowongan kerja untuk posisi multimedia designer. Informasi kualifikasi dan skill untuk 

mengisi posisi multimedia designer di PT United Tractors dapat disimak dalam artikel ini. Jika 

Anda tertarik dengan lowongan kerja di PT United Tractors sebagai multimedia designer, 

simak info selengkapnya yang dilansir PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram @kemnaker. 

 

 

 

Tersedia informasi lowngan kerja di bulan Juli 2022.Saat ini, PT United Tractors membuka lowongan kerja 

untuk posisi multimedia designer.Informasi kualifikasi dan skill untuk mengisi posisi multimedia designer 

di PT United Tractors dapat disimak dalam artikel ini.Jika Anda tertarik dengan lowongan kerja di PT 

United Tractors sebagai multimedia designer, simak info selengkapnya yang dilansir PikiranRakyat-

Bekasi.com dari Instagram @kemnaker.Kualifikasi- Menguasai secara profesional perangkat lunak dan 

program editing video dan audio (pewarnaan dan suara).- Skill kreatif dan artistik- Kemampuan untuk 

mengerti hasil yang diharapkan dair suatu proyek dan kemampuan untuk menerjemahkan ide menjadi 

proyek yang lengkap- Mahir dalam membuat konsep dan representasi visual lainnya dari perencanaan 

editing untuk proyek video- Paham sistem kamera dan sudut pengambilan video dengan kamera- 

Portofolio dari hasil edit video atau motion graphic atau juga animasi.Salah satu skill yang diperlukan 

yaitu menguasai Adobe yakni Adobe Premier Pro, After Effect, hingga Photoshop.Anda dapat melihat skill 

yang diperlukan selengkapnya ke Instagram @kemnaker.Sementara CV dan portofolio lamaran kerjanya 

dapat dikirim melalui alamat email lidyae@unitedtractors.com. 
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Title Keluh Kesah Pengusaha Malaysia Sulit Cari Pekerja 

Seperti WNI 

Author Tanti Yulianingsih 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.liputan6.com/global/read/5018982/keluh-kesah-pengusaha-malaysia-sulit-

cari-pekerja-seperti-wni 

Summary Keputusan menyetop pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia atas dasar 

pelanggaran dalam kesepakatan perekrutan pekerja yang ditandatangani antara kedua 

negara dikeluhkan salah satu pengusaha Negeri Jiran. Seorang operator kantin di Malaysia, 

Hamzah Basir mengatakan mereka lebih mudah berurusan dengan pekerja Indonesia karena 

mereka memiliki banyak kesamaan dalam hal budaya, selera makanan, dan bahasa. Menteri 

Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin sebelumnya dikabarkan telah mengatakan bahwa 

Malaysia akan menggunakan 15 negara sumber lain untuk merekrut tenaga kerja asing, 

menyusul keputusan Indonesia untuk membekukan masuknya tenaga kerja. Sebelumnya, 

Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono mengecam penolakan Malaysia untuk 

mematuhi nota kesepahaman (MoU) perekrutan pekerja rumah tangga yang ditandatangani 

tiga bulan lalu, menggambarkannya sebagai "tidak sopan". 

 

Keputusan menyetop pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia atas dasar pelanggaran dalam 

kesepakatan perekrutan pekerja yang ditandatangani antara kedua negara dikeluhkan salah satu 

pengusaha Negeri Jiran. Tenaga kerja asing dari negara sumber lain dinilai tidak dapat mengatasi 

kelebihan tenaga kerja Indonesia yang dipandang lebih cocok dengan pengusaha, khususnya pelaku 

usaha makanan.Seorang operator kantin di Malaysia, Hamzah Basir mengatakan mereka lebih mudah 

berurusan dengan pekerja Indonesia karena mereka memiliki banyak kesamaan dalam hal budaya, selera 

makanan, dan bahasa. "Sangat disayangkan sampai batas tertentu kita harus menyisihkan tenaga kerja 

Indonesia, itu sangat disayangkan bagi negara tidak hanya untuk operator industri makanan," kata pria 

57 tahun itu kepada FMT yang dikutip Rabu (20/7/2022). Hamzah mengatakan pemerintah harus 

memberikan penjelasan rinci tentang masalah ini dan bertindak dengan bernegosiasi agar Indonesia 

menarik keputusan mereka. "Jangan terus menjawab bahwa kita masih punya 15 (negara sumber) tenaga 

kerja. Bisakah mereka menjamin bahwa tenaga kerja dari negara lain mau datang bekerja di sini? Bukan 

hanya pedagang yang terkena dampaknya, tapi negara juga," ujarnya. Menteri Dalam Negeri Malaysia 

Hamzah Zainudin sebelumnya dikabarkan telah mengatakan bahwa Malaysia akan menggunakan 15 

negara sumber lain untuk merekrut tenaga kerja asing, menyusul keputusan Indonesia untuk 

membekukan masuknya tenaga kerja. * Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang 

beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6. com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata 

kunci yang diinginkan.Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono mengecam penolakan 

Malaysia untuk mematuhi nota kesepahaman (MoU) perekrutan pekerja rumah tangga yang 

ditandatangani tiga bulan lalu, menggambarkannya sebagai "tidak sopan". Sistem ini dikaitkan dengan 

tuduhan perdagangan manusia dan kerja paksa. Hermono mengatakan Indonesia telah memberlakukan 

pembekuan sementara pada semua pekerja Indonesia yang masuk ke Malaysia karena Departemen 

Imigrasi terus menggunakan Maid Online System (MOS) untuk memfasilitasi perekrutan TKW Indonesia. 

Sementara itu, operator restoran, Mohd Noorirwan Razali melihat langkah itu dapat membuka ruang 
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untuk mengurangi pengangguran di kalangan penduduk setempat. Namun, kata dia, sebenarnya tidak 

mudah merekrut tenaga kerja lokal dibandingkan dengan orang Indonesia. "Masalahnya, berapa banyak 

orang Malaysia yang sebenarnya ingin bekerja di industri makanan, menjadi juru masak dan sebagainya? 

Saya sendiri kesulitan mencari karyawan." "Selain itu, keterampilan tenaga kerja Indonesia sangat 

dibutuhkan di industri kita. Misalnya yang berasal dari Medan jago masak dan punya skill sendiri," ujar 

pria 39 tahun itu.Perusahaan Malaysia telah mengajukan sekitar 20.000 aplikasi untuk pekerja, sekitar 

setengahnya untuk pekerjaan di sektor perkebunan dan manufaktur, menurut Hermono. Malaysia 

bergantung pada jutaan pekerja asing, yang sebagian besar berasal dari Indonesia, Bangladesh, dan 

Nepal, untuk mengisi pekerjaan pabrik dan perkebunan yang dijauhi oleh penduduk setempat. Tetapi 

meskipun mencabut pembekuan pandemi pada perekrutan pada bulan Februari, Malaysia belum melihat 

kembalinya pekerja secara signifikan di tengah lambatnya persetujuan pemerintah dan pembicaraan 

yang berlarut-larut dengan negara-negara sumber mengenai perlindungan karyawan. Ada kekhawatiran 

yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir atas perlakuan terhadap pekerja migran, dengan tujuh 

perusahaan Malaysia dilarang oleh Amerika Serikat dalam dua tahun terakhir atas apa yang digambarkan 

sebagai "kerja paksa".Kemlu RI menyebut, pihak Malaysia tidak mematuhi kesepakatan dalam nota 

kesepahaman (MoU) terkait penempatan pekerja migran sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia 

yang ditandatangani pada 1 April lalu. "Perwakilan kita di Malaysia menemukan beberapa bukti bahwa 

Malaysia masih menerapkan system maid online (SMO)," ucap Direktur Perlindungan WNI dan Badan 

Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, dalam pembaruan pers 

virtual di Jakarta, Kamis, 14 Juli 2022. Kemlu RI menyebut, sistem mekanisme perekrutan ini di luar 

kesepakatan yang da dalam MoU tersebut. Hal ini, kata Judha, tidak sesuai dengan isi yang 

ditandatangani bersama. "Secara khusus, SMO ini membuat posisi pekerja migran kita menjadi rentan 

tereksploitasi, karena mekanisme perekrutan ini 'mem-by pass' UU no.18 tahun 2017, mengenai 

perlindungan pekerja migran," tegas Judha. Ia menambahkan, pekerja migran Indonesia yang berangkat 

dengan sistem ini, akhirnya tidak melalui tahap-tahap yang legal. Menyikapi hal tersebut, diadakan rapat 

dengan kementerian dan lembaga di pemerintah pusat. "Diputuskan untuk menghentikan sementara 

waktu penempatan WNI ke Malaysia termasuk komitmen untuk menghentikan mekanisme SMO 

penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik ke Malaysia," ungkap Judha. Keputusan ini 

disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Judha 

mengatakan, kementerian tersebut yang menandatangani MoU pada April lalu, bersama dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Dari hasil monitor KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber 

Manusia Malaysia telah menerbitkan surat yang menyampaikan segera membahas isu ini dengan 

Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Mekanisme SMO ini berada di bawah kewenangan Kementerian 

Dalam Negeri Malaysia. "Kami mengharapkan hasil positif dalam pembahasan tersebut," pungkas 

Judha.Enam 01:09VIDEO: Vladimir Putin Datangi Iran, Mau Ngapain?Enam 03:06VIDEO: Indonesia Ikut 

Latihan Maritim Terbesar di DuniaEnam 01:20VIDEO: Ukraina Jual Cadangan Emas Rp 185,78 Triliun, 

Bangkrut? 

  



 

98 

 

Title Selamat! Kemnaker Transfer BSU 2022 untuk 7 Kategori Karyawan 

Ini, Siap-siap Rp1 Juta Masuk Rekening 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793931755/selamat-kemnaker-transfer-bsu-

2022-untuk-7-kategori-karyawan-ini-siap-siap-rp1-juta-masuk-rekening 

Summary Kemnaker akan transfer BSU 2022 untuk 7 kategori karyawan ini, siap-siap Rp 1 juta masuk 

rekening. Tetapi, untuk bisa menjadi penerima atau peserta BSU 2022, ada 7 kategori yang 

harus dipenuhi oleh setiap pekerja atau karyawan. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) akan menyalurkan dana BSU 2022 kepada karyawan dengan kategori tertentu. 

Berdasarkan aturan, BLT subsidi gaji atau BSU Ketenagakerjaan ini diperuntukkan bagi 

karyawan atau pekerja di berbagai sektor, kecuali bidang pendidikan dan kesehatan. 

 

 

 

Kemnaker akan transfer BSU 2022 untuk 7 kategori karyawan ini, siap-siap Rp 1 juta masuk 

rekening.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menyalurkan dana BSU 2022 kepada karyawan 

dengan kategori tertentu.Berdasarkan aturan, BLT subsidi gaji atau BSU Ketenagakerjaan ini 

diperuntukkan bagi karyawan atau pekerja di berbagai sektor, kecuali bidang pendidikan dan 

kesehatan.Program bansos ini menjadi salah 1 cara pemerintah untuk mensejahterahkan dan memenuhi 

kebutuhan para karyawan setelah terdampak pandemi.: BSU 2022 Cair Awal Agustus Bukan Juli? Simak 

Penjelasannya dan Cara Cek Serta Login di Kemnaker.go.idTak heran, memasuki penghujung Juli ini, 

kehadiran bansos tersebut selalu dinantikan oleh para penerima BLT Subsidi gaji.Adapun nominal yang 

akan diterima ialah sebesar Rp1 juta. Dana tersebut akan disalurkan melalui bank himbara, di antaranya, 

BRI, BTN, BNI dan Mandiri.Tetapi, untuk bisa menjadi penerima atau peserta BSU 2022, ada 7 kategori 

yang harus dipenuhi oleh setiap pekerja atau karyawan.Kategori karyawan tersebut akan disesuaikan 

dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang baru. 
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Title BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 Sudah Cair? Cek Daftar 

Penerima di Sini! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013932240/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-

2022-sudah-cair-cek-daftar-penerima-di-sini 

Summary Berikut akan dibahas BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 sudah cair?. BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 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. 

 

 

 

Berikut akan dibahas BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 sudah cair?BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 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. 
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Title Indonesia Minta Sistem Penempatan Satu Kanal untuk 

Perekrutan PMI ke Malaysia 

Author Eliza Gusmeri 

Media Suara.com Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://batam.suara.com/read/2022/07/20/152358/indonesia-minta-sistem-penempatan-

satu-kanal-untuk-perekrutan-pmi-ke-malaysia 

Summary Sementara dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan 

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 disepakati 

penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau 

One Channel System sebagai satu-satunya kanal legal. 

 

 

 

Sementara dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber 

Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di 

Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System sebagai satu-satunya kanal 

legal.Malaysia menyetujui untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan 

Indonesia.Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan menyebut langkah itu agar kedua 

negara bisa memperoleh informasi masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia."Dalam diskusi 

dengan Indonesia, mereka menyarankan menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel 

System/OCS) di Indonesia . untuk saat ini, kami, berpikir Kementerian Dalam Negeri menggunakan 'Maid 

Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak menyajikan informasi pekerja dari Indonesia yang 

masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa, dikutip dari Antara.Menurut dia, tidak ada 

dalam nota kesepakatan (MoU) antara Indonesia dan Malaysia tentang penghapusan MOS.MoU 

membuka jalan bagi masuknya pekerja migran Indonesia untuk bekerja di sektor lain di Malaysia, 

termasuk sektor domestik.Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Indonesia telah mengusulkan sistem 

tunggal yang memungkinkan kedua negara memiliki rincian pelamar kerja.Dengan Malaysia 

menggunakan MOS membuat Indonesia tidak memiliki akses rincian PMI yang masuk Malaysia untuk 

bekerja.Menurut dia, MoU bilateral Indonesia dan Malaysia masih relevan dan menegaskan bahwa 

sebelumnya hanya ada "kebingungan".Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah mengeluarkan 

kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke 

Malaysia.Hal itu terjadi karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen MOS di Malaysia untuk 

mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia. 
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Title Proses Pencairan BSU 2022 Segera Rampung, Ini Kendalanya 

Kata Kemnaker - Ayo Indonesia 

Author Asep Dadan 

Muhanda 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013932418/proses-pencairan-bsu-2022-

segera-rampung-ini-kendalanya-kata-kemnaker 

Summary Pencairan BSU 2022 belum juga menunjukan titik terang. Pasalnya BSU 2022 yang dijanjikan 

akan cair pada bulan April belum juga dicairkan ke rekening bank penerima. Sebelum 

mengetahui proses pencairan BSU 2022 simak terlebih dahulu syarat mendaftar BSU BPJS 

Ketenagakerjaan di bawah ini. AYOINDONESIA.COM- Kementerian Ketenagakerjaan ( 

Kemnaker ) akan segera mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) 2022 Rp1 juta ke rekening 

penerima setelah rampungkan proses ini. 

 

 

 

AYOINDONESIA.COM - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) akan segera mencairkan bantuan 

subsidi upah (BSU) 2022 Rp1 juta ke rekening penerima setelah rampungkan proses ini. Apa saja proses 

tersebut? Simak informasi lengkapnya di bawah ini. Pencairan BSU 2022 belum juga menunjukan titik 

terang. Hal ini membuat pekerja dan buruh harap harap cemas. Pasalnya BSU 2022 yang dijanjikan akan 

cair pada bulan April belum juga dicairkan ke rekening bank penerima.Melalui Instagram Kemnaker 

banyak pekerja yang kemudian mengeluhkan jadwal pencairan Bantuan Subsidi Upah BPJS 

Ketenagakerjaan yang tak kunjung cair.Sebelum mengetahui proses pencairan BSU 2022 simak terlebih 

dahulu syarat mendaftar BSU BPJS Ketenagakerjaan di bawah ini. 1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang 

dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK); 2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS 

Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021; 3. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan. 
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Title Tekanan Indonesia Berhasil, Malaysia Setuju Rekrutmen PMI 

Terintegrasi 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/tekanan-indonesia-berhasil-malaysia-setuju-rekrutmen-pmi-

terintegrasi 

Summary Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengaku pada prinsipnya menyetujui 

untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan Indonesia. Langkah 

tersebut, menurut dia, agar kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya pekerja 

migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan 

menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel System/OCS) di Indonesia. 

Untuk saat ini, kami, berpikir Kementerian Dalam Negeri menggunakan 'Maid Online System' 

(MOS) yang Indonesia klaim tidak menyajikan informasi pekerja dari Indonesia yang masuk 

ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa. 

 

 

 

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengaku pada prinsipnya menyetujui untuk 

mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan Indonesia.Langkah tersebut, menurut dia, 

agar kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) ke 

Malaysia."Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan menggunakan Sistem Penempatan 

Satu Kanal (One Channel System/OCS) di Indonesia . untuk saat ini, kami, berpikir Kementerian Dalam 

Negeri menggunakan 'Maid Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak menyajikan informasi 

pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa.Menurut dia, 

tidak ada dalam nota kesepakatan (MoU) antara Indonesia dan Malaysia tentang penghapusan 

MOS.MoU membuka jalan bagi masuknya pekerja migran Indonesia untuk bekerja di sektor lain di 

Malaysia, termasuk sektor domestik.Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Indonesia telah mengusulkan 

sistem tunggal yang memungkinkan kedua negara memiliki rincian pelamar kerja.Dengan Malaysia 

menggunakan MOS membuat Indonesia tidak memiliki akses rincian PMI yang masuk ke Negeri Jiran 

tersebut.Menurut dia, MoU bilateral Indonesia dan Malaysia masih relevan dan menegaskan bahwa 

masalah sebelumnya hanyalah kesalahpahamanPemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah 

mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk 
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semua sektor ke Malaysia.Hal itu terjadi karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen MOS 

di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia.Sementara dalam MoU yang 

ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M 

Saravanan pada 1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem 

Penempatan Satu Kanal atau One Channel System sebagai satu-satunya kanal legal.Redaktur & 
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Title Eks Karyawan Jungleland Tuntut Gaji dan Pesangon, Jumlahnya 

Cukup Fantastis 

Author Pena Madura 

Media Metropolitan.id Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.metropolitan.id/2022/07/eks-karyawan-jungleland-tuntut-gaji-dan-pesangon-

jumlahnya-cukup-fantastis 

Summary Puluhan eks karyawan Jungleland Adventure (JLA) Sentul, Kabupaten Bogor kembali 

mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor, Rabu (20/7). Subandi 

menjelaskan, kedatangannya bersama eks karyawan Jungleland ke Disnaker untuk mengikuti 

mediasi ketiga yang difasilitasi Disnaker Kabupaten Bogor. Mereka menuntut upah dan 

pesangon selama bekerja ditunaikan oleh manajemen Jungle Land. Ketua tim eks karyawan 

JLA Sentul, Subandi mengatakan, dirinya bersama 22 mantan karyawan Jungleland 

menuntut atas haknya yang belum terbayar hampir memasuki 2 tahun. 

 

 

 

 Puluhan eks karyawan Jungleland Adventure (JLA) Sentul, Kabupaten Bogor kembali mendatangi kantor 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor, Rabu (20/7). Mereka menuntut upah dan pesangon 

selama bekerja ditunaikan oleh manajemen Jungle Land. Ketua tim eks karyawan JLA Sentul, Subandi 

mengatakan, dirinya bersama 22 mantan karyawan Jungleland menuntut atas haknya yang belum 

terbayar hampir memasuki 2 tahun.Menurutnya, tuntutan tersebut sudah berjalan sekira satu tahun. 

Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan. Subandi menjelaskan, kedatangannya bersama eks 

karyawan Jungleland ke Disnaker untuk mengikuti mediasi ketiga yang difasilitasi Disnaker Kabupaten 

Bogor. Namun, ia mengaku pihak manajemen Jungleland tak hadir sehingga mediasi yang dijadwalkan 

hari ini harus diundur. Sontak, hal itu membuat para eks karyawan yang sedang memperjuangkan haknya 

kecewa. "Kami kecewa dengan ketidakhadiran perwakila manajemen JLA Sentul yang seharusnya hadir 

dalam mediasi pada hari ini, tapi tidak ada kabar yang jelas sampai waktu mediasi ketiga digelar," ujarnya, 

Rabu (20/7/22). Menurutnya, mediasi ketiga atau terakhir ini semestinya sudah menghasilkan 

kesepakatan bersama atau perjanjian luar biasa dengan disaksikan Disnaker. Dengan ketidakhadiran 

manajemen, ia dan rekan-rekannya terpaksa harus kembali menunggu hingga pekan depan."Kami selaku 

manta eks karyawan JLA Sentul saat ini hanya menuntut hak-hak kami atas upah dan pesangon yang 

belum dibayarkan oleh management Jungleland Adventure terhitung sudah hampir 2 tahun," ungkapnya. 
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Subandi menjelaskan, pesangon serta upah dirinya beserta 22 eks karyawan JLA lainnya jika ditotal 

jumlahnya mencapai Rp5 miliar lebih. Meski sebelumnya sudah ada outstanding yang telah disepakati 

pihak Jungeland beberapa waktu lalu dengan membayar seluruh upah dan pesangon mantan eks 

karyawannya yang berjumlah sekitar 400 orang dengan cara mencicil tiap bulan, dirinya mengaku 

menolak hal tersebut. Alasannya, proses mecicil tersebut memakan waktu sangat lama karena per 

bulannya hanya sekitar Rp500 ribu. "Sementara akumulasi total yang mesti mereka bayarkan ke saya saja 

di angka Rp316 juta kurang lebih, mau sampai kapan beresnya. Padahal dari outstanding waktu itu, yang 

mestinya JLA mencicil pesangon dan upah eks karyawannya dikisaran Rp1 perbulann ke 400 orang, tapi 

pelaksanaannya mereka sudah tidak komitmen. Makanya saya menolak untuk dicicil, dan saya dalam hal 

ini bersama 22 eks karyawan JLA lainnya juga hanya menuntut hak kami sesuai dengan peraturan yang 

ada," katanya.Di tempat yang sama, kuasa hukum 23 eks karyawan JLA Sentul dari Law Firm Odie 

Hudiyanto & Partner's, Mila Ayu Dewata Sari mengatakan, eks karyawan Jungeland sampai saat ini masih 

menderita karena tidak ada kepastian pembayaran atas pesangon dan upah yang tertunggak selama 

hampir dua tahun. "Subandi dan kawan kawan adalah kelompok pertama yang berani melawan dan 

menuntut hak mereka. Mereka sejak Februari 2020 tidak dibayar upahnya oleh Jungleland dan 

selanjutnya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja sejak Juni 2020 tanpa alasan yang sesuai 

ketentuan aturan ketenagakerjaan," bebernya. Menurut Mila, saat perusahaan menghentikan 

operasionalnya, perusahaan tidak membuat kesepakatan dengan para pekerja tentang pelaksanan waktu 

kerja dan pengupahan sebagaimana yang diamanatkan di Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 

tentang Pelindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan 

Covid-19. Baginya, hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan yang dibuat Menteri 

Ketenagakerjaan yang telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang 

Pelindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-

19."Saya harap dengan adanya gugatan oleh klien kami ini dapat menghasilkan sesuai harapan 

sebagaimana mestinya," tuturnya. Mila juga menyayangkan ketidakhadiran manajemen JLA pada 

mediasi yang semula dijadwalkan hari ini pukul 10.00 WIB. Ia menilai pihak JLA menyepelekan para 

kliennya yang padahal dulu pernah ikut membesarkan perusahaan tersebut. "Padahal dari hasil mediasi 

kedua beberapa waktu lalu, sudah terdapat titik temu, tinggal disepakati melalui mediasi ketiga ini mau 

dibawa kemana dan seperti apa kasus ini. Apalagi saya pribadi kasihan melihat teman-teman yang sudah 

datang dari jauh untuk mediasi ketiga tapi harus diundur mediasinya di kantor Disnaker kabupaten Bogor. 

Kalau memang tidak hadir, harusnya pihak JLA Sentul konfirmasi ke saya selaku kuasa hukum rekan-rekan 

eks karyawan JLA. Lan mereka sudah punya nomor kontak saya. Apa perlu kasus ini kita bahwa ke tingkat 

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)," tandasnya. 
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Title DPMPTSPTTK Balangan Gelar Diseminasi Regulasi Akreditasi 

Lembaga Pelatihan Kerja 

Author _noname 

Media Rri Banjarmasin Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://rri.co.id/banjarmasin/daerah/1544719/dpmptspttk-balangan-gelar-diseminasi-

regulasi-akreditasi-lembaga-pelatihan-kerja 

Summary Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

(DPMPTSPTTK) Kabupaten Balangan, melaksanakan kegiatan diseminasi regulasi akreditasi 

lembaga pelatihan kerja dan perizinan berusaha berbasis risiko, di Aula BLK Balangan, Selasa 

(19/7/2022). Dikatakan Kepala DPMPTSPTTK Balangan, Abiji, bahwa akreditasi merupakan 

suatu keharusan bagi pengelola Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk terus menjaga mutu 

pelatihan dan memastikan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten. Mengingat data 

LPK se-Kabupaten Balangan masih ada yang belum terakreditasi, agar kiranya hal ini dapat 

ditindak lanjuti untuk kelancaran operasional dan ketaatan akan regulasi tersebut. "Semoga 

LPK di Balangan bisa lebih maksimal dan terakreditasi sehingga dalam pelaksanaannya tidak 

ada timbul permasalahan dikemudian hari," harapnya. 

 

 

 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTTK) 

Kabupaten Balangan, melaksanakan kegiatan diseminasi regulasi akreditasi lembaga pelatihan kerja dan 

perizinan berusaha berbasis risiko, di Aula BLK Balangan, Selasa (19/7/2022).Kegiatan dilakukan guna 

membantu para pengelola LPK agar memperoleh izin dari dinas kabupaten/kota untuk memenuhi 

standar mutu LPK yang diterbitkan Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.Dikatakan Kepala 

DPMPTSPTTK Balangan, Abiji, bahwa akreditasi merupakan suatu keharusan bagi pengelola Lembaga 

Pelatihan Kerja (LPK) untuk terus menjaga mutu pelatihan dan memastikan mampu menghasilkan lulusan 

yang kompeten.LPK yang terakreditasi, adalah LPK yang sudah mendapatkan pengakuan dari 

pemerintah, karena sudah memenuhi delapan standar yang sudah ditetapkan. Pada akhirnya dari 

akreditasi suatu lembaga adalah untuk pengendalian dan penjaminan mutu, hal ini sangatlah penting 

bagi lembaga itu sendiri untuk tetap diminati oleh masyarakat."Ada delapan standar persyaratan yang 

perlu dipersiapkan mereka dan itu nanti akan digali lebih lanjut untuk difasilitasi supaya semuanya 

terakreditasi," terang Abiji.Kemudian berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI 
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Nomor 5 Tahun 2022 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja pasal 29 disebutkan bahwa LPK 

sebelum memperoleh akreditasi wajib memiliki perizinan berusaha sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.Mengingat data LPK se-Kabupaten Balangan masih ada yang belum terakreditasi, 

agar kiranya hal ini dapat ditindak lanjuti untuk kelancaran operasional dan ketaatan akan regulasi 

tersebut."Semoga LPK di Balangan bisa lebih maksimal dan terakreditasi sehingga dalam pelaksanaannya 

tidak ada timbul permasalahan dikemudian hari," harapnya.Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala 

DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan Abiji, dengan narasumber dari Dinas Pertanahan dan Lingkungan 

Hidup serta diikuti 20 orang peserta. 
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Title Pelatihan Safety Leadership Yang Di Selenggarakan Oleh Balai K3 

Medan Ketenagakerjaan Dan Kemenaker RI 

Author Basuki 

Rahmat N. 

Media Deliknews.id Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://deliknews.id/pelatihan-safety-leadership-yang-di-selenggarakan-oleh-balai-k3-

medan-ketenagakerjaan-dan-kemenaker-ri 

Summary Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Kadisnakertrans Sumatera Selatan dan didampingi 

oleh Kepala Balai K3 Medan Dr.Richard Andreas Hariandja, dan juga Kepala UPTD Balai 

Hiperkes dan keselamatan Kerja Sumatra Selatan Bayu EL Heikal,SH. Disaat awak media 

mewawancarai Kepala Balai K3 Medan Dr.Richard Andreas Hariandja mengatakan, 

menyambut baik dari program Kerja Balai K3 Medan. Di lanjutkan juga oleh UPTD Balai 

Hiperkes Sumatra Selatan Bayu EL Heikal juga sangat mengharapkan saran dan dukungan 

dari Balai K3 Medan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan lebih intens lagi di Sumatra 

Selatan khususnya di Palembang. Ini lah tujuan kita adakan dalam hal ini Balai K3 Medan 

mengadakan di Palembang kegiatan safety leadership. 

 

 

 

 Dalam Rangka Meningkatkan Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Perusahaan Melalui 

Kepemimpinan Yang Efektif, Kegiatan Ini Dilaksanakan Di Hotel Excelton Palembang, Rabu (20-7-

2022)Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Kadisnakertrans Sumatera Selatan dan didampingi oleh 

Kepala Balai K3 Medan Dr.Richard Andreas Hariandja, dan juga Kepala UPTD Balai Hiperkes dan 

keselamatan Kerja Sumatra Selatan Bayu EL Heikal,SH.Disaat awak media mewawancarai Kepala Balai K3 

Medan Dr.Richard Andreas Hariandja mengatakan, menyambut baik dari program Kerja Balai K3 

Medan.Kegiatan ini dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada perusahaan di wilayah Sumatra 

Selatan betapa pentingnya membudayakan dan menjunjung tinggi K3 dalam bekerja yang outputnya 

dapat mengurangi bahkan menghilangkan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja,"ujarnya.Di 

lanjutkan juga oleh UPTD Balai Hiperkes Sumatra Selatan Bayu EL Heikal juga sangat mengharapkan saran 

dan dukungan dari Balai K3 Medan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan lebih intens lagi di Sumatra 

Selatan khususnya di Palembang. Dan setelah mengikuti pelatihan ini agar kiranya para peserta dapat 

mengaplikasikan dan memperaktekkan di tempat kerja masing-masing, setelah apa yang mereka 

dapatkan selama mengikuti pelatihan ini," katanya.Dan saya berharap dengan kegiatan hari ini bertujuan 
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untuk menghilangkan ataupun sekaligus mengurangi dampak-dampak daripada penyakit akibat kerja. 

Dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kota Palembang untuk membudayakan atau memberikan 

edukasi kepada perusahaan-perusahaan ataupun para pekerja, bekerja untuk membudayakan yang 

namanya K3.Ini lah tujuan kita adakan dalam hal ini Balai K3 Medan mengadakan di Palembang kegiatan 

safety leadership.Pelatihan hari ini juga diikuti oleh 15 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang 

usaha,"tutupnya ( Adi ) 
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Title Demo UMP DKI, Buruh Minta Anies Baswedan Melawan di 

PTUN 

Author _noname 

Media Batara News Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Negative 

Link http://bataranews.com/demo-ump-dki-buruh-minta-anies-baswedan-melawan-di-

ptun.html 

Summary Massa yang tergabung dalam aliansi buruh menggelar aksi demonstrasi di Balaikota DKI 

Jakarta untuk meminta Gubernur Anies Baswedan banding atas putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN), Rabu (20/7). Seperti diketahui, PTUN DKI mengabulkan gugatan 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta terkait pembatalan revisi Upah Minimum 

Provinsi (UMP) 2022 yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dengan 

demikian, UMP di Jakarta batal naik 5,1 persen atau Rp 225. 667 dari nomonal sebelumnya. 

PTUN Jakarta juga meminta para tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 642.000. 

Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, Winarso mewakili massa aksi mendesak Gubernur Anies 

melakukan banding demi kesejahteraan kaum buruh. 

 

 

 

Massa yang tergabung dalam aliansi buruh menggelar aksi demonstrasi di Balaikota DKI Jakarta untuk 

meminta Gubernur Anies Baswedan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Rabu 

(20/7).Seperti diketahui, PTUN DKI mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta 

terkait pembatalan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan.Dengan demikian, UMP di Jakarta batal naik 5,1 persen atau Rp 225. 667 dari nomonal 

sebelumnya. PTUN Jakarta juga meminta para tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 

642.000.Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, Winarso mewakili massa aksi mendesak Gubernur Anies 

melakukan banding demi kesejahteraan kaum buruh."Kami datang ke sini berharap agar Pak Gubernur 

mau melakukan upaya banding secepatnya," kata Winarso.Winarso memahami perusahaan sempat 

mengalami kesulitan dalam membayar upah akibat hantaman pandemi Covid-19. Namun ia tak 

menampik bahwa Gubernur Anies sudah mengirimkan surat ke Menaker untuk penyesuaian upah."Jadi 

kalau menurut kami, angka yang sudah direvisi dan ditetapkan oleh gubernur sangat berdasar dan sudah 

dengan kajian-kajian yang mendalam," pungkasnya. 
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Title Inilah Alasan Mengapa Indonesia Tangguhkan Pengiriman TKI ke 

Malaysia 

Author N24/devi 

Media News24.co.id Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.news24.co.id/read/news/18404/inilah-alasan-mengapa-indonesia-

tangguhkan-pengiriman-tki-ke-malaysia 

Summary Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara pengiriman tenaga 

kerja migran (PMI) ke Malaysia sejak 13 Juli, yang terutama didorong oleh kemungkinan 

pelanggaran kemitraan bilateral kedua negara di bidang tenaga kerja. Hal ini secara efektif 

menghambat ribuan tenaga kerja yang akan dikirim ke Malaysia. Dugaan pelanggaran yang 

disebutkan pemerintah terkait dengan UU No. 18/2017 yang mengatur tentang 

perlindungan pekerja migran Indonesia atas sistem pembantu online Malaysia, yang 

mengkampanyekan perekrutan langsung, yang diterapkan di sana. Perekrutan langsung 

online juga memaparkan PMI Indonesia pada kemungkinan eksploitasi, menurut pendapat 

pemerintah. 

 

 

 

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja migran 

(PMI) ke Malaysia sejak 13 Juli, yang terutama didorong oleh kemungkinan pelanggaran kemitraan 

bilateral kedua negara di bidang tenaga kerja.Hal ini secara efektif menghambat ribuan tenaga kerja yang 

akan dikirim ke Malaysia.Dugaan pelanggaran yang disebutkan pemerintah terkait dengan UU 

No.18/2017 yang mengatur tentang perlindungan pekerja migran Indonesia atas sistem pembantu online 

Malaysia, yang mengkampanyekan perekrutan langsung, yang diterapkan di sana.Proses perekrutan 

langsung secara efektif meniadakan peran perantara agen dan diyakini mengurangi kemungkinan pekerja 

untuk cepat mendapatkan pekerjaan.Perekrutan langsung online juga memaparkan PMI Indonesia pada 

kemungkinan eksploitasi, menurut pendapat pemerintah.Hal ini berdasarkan temuan Dubes RI untuk 

Malaysia, Hermono, bahwa terdapat aktivitas iklan PRT asal Indonesia di media sosial. Padahal 

mekanisme tersebut tidak pernah disepakati melalui MoU Penempatan & Perlindungan TKI di 

Malaysia.Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani MoU terkait Penempatan dan 

Perlindungan PMI di sektor domestik di Malaysia baru-baru ini pada 1 April Penandatanganan tersebut 

juga disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri 
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Ismail Sabri Yaakob.Dengan beredarnya temuan perekrut online tersebut diyakini sangat merugikan 

itikad baik kedua negara yang telah terjalin sebelumnya dan tidak membantu jika perekrutan TKW saat 

ini dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia sendiri melalui Departemen Imigrasi 

Malaysia.Sistem satu saluran seharusnya menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk perekrutan dan 

penempatan PMI di sektor domestik di Malaysia, menurut pendapat Indonesia.Menteri Tenaga Kerja RI, 

Ida Fauziyah menulis di media sosialnya bahwa saat ini sistem penempatan PMI untuk sektor domestik 

di Malaysia masih belum sesuai dengan ketentuan MoU yang telah disepakati tetapi menyoroti 

kepositifannya terhadap solusi ke depan."Namun, kami optimis hal ini dapat segera diselesaikan sehingga 

kesepakatan yang tertuang dalam MoU dapat dilaksanakan dengan baik," tulisnya. 
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Title Kemnaker Terus Matangkan Skema Pelindungan Program 

Jaminan Pensiun Bagi Pekerja 

Author Haris Kurniawan 

Media Merdeka Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-terus-matangkan-skema-pelindungan-

program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja.html 

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam sambutannya pada acara yang bertajuk 

"Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun", yang diselenggarakan di, 

Rabu (20/7). 

 

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) terus mematangkan skema pelindungan program jaminan pensiun bagi pekerja.Hal ini 

merupakan salah satu bentuk program jaminan sosial, yang bertujuan untuk melindungi penghidupan 

dan kesejahteraan bagi pekerja ketika memasuki usia nonproduktif.Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, dalam sambutannya pada acara yang bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program 

Jaminan Pensiun", yang diselenggarakan di , Rabu (20/7), menyampaikan, dalam rangka pelindungan 

jaminan sosial bagi masyarakat di masa tua terkait dengan program jaminan hari tua dan jaminan 

pensiun, pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan 

sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana 

diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004.Menaker Ida menjelaskan, berdasarkan data BPJS 

Ketenagakerjaan, ada sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan pensiun dari total penduduk yang 

bekerja sebanyak 135,61 juta (data BPS Februari 2022)."Temuan angka menunjukkan bahwa hanya 

sekitar 10 persen lebih pekerja yang memiliki program pensiun, hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus 

kita bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan jaminan 

kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," ungkap 

Menaker Ida.Pada kesempatan ini juga, Menaker Ida, mengajak peserta diskusi untuk berkolaborasi dan 

berkontribusi aktif dalam menyumbangkan ide dan gagasan terbaiknya, guna melahirkan kebijakan 

inovatif dan skema-skema baru yang dapat mendorong kemajuan sistem jaminan pensiun di Indonesia, 

dengan memperhatikan pandangan dan hasil survei yang telah dilakukan oleh para pakar yang juga ikut 

hadir pada kesempatan kali ini.Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri, 

mengungkapkan isu-isu yang diangkat dalam diskusi ini antara lain perlunya mempersiapkan hal-hal 

untuk menjawab tantangan sistem jaminan pensiun dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di masa 

tua, serta memanfaatkan bonus demografi guna membentuk skema program jaminan pensiun yang 

mencakup seluruh penduduk (universal coverage) dengan manfaat yang optimal.Pada kesempatan yang 

sama, Manajer Program Pelindungan Sosial, ILO Jakarta, Ippei Tsuruga, mengatakan, seiring 

perjalanannya saat ini, skema pelindungan program jaminan pensiun di Indonesia masih terkendalanya 

skema yang tumpang tindih, untuk itu menurutnya, dalam forum ini, segera mungkin untuk dapat 

dibuatkannya reformasi skema pelindungan jaminan pensiun yang lebih efektif. Menurutnya, skema ini 

sangat diperlukan karena merupakan investasi jangka panjang bagi para pekerja di Indonesia. 
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Title Hanya 10 Persen Pekerja RI yang Punya Program Pensiun, 

Kenapa? 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idxchannel.com/economics/hanya-10-persen-pekerja-ri-yang-punya-program-

pensiun-kenapa 

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, hanya sekitar 10 persen lebih 

pekerja di Indonesia yang memiliki program pensiun. Angka ini tercermin dari total 

penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta (data BPS Februari 2022). Dari jumlah itu, 

hanya 13,65 juta yang terdaftar sebagai peserta program jaminan pensiun. "Hal ini perlu 

menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat 

memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap 

memperhatikan kemampuan fiskal negara," ujar Menaker Ida dalam keterangan pers, Rabu 

(20/7/2022). 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, hanya sekitar 10 persen lebih pekerja di 

Indonesia yang memiliki program pensiun.Angka ini tercermin dari total penduduk yang bekerja sebanyak 

135,61 juta (data BPS Februari 2022). Dari jumlah itu, hanya 13,65 juta yang terdaftar sebagai peserta 

program jaminan pensiun."Hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk bisa dicarikan 

solusinya, guna dapat memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dengan 

tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," ujar Menaker Ida dalam keterangan pers, Rabu 

(20/7/2022).Ia menjelaskan, pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan 

perlindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional 

sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004. 
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Title Menaker Ida Fauziyah: Kemnaker Terus Matangkan Skema 

Jaminan Pensiun Bagi Pekerja 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-fauziyah-kemnaker-terus-matangkan-skema-

jaminan-pensiun-bagi-pekerja 

Summary "Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih pekerja yang memiliki 

program pensiun," beber Menaker Ida Fauziyah pada acara bertajuk 'Diskusi Reformasi dan 

Harmonisasi Program Jaminan Pensiun' yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (20/7). 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan pemerintah saat ini masih perlu 

melakukan harmonisasi dalam memberikan perlindungan sebagai tindak lanjut dari asas 

gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 2004. 

Menaker Ida menyebutkan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, ada sebanyak 13,65 juta 

peserta program jaminan pensiun dari total penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta. 

Pada kesempatan tersebut, Menaker Ida juga mengajak peserta diskusi untuk berkolaborasi 

dan berkontribusi aktif dalam menyumbangkan ide dan gagasan terbaiknya. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial terus mematangkan skema perlindungan program jaminan pensiun bagi pekerja.Hal 

ini merupakan salah satu bentuk program jaminan sosial yang bertujuan melindungi penghidupan dan 

kesejahteraan bagi pekerja ketika memasuki usia nonproduktif.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyampaikan pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan 

perlindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional sesuai 

amanat UU Nomor 40 Tahun 2004.Menaker Ida menyebutkan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, 

ada sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan pensiun dari total penduduk yang bekerja sebanyak 

135,61 juta."Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih pekerja yang memiliki 

program pensiun," beber Menaker Ida Fauziyah pada acara bertajuk 'Diskusi Reformasi dan Harmonisasi 

Program Jaminan Pensiun' yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (20/7).Menurutnya, hal tersebut perlu 

menjadi perhatian dan fokus bersama untuk bisa dicarikan solusinya guna memberikan perlindungan dan 

jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara.Pada 
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kesempatan tersebut, Menaker Ida juga mengajak peserta diskusi untuk berkolaborasi dan berkontribusi 

aktif dalam menyumbangkan ide dan gagasan terbaiknya.Tujuannya guna melahirkan kebijakan inovatif 

dan skema-skema baru yang dapat mendorong kemajuan sistem jaminan pensiun di Indonesia dengan 

memperhatikan pandangan dan hasil survei yang telah dilakukan oleh para pakar yang juga ikut hadir 

pada acara tersebut.Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengungkapkan isu-isu yang 

diangkat dalam diskusi tersebut, di antaranya perlunya mempersiapkan hal-hal untuk menjawab 

tantangan sistem jaminan pensiun dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di masa tua.Selain itu, 

memanfaatkan bonus demografi guna membentuk skema program jaminan pensiun yang mencakup 

seluruh penduduk (universal coverage) dengan manfaat yang optimal.Pada kesempatan yang sama, 

Manajer Program Pelindungan Sosial ILO Jakarta Ippei Tsuruga menambahkan seiring perjalanannya saat 

ini, skema perlindungan program jaminan pensiun di Indonesia masih terkendalanya skema yang 

tumpang tindih.Untuk itu menurut Ippei Tsuruga, melalui forum tersebut segera mungkin untuk dapat 

dibuatkannya reformasi skema pelindungan jaminan pensiun yang lebih efektif.Ippei mengatakan skema 

ini sangat diperlukan karena merupakan investasi jangka panjang bagi para pekerja di Indonesia.Redaktur 

& 
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Title Kemnaker Matangkan Skema Pelindungan Program Jaminan 

Pensiun Bagi Pekerja 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-matangkan-skema-

pelindungan.html 

Summary Kemnaker Matangkan Skema Pelindungan Program Jaminan Pensiun Bagi Pekerja. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dalam sambutannya pada acara yang bertajuk 

"Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun", yang diselenggarakan di 

Jakarta, Rabu (20/7), menyampaikan, dalam rangka pelindungan jaminan sosial bagi 

masyarakat di masa tua terkait dengan program jaminan hari tua dan jaminan pensiun, 

pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan 

sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional 

sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004. 

 

 

 

Kemnaker Matangkan Skema Pelindungan Program Jaminan Pensiun Bagi PekerjaJakarta, 

Wartapembaruan.co.id - Salah satu bentuk program jaminan sosial, yang bertujuan untuk melindungi 

penghidupan dan kesejahteraan bagi pekerja ketika memasuki usia nonproduktif, Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mematangkan skema pelindungan program jaminan 

pensiun bagi pekerja.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dalam sambutannya pada acara 

yang bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun", yang diselenggarakan di 

Jakarta, Rabu (20/7), menyampaikan, dalam rangka pelindungan jaminan sosial bagi masyarakat di masa 

tua terkait dengan program jaminan hari tua dan jaminan pensiun, pemerintah saat ini masih perlu 

melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong 

pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 

2004.Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, ada sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan pensiun 

dari total penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta (data BPS Februari 2022)."Temuan angka 

menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih pekerja yang memiliki program pensiun, hal ini perlu 

menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan 

pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan 
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fiskal negara," ucap Menaker Ida.Pada kesempatan ini juga, Menaker Ida, mengajak peserta diskusi untuk 

berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam menyumbangkan ide dan gagasan terbaiknya, guna 

melahirkan kebijakan inovatif dan skema-skema baru yang dapat mendorong kemajuan sistem jaminan 

pensiun di Indonesia, dengan memperhatikan pandangan dan hasil survei yang telah dilakukan oleh para 

pakar yang juga ikut hadir pada kesempatan kali ini.Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan 

isu-isu yang diangkat dalam diskusi ini antara lain perlunya mempersiapkan hal-hal untuk menjawab 

tantangan sistem jaminan pensiun dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di masa tua, serta 

memanfaatkan bonus demografi guna membentuk skema program jaminan pensiun yang mencakup 

seluruh penduduk (universal coverage) dengan manfaat yang optimal.Pada kesempatan yang sama, 

Manajer Program Pelindungan Sosial, ILO Jakarta, Ippei Tsuruga, mengatakan, seiring perjalanannya saat 

ini, skema pelindungan program jaminan pensiun di Indonesia masih terkendalanya skema yang tumpang 

tindih.Dalam forum ini, sesegera mungkin untuk dapat dibuatkan reformasi skema pelindungan jaminan 

pensiun yang lebih efektif. "Skema ini sangat diperlukan karena merupakan investasi jangka panjang bagi 

para pekerja di Indonesia," pungkas Ippel Tsuruga. 
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Title Kemnaker: Lima Strategi Sistem Informasi Pasar Kerja Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785057619/kemnaker-lima-

strategi-sistem-informasi-pasar-kerja 

Summary Strategi ketiga yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang 

sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi vokasi berbasis spesialisasi dan kompetensi 

sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi mengungkapkan lima 

strategi nasional pengembangan sistem informasi pasar kerja dan layanan informasi pasar 

kerja. Salah satunya, memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dalam 

penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan sistem informasi pasar 

kerja yang optimal dan terintegrasi dengan data industri, akan membantu Kadin dalam 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," ujar Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi 

dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan 

Vokasi dan Pelatihan Vokasi, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (20/7/2022). 

 

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi mengungkapkan lima strategi nasional pengembangan sistem informasi 

pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja. Salah satunya, memperkuat peran Kamar Dagang dan 

Industri Indonesia (Kadin) dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi."Layanan 

sistem informasi pasar kerja yang optimal dan terintegrasi dengan data industri, akan membantu Kadin 

dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," ujar Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi dan 

tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan 

Pelatihan Vokasi, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (20/7/2022).Sekjen menjelaskan, optimalisasi sistem 

informasi pasar kerja akan menghasilkan data yang dapat membantu menyiapkan tenaga kerja yang siap 

terserap industri. Salah satunya pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)."Melalui sistem 

informasi pasar kerja nasional ini, kita optimistis ke depan dapat memiliki forecasting demand tenaga 

kerja yang tepat, sehingga dapat mempersiapkan supply tenaga kerja lebih dini," katanya.Berdasarkan 

pasal 2 Perpres 68 Tahun 2022, revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi bertujuan untuk 

meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaran pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai 

dengan kebutuhan pasar kerja. "Tujuan lainnya yakni mendorong pembangunan keunggulan spesifik di 

masing-masing lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai potensi daerah dan kebutuhan 

pasar kerja.Anwar Sanusi menambahkan strategi pengembangan informasi pasar kerja dan layanan 

informasi pasar kerja lainnya yakni membangun sistem informasi pasar kerja mutakhir dan komprehensif 

dalam menggambarkan struktur tenaga kerja, karakteristik tenaga kerja, persediaan dan kebutuhan 

tenaga kerja secara komprehensif.Strategi ketiga yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan 

tinggi vokasi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi vokasi berbasis spesialisasi dan 

kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Keempat, terwujudnya pelatihan vokasi yang berbasis 

kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja."Kelima, monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan 

revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi," ujar Anwar Sanusi 
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Title Duh, Hanya 10% Pekerja di Indonesia yang Punya Program 

Pensiun 

Author _noname 

Media Sindo News Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://ekbis.sindonews.com/read/831895/34/duh-hanya-10-pekerja-di-indonesia-yang-

punya-program-pensiun-1658311648 

Summary Artinya, angka tersebut menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% lebih pekerja yang memiliki 

program pensiun. mengungkapkan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 

sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan pensiun dari total penduduk yang bekerja 

sebanyak 135,61 juta (data BPS Februari 2022). "Hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus 

kita bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan 

jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal 

negara," ujar Menaker dalam keterangan pers, Rabu (20/7/2022). Dia menjelaskan, 

pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan 

sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional 

sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004. 

 

 

 

mengungkapkan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, terdapat sebanyak 13,65 juta peserta program 

jaminan pensiun dari total penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta (data BPS Februari 2022). 

Artinya, angka tersebut menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% lebih pekerja yang memiliki program 

pensiun."Hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna 

dapat memberikan pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap 

memperhatikan kemampuan fiskal negara," ujar Menaker dalam keterangan pers, Rabu (20/7/2022).Dia 

menjelaskan, pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan 

sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana 

diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004.Menurut Ida, langkah itu dilakukan dalam rangka 

pelindungan jaminan sosial bagi masyarakat di masa tua terkait dengan program jaminan hari tua dan 

jaminan pensiun."Hal ini merupakan salah satu bentuk program jaminan sosial, yang bertujuan untuk 

melindungi penghidupan dan kesejahteraan bagi pekerja ketika memasuki usia nonproduktif," 

tandasnya. 
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Title Menaker: Skema perlindungan program pensiun pekerja 

terus dimatangkan 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-program-

pensiun-pekerja-terus-dimatangkan 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya terus 

mematangkan skema perlindungan program jaminan pensiun bagi pekerja dengan 

harmonisasi masih dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan seperti 

diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. Dalam acara bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan 

Pensiun" di Jakarta, Rabu, Menaker menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih perlu 

melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas 

gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU 

Nomor 40 Tahun 2004. Menurutnya, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 

sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan pensiun. Jumlah itu di bawah total penduduk 

yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, menurut data BPS per Februari 2022. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya terus mematangkan 

skema perlindungan program jaminan pensiun bagi pekerja dengan harmonisasi masih dilakukan 

pemerintah dalam memberikan perlindungan seperti diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.Dalam acara bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi 

Program Jaminan Pensiun" di Jakarta, Rabu, Menaker menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih 

perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong 

royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 

2004.Menurutnya, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan terdapat sebanyak 13,65 juta peserta 

program jaminan pensiun. Jumlah itu di bawah total penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, 

menurut data BPS per Februari 2022."Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih 

pekerja yang memiliki program pensiun, hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk 

bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi 
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masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," kata Ida.Dia mengajak para pihak 

termasuk peserta diskusi itu untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif menyumbangkan ide dan 

gagasan untuk melahirkan kebijakan inovatif dan skema baru yang dapat mendorong kemajuan sistem 

jaminan pensiun di Indonesia.Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

(PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan perlu mempersiapkan hal-hal untuk 

menjawab tantangan sistem jaminan pensiun dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di masa 

tua."Diperlukan juga pemanfaatan bonus demografi Indonesia guna membentuk skema program 

jaminan pensiun yang mencakup seluruh penduduk dengan manfaat yang optimal," katanya. 
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Title Menaker: Skema perlindungan program pensiun pekerja terus 

dimatangkan 

Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-

program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya terus 

mematangkan skema perlindungan program jaminan pensiun bagi pekerja dengan 

harmonisasi masih dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan seperti 

diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. Dalam acara bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan 

Pensiun" di Jakarta, Rabu, Menaker menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih perlu 

melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas 

gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU 

Nomor 40 Tahun 2004. Menurutnya, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 

sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan pensiun. Jumlah itu di bawah total penduduk 

yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, menurut data BPS per Februari 2022. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya terus mematangkan 

skema perlindungan program jaminan pensiun bagi pekerja dengan harmonisasi masih dilakukan 

pemerintah dalam memberikan perlindungan seperti diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.Dalam acara bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi 

Program Jaminan Pensiun" di Jakarta, Rabu, Menaker menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih 

perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong 

royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 

2004.Menurutnya, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan terdapat sebanyak 13,65 juta peserta 

program jaminan pensiun. Jumlah itu di bawah total penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, 

menurut data BPS per Februari 2022."Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih 

pekerja yang memiliki program pensiun, hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk 

bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi 
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masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," kata Ida.Dia mengajak para pihak 

termasuk peserta diskusi itu untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif menyumbangkan ide dan 

gagasan untuk melahirkan kebijakan inovatif dan skema baru yang dapat mendorong kemajuan sistem 

jaminan pensiun di Indonesia.Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

(PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan perlu mempersiapkan hal-hal untuk 

menjawab tantangan sistem jaminan pensiun dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di masa 

tua."Diperlukan juga pemanfaatan bonus demografi Indonesia guna membentuk skema program 

jaminan pensiun yang mencakup seluruh penduduk dengan manfaat yang optimal," katanya. 
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Title Menaker: Hanya Sekitar 10% Lebih Pekerja yang Memiliki 

Program Pensiun 

Author Handoyo 

Media Kontan Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://nasional.kontan.co.id/news/menaker-hanya-sekitar-10-lebih-pekerja-yang-memiliki-

program-pensiun 

Summary Menaker Ida menjelaskan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, ada sebanyak 13,65 juta 

peserta program jaminan pensiun dari total penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta 

(data BPS Februari 2022). "Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih 

pekerja yang memiliki program pensiun, hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita 

bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan jaminan 

kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," 

ungkap Menaker Ida. Pada kesempatan ini juga, Menaker Ida, mengajak peserta diskusi 

untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam menyumbangkan ide dan gagasan 

terbaiknya, guna melahirkan kebijakan inovatif dan skema-skema baru yang dapat 

mendorong kemajuan sistem jaminan pensiun di Indonesia, dengan memperhatikan 

pandangan dan hasil survei yang telah dilakukan oleh para pakar yang juga ikut hadir pada 

kesempatan kali ini. Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, terus mematangkan skema pelindungan program 

jaminan pensiun bagi pekerja. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial, terus mematangkan skema pelindungan program jaminan pensiun bagi pekerja. Hal ini merupakan 

salah satu bentuk program jaminan sosial, yang bertujuan untuk melindungi penghidupan dan 

kesejahteraan bagi pekerja ketika memasuki usia nonproduktif.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

dalam sambutannya pada acara yang bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan 

Pensiun", yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (20/7), menyampaikan, dalam rangka pelindungan 

jaminan sosial bagi masyarakat di masa tua terkait dengan program jaminan hari tua dan jaminan 

pensiun, pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan 

sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana 
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diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004.Menaker Ida menjelaskan, berdasarkan data BPJS 

Ketenagakerjaan, ada sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan pensiun dari total penduduk yang 

bekerja sebanyak 135,61 juta (data BPS Februari 2022)."Temuan angka menunjukkan bahwa hanya 

sekitar 10 persen lebih pekerja yang memiliki program pensiun, hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus 

kita bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan jaminan 

kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," ungkap 

Menaker Ida.Pada kesempatan ini juga, Menaker Ida, mengajak peserta diskusi untuk berkolaborasi dan 

berkontribusi aktif dalam menyumbangkan ide dan gagasan terbaiknya, guna melahirkan kebijakan 

inovatif dan skema-skema baru yang dapat mendorong kemajuan sistem jaminan pensiun di Indonesia, 

dengan memperhatikan pandangan dan hasil survei yang telah dilakukan oleh para pakar yang juga ikut 

hadir pada kesempatan kali ini.Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri, 

mengungkapkan isu-isu yang diangkat dalam diskusi ini antara lain perlunya mempersiapkan hal-hal 

untuk menjawab tantangan sistem jaminan pensiun dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di masa 

tua, serta memanfaatkan bonus demografi guna membentuk skema program jaminan pensiun yang 

mencakup seluruh penduduk (universal coverage) dengan manfaat yang optimal.Pada kesempatan yang 

sama, Manajer Program Pelindungan Sosial, ILO Jakarta, Ippei Tsuruga, mengatakan, seiring 

perjalanannya saat ini, skema pelindungan program jaminan pensiun di Indonesia masih terkendalanya 

skema yang tumpang tindih, untuk itu menurutnya, dalam forum ini, segera mungkin untuk dapat 

dibuatkannya reformasi skema pelindungan jaminan pensiun yang lebih efektif. Menurutnya, skema ini 

sangat diperlukan karena merupakan investasi jangka panjang bagi para pekerja di Indonesia.Cek Berita 

dan Artikel yang lain di Google News 
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Title Kemnaker Godok Skema Baru Jaminan Hari Tua, Ini 

Penjelasannya 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.idxchannel.com/economics/kemnaker-godok-skema-baru-jaminan-hari-tua-

ini-penjelasannya 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, tengah mematangkan skema perlindungan 

program jaminan pensiun bagi pekerja. Hal itu termasuk dalam program jaminan sosial untuk 

melindungi pekerja ketika memasuki usia nonproduktif. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah menjelaskan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di masa tua masih perlu 

diharmonisasikan skemanya. Apalagi dia berharap skema baru tersebut dapat menjadi solusi 

dari rendahnya peserta BPJS yang memilih program pensiun. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial, tengah mematangkan skema perlindungan program jaminan pensiun bagi pekerja. 

Hal itu termasuk dalam program jaminan sosial untuk melindungi pekerja ketika memasuki usia 

nonproduktif.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan perlindungan jaminan sosial bagi 

pekerja di masa tua masih perlu diharmonisasikan skemanya. Apalagi dia berharap skema baru tersebut 

dapat menjadi solusi dari rendahnya peserta BPJS yang memilih program pensiun.Program jaminan hari 

tua dan jaminan pensiun merupakan tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial 

nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004. Namun, berdasarkan data BPJS 

Ketenagakerjaan, ada sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan pensiun dari total penduduk yang 

bekerja sebanyak 135,61 juta 
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Title Skema Pelindungan Program Jaminan Pensiun Bagi Pekerja, 

Terus Dimatangkan 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/07/20/skema-pelindungan-program-jaminan-pensiun-bagi-

pekerja-terus-dimatangkan 

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam sambutannya pada acara yang bertajuk 

"Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun", yang diselenggarakan di 

Jakarta, Rabu (20/7), menyampaikan, dalam rangka pelindungan jaminan sosial bagi 

masyarakat di masa tua terkait dengan program jaminan hari tua dan jaminan pensiun, 

pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan 

sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional 

sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial, terus mematangkan skema pelindungan program jaminan pensiun bagi pekerja. Hal ini merupakan 

salah satu bentuk program jaminan sosial, yang bertujuan untuk melindungi penghidupan dan 

kesejahteraan bagi pekerja ketika memasuki usia nonproduktif.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

dalam sambutannya pada acara yang bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan 

Pensiun", yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (20/7), menyampaikan, dalam rangka pelindungan 

jaminan sosial bagi masyarakat di masa tua terkait dengan program jaminan hari tua dan jaminan 

pensiun, pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan 

sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana 

diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004.Menaker Ida menjelaskan, berdasarkan data BPJS 

Ketenagakerjaan, ada sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan pensiun dari total penduduk yang 

bekerja sebanyak 135,61 juta (data BPS Februari 2022)."Temuan angka menunjukkan bahwa hanya 

sekitar 10 persen lebih pekerja yang memiliki program pensiun, hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus 

kita bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan jaminan 

kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," ungkap 

Menaker Ida.Pada kesempatan ini juga, Menaker Ida, mengajak peserta diskusi untuk berkolaborasi dan 
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berkontribusi aktif dalam menyumbangkan ide dan gagasan terbaiknya, guna melahirkan kebijakan 

inovatif dan skema-skema baru yang dapat mendorong kemajuan sistem jaminan pensiun di Indonesia, 

dengan memperhatikan pandangan dan hasil survei yang telah dilakukan oleh para pakar yang juga ikut 

hadir pada kesempatan kali ini.Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsostek, Indah Anggoro Putri, 

mengungkapkan isu-isu yang diangkat dalam diskusi ini antara lain perlunya mempersiapkan hal-hal 

untuk menjawab tantangan sistem jaminan pensiun dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di masa 

tua, serta memanfaatkan bonus demografi guna membentuk skema program jaminan pensiun yang 

mencakup seluruh penduduk (universal coverage) dengan manfaat yang optimal.Pada kesempatan yang 

sama, Manajer Program Pelindungan Sosial, ILO Jakarta, Ippei Tsuruga, mengatakan, seiring 

perjalanannya saat ini, skema pelindungan program jaminan pensiun di Indonesia masih terkendalanya 

skema yang tumpang tindih, untuk itu menurutnya, dalam forum ini, segera mungkin untuk dapat 

dibuatkannya reformasi skema pelindungan jaminan pensiun yang lebih efektif. Menurutnya, skema ini 

sangat diperlukan karena merupakan investasi jangka panjang bagi para pekerja di Indonesia. 
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Title National Logistic Ecosystem Diterapkan, Bagaimana Nasib 

Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan? 

Author Suparjo 

Ramalan 

Media Okezone Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/07/20/320/2633233/national-logistic-

ecosystem-diterapkan-bagaimana-nasib-pekerja-bongkar-muat-di-pelabuhan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penerapan National Logistic 

Ecosystem (NLE) di pelabuhan tidak akan membuat Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) ter-

PHK, dan tidak menghapus koperasi TKBM. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah 

Anggoro Putri, saat membuka Dialog Perlindungan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) 

dalam Menghadapi Kebijakan National Logistic Ekosystem (NLE) dari Aspek Ketenagakerjaan 

di Tanjung Priok Jakarta. "Jangan jadikan NLE ini sebagai momok yang merugikan. Jangan 

berpikir NLE ini akan mem-PHK dan menutup koperasi TKBM, tidak," kata Putri, Rabu 

(20/7/2022). 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penerapan National Logistic Ecosystem (NLE) di 

pelabuhan tidak akan membuat Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) ter-PHK, dan tidak menghapus 

koperasi TKBM.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri, saat membuka Dialog Perlindungan Tenaga 

Kerja Bongkar Muat (TKBM) dalam Menghadapi Kebijakan National Logistic Ekosystem (NLE) dari Aspek 

Ketenagakerjaan di Tanjung Priok Jakarta."Jangan jadikan NLE ini sebagai momok yang merugikan. 

Jangan berpikir NLE ini akan mem-PHK dan menutup koperasi TKBM, tidak," kata Putri, Rabu 

(20/7/2022).Putri menjelaskan penerapan NLE di pelabuhan ini bertujuan untuk menata agar pelabuhan 

lebih bagus dan modern, sehingga pelabuhan di Indonesia dapat berdaya saing dengan pelabuhan-

pelabuhan yang ada di negara lain.Menurutnya, jika pelabuhan-pelabuhan di Indonesia lebih bagus dan 

modern, maka pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah. Dengan begitu, sambungnya, 

konsumen pun akan senang."Jadi itu tujuannya, supaya lebih rapih," ucapnya.Dia juga ingin memastikan 

bahwa apabila NLE sudah diterapkan, maka harus ada kepastian hubungan kerja, dan TKBM harus 

terlindungi, baik jaminan sosial ketenagakerjaan maupun kesehatannya."Seluruh TKBM harus terhindari 

dari kecelakaan kerja. Seluruh TKBM harus terhindar dari dampak penyakit-penyakit yang menganggu 

kesehatan Bapak Ibu semua. Seluruh TKBM harus memiliki keterampilan atau keahlian yang sesuai 

dengan kebutuhan NLE," ucapnya.Apabila ada TKBM yang terdampak dengan adanya penataan ini maka 

Kementerian Ketenagakerjaan membuka peluang-peluang pelatihan kerja, pelatihan wirausaha, 

sehingga para TKBM dapat tetap melanjutkan perekonomian keluarga.Dia mengatakan, jika terdapat 

TKBM tidak memiliki keterampilan dan keahlian terkait maka akan diberikan pelatihan. Hal tersebut 

sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar tidak ada seorang pun yang tertinggal 

akibat penerapan NLE."Bapak Ibu yang memang belum terampil, belum mempunyai keahlian, misalnya 

pake mesin-mesin baru, nanti dilatih," ucapnya. 
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Title Menaker: Skema perlindungan program pensiun pekerja terus 

dimatangkan 

Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-

program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya terus 

mematangkan skema perlindungan program jaminan pensiun bagi pekerja dengan 

harmonisasi masih dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan seperti 

diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. Dalam acara bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan 

Pensiun" di Jakarta, Rabu, Menaker menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih perlu 

melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas 

gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU 

Nomor 40 Tahun 2004. Menurutnya, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 

sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan pensiun. Jumlah itu di bawah total penduduk 

yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, menurut data BPS per Februari 2022. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya terus mematangkan 

skema perlindungan program jaminan pensiun bagi pekerja dengan harmonisasi masih dilakukan 

pemerintah dalam memberikan perlindungan seperti diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.Dalam acara bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi 

Program Jaminan Pensiun" di Jakarta, Rabu, Menaker menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih 

perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong 

royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 

2004.Menurutnya, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan terdapat sebanyak 13,65 juta peserta 

program jaminan pensiun. Jumlah itu di bawah total penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, 

menurut data BPS per Februari 2022."Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih 

pekerja yang memiliki program pensiun, hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk 

bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi 
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masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," kata Ida.Dia mengajak para pihak 

termasuk peserta diskusi itu untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif menyumbangkan ide dan 

gagasan untuk melahirkan kebijakan inovatif dan skema baru yang dapat mendorong kemajuan sistem 

jaminan pensiun di Indonesia.Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

(PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan perlu mempersiapkan hal-hal untuk 

menjawab tantangan sistem jaminan pensiun dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di masa 

tua."Diperlukan juga pemanfaatan bonus demografi Indonesia guna membentuk skema program 

jaminan pensiun yang mencakup seluruh penduduk dengan manfaat yang optimal," katanya. 
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Title Menaker: Skema perlindungan program pensiun pekerja 

terus dimatangkan 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Riau Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3008109/menaker-skema-perlindungan-

program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya terus 

mematangkan skema perlindungan program jaminan pensiun bagi pekerja dengan 

harmonisasi masih dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan seperti 

diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. Dalam acara bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan 

Pensiun" di Jakarta, Rabu, Menaker menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih perlu 

melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas 

gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU 

Nomor 40 Tahun 2004. Menurutnya, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 

sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan pensiun. Jumlah itu di bawah total penduduk 

yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, menurut data BPS per Februari 2022. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya terus mematangkan 

skema perlindungan program jaminan pensiun bagi pekerja dengan harmonisasi masih dilakukan 

pemerintah dalam memberikan perlindungan seperti diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.Dalam acara bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi 

Program Jaminan Pensiun" di Jakarta, Rabu, Menaker menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih 

perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong 

royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 

2004.Menurutnya, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan terdapat sebanyak 13,65 juta peserta 

program jaminan pensiun. Jumlah itu di bawah total penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, 

menurut data BPS per Februari 2022."Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih 

pekerja yang memiliki program pensiun, hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk 

bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi 
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masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," kata Ida.Dia mengajak para pihak 

termasuk peserta diskusi itu untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif menyumbangkan ide dan 

gagasan untuk melahirkan kebijakan inovatif dan skema baru yang dapat mendorong kemajuan sistem 

jaminan pensiun di Indonesia.Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

(PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan perlu mempersiapkan hal-hal untuk 

menjawab tantangan sistem jaminan pensiun dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di masa 

tua."Diperlukan juga pemanfaatan bonus demografi Indonesia guna membentuk skema program 

jaminan pensiun yang mencakup seluruh penduduk dengan manfaat yang optimal," katanya. 
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Title Menaker: Skema perlindungan program pensiun pekerja terus 

dimatangkan 

Author _noname 

Media Antara Jambi Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://jambi.antaranews.com/berita/514409/menaker-skema-perlindungan-program-

pensiun-pekerja-terus-dimatangkan 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya terus 

mematangkan skema perlindungan program jaminan pensiun bagi pekerja dengan 

harmonisasi masih dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan seperti 

diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. Dalam acara bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan 

Pensiun" di Jakarta, Rabu, Menaker menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih perlu 

melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas 

gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU 

Nomor 40 Tahun 2004. Menurutnya, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 

sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan pensiun. Jumlah itu di bawah total penduduk 

yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, menurut data BPS per Februari 2022. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya terus mematangkan 

skema perlindungan program jaminan pensiun bagi pekerja dengan harmonisasi masih dilakukan 

pemerintah dalam memberikan perlindungan seperti diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.Dalam acara bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi 

Program Jaminan Pensiun" di Jakarta, Rabu, Menaker menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih 

perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong 

royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 

2004.Menurutnya, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan terdapat sebanyak 13,65 juta peserta 

program jaminan pensiun. Jumlah itu di bawah total penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, 

menurut data BPS per Februari 2022."Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih 

pekerja yang memiliki program pensiun, hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk 

bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi 



 

136 

 

masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," kata Ida.Dia mengajak para pihak 

termasuk peserta diskusi itu untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif menyumbangkan ide dan 

gagasan untuk melahirkan kebijakan inovatif dan skema baru yang dapat mendorong kemajuan sistem 

jaminan pensiun di Indonesia.Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

(PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan perlu mempersiapkan hal-hal untuk 

menjawab tantangan sistem jaminan pensiun dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di masa 

tua."Diperlukan juga pemanfaatan bonus demografi Indonesia guna membentuk skema program 

jaminan pensiun yang mencakup seluruh penduduk dengan manfaat yang optimal," katanya. 
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Title Audiensi Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi & Produktivitas 

Kemenaker dan Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud Ristek 

Author _noname 

Media Kemenkopmk Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kemenkopmk.go.id/index.php/audiensi-dirjen-pembinaan-pelatihan-vokasi-

produktivitas-kemenaker-dan-dirjen-pendidikan-vokasi 

Summary Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy 

didampingi Plt Deputi 6 dan Seskemenko PMK menerima audiensi dari Dirjen Pembinaan 

Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Kemenaker ; Budi Hartawan dan Dirjen Pendidikan Vokasi 

Kemdikbud Ristek ; Kiki Yuliati di ruang rapat lt 8 Kemenko PMK (20/07). Audiensi tersebut 

membahas mengenai tindaklanjut dan rencana aksi dari terbitnya Peraturan Presiden 

(PERPRES) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan 

Vokasi. 

 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy didampingi Plt 

Deputi 6 dan Seskemenko PMK menerima audiensi dari Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan 

Produktivitas Kemenaker ; Budi Hartawan dan Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud Ristek ; Kiki Yuliati di 

ruang rapat lt 8 Kemenko PMK (20/07). Audiensi tersebut membahas mengenai tindaklanjut dan rencana 

aksi dari terbitnya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan 

Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 
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Title Peristiwa Cibubur : Momentum Serius Melindungi Pekerja Ojol Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/07/20/peristiwa-cibubur-momentum-serius-melindungi-

pekerja-ojol 

Summary Salah seorang korban yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di Cibubur adalah seorang 

pengemudi ojek online (ojol). Kalau saja Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Perhubungan 

serius menjalankan Permenaker No. 5 tahun 2021 dan INPRES No. 2 Tahun 2021 dengan 

memastikan penyedia jasa layanan melalui kemitraan (aplikator) mendaftarkan seluruh 

pekerja ojol, kejadian Cibubur akan menyisahkan perlindungan Negara melalui BPJS 

Ketenagakerjaan kepada ahli waris Almarhum, dan dipastikan maksimal dua anak Almarhum 

bisa mencapai jenjang pendidikan Perguruan Tinggi dan lulus sebagai sarjana. Dengan 

peristiwa kecelakaan maut di Cibubur tersebut, saya berharap Menteri Ketenagakerjaan dan 

Menteri Perhubungan serius melindungi pekerja ojol dengan menjalankan secara serius 

amanat Permenaker no. 5 Tahun 2021 dan INPRES No. 2 Tahun 2021, dengan memastikan 

aplikator mendaftarkan seluruh pekerja ojol ke BPJS Ketenagakerjaan. Peristiwa Cibubur 

harus dijadikan momentum serius bagi Pemerintah untuk melindungi seluruh pekerja ojol, 

dan momentum bagi Presiden mengevaluasi Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri 

Perhubungan dalam menjalankan Permenaker No. 5 tahun 2021 dan INPRES no. 2 Tahun 

2021. 

 

 

 

Tragedi kecelakaan lalu linta di Cibubur beberapa hari lalu menjadi duka bagi seluruh masyarakat. Bagi 

keluarga yang ditinggal anggota keluarganya yang menjadi korban jiwa, tentunya menyisahkan masalah 

bagi keluarga tersebut, apalagi yang meninggal tersebut adalah pencari nafkah bagi keluarga.Salah 

seorang korban yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di Cibubur adalah seorang pengemudi ojek 

online (ojol). Sebelumnya Almarhum adalah pekerja formal yang didaftarkan di Program Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm), namun setelah di PHK, di akhir 2021 lalu Almarhum 

menjadi pekerja ojol tetapi tidak terdaftar di Program JKK dan JKm. Selama menjadi pekerja Ojol, 

Almarhum tidak dilindungi oleh JKK dan JKm.Mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri 

Ketekenagakerjaan (Permenaker) No. 5 Tahun 2021, pekerja ojol WAJIB ikut program JKK dan JKm dan 
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dapat ikut JHT. Dan mengacu pada Pasal 34-nya, kepesertaan pekerja ojol di BPJS Ketenagakerjaan harus 

dapat dipastikan oleh pihak penyedia jasa layanan melalui kemitraan (aplikator).Seharusnya Almarhum 

sebagai pekerja ojol sudah didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan dengan peran aktif pihak penyedia jasa 

layanan melalui kemitraan (aplikator) untuk mendapftarkannya. Namun faktanya Almarhum tidak 

menjadi peserta JKK dan JKm di BPJS Ketenagakerjaan hingga akhir hayatnya.Mengapa amanat Pasal 32 

ayat (2) dan Pasal 34 Permenaker No. 5 Tahun 2021 dibiarkan tidak terimplementasi bagi Almarhum dan 

banyak pekerja ojol lainnya saat ini, padahal Permenaker No. 5 ini berlaku sejak tanggal 31 Maret 2021. 

Dan tidak hanya itu, Presiden pun sudah menginstruksikan Menteri Perhubungan mengikutsertakan 

pekerja ojol ke BPJS Ketenagakerjaan yang tertuang dalam INPRES No. 2 Tahun 2021.Tidak dilindunginya 

Almarhum dalam program JKK dan JKm memastikan ahli waris tidak mendapat santunan dari BPJS 

Ketenagakerjaan dan anak-anak Almarhum (maksimal 2 anak) tidak mendapatkan beasiswa hingga 

perguruan tinggi.Tidak dilindunginya Almarhum di Program JKK dan JKm merupakan bentuk kelalaian 

Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Perhubungan untuk memastikan Permenaker no. 5 tahun 2021 

dan INPRES No. 2 Tahun 2021 dijalankan untuk seluruh pekerja Ojol. Kedua Menteri ini belum 

memastikan peran aktif pihak penyedia jasa layanan melalui kemitraan (aplikator) untuk mendaftarkan 

pekerja ojol.Kalau saja Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Perhubungan serius menjalankan 

Permenaker No. 5 tahun 2021 dan INPRES No. 2 Tahun 2021 dengan memastikan penyedia jasa layanan 

melalui kemitraan (aplikator) mendaftarkan seluruh pekerja ojol, kejadian Cibubur akan menyisahkan 

perlindungan Negara melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris Almarhum, dan dipastikan 

maksimal dua anak Almarhum bisa mencapai jenjang pendidikan Perguruan Tinggi dan lulus sebagai 

sarjana.Dengan peristiwa kecelakaan maut di Cibubur tersebut, saya berharap Menteri Ketenagakerjaan 

dan Menteri Perhubungan serius melindungi pekerja ojol dengan menjalankan secara serius amanat 

Permenaker no. 5 Tahun 2021 dan INPRES No. 2 Tahun 2021, dengan memastikan aplikator 

mendaftarkan seluruh pekerja ojol ke BPJS Ketenagakerjaan.Peristiwa Cibubur harus dijadikan 

momentum serius bagi Pemerintah untuk melindungi seluruh pekerja ojol, dan momentum bagi Presiden 

mengevaluasi Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Perhubungan dalam menjalankan Permenaker No. 

5 tahun 2021 dan INPRES no. 2 Tahun 2021. 
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Title Lowongan Kerja di PT Virama Karya, Pendidikan Min S1, 

Pendaftaran Buka sampai 31 Juli 2022 

Author _noname 

Media Tribun News Ambon Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://ambon.tribunnews.com/2022/07/20/lowongan-kerja-di-pt-virama-karya-

pendidikan-min-s1-pendaftaran-buka-sampai-31-juli-2022 

Summary PT Virama Karya (Persero) buka lowongan kerja untuk lulusan S1. Posisi lowongan pekerjaan 

untuk sejumlah posisi bagi pekerja berpengalaman untuk bergabung dengan Virama Karya. 

Pendaftaran dibuka 12 Juli- 31 Juli 2022. PT Virama Karya (persero) membuka kesempatan 

bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia untuk penempatan di Jakarta. 

 

 

 

PT Virama Karya (Persero) buka lowongan kerja untuk lulusan S1.Perusahaan ini merupakan BUMN 

Konsultan Teknik dan Manajemen Konstruksi.Posisi lowongan pekerjaan untuk sejumlah posisi bagi 

pekerja berpengalaman untuk bergabung dengan Virama Karya.Pendaftaran dibuka 12 Juli - 31 Juli 

2022.DAFTAR ONLINE"#LokerNaker Untukmu RekanakerPT Virama Karya (persero) membuka 

kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia untuk penempatan di Jakarta.Info lebih lanjut 

kunjungi IG @viramakaryaAyo buruan siapkan diri dan daftarkan diri Rekanaker!Pendaftaran paling 

lambat tanggal 31 Juli 2022Mention teman, tetangga, dan saudaramu agar mereka tahu informasi baik 

ini.Selamat berjuang! Wujudkan #IndonesiaKompeten," tulis akun @kemnaker.Beberapa lowongan dan 

kode posisi yang dibuka Virama Karya saat ini terdiri atas:a. Desain interior (KAL-DI)b. Ahli iluminasi (KAL-

ILUM)c. Ahli Mekanikal (KAL - MEK)d. Ahli sanitasi dan limbah (KAL-SL)e. Ahli air minum (KAL-AM)f. Ahli 

green building (KAL-GB)g.h. Ahli manajemen mutu (KAL-MM)i. Ahli BIM (KAL-BIM)Kualifikasi umum bagi 

para calon peserta rekrutmen Virama Karya adalah sebagai berikut:- Pria/wanita- Pendidikan minimal S1 

atau sederajat- Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun- Diutamakan memiliki SKK/SKA- Berjiwa dan 

berbadan sehat serta sesuai dengan tata nilai AKHLAK- Memenuhi persyaratan/kriteria jabatan yang 

ditetapkan oleh Perusahaan- Mampu berkomunikasi dengan baikMampu bekerja di bawah tekanan- 

Mampu bekerja sebagai tim- Penempatan di seluruh wilayah IndonesiaCara mendaftar- Peserta wajib 

mengisi kode posisi pada link pendaftaran yang tersedia di website.- Aplikasi lamaran diterima paling 

lambat tanggal 31 Juli 2022.- PT Virama Karya hanya membuka lowongan melalui website resmi di www. 
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Title 24 Tahun Kerja di Malaysia, 5 Bulan Masuk Bui, Menangis Bisa 

Pulang 

Author son/c12/diq 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.jawapos.com/surabaya/20/07/2022/24-tahun-kerja-di-malaysia-5-bulan-

masuk-bui-menangis-bisa-pulang 

Summary Sainiyah sudah bekerja selama 24 tahun di Malaysia. Salah seorang pekerja migran Indonesia 

(PMI) asal Gresik yang dideportasi pemerintah Malaysia, akhirnya kini bisa bernafas lega. 

Suasana haru pecah ketika Sainiyah bertemu bupati, Turut mendampingi Kepala Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) Andhy Hendro Wijaya, kepala desa Gelam, Tambak, Bawean, dan 

Nur Rahman, kakak Sainiyah yang sudah 24 tahun tidak bertemu. Betapa tidak, sejak 

Desember lalu, Sainiyah alias Nur Hayati tersebut ditangkap penegak hukum Malaysia. 

 

 

 

Salah seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Gresik yang dideportasi pemerintah Malaysia, 

akhirnya kini bisa bernafas lega. Senin (18/7) malam, perempuan bernama Sainiyah, 48, itu 

diserahterimakan Kementerian Tenaga Kerja kepada Pemkab Gresik.Setelah itu, Bupati Fandi Akhmad 

Yani menyerahkan Sainiyah kepada pihak keluarga. Suasana haru pecah ketika Sainiyah bertemu bupati, 

Turut mendampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Andhy Hendro Wijaya, kepala desa Gelam, 

Tambak, Bawean, dan Nur Rahman, kakak Sainiyah yang sudah 24 tahun tidak bertemu.Betapa tidak, 

sejak Desember lalu, Sainiyah alias Nur Hayati tersebut ditangkap penegak hukum Malaysia. Selama lima 

bulan, dia berada di dalam kurungan. Tidak ada alat komunikasi sehingga hilang kontak dengan 

keluarga.Memiliki riwayat gula, kesehatannya selama ditahan itu drop. Diabetesnya kambuh. "Waktu itu 

sampai lemas tidak bisa jalan, harus pakai kursi roda," kata Sainiyah lirih di ruang kantor disnaker.Selama 

lima bulan, Sainiyah menghabiskan waktu di dalam kurungan di negeri jiran. Barulah, dia ditangani 

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Sainiyah kemudian dipulangkan ke Indonesia. Pada Mei lalu, 

Sainiyah harus menjalani karantina di Wisma Atlet Kemayoran. Dia sempat dinyatakan positif Covid-19 

saat itu.Sebulan berada di Kemayoran, Jakarta, Sainiyah akhirnya bisa dijemput Pemkab Gresik. Disnaker 

mengirimkan surat kepada Kementerian Tenaga Kerja. Akhirnya, pada Senin (18/7), Sainiyah diantar tim 

Kemenaker ke Gresik.Sainiyah berangkat ke Malaysia pada 1995. Kemudian, dia dideportasi. Pada 1998, 

Sainiyah kembali berangkat ke Malaysia dengan menggunakan nama Nur Hayati sampai 2022 ini.Sainiyah 
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adalah salah satu contoh potret buram PMI. Sainiyah sudah bekerja selama 24 tahun di Malaysia. Dia 

bekerja sebagai cleaning service di Jalan Duta, Kuala Lumpur, Malaysia. Akhir Desember 2021, saat 

menunggu bus, Sainiyah ditangkap aparat kepolisian Diraja Malaysia. Karena tidak memiliki dokumen, 

Sainiyah kemudian ditahan.Sesampainya di kantor Disnaker Gresik kemarin, Sainiyah langsung mendapat 

pengobatan. Sebab, luka dari diabetesnya belum sepenuhnya sembuh.Bupati Fandi Akhmad Yani yang 

menyerahkan langsung Sainiyah kepada pihak keluarga menyatakan, hal itu merupakan bentuk dari 

amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Pihaknya berharap tidak ada lagi hal serupa 

yang terjadi.Setelah diterima pihak keluarga, Sainiyah pada Selasa (19/7) pagi berangkat menuju Bawean 

dengan diantar kakaknya. Yani, sapaan Bupati Fandi Akhmad Yani, meminta agar Sainiyah melanjutkan 

rawat jalan di puskesmas atau rumah sakit di Bawean. "Nanti biar dikawal Pak Kades," ucap bupati di 

hadapan Kades Gelam, Tambak.Untuk mengatasi persoalan serupa, pihaknya meminta kepala disnaker 

berkoordinasi dengan OPD terkait. Yakni, penanganan seusai kejadian. Baik itu dinas sosial, dinas 

koperindag, maupun OPD lain. "Ke depan, diharapkan bisa mandiri di kampung halaman," terang 

Yani.Perjalanan Sainiyah dari Bawean Gresik ke MalaysiaTahun 1995: Sainiyah kali pertama merantau ke 

Malaysia dan dideportasi. Tahun 1998: Sainiyah kembali ke Malaysia dengan nama Nur Hayati. Desember 

2021: Saat menunggu bus, Sainiyah ditangkap aparat kepolisian Diraja Malaysia. Karena tidak memiliki 

dokumen, Sainiyah kemudian dipenjara selama 5 bulan. Mei 2022: Sainiyah dipulangkan KBRI dan 

menjalani karantina di RS Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Dia juga sempat terindikasi positif Covid-19. 

29 Juni 2022: Kemenaker menghubungi Disnaker Gresik dan melaporkan kondisi Sainiyah yang sudah 

lebih baik dan akan pulang ke Jawa Timur dengan menggunakan pesawat pada Senin, 18 Juli 2022, 

dengan didampingi dua perwakilan Kemenaker. Pertemuan dan serah terima PMIB antara Kemenaker, 

Disnaker Provinsi Jawa Timur, serta Disnaker Gresik bertempat di UPT P2TK Disnaker Surabaya. 18 Juli 

2022: Sainiyah sampai di Gresik dan diserahterimakan Pemkab Gresik kepada pihak keluarga di kantor 

Disnaker Gresik. 
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Title KSPSI Minta Peralihan Operator Air Bersih PAM Jaya Tak Tambah 

Pengangguran 

Author _noname 

Media Sindo News Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://metro.sindonews.com/read/832023/171/kspsi-minta-peralihan-operator-air-bersih-

pam-jaya-tak-tambah-pengangguran-1658318865 

Summary Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI ) meminta peralihan operasional air 

bersih dari operator Aetra dan Palyja ke PAM Jaya atau Perumda PAM Jaya tidak menambah 

pengangguran. Ketua DPD KSPSI DKI Jakarta William Yani Wea mengingatkan ada beberapa 

hal yang harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov DKI Jakarta dan PAM Jaya 

dalam proses peralihan operasional dari Palyja dan Aetra. Di kedua mitra PAM JAYA terdapat 

Anggota Serikat Pekerja yang tergabung di DPD KSPSI DKI Jakarta yakni SPSI PALYJA dan SPSI 

AETRA. 1. Jaminan dari stakeholder dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta untuk tidak 

menambah jumlah pengangguran dan tetap menjaga pelayanan penyediaan air minum 

kepada masyarakat Jakarta sehingga proses peralihan operasional dari karyawan mitra PAM 

JAYA (khususnya Anggota KSPSI) ke Perumda PAM JAYA dapat berjalan lancar. 

 

 

 

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI ) meminta peralihan operasional air bersih dari 

operator Aetra dan Palyja ke PAM Jaya atau Perumda PAM Jaya tidak menambah pengangguran.Ketua 

DPD KSPSI DKI Jakarta William Yani Wea mengingatkan ada beberapa hal yang harus mendapatkan 

perhatian khusus dari Pemprov DKI Jakarta dan PAM Jaya dalam proses peralihan operasional dari Palyja 

dan Aetra."Hal ini kami anggap sangat penting karena akan adanya dampak terhadap para pekerja di 

kedua mitra PAM JAYA yaitu Palyja dan Aetra," kata William, Rabu (20/7/2022).Di kedua mitra PAM JAYA 

terdapat Anggota Serikat Pekerja yang tergabung di DPD KSPSI DKI Jakarta yakni SPSI PALYJA dan SPSI 

AETRA. "Kondisi saat ini jumlah karyawan langsung PALYJA sebanyak 495 orang di mana anggota SPSI 

PALYJA sebanyak 227 orang. Karyawan langsung AETRA sebanyak 483 orang di mana anggota SPSI AETRA 

sebanyak 118 orang," ujarnya.Untuk memberikan kepastian keberlangsungan bekerja kembali Anggota 

KSPSI DKI Jakarta (SPSI PALYJA dan SPSI AETRA),1. Jaminan dari stakeholder dalam hal ini Gubernur DKI 

Jakarta untuk tidak menambah jumlah pengangguran dan tetap menjaga pelayanan penyediaan air 

minum kepada masyarakat Jakarta sehingga proses peralihan operasional dari karyawan mitra PAM JAYA 
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(khususnya Anggota KSPSI) ke Perumda PAM JAYA dapat berjalan lancar.2. Karyawan Mitra PAM JAYA 

khususnya Anggota KSPSI di PAM JAYA ingin kepastian bekerja kembali tanpa syarat di mana Anggota 

KSPSI di kedua mitra memiliki pengalaman di atas 3 tahun dan merupakan karyawan yang 

expert/mempunyai sertifikasi keahlian di bidangnya.3. Meminta Dinas Tenaga Kerja DKI mengawal 

proses peralihan operasional dari karyawan mitra PAM JAYA (Khususnya Anggota KSPSI) ke Perumda 

PAM JAYA.4. Memberikan pesangon dua (2) sampai tiga (3) kali Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK) 

dan memberikan kompensasi akibat perubahan status hubungan kerja dari karyawan mitra PAM JAYA 

(Khususnya Anggota SPSI PALYJA &5. Melibatkan peran serta Serikat Pekerja KSPSI dalam forum-forum 

dan pembahasan peralihan baik di perusahaan (PALYJA dan AETRA), Perumda PAM JAYA, Pemprov DKI, 

dan instansi terkait lainnya.William Yani mendukung proses peralihan operasional PAM JAYA terhadap 

mitranya (PALYJA &Diketahui sebelumnya, kerja sama swastanisasi air antara PAM Jaya dengan mitra 

swasta, yakni Palyja dan Aetra berakhir pada 31 Januari 2023. Dengan begitu, PAM Jaya selalu Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) akan sepenuhnya 

mengoperasikan air bersih. 
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Title Soal Pekerja Migran Indonesia: Malaysia dan Indonesia Sepakat 

Satu Sistem 

Author _noname 

Media Gempita.co Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://gempita.co/soal-pekerja-migran-indonesia-malaysia-dan-indonesia-sepakat-satu-

sistem 

Summary Malaysia pada prinsipnya menyetujui untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja 

migran dengan Indonesia. Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan 

mengatakan. 

 

 

 

Malaysia pada prinsipnya menyetujui untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan 

Indonesia.Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakanlangkah tersebut dilakukan 

agar kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) ke 

Malaysia."Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan menggunakan Sistem Penempatan 

Satu Kanal (One Channel System/OCS) di Indonesia . untuk saat ini, kami, berpikir Kementerian Dalam 

Negeri menggunakan 'Maid Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak menyajikan informasi 

pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama melalui Antaranews, 

Selasa.Menurut dia, tidak ada dalam nota kesepakatan (MoU) antara Indonesia dan Malaysia tentang 

penghapusan MOS. MoU membuka jalan bagi masuknya pekerja migran Indonesia untuk bekerja di 

sektor lain di Malaysia, termasuk sektor domestik.Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Indonesia telah 

mengusulkan sistem tunggal yang memungkinkan kedua negara memiliki rincian pelamar kerja. Dengan 

Malaysia menggunakan MOS membuat Indonesia tidak memiliki akses rincian PMI yang masuk Malaysia 

untuk bekerja.Menurut dia, MoU bilateral Indonesia dan Malaysia masih relevan dan menegaskan bahwa 

sebelumnya hanya ada "kebingungan".Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah mengeluarkan 

kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke 

Malaysia. Hal itu terjadi karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen MOS di Malaysia untuk 

mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia.Sementara dalam MoU yang ditandatangani 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 

1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu 

Kanal atau One Channel System sebagai satu-satunya kanal legal. 
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Title Menteri Ida: Skema Perlindungan Program Pensiun Pekerja 

Terus Dimatangkan 

Author _noname 

Media Cara Pandang Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://carapandang.com/berita/carpan-5ecb53db/menteri-ida-skema-perlindungan-

program-pensiun-pekerja-terus-dimatangkan 

Summary Dalam acara bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun" di 

Jakarta, Rabu, Menaker menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih perlu melakukan 

harmonisasi dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong 

pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 

2004. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya terus 

mematangkan skema perlindungan program jaminan pensiun bagi pekerja dengan 

harmonisasi masih dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan seperti 

diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. Menurutnya, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan terdapat sebanyak 13,65 

juta peserta program jaminan pensiun. Jumlah itu di bawah total penduduk yang bekerja 

sebanyak 135,61 juta orang, menurut data BPS per Februari 2022. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya terus mematangkan 

skema perlindungan program jaminan pensiun bagi pekerja dengan harmonisasi masih dilakukan 

pemerintah dalam memberikan perlindungan seperti diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.Dalam acara bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi 

Program Jaminan Pensiun" di Jakarta, Rabu, Menaker menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih 

perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong 

royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 

2004.Menurutnya, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan terdapat sebanyak 13,65 juta peserta 

program jaminan pensiun. Jumlah itu di bawah total penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, 

menurut data BPS per Februari 2022."Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih 

pekerja yang memiliki program pensiun, hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk 

bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi 

masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," kata Ida.Dia mengajak para pihak 

termasuk peserta diskusi itu untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif menyumbangkan ide dan 

gagasan untuk melahirkan kebijakan inovatif dan skema baru yang dapat mendorong kemajuan sistem 

jaminan pensiun di Indonesia.Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

(PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan perlu mempersiapkan hal-hal untuk 

menjawab tantangan sistem jaminan pensiun dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di masa 

tua."Diperlukan juga pemanfaatan bonus demografi Indonesia guna membentuk skema program 

jaminan pensiun yang mencakup seluruh penduduk dengan manfaat yang optimal," katanya 
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Title Program Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Terus 

Dimatangkan 

Author Fabiola Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/07/20/200008/program-jaminan-pensiun-bagi-

pekerja-terus-dimatangkan 

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam sambutannya pada acara yang bertajuk 

"Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun", yang diselenggarakan di 

Jakarta, Rabu (20/7/2022), menyampaikan, dalam rangka pelindungan jaminan sosial bagi 

masyarakat di masa tua terkait dengan program jaminan hari tua dan jaminan pensiun, 

pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan 

sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional 

sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam sambutannya pada acara yang bertajuk "Diskusi Reformasi 

dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun", yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (20/7/2022), 

menyampaikan, dalam rangka pelindungan jaminan sosial bagi masyarakat di masa tua terkait dengan 

program jaminan hari tua dan jaminan pensiun, pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi 

dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial 

nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004.Menaker Ida menjelaskan, 

berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, ada sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan pensiun dari 

total penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta (data BPS Februari 2022).Kementerian 

Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial juga 

terus mematangkan skema pelindungan program jaminan pensiun bagi pekerja.Hal ini merupakan salah 

satu bentuk program jaminan sosial, yang bertujuan untuk melindungi penghidupan dan kesejahteraan 

bagi pekerja ketika memasuki usia nonproduktif."Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 

persen lebih pekerja yang memiliki program pensiun, hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita 

bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan jaminan kesejahteraan 

bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," ungkap Menaker Ida.Pada 

kesempatan ini juga, Menaker Ida, mengajak peserta diskusi untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif 
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dalam menyumbangkan ide dan gagasan terbaiknya, guna melahirkan kebijakan inovatif dan skema-

skema baru yang dapat mendorong kemajuan sistem jaminan pensiun di Indonesia, dengan 

memperhatikan pandangan dan hasil survei yang telah dilakukan oleh para pakar yang juga ikut hadir 

pada kesempatan kali ini.Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri, mengungkapkan 

isu-isu yang diangkat dalam diskusi ini antara lain perlunya mempersiapkan hal-hal untuk menjawab 

tantangan sistem jaminan pensiun dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di masa tua, serta 

memanfaatkan bonus demografi guna membentuk skema program jaminan pensiun yang mencakup 

seluruh penduduk (universal coverage) dengan manfaat yang optimal.Pada kesempatan yang sama, 

Manajer Program Pelindungan Sosial, ILO Jakarta, Ippei Tsuruga, mengatakan, seiring perjalanannya saat 

ini, skema pelindungan program jaminan pensiun di Indonesia masih terkendalanya skema yang tumpang 

tindih, untuk itu menurutnya, dalam forum ini, segera mungkin untuk dapat dibuatkannya reformasi 

skema pelindungan jaminan pensiun yang lebih efektif.Menurutnya, skema ini sangat diperlukan karena 

merupakan investasi jangka panjang bagi para pekerja di Indonesia. 
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Title Menaker: Hanya 10 Persen Pekerja Indonesia Terdaftar Program 

Jaminan Pensiun 

Author Febryan A 

Media Republika Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://republika.co.id/berita/rfbmax328/menaker-hanya-10-persen-pekerja-indonesia-

terdaftar-program-jaminan-pensiun 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, hanya 10 persen pekerja 

Indonesia yang terdaftar sebagai peserta program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. 

Apalagi, setelah Indonesia melewati puncak bonus demografi pada tahun 2030, jumlah 

penduduk usia lanjut akan meningkat. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, hanya 10 persen pekerja Indonesia yang 

terdaftar sebagai peserta program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Persoalan ini jadi perhatian 

pihaknya.Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, kata Ida, terdapat 13,65 juta peserta program jaminan 

pensiun. Sedangkan total penduduk yang bekerja menurut dan BPS per Februari 2022, tercatat sebanyak 

135,61 juta orang."Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih pekerja yang 

memiliki program pensiun," kata Ida dalam Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun 

yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (20/7/2022).Ida mengaku, pihaknya kini berupaya mencari solusi 

atas persoalan kecilnya persentase pekerja peserta program jaminan pensiun ini agar pekerja tetap 

terlindungi di usia tuanya. Apalagi, setelah Indonesia melewati puncak bonus demografi pada tahun 

2030, jumlah penduduk usia lanjut akan meningkat."Persoalan ini adalah pekerjaan rumah kita bersama 

untuk dapat memberikan pemahaman secara masif dan komprehensif kepada masyarakat, mengenai 

pentingnya program pensiun," kata Ida.Dalam kesempatan sama, Manajer Program Pelindungan Sosial 

ILO Jakarta, Ippei Tsuruga mengatakan, program jaminan pensiun di Indonesia masih tumpang tindih. 

Menurutnya, perlu dilakukan reformasi skema pelindungan jaminan pensiun yang lebih 

efektif."Reformasi skema ini sangat diperlukan karena merupakan investasi jangka panjang bagi para 

pekerja di Indonesia," kata Ippei. Untuk diketahui, selain program jaminan pensiun, terdapat pula 

program jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. 
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Title Kemenaker Godok Skema Baru Jaminan Hari Tua, Seperti Apa? Author _noname 

Media Inews Portal Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.inews.id/finance/bisnis/kemenaker-godok-skema-baru-jaminan-hari-tua-

seperti-apa 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial sedang menggodok skema baru program Jaminan 

Hari Tua (JHT). Hal itu, merupakan bagian dari upaya Kemenaker untuk mematangkan skema 

perlindungan program jaminan sosial untuk melindungi pekerja ketika memasuki usia 

nonproduktif atau pensiun. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial sedang menggodok skema baru program Jaminan Hari Tua (JHT).Hal itu, merupakan 

bagian dari upaya Kemenaker untuk mematangkan skema perlindungan program jaminan sosial untuk 

melindungi pekerja ketika memasuki usia nonproduktif atau pensiun.Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah, menyebut program JHT sebagai perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di 

masa tua masih perlu diharmonisasikan skemanya.Menurut dia, program JHT dan jaminan pensiun 

merupakan tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana 

diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004.Ida menjelaskan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, 

ada sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan pensiun dari total penduduk yang bekerja sebanyak 

135,61 juta (data BPS Februari 2022)."Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih 

pekerja yang memiliki program pensiun, hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk 

bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi 

masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," ungkap Ida, Rabu 

(20/7/2022).Menaker pun mengajak peserta diskusi untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam 

menyumbangkan ide dan gagasan terbaiknya untuk melahirkan skema baru yang dapat mendorong 

kemajuan sistem jaminan pensiun di Indonesia."Dengan memperhatikan pandangan dan hasil survei 

yang telah dilakukan oleh para pakar yang juga ikut hadir pada kesempatan kali ini," ujar Ida. 
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Title Kemnaker Pastikan Tidak Menghapus Koperasi TKBM Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://progresnews.info/2022/07/20/8037 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa penerapan National Logistic Ecosystem 

(NLE) di pelabuhan tidak akan membuat Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) ter-PHK, dan 

tidak menghapus koperasi TKBM. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri, 

saat membuka Dialog Perlindungan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dalam Menghadapi 

Kebijakan National Logistic Ekosystem (NLE) dari Aspek Ketenagakerjaan di Tanjung Priok 

Jakarta, Rabu (20/7/2022). Jangan berpikir NLE ini akan mem-PHK dan menutup koperasi 

TKBM, tidak," kata Putri. Ia juga ingin memastikan bahwa apabila NLE sudah diterapkan, 

maka harus ada kepastian hubungan kerja, dan TKBM harus terlindungi, baik jaminan sosial 

ketenagakerjaan maupun kesehatannya. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa penerapan National Logistic Ecosystem (NLE) di 

pelabuhan tidak akan membuat Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) ter-PHK, dan tidak menghapus 

koperasi TKBM.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri, saat membuka Dialog Perlindungan Tenaga 

Kerja Bongkar Muat (TKBM) dalam Menghadapi Kebijakan National Logistic Ekosystem (NLE) dari Aspek 

Ketenagakerjaan di Tanjung Priok Jakarta, Rabu (20/7/2022)."Jangan jadikan NLE ini sebagai momok yang 

merugikan. Jangan berpikir NLE ini akan mem-PHK dan menutup koperasi TKBM, tidak," kata Putri.Putri 

menjelaskan, penerapan NLE di pelabuhan ini bertujuan untuk menata agar pelabuhan lebih bagus dan 

modern, sehingga pelabuhan di Indonesia dapat berdaya saing dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada 

di negara lain.Menurutnya, jika pelabuhan-pelabuhan di Indonesia lebih bagus dan modern, maka 

pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah. Dengan begitu, sambungnya, konsumen pun 

akan senang."Jadi itu tujuannya, supaya lebih rapih," ucapnya.Ia juga ingin memastikan bahwa apabila 

NLE sudah diterapkan, maka harus ada kepastian hubungan kerja, dan TKBM harus terlindungi, baik 

jaminan sosial ketenagakerjaan maupun kesehatannya."Seluruh TKBM harus terhindari dari kecelakaan 

kerja. Seluruh TKBM harus terhindar dari dampak penyakit-penyakit yang menganggu kesehatan Bapak 
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Ibu semua. Seluruh TKBM harus memiliki keterampilan atau keahlian yang sesuai dengan kebutuhan 

NLE," ucapnya.Apabila ada TKBM yang terdampak dengan adanya penataan ini maka Kementerian 

Ketenagakerjaan membuka peluang-peluang pelatihan kerja, pelatihan wirausaha, sehingga para TKBM 

dapat tetap melanjutkan perekonomian keluarga.Ia mengatakan, jika terdapat TKBM tidak memiliki 

keterampilan dan keahlian terkait maka akan diberikan pelatihan. Hal tersebut sebagaimana arahan 

Presiden Joko Widodo yang meminta agar tidak ada seorang pun yang tertinggal akibat penerapan 

NLE."Bapak Ibu yang memang belum terampil, belum mempunyai keahlian, misalnya pake mesin-mesin 

baru, nanti dilatih," ucapnya. 
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Title Pemberlakuan NLE di Pelabuhan, Kemnaker Pastikan Tidak 

Hapus Koperasi TKBM 

Author Haris Kurniawan 

Media Merdeka Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/uang/pemberlakuan-nle-di-pelabuhan-kemnaker-pastikan-

tidak-hapus-koperasi-tkbm.html 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan, penerapan National Logistic 

Ecosystem (NLE) di pelabuhan tidak membuat Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) 

kehilangan pekerjaan dan menghapus koperasi TKBM. Hal tersebut disampaikan Direktur 

Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), 

Indah Anggoro Putri, saat membuka Dialog Perlindungan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) 

dalam Menghadapi Kebijakan National Logistic Ekosystem (NLE) dari Aspek Ketenagakerjaan 

di Tanjung Priok, Rabu (20/7). Jangan berpikir NLE ini akan mem-PHK dan menutup koperasi 

TKBM, tidak," kata Putri. Ia juga ingin memastikan bahwa apabila NLE sudah diterapkan, 

maka harus ada kepastian hubungan kerja, dan TKBM harus terlindungi, baik jaminan sosial 

ketenagakerjaan maupun kesehatannya. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan, penerapan National Logistic Ecosystem (NLE) di 

pelabuhan tidak membuat Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) kehilangan pekerjaan dan menghapus 

koperasi TKBM.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri, saat membuka Dialog Perlindungan Tenaga 

Kerja Bongkar Muat (TKBM) dalam Menghadapi Kebijakan National Logistic Ekosystem (NLE) dari Aspek 

Ketenagakerjaan di Tanjung Priok , Rabu (20/7)."Jangan jadikan NLE ini sebagai momok yang merugikan. 

Jangan berpikir NLE ini akan mem-PHK dan menutup koperasi TKBM, tidak," kata Putri.Putri menjelaskan, 

penerapan NLE di pelabuhan ini bertujuan untuk menata agar pelabuhan lebih bagus dan modern, 

sehingga pelabuhan di Indonesia dapat berdaya saing dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada di negara 

lain.Menurutnya, jika pelabuhan-pelabuhan di Indonesia lebih bagus dan modern, maka pekerjaan dapat 

dilakukan lebih cepat dan lebih mudah. Dengan begitu, sambungnya, konsumen pun akan senang."Jadi 

itu tujuannya, supaya lebih rapih," ucapnya.Ia juga ingin memastikan bahwa apabila NLE sudah 

diterapkan, maka harus ada kepastian hubungan kerja, dan TKBM harus terlindungi, baik jaminan sosial 

ketenagakerjaan maupun kesehatannya."Seluruh TKBM harus terhindari dari kecelakaan kerja. Seluruh 

TKBM harus terhindar dari dampak penyakit-penyakit yang mengganggu kesehatan Bapak Ibu semua. 

Seluruh TKBM harus memiliki keterampilan atau keahlian yang sesuai dengan kebutuhan NLE," 

ucapnya.Apabila ada TKBM yang terdampak dengan adanya penataan ini maka Kementerian 

Ketenagakerjaan membuka peluang-peluang pelatihan kerja, pelatihan wirausaha, sehingga para TKBM 

dapat tetap melanjutkan perekonomian keluarga.Ia mengatakan, jika terdapat TKBM tidak memiliki 

keterampilan dan keahlian terkait maka akan diberikan pelatihan. Hal tersebut sebagaimana arahan 

Presiden Joko Widodo yang meminta agar tidak ada seorang pun yang tertinggal akibat penerapan 

NLE."Bapak Ibu yang memang belum terampil, belum mempunyai keahlian, misalnya pake mesin-mesin 

baru, nanti dilatih," ucapnya. 
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Title Kemenaker Terus Matangkan Skema Pelindungan Program 

Jaminan Pensiun Bagi Pekerja 

Author _noname 

Media Beda News Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://bedanews.com/kemenaker-terus-matangkan-skema-pelindungan-program-jaminan-

pensiun-bagi-pekerja 

Summary Com- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, terus mematangkan skema pelindungan program 

jaminan pensiun bagi pekerja. Menaker Ida menjelaskan, berdasarkan data BPJS 

Ketenagakerjaan, ada sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan pensiun dari total 

penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta (data BPS Februari 2022). "Temuan angka 

menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih pekerja yang memiliki program pensiun, 

hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna 

dapat memberikan pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap 

memperhatikan kemampuan fiskal negara," ungkap Menaker Ida. Pada kesempatan ini juga, 

Menaker Ida, mengajak peserta diskusi untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam 

menyumbangkan ide dan gagasan terbaiknya, guna melahirkan kebijakan inovatif dan 

skema-skema baru yang dapat mendorong kemajuan sistem jaminan pensiun di Indonesia, 

dengan memperhatikan pandangan dan hasil survei yang telah dilakukan oleh para pakar 

yang juga ikut hadir pada kesempatan kali ini. 

 

 

 

JAKARTA || bedanews. com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Direktorat Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, terus mematangkan skema pelindungan program 

jaminan pensiun bagi pekerja. Hal ini merupakan salah satu bentuk program jaminan sosial, yang 

bertujuan untuk melindungi penghidupan dan kesejahteraan bagi pekerja ketika memasuki usia 

nonproduktif.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, pada sambutannya dalam acara yang bertajuk 

"Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun", yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu 

20 Juli 2022, menyampaikan, dalam rangka pelindungan jaminan sosial bagi masyarakat di masa tua 

terkait dengan program jaminan hari tua dan jaminan pensiun, pemerintah saat ini masih perlu 

melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong 
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pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 

2004.Menaker Ida menjelaskan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, ada sebanyak 13,65 juta 

peserta program jaminan pensiun dari total penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta (data BPS 

Februari 2022)."Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih pekerja yang memiliki 

program pensiun, hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk bisa dicarikan solusinya, 

guna dapat memberikan pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap 

memperhatikan kemampuan fiskal negara," ungkap Menaker Ida.BeritaTerkait Satu Bulan Menjabat, 

Menteri ATR/Kepala BPN Perkuat Sinergi Internal Kementerian ATR/BPN 20 Juli 2022 BKKBN Lantik 

Pejabat Administrator dan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 20 Juli 2022Pada kesempatan 

ini juga, Menaker Ida, mengajak peserta diskusi untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam 

menyumbangkan ide dan gagasan terbaiknya, guna melahirkan kebijakan inovatif dan skema-skema baru 

yang dapat mendorong kemajuan sistem jaminan pensiun di Indonesia, dengan memperhatikan 

pandangan dan hasil survei yang telah dilakukan oleh para pakar yang juga ikut hadir pada kesempatan 

kali ini.Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri, mengungkapkan isu-isu yang diangkat 

dalam diskusi ini antara lain perlunya mempersiapkan hal-hal untuk menjawab tantangan sistem jaminan 

pensiun dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di masa tua, serta memanfaatkan bonus demografi 

guna membentuk skema program jaminan pensiun yang mencakup seluruh penduduk (universal 

coverage) dengan manfaat yang optimal.Pada kesempatan yang sama, Manajer Program Pelindungan 

Sosial, ILO Jakarta, Ippei Tsuruga, mengatakan, seiring perjalanannya saat ini, skema pelindungan 

program jaminan pensiun di Indonesia masih terkendalanya skema yang tumpang tindih, untuk itu 

menurutnya, dalam forum ini, segera mungkin untuk dapat dibuatkannya reformasi skema pelindungan 

jaminan pensiun yang lebih efektif. Menurutnya, skema ini sangat diperlukan karena merupakan 

investasi jangka panjang bagi para pekerja di Indonesia. 
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Title Satu Bulan Menjabat, Menteri ATR/Kepala BPN Perkuat Sinergi 

Internal Kementerian ATR/BPN 

Author _noname 

Media Beda News Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://bedanews.com/satu-bulan-menjabat-menteri-atr-kepala-bpn-perkuat-sinergi-

internal-kementerian-atr-bpn 

Summary Tujuannya, selain untuk melihat secara langsung permasalahan pertanahan yang terjadi dan 

berdialog dengan masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan komitmennya 

dalam menjalankan agenda prioritas serta memperkuat sinergi hingga ke daerah. "Sifat 

ksatria, loyalitas, dan profesional ini benar-benar harus ada di diri kita, supaya kementerian 

ini menjadi kementerian yang ditandai oleh masyarakat adalah kementerian yang bergengsi, 

terpercaya, bisa diandalkan, dan tentunya bisa menjadi contoh kementerian-kementerian 

lain," tegas Menteri ATR/Kepala BPN. Konflik agraria saat ini tengah menjadi fokus Menteri 

ATR/Kepala BPN, misalnya tumpang tindih antara Hak Guna Usaha (HGU) dengan tanah 

rakyat, konflik perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan rakyat, demikian juga 

tanah rakyat yang diakui oleh kelompok rakyat lainnya. Kita sudah lakukan rapat dan akan 

terus kita lakukan sampai dengan proses di IKN ini terkait dengan tata ruang semuanya bisa 

berjalan dengan baik," tambah Menteri ATR/Kepala BPN. 

 

 

 

JAKARTA || bedanews. com - Sejak menjabat menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kep BPN), tanggal 15 Juni 2022 lalu, Hadi Tjahjanto, memulai 

tugasnya dengan turun ke beberapa provinsi. Tujuannya, selain untuk melihat secara langsung 

permasalahan pertanahan yang terjadi dan berdialog dengan masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN 

menyampaikan komitmennya dalam menjalankan agenda prioritas serta memperkuat sinergi hingga ke 

daerah.Sebulan setelah menjabat, Hadi Tjahjanto, menjalankan mandat serta berkomitmen untuk 

memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. "Banyak sekali permasalahan yang harus kita 

selesaikan bersama-sama. Kita harus menerima apabila ada cobaan, terkait dengan isu-isu yang 

menghantam institusi kita, kita harus hadapi dengan profesional," ujarnya kepada jajaran Pejabat 

Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN dalam Rapat Pimpinan (Rapim) 

yang berlangsung di Aula Prona Lantai 7, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa kemarin saat 
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siaran Pers, 19 Juli 2022.Dalam arahan yang disampaikan, ia meminta seluruh jajarannya menunjukkan 

profesionalisme dan jati diri bahwa insan Kementerian ATR/BPN adalah ksatria yang berani berbuat serta 

bertanggung jawab. Selain itu, Hadi Tjahjanto juga menekankan kepada jajarannya untuk menjaga 

loyalitas kepada bangsa dan negara."Sifat ksatria, loyalitas, dan profesional ini benar-benar harus ada di 

diri kita, supaya kementerian ini menjadi kementerian yang ditandai oleh masyarakat adalah 

kementerian yang bergengsi, terpercaya, bisa diandalkan, dan tentunya bisa menjadi contoh 

kementerian-kementerian lain," tegas Menteri ATR/Kepala BPN.BeritaTerkait Kemenaker Terus 

Matangkan Skema Pelindungan Program Jaminan Pensiun Bagi Pekerja 20 Juli 2022 BKKBN Lantik Pejabat 

Administrator dan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 20 Juli 2022Ia mengingatkan bahwa 

sebagaimana amanah Presiden Joko Widodo, Kementerian ATR/BPN harus mempercepat Program 

Strategis Nasional (PSN), dalam hal ini Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). "Karena kita akan 

mendapatkan manfaat dari PTSL tersebut. Yang pertama adalah kepastian hukum bagi seluruh rakyat 

Indonesia akan jelas. Yang kedua, kita akan terhindar dari perbuatan mafia tanah. Dan yang ketiga, 

investor pasti akan datang. Sehingga program kota/kabupaten/provinsi lengkap ini menjadi harapan kita 

semua," tuturnya.Selanjutnya, yaitu menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan, termasuk mafia 

tanah. Konflik agraria saat ini tengah menjadi fokus Menteri ATR/Kepala BPN, misalnya tumpang tindih 

antara Hak Guna Usaha (HGU) dengan tanah rakyat, konflik perusahaan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dengan rakyat, demikian juga tanah rakyat yang diakui oleh kelompok rakyat lainnya. Hal ini juga 

harus menjadi perhatian semua atau lebih diprioritaskan."Tentunya kita juga harus menyukseskan 

Reforma Agraria yang saat ini terus diingatkan presiden untuk harus segera direalisasikan. Terakhir, 

amanah presiden adalah mendukung pembangunan di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kita sudah 

lakukan rapat dan akan terus kita lakukan sampai dengan proses di IKN ini terkait dengan tata ruang 

semuanya bisa berjalan dengan baik," tambah Menteri ATR/Kepala BPN.Adapun dalam kesempatan ini 

turut hadir Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni serta Penasehat Utama, para Staf 

Khusus, dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN dalam berbagai bidang. 
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Title BKKBN Lantik Pejabat Administrator dan Fungsional Pengelola 

Pengadaan Barang/Jasa 

Author _noname 

Media Beda News Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://bedanews.com/bkkbn-lantik-pejabat-administrator-dan-fungsional-pengelola-

pengadaan-barang-jasa 

Summary Com- Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 

Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si, melantik sejumlah pejabat baru dilingkungan BKKBN, yang 

terdiri dari satu Pejabat Administrator dan tiga Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa di Auditorium BKKBN, Selasa kemarin, 19 Juli 2022. Mutasi dilakukan setelah 

melalui berbagai pertimbangan dan pembahasan bersama oleh Tim Penilai Kinerja PNS, yang 

kemudian disampaikan ke Kepala BKKBN selaku Pejabat Pembina Kepegawaian," katanya di 

Jakarta saat Siaran Pers. Ia menambahkan, pengangkatan Pejabat Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa Ahli Muda dan Ahli Pertama untuk mengisi kebutuhan jabatan fungsional 

Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BKKBN. 

 

 

 

JAKARTA || bedanews. com - Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN), Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si, melantik sejumlah pejabat baru dilingkungan BKKBN, yang terdiri 

dari satu Pejabat Administrator dan tiga Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di 

Auditorium BKKBN, Selasa kemarin, 19 Juli 2022.Pejabat yang dilantik Tavip, yaitu, Muhammad Arfan, 

S.T, M.P.H. sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Rumah Tangga dan Protokol, kemudian 

tiga Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Tri Wirawan, S.Kom, MM sebagai Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa Ahli Muda, Tri Harto Eko Prasetyo, ST sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli 

Pertama, dan Kurniasih, S.Pd, M.Comm sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama.Pada 

sambutannya, Tavip menuturkan, pengangkatan ini dilakukan dengan mekanisme mutasi yang mengacu 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, "Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020. Mutasi dilakukan setelah melalui berbagai pertimbangan dan pembahasan 

bersama oleh Tim Penilai Kinerja PNS, yang kemudian disampaikan ke Kepala BKKBN selaku Pejabat 

Pembina Kepegawaian," katanya di Jakarta saat Siaran Pers.Tavip menjelaskan, mutasi merupakan "Tour 

of Duty" yang akan memperkaya kemampuan, skill, maupun intelektual di dalam birokrasi dan pekerjaan 
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yang akan meningkatkan kemampuan baik sisi teknis maupun keilmuan. Untuk itu ia mengharapkan 

khususnya kepada Muhammad Arfan, S.T, M.P.H. jadikan ini sebagai momentum bagi dirinya untuk 

memperkaya dan meningkatkan kemampuan dan potensinya yang Tavip yakini akan banyak memberikan 

manfaat bagi pengembangan potensi diri Muhammad Arfan ke depannya.BeritaTerkait Kemenaker Terus 

Matangkan Skema Pelindungan Program Jaminan Pensiun Bagi Pekerja 20 Juli 2022 Satu Bulan Menjabat, 

Menteri ATR/Kepala BPN Perkuat Sinergi Internal Kementerian ATR/BPN 20 Juli 2022Ia menambahkan, 

pengangkatan Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda dan Ahli Pertama untuk mengisi 

kebutuhan jabatan fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BKKBN. Ketiganya 

diangkat melalui jalur perpindahan antar jabatan melalui tes kompetensi yang diadakan oleh Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai instansi pembina.Dengan dilantiknya satu pejabat 

struktural dan tiga pejabat fungsional di bidang pengadaan barang/jasa, ia berharal, para pejabat baru 

itu dapat mengemban tugas dengan baik sesuai prinsip pengadaan, yaitu efektif, efisien, terbuka, 

barsaing, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Dengan demikian kualitas barang dan jasa yang 

diperoleh sesuai dengan prinsip value for money.Di akhir sambutannya Tavip berpesan kepada seluruh 

jajarannya untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan, demi terwujudnya pelayanan prima 

di lingkungan BKKBN. "Mari bangun kepercayaan masyarakat yang positif. Rubah paradigma bahwa "PNS 

itu melayani bukan dilayani". Jadilah PNS yang senantiasa berorientasi pada kepentingan publik, bangsa 

dan negara," pungkasnya. 
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Title Kemenpan RB Verifikasi dan Observasi Lapangan KIPP Digelar 

Secara Daring 

Author _noname 

Media Beda News Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://bedanews.com/kemenpan-rb-verifikasi-dan-observasi-lapangan-kipp-digelar-secara-

daring 

Summary Com- Memasuki tahap verifikasi dan observasi lapangan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan 

Publik (KIPP) tahun 2022, yang dilaksanakan secara daring terhadap 20 inovasi yang telah 

dipilih oleh Tim Panel Independen (TPI), dikatakan Deputi Bidang Pelayanan Publik 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang 

diwakili oleh Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik 

Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto, inovasi tersebut merupakan 

inovasi yang berbasis manual atau hibridasi manual dan digital. Selain itu, untuk mengecek 

kesiapan perangkat dan konektivitas di lapangan Tim Sekretariat KIPP 2022 juga menyiapkan 

gladi bersih pada H-1 verifikasi dan observasi lapangan. "Untuk penyelenggaraan verifikasi 

dan observasi lapangan ini juga dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No. 

50/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan 

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha 

Milik Daerah Tahun 2022," pungkasnya. JAKARTA || bedanews. 

 

 

 

JAKARTA || bedanews. com - Memasuki tahap verifikasi dan observasi lapangan dalam Kompetisi Inovasi 

Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2022, yang dilaksanakan secara daring terhadap 20 inovasi yang telah 

dipilih oleh Tim Panel Independen (TPI), dikatakan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang diwakili oleh Asisten Deputi 

Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB 

Ajib Rakhmawanto, inovasi tersebut merupakan inovasi yang berbasis manual atau hibridasi manual dan 

digital.Ajib menambahkan, meskipun 20 inovasi tersebut merupakan inovasi terpilih namun tidak 

menjamin inovasi itu akan masuk ke dalam Top Inovasi Terpuji. TPI perlu melakukan pendalaman dengan 

melihat spot-spot kegiatan tertentu dan pembuktian di lapangan."Berbeda dari pelaksanaan presentasi 

dan wawancara virtual, inovator yang mengikuti verifikasi dan observasi lapangan virtual menentukan 
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sendiri siapa saja yang terlibat, dan spot yang dijadikan lokasi saat verifikasi dan observasi lapangan 

virtual. Inovator juga dapat menghadirkan stakeholder/pengguna layanan dan melakukan simulasi cara 

kerja inovasi apabila diperlukan," ujarnya di Jakarta saat siaran Pers, Rabu 20 Juli 2022.Tahap verifikasi 

dan observasi lapangan ini, disrbutkannya, dilakukan selama dua hari, yaitu pada 19 hingga 20 Juli 2022. 

Ia menjelaskan hal tersebut dilakukan karena data Top Terpuji harus segera diserahkan ke Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.BeritaTerkait Kemenaker Terus 

Matangkan Skema Pelindungan Program Jaminan Pensiun Bagi Pekerja 20 Juli 2022 Satu Bulan Menjabat, 

Menteri ATR/Kepala BPN Perkuat Sinergi Internal Kementerian ATR/BPN 20 Juli 2022Ia menyampaikan, 

dikarenakan waktu yang sangat ketat, maka verlap hanya dapat dilakukan pada waktu tersebut. Pada 

tanggal 28 Juli 2022, data Top Inovasi Terpuji dari Pemerintah Daerah harus sudah kami kirimkan ke DJPK 

Kementerian Keuangan untuk diusulkan dalam pemberian DID 2023.Sementara pada pelaksanaannya, 

lanjutnya, sebanyak 20 inovasi tersebut dibagi ke dalam dua kelompok dengan masing-masing kelompok 

terdiri dari 10 inovasi. Selain itu, untuk mengecek kesiapan perangkat dan konektivitas di lapangan Tim 

Sekretariat KIPP 2022 juga menyiapkan gladi bersih pada H-1 verifikasi dan observasi lapangan."Untuk 

penyelenggaraan verifikasi dan observasi lapangan ini juga dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri 

PANRB No. 50/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan 

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah 

Tahun 2022," pungkasnya. 
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Title Pemberlakuan NLE di Pelabuhan, Kemnaker Pastikan Tidak 

Menghapus Koperasi TKBM 

Author Liputan6.com 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/news/read/5019462/pemberlakuan-nle-di-pelabuhan-

kemnaker-pastikan-tidak-menghapus-koperasi-tkbm 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penerapan National Logistic 

Ecosystem (NLE) di pelabuhan tidak akan membuat Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) ter-

PHK, dan tidak menghapus koperasi TKBM. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah 

Anggoro Putri, saat membuka Dialog Perlindungan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) 

dalam Menghadapi Kebijakan National Logistic Ekosystem (NLE) dari Aspek Ketenagakerjaan 

di Tanjung Priok Jakarta, Rabu (20/7/2022). Jangan berpikir NLE ini akan mem-PHK dan 

menutup koperasi TKBM, tidak," kata Putri. Ia juga ingin memastikan bahwa apabila NLE 

sudah diterapkan, maka harus ada kepastian hubungan kerja, dan TKBM harus terlindungi, 

baik jaminan sosial ketenagakerjaan maupun kesehatannya. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penerapan National Logistic Ecosystem (NLE) di 

pelabuhan tidak akan membuat Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) ter-PHK, dan tidak menghapus 

koperasi TKBM.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri, saat membuka Dialog Perlindungan Tenaga 

Kerja Bongkar Muat (TKBM) dalam Menghadapi Kebijakan National Logistic Ekosystem (NLE) dari Aspek 

Ketenagakerjaan di Tanjung Priok Jakarta, Rabu (20/7/2022)."Jangan jadikan NLE ini sebagai momok yang 

merugikan. Jangan berpikir NLE ini akan mem-PHK dan menutup koperasi TKBM, tidak," kata Putri.Putri 

menjelaskan, penerapan NLE di pelabuhan ini bertujuan untuk menata agar pelabuhan lebih bagus dan 

modern, sehingga pelabuhan di Indonesia dapat berdaya saing dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada 

di negara lain.Menurutnya, jika pelabuhan-pelabuhan di Indonesia lebih bagus dan modern, maka 

pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah. Dengan begitu, sambungnya, konsumen pun 

akan senang."Jadi itu tujuannya, supaya lebih rapih," ucapnya.Ia juga ingin memastikan bahwa apabila 

NLE sudah diterapkan, maka harus ada kepastian hubungan kerja, dan TKBM harus terlindungi, baik 

jaminan sosial ketenagakerjaan maupun kesehatannya."Seluruh TKBM harus terhindari dari kecelakaan 

kerja. Seluruh TKBM harus terhindar dari dampak penyakit-penyakit yang menganggu kesehatan Bapak 

Ibu semua. Seluruh TKBM harus memiliki keterampilan atau keahlian yang sesuai dengan kebutuhan 

NLE," ucapnya.Apabila ada TKBM yang terdampak dengan adanya penataan ini maka Kementerian 

Ketenagakerjaan membuka peluang-peluang pelatihan kerja, pelatihan wirausaha, sehingga para TKBM 

dapat tetap melanjutkan perekonomian keluarga.Ia mengatakan, jika terdapat TKBM tidak memiliki 

keterampilan dan keahlian terkait maka akan diberikan pelatihan. Hal tersebut sebagaimana arahan 

Presiden Joko Widodo yang meminta agar tidak ada seorang pun yang tertinggal akibat penerapan 

NLE."Bapak Ibu yang memang belum terampil, belum mempunyai keahlian, misalnya pake mesin-mesin 

baru, nanti dilatih," ucapnya. 
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Title Kemnaker Matangkan Skema Pelindungan Program Jaminan 

Pensiun Bagi Pekerja 

Author Liputan6.com 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.liputan6.com/news/read/5019468/kemnaker-matangkan-skema-pelindungan-

program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja 

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam sambutannya pada acara yang bertajuk 

"Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun", yang diselenggarakan di 

Jakarta, Rabu (20/7). 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial, terus mematangkan skema pelindungan program jaminan pensiun bagi pekerja. Hal 

ini merupakan salah satu bentuk program jaminan sosial, yang bertujuan untuk melindungi penghidupan 

dan kesejahteraan bagi pekerja ketika memasuki usia nonproduktif.Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, dalam sambutannya pada acara yang bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program 

Jaminan Pensiun", yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (20/7), menyampaikan, dalam rangka 

pelindungan jaminan sosial bagi masyarakat di masa tua terkait dengan program jaminan hari tua dan 

jaminan pensiun, pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan 

pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional 

sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004.Menaker Ida menjelaskan, berdasarkan 

data BPJS Ketenagakerjaan, ada sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan pensiun dari total 

penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta (data BPS Februari 2022)."Temuan angka menunjukkan 

bahwa hanya sekitar 10 persen lebih pekerja yang memiliki program pensiun, hal ini perlu menjadi 

perhatian dan fokus kita bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan 

dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," 

ungkap Menaker Ida.Pada kesempatan ini juga, Menaker Ida, mengajak peserta diskusi untuk 

berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam menyumbangkan ide dan gagasan terbaiknya, guna 

melahirkan kebijakan inovatif dan skema-skema baru yang dapat mendorong kemajuan sistem jaminan 

pensiun di Indonesia, dengan memperhatikan pandangan dan hasil survei yang telah dilakukan oleh para 

pakar yang juga ikut hadir pada kesempatan kali ini.Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro 

Putri, mengungkapkan isu-isu yang diangkat dalam diskusi ini antara lain perlunya mempersiapkan hal-

hal untuk menjawab tantangan sistem jaminan pensiun dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di 

masa tua, serta memanfaatkan bonus demografi guna membentuk skema program jaminan pensiun yang 

mencakup seluruh penduduk (universal coverage) dengan manfaat yang optimal.Pada kesempatan yang 

sama, Manajer Program Pelindungan Sosial, ILO Jakarta, Ippei Tsuruga, mengatakan, seiring 

perjalanannya saat ini, skema pelindungan program jaminan pensiun di Indonesia masih terkendalanya 

skema yang tumpang tindih, untuk itu menurutnya, dalam forum ini, segera mungkin untuk dapat 

dibuatkannya reformasi skema pelindungan jaminan pensiun yang lebih efektif. Menurutnya, skema ini 

sangat diperlukan karena merupakan investasi jangka panjang bagi para pekerja di Indonesia. 
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Title Pj Sekda Pemprov Sultra Apresiasi Keterlibatan Perusahaan 

Sediakan 1.828 Lowongan Kerja di Sultra 

Author _noname 

Media Faktual.net Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://faktual.net/pj-sekda-pemprov-sultra-apresiasi-keterlibatan-perusahaan-sediakan-1-

828-lowongan-kerja-di-sultra 

Summary Akademisi asal Morene Bombana ini mengatakan, pelaksanaan pameran kesempatan kerja 

tahun ini, tentu diharapkan mampu memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi 

masyarakat sultra dengan lowongan kerja yang tersedia sebanyak 1.828. Pj Sekda Pemprov 

Sultra, Drs Asrun Lio MHum PhD saat memberikan sambutan. Pj Sekda Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Tenggara, Drs Asrun Lio MHum PhD secara terbuka menyampaikan apresiasinya 

kepada para pimpinan perusahan yang telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan pameran 

bursa kerja atau job fair 2022, sehingga berhasil menyediakan sekitar 1.828 lowongan 

pekerjaan di Sultra. "Hal ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa Pemprov 

Sultra sangat peduli dengan masyarakat pencari kerja. Hal itu diungkapkannya saat 

membuka secara resmi kegiatan pameran bursa kerja atau job fair 2022, bertempat di 

Atrium Lippo Plaza Kendari, Rabu (20/7/22). 

 

 

 

Pj Sekda Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs Asrun Lio MHum PhD secara terbuka 

menyampaikan apresiasinya kepada para pimpinan perusahan yang telah aktif berpartisipasi dalam 

kegiatan pameran bursa kerja atau job fair 2022, sehingga berhasil menyediakan sekitar 1.828 lowongan 

pekerjaan di Sultra.Hal itu diungkapkannya saat membuka secara resmi kegiatan pameran bursa kerja 

atau job fair 2022, bertempat di Atrium Lippo Plaza Kendari, Rabu (20/7/22). Kegiatan tersebut akan 

berlangsung hingga 22 Juli 2022.Akademisi asal Morene Bombana ini mengatakan, pelaksanaan pameran 

kesempatan kerja tahun ini, tentu diharapkan mampu memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi 

masyarakat sultra dengan lowongan kerja yang tersedia sebanyak 1.828.Pj Sekda Pemprov Sultra, Drs 

Asrun Lio MHum PhD saat memberikan sambutan"Hal ini memberikan gambaran kepada kita semua 

bahwa Pemprov Sultra sangat peduli dengan masyarakat pencari kerja. Olehnya itu, saya menyampaikan 

penghargaan dan terimaksih kepada para pimpinan yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini," 

tuturnya.Tentu, lanjutnya, pemerintah tidak akan berhenti sampai di sini saja, berbagai upaya terobosan 
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akan terus dilaksanakan dan dikembangkan, satu diantaranya adalah dengan membekali keahlian dan 

keterampilan teknis bagi generasi muda, melalui pengembangan kapasitas Balai Latihan Kerja menuju 

Balai Latihan Kerja Bertaraf Internasional yang saat ini dalam proses pembangunannya.Dalam 

kesempatan itu juga, lulusan S3 The Australian National University Canberra ini memberikan atensi 

kepada OPD yang menangani urusan ketenagakerjaan, termasuk seluruh stake holder terkait, untuk 

mengagendakan kegiatan pameran kesempatan kerja tersebut, menjadi suatu program dan kegiatan 

yang rutin setiap tahun."Tentu titik fokusnya adalah strategi dan pendekatan gerakan percepatan 

pembangunan terpadu dan merata di wilayah daratan dan lautan atau kepulauan (Garbarata), dimana 

salah satu pilar dari lima pilar Garbarata yang relevan adalah Sultra Produktif yang bertujuan untuk 

meningkatkan produktivitas di segala bidang, pengembangan kelembagaan, sistem permodalan untuk 

pengembangan usaha, pengembangan tenaga terampil, pembangunan infrastruktur dalam rangka 

pemberian pelayanan dasar diberbagai sektor produksi dan mempersiapkan regulasi untuk mendukung 

kegiatan peningkatan produktivitas di berbagai bidang usaha, serta meningkatkan pelayanan perizinan 

prima," tutur Mantan Kepala Pusat Studi Eropa UHO ini.Mantan Kepala Sekretariat Rektor UHO ini 

melanjutkan, kegiatan itu juga merupakan suatu terobosan terhadap aktivitas mempertemukan sejumlah 

pencari kerja dengan sejumlah pemberi kerja pada waktu dan tempat tertentu. Sekaligus untuk 

menjawab tantangan permasalahan dibidang ketenagakerjaan, yang disebabkan adanya 

ketidakseimbangan antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja, dimana jumlah pencari kerja semakin 

meningkat tetapi lowongan sangat terbatas."Kegiatan ini mempunyai nilai strategis karena memberikan 

ruang komunikasi dua arah secara langsung yakni memberikan ruang komunikasi antara pencari dan 

pemberi kerja sedangkan pemerintah sebagai fasilitator. Pelaksanaan penempatan kerja didasarkan atas 

prinsip kemanusiaan, demokrasi dan the right man on the right place," tambahnya.Dalam kegiatan 

tersebut, bertindak selaku ketua panitia yakni Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sultra, 

LM Ali Haswandy SE MSi yang juga turut dihadiri oleh Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, Muhammad Yusuf ST MSi. (Red) 
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Title 5 Strategi Sistem Informasi Pasar Kerja ala Kemnaker Author Liputan6.com 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/news/read/5019474/5-strategi-sistem-informasi-pasar-kerja-

ala-kemnaker 

Summary Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan lima strategi nasional pengembangan 

sistem informasi pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja. Salah satunya memperkuat 

peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dalam penyelenggaraan pendidikan 

vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan sistem informasi pasar kerja yang optimal dan 

terintegrasi dengan data industri, akan membantu KADIN dalam pelaksanaan pendidikan 

dan pelatihan vokasi," ujar Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi dan tindak lanjut 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan 

Pelatihan Vokasi, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (19/7/2022). Salah satunya pada 

sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 

 

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan lima strategi nasional pengembangan sistem informasi 

pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja. Salah satunya memperkuat peran Kamar Dagang dan 

Industri Indonesia (KADIN) dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi."Layanan 

sistem informasi pasar kerja yang optimal dan terintegrasi dengan data industri, akan membantu KADIN 

dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," ujar Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi dan 

tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan 

Pelatihan Vokasi, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (19/7/2022).Sekjen Anwar menjelaskan, 

optimalisasi sistem informasi pasar kerja akan menghasilkan data yang dapat membantu menyiapkan 

tenaga kerja yang siap terserap industri. Salah satunya pada sektor usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM). "Melalui sistem informasi pasar kerja nasional ini, kita optimistis ke depan dapat memiliki 

forecasting demand tenaga kerja yang tepat, sehingga dapat mempersiapkan supply tenaga kerja lebih 

dini," katanya.Berdasarkan pasal 2 Perpres 68 Tahun 2022, revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan 

vokasi bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaran pendidikan vokasi dan 

pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. "Tujuan lainnya yakni mendorong pembangunan 

keunggulan spesifik di masing-masing lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai potensi 

daerah dan kebutuhan pasar kerja.Anwar Sanusi menambahkan strategi pengembangan informasi pasar 

kerja dan layanan informasi pasar kerja lainnya yakni membangun sistem informasi pasar kerja mutakhir 

dan komprehensif dalam menggambarkan struktur tenaga kerja, karakteristik tenaga kerja, persediaan 

dan kebutuhan tenaga kerja secara komprehensif.Strategi ketiga yaitu terwujudnya sistem 

penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi vokasi 

berbasis spesialisasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Keempat, terwujudnya 

pelatihan vokasi yang berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja."Kelima, monitoring dan 

evaluasi efektivitas pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi," ujar Anwar 

Sanusi.Saksikan video pilihan berikut ini: 
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Title Menaker: Hanya 10 Persen Lebih Pekerja yang Punya Program 

Pensiun dari Total Penduduk yang Bekerja 

Author _noname 

Media Era.id Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://era.id/nasional/99247/menaker-hanya-10-persen-lebih-pekerja-yang-punya-

program-pensiun-dari-total-penduduk-yang-bekerja 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya terus 

mematangkan skema perlindungan program jaminan pensiun bagi pekerja dengan 

harmonisasi masih dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan seperti 

diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya terus mematangkan 

skema perlindungan program jaminan pensiun bagi pekerja dengan harmonisasi masih dilakukan 

pemerintah dalam memberikan perlindungan seperti diamanahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.Dalam acara bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi 

Program Jaminan Pensiun" di Jakarta, Rabu, Menaker menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih 

perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan perlindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong 

royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 

2004.Menurutnya, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan terdapat sebanyak 13,65 juta peserta 

program jaminan pensiun. Jumlah itu di bawah total penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, 

menurut data BPS per Februari 2022."Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih 

pekerja yang memiliki program pensiun, hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk 

bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi 

masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," kata Ida dikutip dari Antara, Rabu 

(20/7/2022).Dia mengajak para pihak termasuk peserta diskusi itu untuk berkolaborasi dan berkontribusi 

aktif menyumbangkan ide dan gagasan untuk melahirkan kebijakan inovatif dan skema baru yang dapat 

mendorong kemajuan sistem jaminan pensiun di Indonesia.Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan perlu 

mempersiapkan hal-hal untuk menjawab tantangan sistem jaminan pensiun dalam menjaga 

kesejahteraan masyarakat di masa tua."Diperlukan juga pemanfaatan bonus demografi Indonesia guna 

membentuk skema program jaminan pensiun yang mencakup seluruh penduduk dengan manfaat yang 

optimal," katanya. 
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Title Kemnaker Matangkan Skema Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Author _noname 

Media Bisnistoday.co.id Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://bisnistoday.co.id/kemnaker-matangkan-skema-jaminan-pensiun-bagi-pekerja 

Summary "Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih pekerja yang memiliki 

program pensiun, hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk bisa 

dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi 

masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," ungkap Menaker 

dalam sambutannya pada acara yang bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program 

Jaminan Pensiun", yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (20/7). 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial, kembali mematangkan skema pelindungan program jaminan pensiun bagi pekerja. Jaminan 

pensiun bertujuan untuk melindungi penghidupan dan kesejahteraan bagi pekerja ketika memasuki usia 

nonproduktif.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan dalam rangka pelindungan jaminan 

sosial bagi masyarakat di masa tua terkait dengan program jaminan hari tua dan jaminan pensiun, 

pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan. Hal ini sebagai 

tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan 

dalam UU Nomor 40 Tahun 2004.Menaker Ida menjelaskan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, ada 

sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan pensiun dari total penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 

juta (data BPS Februari 2022)."Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih pekerja 

yang memiliki program pensiun, hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk bisa 

dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat 

dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," ungkap Menaker dalam sambutannya pada 

acara yang bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun", yang 

diselenggarakan di Jakarta, Rabu (20/7).Pada kesempatan ini juga, Menaker Ida, mengajak peserta 

diskusi untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam menyumbangkan ide dan gagasan terbaiknya, 

guna melahirkan kebijakan inovatif dan skema-skema baru yang dapat mendorong kemajuan sistem 

jaminan pensiun di Indonesia, dengan memperhatikan pandangan dan hasil survei yang telah dilakukan 

oleh para pakar yang juga ikut hadir pada kesempatan kali ini.Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos, Indah 

Anggoro Putri, mengungkapkan isu-isu yang diangkat dalam diskusi ini antara lain perlunya 

mempersiapkan hal-hal untuk menjawab tantangan sistem jaminan pensiun dalam menjaga 

kesejahteraan masyarakat di masa tua, serta memanfaatkan bonus demografi guna membentuk skema 

program jaminan pensiun yang mencakup seluruh penduduk (universal coverage) dengan manfaat yang 

optimal.Pada kesempatan yang sama, Manajer Program Pelindungan Sosial, ILO Jakarta, Ippei Tsuruga, 

mengatakan, seiring perjalanannya saat ini, skema pelindungan program jaminan pensiun di Indonesia 

masih terkendalanya skema yang tumpang tindih, untuk itu menurutnya, dalam forum ini, segera 

mungkin untuk dapat dibuatkannya reformasi skema pelindungan jaminan pensiun yang lebih efektif. 

Menurutnya, skema ini sangat diperlukan karena merupakan investasi jangka panjang bagi para pekerja 

di Indonesia./ 
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Title Cek BSU 2022 Sudah Cair Login bsu.kemnaker.go.id Dapat 

Bantuan Rp 1 Juta 

Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/20/cek-bsu-2022-sudah-cair-login-

bsukemnakergoid-dapat-bantuan-rp-1-juta 

Summary Namun rencananya pembayaran BSU 2022 akan dilakukan sekaligus sebesar Rp 1 juta. 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 diberikan pemerintah kepada para Pekerja Swasta. 

Bantuan sebesar Rp 500 ribu untuk dua bulan, namun pencairannya akan diberikan secara 

sekaligus, yakni Rp 1 juta secara transfer. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran 

sebesar Rp 8,8 triliun untuk program BSU 2022 dengan cakupan penerima berjumlah 8,8 juta 

pekerja atau buruh. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 diberikan pemerintah kepada para Pekerja Swasta.Program subsidi 

upah ini hanya diperuntukkan bagi Pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per 

bulan.Nantinya, lewat bantuan ini pekerja atau buruh akan menerima dana sebesar Rp 500. 000 per bulan 

untuk dua bulan.Namun rencananya pembayaran BSU 2022 akan dilakukan sekaligus sebesar Rp 1 

juta.Bagi masyarakat yang telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan juga bisa melakukan 

pengecekkan status penerima dan pencairan melalui bsu.kemnaker.go.id.Pengecekkan dilakukan 

menggunakan KTP Elektronik secara online.Selanjutnya peserta BPJS Ketenagakerjaan mengunjungi 

website kemnaker.go.id untuk melakukan pendaftaran.Apabila belum memiliki akun, maka harus 

melakukan pendaftaran.Lengkapi pendaftaran akun dan aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP 

yang akan dikirimkan ke nomor handphone.Jika sudah, login ke dalam akun yang dibuat.Lengkapi profil 

biodata diri berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.Setelah itu, Anda akan 

mendapatkan notifikasi terdaftar sebagai calon penerima BSU maupun tidak terdaftar.BSU disalurkan 

kepada pekerja dan buruh yang terdaftar oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian 

Ketenagakerjaan.Bantuan sebesar Rp 500 ribu untuk dua bulan, namun pencairannya akan diberikan 

secara sekaligus, yakni Rp 1 juta secara transfer.Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 

8,8 triliun untuk program BSU 2022 dengan cakupan penerima berjumlah 8,8 juta pekerja atau 

buruh.Mulanya direncanakan BSU cair pada April 2022, namun sampai saat ini belum terealisasi karena 
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Kemnaker masih melakukan finalisasi regulasi dan data calon penerima.Adapun pemerintah sudah dua 

kali memberikan BSU untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta pada 2020 dan Rp 3,5 juta pada 

2021.Bantuan diberikan untuk memulihkan ekonomi yang terkena dampak pandemi Covid-19.Selain 

melalui website Kemnaker, pekerja juga bisa melakukan pengecekkan dengan mengakses laman 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau melakukan chat WA.Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan bisa melakukan pengecekkan BSU 2022 melalui aplikasi WhatsApp (WA).Cara yang 

dilakukan pun cukup mudah.Pertama simpan nomor WA BPJS Ketenagakerjaan 081380070175 di 

ponsel.Kemudian lakukan chat WA pada nomor tersebut.Lalu pilih topik Informasi Calon Penerima BSU 

2022.Akan muncul pertanyaan apakah sahabat termasuk calon penerima dalam persyaratan regulasi 

tersebut dan akan melakukan pengecekan?Segera saja ketik Ya lalu kirim.BPJS Ketenagakerjaan akan 

mengirim balasan pesan dengan seperti berikut ini:Pengecekan Data Calon Penerima BSU 2022Untuk 

Pengecekan Data Calon Penerima BSU 2022, mohon mengisi data profil Andaterlebih dahulu dengan 

format sebagai berikut :</Contoh pengisian data :Nomor Peserta (KPJ) : 18xxxxxx66(Salin, Isi dan 

Kirim)NO.PESERTA (KPJ) :Ikuti petunjuk dengan menyalin dan mengisi data. Setelah itu kirim.Informasi 

calon penerima BSU 2022 segera diketahui.Via sso.bpjsketenagakerjaan.go.idLakukan cek bantuan bpjs 

ketenagakerjaan dengan ktp elektronik secara online.Bantuan diberikan senilai Rp 1 juta kepada pekerja 

swasta.Login sso.bpjsketenagakerjaan.go.id lalu buat akun bila belum memiliki akun.Masukkan email dan 

password. Klik saya bukan robot, lalu login.Setelah melakukan login pilih menu bantuan subsidi 

upah.Informasi calon penerima BSU 2022 segera diketahui.Kamu hanya perlu menyiapkan identitas diri 

seperti KTP.Kemudian mengakses bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Masukkan NIK KTP, nama lengkap dan 

tanggal lahir.Pastikan data yang diisi sesuai dengan data yang dilaporkan kepada BPJAMSOSTEK. Klik im 

not a robot lalu lanjutkan.Status akan tampil dilayar saat melakukan pengecekkan."Anda lolos verifikasi 

dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi 

selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan 

Permenaker Nomor 16 tahun 2021."Notifikasi status tidak sebagai penerima juga akan diketahui."Mohon 

maaf, data tidak ditemukan. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi Agen 175 / BPJSTKU".Tunggu 

AturanBSU 2022 masih dinanti para pekerja di tanah air.Belum rampungnya aturan menjadi penyebab 

BSU BPJS 2022 tak kunjung cair.Namun pekerja bisa melakukan pengecekkan status penerima BSU BPJS 

2022 secara online.Para pekerja dapat mengecek terlebih dahulu status perkembangan bantuan melalui 

laman Kemnaker.Jika tercantum, pekerja akan menerima notifikasi status penerimaan bantuan subsidi 

upah.Kemudian penerima BSU tinggal datang ke Bank Himbara terdekat untuk mengaktifkan 

rekening.Setelah itu penerima bantuan baru bisa mencairkan dana atau mengambil dana bantuan secara 

tunai.Tahapan Penyaluran BSU1. BP Jamsostek melakukan verifikasi sesuai dengan kriteria Permenaker 

RI No. 16 Tahun 2021;2. Selanjutnya, BP Jamsostek melakukan validasi data administrasi dan pembayaran 

BSU;3. Setelah selesai memverifikasi, pembayaranBSU akan disalurkan ke rekening pekerja melalui Bank 

Himbara, seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN.4. Sementara, untuk pekerja di Provinsi 

Aceh akan diproses melalui BSI (Bank Syariah Indonesia). 
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Title Terkait Pemberlakuan NLE di Pelabuhan, Kemnaker Pastikan 

Tidak Menghapus Koperasi TKBM 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://pripos.id/terkait-pemberlakuan-nle-di-pelabuhan-kemnaker-pastikan-tidak-

menghapus-koperasi-tkbm 

Summary JAKARTA, PRIPOS.ID (20/07/2022)-Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa 

penerapan National Logistic Ecosystem (NLE) di pelabuhan tidak akan membuat Tenaga 

Kerja Bongkar Muat (TKBM) ter-PHK, dan tidak menghapus koperasi TKBM. Hal tersebut 

disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri, saat membuka Dialog Perlindungan Tenaga 

Kerja Bongkar Muat (TKBM) dalam Menghadapi Kebijakan National Logistic Ekosystem (NLE) 

dari Aspek Ketenagakerjaan di Tanjung Priok Jakarta, Rabu (20/7/2022). Jangan berpikir NLE 

ini akan mem-PHK dan menutup koperasi TKBM, tidak," kata Putri. Ia juga ingin memastikan 

bahwa apabila NLE sudah diterapkan, maka harus ada kepastian hubungan kerja, dan TKBM 

harus terlindungi, baik jaminan sosial ketenagakerjaan maupun kesehatannya. 

 

 

 

JAKARTA, PRIPOS.ID (20/07/2022)-Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa penerapan 

National Logistic Ecosystem (NLE) di pelabuhan tidak akan membuat Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) 

ter-PHK, dan tidak menghapus koperasi TKBM.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri, saat 

membuka Dialog Perlindungan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dalam Menghadapi Kebijakan 

National Logistic Ekosystem (NLE) dari Aspek Ketenagakerjaan di Tanjung Priok Jakarta, Rabu 

(20/7/2022)."Jangan jadikan NLE ini sebagai momok yang merugikan. Jangan berpikir NLE ini akan mem-

PHK dan menutup koperasi TKBM, tidak," kata Putri.Putri menjelaskan, penerapan NLE di pelabuhan ini 

bertujuan untuk menata agar pelabuhan lebih bagus dan modern, sehingga pelabuhan di Indonesia dapat 

berdaya saing dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada di negara lain.Menurutnya, jika pelabuhan-

pelabuhan di Indonesia lebih bagus dan modern, maka pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih 

mudah. Dengan begitu, sambungnya, konsumen pun akan senang."Jadi itu tujuannya, supaya lebih 

rapih," ucapnya.Ia juga ingin memastikan bahwa apabila NLE sudah diterapkan, maka harus ada 
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kepastian hubungan kerja, dan TKBM harus terlindungi, baik jaminan sosial ketenagakerjaan maupun 

kesehatannya."Seluruh TKBM harus terhindari dari kecelakaan kerja. Seluruh TKBM harus terhindar dari 

dampak penyakit-penyakit yang menganggu kesehatan Bapak Ibu semua. Seluruh TKBM harus memiliki 

keterampilan atau keahlian yang sesuai dengan kebutuhan NLE," ucapnya.Apabila ada TKBM yang 

terdampak dengan adanya penataan ini maka Kementerian Ketenagakerjaan membuka peluang-peluang 

pelatihan kerja, pelatihan wirausaha, sehingga para TKBM dapat tetap melanjutkan perekonomian 

keluarga.Ia mengatakan, jika terdapat TKBM tidak memiliki keterampilan dan keahlian terkait maka akan 

diberikan pelatihan. Hal tersebut sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar tidak 

ada seorang pun yang tertinggal akibat penerapan NLE."Bapak Ibu yang memang belum terampil, belum 

mempunyai keahlian, misalnya pake mesin-mesin baru, nanti dilatih," ucapnya. 
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Title Kemnaker Terus Matangkan Skema Pelindungan Program Jaminan 

Pensiun Bagi Pekerja 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/kemnaker-terus-matangkan-skema-pelindungan-program-jaminan-

pensiun-bagi-pekerja 

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam sambutannya pada acara yang bertajuk 

"Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun", yang diselenggarakan di 

Jakarta, Rabu (20/7). 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial, terus mematangkan skema pelindungan program jaminan pensiun bagi pekerja. Hal ini merupakan 

salah satu bentuk program jaminan sosial, yang bertujuan untuk melindungi penghidupan dan 

kesejahteraan bagi pekerja ketika memasuki usia nonproduktif.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

dalam sambutannya pada acara yang bertajuk "Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan 

Pensiun", yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (20/7), menyampaikan, dalam rangka pelindungan 

jaminan sosial bagi masyarakat di masa tua terkait dengan program jaminan hari tua dan jaminan 

pensiun, pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan 

sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana 

diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004.Menaker Ida menjelaskan, berdasarkan data BPJS 

Ketenagakerjaan, ada sebanyak 13,65 juta peserta program jaminan pensiun dari total penduduk yang 

bekerja sebanyak 135,61 juta (data BPS Februari 2022)."Temuan angka menunjukkan bahwa hanya 

sekitar 10 persen lebih pekerja yang memiliki program pensiun, hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus 

kita bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan jaminan 

kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," ungkap 

Menaker Ida.Pada kesempatan ini juga, Menaker Ida, mengajak peserta diskusi untuk berkolaborasi dan 

berkontribusi aktif dalam menyumbangkan ide dan gagasan terbaiknya, guna melahirkan kebijakan 

inovatif dan skema-skema baru yang dapat mendorong kemajuan sistem jaminan pensiun di Indonesia, 

dengan memperhatikan pandangan dan hasil survei yang telah dilakukan oleh para pakar yang juga ikut 

hadir pada kesempatan kali ini.Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri, 
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mengungkapkan isu-isu yang diangkat dalam diskusi ini antara lain perlunya mempersiapkan hal-hal 

untuk menjawab tantangan sistem jaminan pensiun dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di masa 

tua, serta memanfaatkan bonus demografi guna membentuk skema program jaminan pensiun yang 

mencakup seluruh penduduk (universal coverage) dengan manfaat yang optimal.Pada kesempatan yang 

sama, Manajer Program Pelindungan Sosial, ILO Jakarta, Ippei Tsuruga, mengatakan, seiring 

perjalanannya saat ini, skema pelindungan program jaminan pensiun di Indonesia masih terkendalanya 

skema yang tumpang tindih, untuk itu menurutnya, dalam forum ini, segera mungkin untuk dapat 

dibuatkannya reformasi skema pelindungan jaminan pensiun yang lebih efektif. Menurutnya, skema ini 

sangat diperlukan karena merupakan investasi jangka panjang bagi para pekerja di Indonesia. 
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Title Menaker Ungkap Hanya 10 Persen Pekerja Indonesia yang Miliki 

Program Pensiun 

Author _noname 

Media Inews Portal Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.inews.id/finance/bisnis/menaker-ungkap-hanya-10-persen-pekerja-indonesia-

yang-miliki-program-pensiun 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengungkapkan hanya 10 persen 

pekerja Indonesia yang memiliki program pensiun. Hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus 

kita bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan 

jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal 

negara," ujar Menaker Ida, dalam keterangan pers, Rabu (20/7/2022). Hal itu, mengacu pada 

data BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Pusat Statistik pada Februari 2022, yang mencatat ada 

13,65 juta peserta program jaminan pensiun dari total penduduk yang bekerja sebanyak 

135,61 juta. "Artinya angka tersebut menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih 

pekerja yang memiliki program pensiun. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengungkapkan hanya 10 persen pekerja Indonesia 

yang memiliki program pensiun.Hal itu, mengacu pada data BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Pusat 

Statistik pada Februari 2022, yang mencatat ada 13,65 juta peserta program jaminan pensiun dari total 

penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta."Artinya angka tersebut menunjukkan bahwa hanya sekitar 

10 persen lebih pekerja yang memiliki program pensiun. Hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita 

bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan jaminan kesejahteraan 

bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," ujar Menaker Ida, dalam 

keterangan pers, Rabu (20/7/2022).Menurut dia, pemerintah masih melakukan harmonisasi dalam 

memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial 

nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004.Langkah itu, lanjutnya, dilakukan 

dalam rangka pelindungan jaminan sosial bagi masyarakat di masa tua terkait dengan program jaminan 

hari tua dan jaminan pensiun."Ini merupakan salah satu bentuk program jaminan sosial, yang bertujuan 

untuk melindungi penghidupan dan kesejahteraan bagi pekerja ketika memasuki usia nonproduktif," 

ungkap Ida. 
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Title Kemnaker Jamin Tak Ada PHK Tenaga Kerja Bongkar Muat 

Pelabuhan Saat Penerapan NLE 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.idxchannel.com/economics/kemnaker-jamin-tak-ada-phk-tenaga-kerja-

bongkar-muat-pelabuhan-saat-penerapan-nle 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan menjamin tak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) Tenaga 

Kerja Bongkar Muat (TKBM) saat penerapan National Logistic Ecosystem (NLE). Hal tersebut 

disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri, saat membuka Dialog Perlindungan Tenaga 

Kerja Bongkar Muat (TKBM) dalam Menghadapi Kebijakan National Logistic Ekosystem (NLE) 

dari Aspek Ketenagakerjaan di Tanjung Priok Jakarta, Rabu (20/7/2022). "Jangan jadikan NLE 

ini sebagai momok yang merugikan. Jangan berpikir NLE ini akan mem-PHK dan menutup 

koperasi TKBM, tidak," kata Putri. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan menjamin tak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) Tenaga Kerja Bongkar 

Muat (TKBM) saat penerapan National Logistic Ecosystem (NLE). Pemerintah juga menyatakan tidak akan 

menghapus koperasi TKBM.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri, saat membuka Dialog 

Perlindungan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dalam Menghadapi Kebijakan National Logistic 

Ekosystem (NLE) dari Aspek Ketenagakerjaan di Tanjung Priok Jakarta, Rabu (20/7/2022)."Jangan jadikan 

NLE ini sebagai momok yang merugikan. Jangan berpikir NLE ini akan mem-PHK dan menutup koperasi 

TKBM, tidak," kata Putri.Putri menjelaskan penerapan NLE di pelabuhan ini bertujuan untuk menata agar 

pelabuhan lebih bagus dan modern, sehingga pelabuhan di Indonesia dapat berdaya saing dengan 

pelabuhan-pelabuhan yang ada di negara lain.Menurutnya, jika pelabuhan-pelabuhan di Indonesia lebih 

bagus dan modern, maka pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah. Dengan begitu, 

sambungnya, konsumen pun akan senang. "Jadi itu tujuannya, supaya lebih rapi," ucapnya. 
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Title Terapkan NLE, Kemenaker Pastikan Tak Ada Pekerja Bongkar Muat 

Kena PHK 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Negative 

Link http://money.kompas.com/read/2022/07/20/221300926/terapkan-nle-kemenaker-

pastikan-tak-ada-pekerja-bongkar-muat-kena-phk 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan, penerapan National Logistic 

Ecosystem (NLE) di pelabuhan tidak akan membuat tenaga kerja bongkar muat (TKBM) 

terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan tidak menghapus koperasi TKBM. Hal 

tersebut dikemukakan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri, saat membuka dialog Perlindungan 

TKBM dalam Menghadapi Kebijakan NLE dari Aspek Ketenagakerjaan di Tanjung Priok, 

Jakarta, Rabu (20/7/2022). "Jangan jadikan NLE ini sebagai momok yang merugikan. Jangan 

berpikir NLE ini akan mem-PHK dan menutup koperasi TKBM, tidak," kata dia dalam 

keterangan tertulis. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan, penerapan National Logistic Ecosystem (NLE) 

di pelabuhan tidak akan membuat tenaga kerja bongkar muat (TKBM) terkena pemutusan hubungan 

kerja (PHK), dan tidak menghapus koperasi TKBM.Hal tersebut dikemukakan Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri, 

saat membuka dialog Perlindungan TKBM dalam Menghadapi Kebijakan NLE dari Aspek Ketenagakerjaan 

di Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (20/7/2022)."Jangan jadikan NLE ini sebagai momok yang merugikan. 

Jangan berpikir NLE ini akan mem-PHK dan menutup koperasi TKBM, tidak," kata dia dalam keterangan 

tertulis.Putri menjelaskan, penerapan NLE ini bertujuan untuk menata agar pelabuhan lebih bagus dan 

modern sehingga dapat berdaya saing dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada di negara lain.Menurut 

dia, jika pelabuhan-pelabuhan di Indonesia lebih bagus dan modern maka pekerjaan dapat dilakukan 

lebih cepat dan mudah. Dengan begitu, konsumen pun akan senang. "Jadi itu tujuannya supaya lebih 

rapi," ucapnya.Ia juga ingin memastikan, apabila NLE sudah diterapkan maka harus ada kepastian 

hubungan kerja dan TKBM harus terlindungi, baik jaminan sosial ketenagakerjaan maupun 

kesehatannya.Apabila ada TKBM yang terdampak dengan adanya penataan ini maka Kemenaker 

membuka peluang-peluang pelatihan kerja, pelatihan wirausaha, sehingga para TKBM dapat tetap 

melanjutkan perekonomian keluarga.Hal tersebut sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo yang 

meminta agar tidak ada seorang pun yang tertinggal akibat penerapan NLE. "Bapak Ibu yang memang 

belum terampil, belum mempunyai keahlian, misalnya pake mesin-mesin baru, nanti dilatih," ujar 

Putri.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di 

Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, 

kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. 
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Title G20 EWG Keempat, Lanjutkan Pembahasan Deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://pripos.id/g20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-

ketenagakerjaan 

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, kembali 

memimpin jalannya pertemuan keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan atau The 

4th Employment Working Group (EWG) G20 Meeting, secara virtual di Jakarta, Rabu 

(20/7/2022). Selaku Presidensi G20 Tahun 2022, Anwar mengatakan EWG IV pada 20 s.d 21 

Juli 2022 ini akan melanjutkan sekaligus menyelesaikan pembahasan draf Deklarasi Menteri 

Ketenagkerjaan/Perburuhan pada pertemuan EWG III yang telah digelar pada 14 s.d 15 Juni 

2022 lalu. Dalam EWG III lalu, Anwar Sanusi yang juga memimpin jalannya sidang, membahas 

draf Deklarasi Menteri Perburuhan/Ketenagakerjaan. Adapun pada pertemuan EWG IV ini 

akan melanjutkan pembahasan Deklarasi Menteri Perburuhan/Ketenagakerjaan dan 

pembahasan Annex 1 dan Annex 2. 

 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, kembali memimpin 

jalannya pertemuan keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan atau The 4th Employment 

Working Group (EWG) G20 Meeting, secara virtual di Jakarta, Rabu (20/7/2022).Selaku Presidensi G20 

Tahun 2022, Anwar mengatakan EWG IV pada 20 s.d 21 Juli 2022 ini akan melanjutkan sekaligus 

menyelesaikan pembahasan draf Deklarasi Menteri Ketenagkerjaan/Perburuhan pada pertemuan EWG 

III yang telah digelar pada 14 s.d 15 Juni 2022 lalu.Dalam EWG III lalu, Anwar Sanusi yang juga memimpin 

jalannya sidang, membahas draf Deklarasi Menteri Perburuhan/Ketenagakerjaan. Adapun pada 

pertemuan EWG IV ini akan melanjutkan pembahasan Deklarasi Menteri Perburuhan/Ketenagakerjaan 

dan pembahasan Annex 1 dan Annex 2."Diharapkan pada pertemuan keempat ini dapat menyelesaikan 

output yang konkrit terkait isu pasar kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak bagi penyandang 

disabilitas, serta pengembangan kapasitas SDM untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan, 

maupun isu pelindungan sosial ketenagakerjaan dalam dunia kerja yang baru, termasuk masalah K3," 

kata Anwar Sanusi di sela-sela sidang G20 EWG.Di hari pertama WG IV, Anwar Sanusi memberikan 
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apresiasi kepada seluruh peserta sidang karena sidang berjalan lancar dan dinamis seperti pertemua 

EWG sebelumnya. "Kita tadi semua sepakat mengusung deklarasi yang nantinya semua negara 

mendapatkan manfaat dari deklarasi tersebut," ujarnya.Selama tiga hari, pada pertemuan EWG IV ini 

yang harus prioritas atau dirampungkan adalah draf deklarasi Menteri Ketenagakerjaan/Perburuhan, 

dilanjutkan dengan pembahasan Annex atau dokumen tambahan. "Ada lima dokumen tambahan yang 

akan melengkapi deklarasi Menteri Ketenagakerjaan/Perburuhan," katanya.Anwar Sanusi 

menambahkan, penyelesaian draf deklarasi masih membutuhkan proses panjang, dan akan mengadakan 

pertemuan tambahan secara virtual pada Agustus 2022, yang diikuti seluruh peserta G20. Dalam 

pertemuan tambahan secara virtual ini, nantinya secara khusus membahas tentang pelindungan bagi 

pekerja."Kita berharap seluruh dokumen sudah lengkap sebelum pertemuan Menteri-Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan G20 pada 12 s.d 14 September 2022 mendatang di Bali," 

ujarnya.Pertemuan EWG IV ini dihadiri oleh negara-negara Anggota G20, undangan tetap negara 

pengamat G20, organisasi Internasional seperti International Labour Organization (ILO) dan Organization 

for Economic Co-operation and Development (OECD). 
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Title Sekjen Anwar Pimpin G20 EWG Keempat, Tuntaskan Bahas 

Deklarasi Menteri Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/sekjen-anwar-pimpin-g20-ewg-keempat-tuntaskan-bahas-

deklarasi-menteri-ketenagakerjaan 

Summary "Diharapkan pada pertemuan keempat ini dapat menyelesaikan output yang konkret terkait 

isu pasar kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas," kata 

Sekjen Anwar di sela-sela pertemuan G20 EWG. 

 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi kembali memimpin 

pertemuan keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan atau The 4th Employment Working Group 

(EWG) G20 Meeting secara virtual di Jakarta, Rabu (20/7).Selaku Presidensi G20 2022, Anwar 

mengatakan EWG IV yang berlangsung pada 20-21 Juli ini akan melanjutkan sekaligus menyelesaikan 

pembahasan draf Deklarasi Menteri Ketenagakerjaan/Perburuhan pada pertemuan EWG III yang telah 

dilaksanakan pertengan Juni lalu."Diharapkan pada pertemuan keempat ini dapat menyelesaikan output 

yang konkret terkait isu pasar kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak bagi penyandang 

disabilitas," kata Sekjen Anwar di sela-sela pertemuan G20 EWG.Pertemuan G20 EWG keempat juga 

diharapkan dapat menyelesaikan mengenai isu pengembangan kapasitas SDM untuk pertumbuhan 

produktivitas yang berkelanjutan maupun isu pelindungan sosial ketenagakerjaan dalam dunia kerja yang 

baru."Termasuk masalah K3," sebutnya.Di hari pertama WG IV, Anwar Sanusi memberikan apresiasi 

kepada seluruh peserta sidang karena sidang berjalan lancar dan dinamis."Kami tadi semua sepakat 

mengusung deklarasi yang nantinya semua negara mendapatkan manfaat dari deklarasi tersebut," 

bebernya.Sekjen Anwar menyebutkan ada annex atau dokumen tambahan yang akan melengkapi 

deklarasi Menteri Ketenagakerjaan/Perburuhan anggota G20.Dia berharap seluruh dokumen sudah 

lengkap sebelum pertemuan Menteri-Menteri Ketenagakerjaan/Perburuhan G20 di Bali pada 12-14 

September mendatang.Pertemuan EWG IV ini dihadiri negara-negara anggota G20, undangan tetap 

negara pengamat G20, organisasi Internasional seperti ILO dan OECD.Redaktur & 
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Title Pertemuan Keempat Lanjutkan Pembahasan Deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan G20 

Author Lukman Tara 

Media Rrinews Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Neutral 

Link http://rri.co.id/g20/1546088/pertemuan-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-

menteri-ketenagakerjaan-g20 

Summary Pertemuan ini akan menyelesaikan pembahasan draf Deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan dari pertemuan EWG III / Kelompok Kerja Ketenagakerjaan III 

(14-15 Juni 2022). Dalam EWG III lalu, masih belum selesai membahas draf Deklarasi Menteri 

Perburuhan/Ketenagakerjaan. Maka pada pertemuan EWG IV ini akan melanjutkan 

pembahasan Deklarasi Menteri Perburuhan/Ketenagakerjaan dan pembahasan Annex 1 dan 

Annex 2. "Kita berharap seluruh dokumen sudah lengkap sebelum pertemuan Menteri-

Menteri Ketenagakerjaan/Perburuhan G20 pada 12 s.d 14 September 2022 mendatang di 

Bali," ujar Anwar. 

 

 

 

Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi memimpin pertemuan The 4th Employment Working 

Group (EWG) G20 Meeting, secara virtual di Jakarta, Rabu (20/7/2022). Pertemuan ini akan 

menyelesaikan pembahasan draf Deklarasi Menteri Ketenagakerjaan/Perburuhan dari pertemuan EWG 

III / Kelompok Kerja Ketenagakerjaan III (14-15 Juni 2022).Dalam EWG III lalu, masih belum selesai 

membahas draf Deklarasi Menteri Perburuhan/Ketenagakerjaan. Maka pada pertemuan EWG IV ini akan 

melanjutkan pembahasan Deklarasi Menteri Perburuhan/Ketenagakerjaan dan pembahasan Annex 1 

dan Annex 2."Diharapkan pada pertemuan keempat ini dapat menyelesaikan output yang konkrit terkait 

isu pasar kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas. Serta 

pengembangan kapasitas SDM untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan, maupun isu 

pelindungan sosial ketenagakerjaan dalam dunia kerja yang baru, termasuk masalah K3," kata Anwar 

Sanusi di sela-sela sidang G20 EWG.Di hari pertama EWG IV, Anwar Sanusi memberikan apresiasi kepada 

seluruh peserta sidang karena sidang berjalan lancar dan dinamis seperti pertemuan EWG 

sebelumnya."Ada lima dokumen tambahan yang akan melengkapi deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan," katanya.Anwar Sanusi menyebut penyelesaian draf deklarasi masih 

membutuhkan proses panjang. Dan akan mengadakan pertemuan tambahan secara virtual pada Agustus 
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2022, yang diikuti seluruh peserta G20. Dalam pertemuan tambahan secara virtual ini, nantinya secara 

khusus membahas tentang pelindungan bagi pekerja."Kita berharap seluruh dokumen sudah lengkap 

sebelum pertemuan Menteri-Menteri Ketenagakerjaan/Perburuhan G20 pada 12 s.d 14 September 2022 

mendatang di Bali," ujar Anwar.Pertemuan EWG IV ini dihadiri oleh negara-negara Anggota G20, 

undangan tetap negara pengamat G20, organisasi Internasional seperti International Labour 

Organization (ILO) dan Organization for Economic Co-operation and Development 
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Title Sosialisasi BP2MI dan Peluang Kerja, Saatnya Lindungi PMI Dari 

Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki 

Author _noname 

Media Tinta Rakyat Reporter  

Date 20 July 2022 Tone Positive 

Link http://sumbar.tintarakyat.com/sosialisasi-bp2mi-dan-peluang-kerja-saatnya-lindungi-pmi-

dari-ujung-rambut-sampai-ujung-kaki/ekonomi-dan-bisnis 

Summary Sementara itu, terhitung sampai bulan Juni 2022 terdapat 943 pencari kerja," ungkap Suhatri 

Bur didampingi Wabup Rahmang pada acara Sosialisasi BP2MI dan Peluang Kerja Luar Negeri 

Program BP2MI di Hall IKK Kawasan Parit Malintang, pada Rabu, (20/07). 

 

 

Parit Malintang,- Tinta Rakyat Sumatra Barat- Beberapa pekan lalu, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur 

berkesempatan melakukan mediasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di 

Jakarta. Ia membicarakan mengenai lapangan kerja yang tersedia dan mungkin dapat diisi oleh pencari 

kerja asal Kabupaten Padang Pariaman."Data dari Aplikasi Sisnaker yang berasal dari 17 Kecamatan di 

Kabupaten Padang Pariaman, masih banyak para pencari kerja yang berasal dari tingkat pendidikan SMA 

hingga S1. Pada tahun 2021, pencari kerja di Kabupaten Padang Pariaman berjumlah sebanyak 1.430 

orang. Sementara itu, terhitung sampai bulan Juni 2022 terdapat 943 pencari kerja," ungkap Suhatri Bur 

didampingi Wabup Rahmang pada acara Sosialisasi BP2MI dan Peluang Kerja Luar Negeri Program BP2MI 

di Hall IKK Kawasan Parit Malintang, pada Rabu, (20/07).Menurutnya, kesempatan kerja banyak tersedia 

di beberapa negara. Oleh karena itu, ia mengimbau Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) agar terus 

melakukan pelatihan dan bimbingan untuk mempertajam skill sehingga dapat bekerja di luar negeri 

melalui lembaga yang legal."Sosialisasi ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang peluang 

kerja dan prosedur yang benar untuk bekerja ke luar negeri agar bekerja dengan aman dan memberikan 

pemahaman yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia dan calon pekerja migran Indonesia." 

urainya.Sementara itu, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Alfiansyah Noor mengatakan, 

salah satu bentuk kehadiran Negara dalam memberikan pelindungan kepada PMI adalah dengan 

penetapan kebijakan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017."Peraturan tersebut 

dibuat untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) 

agar dapat mempertahankan hak-haknya ketika bekerja di negara luar." sebutnya.Di kesempatan yang 

sama, Deputi Kawasan Amerika dan Pasifik Badan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Seriulina 

Tarigan mengatakan, PMI merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas. Dengan adanya 

PMI, dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan perekonomian, dan 

kesejahteraan keluarga."Oleh karena itu, melindungi PMI dari ujung kaki sampai ujung kepala adalah 

tugas kami, sesuai dengan amanat Presiden," Tandasnya.Acara sosialisasi yang digelar selama satu hari 

ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Rudy Repenaldi Rilis, Unsur Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala 

OPD/Badan/Bagian di lingkungan Pemkab Padang Pariaman, Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten 

Padang Pariaman, serta Calon Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Padang Pariaman. 
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Title 5 Strategi Kemenaker Tingkatkan Layanan Informasi 

Kerja 

Author Memo.co.id 

Media Memo.co.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://memo.co.id/5-strategi-kemenaker-tingkatkan-layanan-informasi-kerja 

Summary "Layanan sistem info pasar kerja yang maksimal dan terpadu dengan data industri, akan 

menolong KADIN dalam penerapan pengajaran dan training vokasi," tutur Anwar Sanusi saat 

buka sosialisasi dan tindak lanjut Ketentuan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 mengenai 

Revitalisasi Pengajaran Vokasi dan Training Vokasi, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa 

(19/7/2022). "Ke-5, pantauan dan penilaian efektifitas penerapan revitalisasi pengajaran 

vokasi dan training vokasi," tutur Anwar Sanusi. Jakarta, Memo. Sekjen Kemnaker, Anwar 

Sanusi, mengutarakan lima taktik nasional peningkatan sistem informasi pasar kerja dan 

layanan informasi pasar kerja. 

 

 

 

Jakarta, MemoSekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengutarakan lima taktik nasional peningkatan sistem 

informasi pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja. Satu diantaranya perkuat peranan Kamar Dagang 

dan Industri Indonesia (KADIN) dalam penyelenggaraan pengajaran vokasi dan training vokasi."Layanan 

sistem info pasar kerja yang maksimal dan terpadu dengan data industri, akan menolong KADIN dalam 

penerapan pengajaran dan training vokasi," tutur Anwar Sanusi saat buka sosialisasi dan tindak lanjut 

Ketentuan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 mengenai Revitalisasi Pengajaran Vokasi dan Training Vokasi, 

di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (19/7/2022).Sekjen Anwar menerangkan, optimasi mekanisme info 

pasar kerja akan hasilkan data yang bisa menolong mempersiapkan tenaga kerja yang siap teresap 

industri. Satu diantaranya pada bidang usaha micro kecil dan menengah (UMKM). "Lewat mekanisme 

info pasar kerja nasional ini, kita optimis di depan bisa mempunyai forecasting permintaan tenaga kerja 

yang pas, hingga bisa menyiapkan suplai tenaga kerja lebih awal," ucapnya.Berdasar pasal 2 Perpres 68 

Tahun 2022, revitalisasi pengajaran vokasi dan training vokasi mempunyai tujuan untuk tingkatkan akses, 

kualitas, dan keterkaitan penyelenggaran pengajaran vokasi dan training vokasi sesuai keperluan pasar 

kerja. "Arah yang lain yaitu menggerakkan pembangunan keunggulan detil di masing-masing instansi 

pengajaran vokasi dan training vokasi sama sesuai kekuatan wilayah dan keperluan pasar kerja.Anwar 

Sanusi menambah taktik peningkatan info pasar kerja dan service info pasar kerja yang lain yaitu 
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membuat mekanisme info pasar kerja canggih dan mendalam dalam memvisualisasikan susunan tenaga 

kerja, karakter tenaga kerja, stok dan keperluan tenaga kerja secara mendalam.Taktik ke-3 yakni 

diwujudkannya mekanisme penyelenggaraan pengajaran tinggi vokasi yang sesuai standard nasional 

pengajaran tinggi vokasi berbasiskan spesialis dan kapabilitas sesuai keperluan pasar kerja. Ke-4, 

diwujudkannya training vokasi yang berbasiskan kapabilitas sama sesuai keperluan pasar kerja."Ke-5, 

pantauan dan penilaian efektifitas penerapan revitalisasi pengajaran vokasi dan training vokasi," tutur 

Anwar Sanusi. 

  



 

186 

 

 

 

 

 

 

 

Biro Hubungan Masyarakat 
Kementerian Ketenagakerjaan RI 

TERIMA KASIH 

TELAH MEMBACA 


