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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 25 

August 

2022 

Peserta 

Penanganan di 

DSP Mandalika 

95 Persen 

terserap Dunia 

kerja 

10 Positive Suara Ntb Peserta Pemagangan di DSP Mandalika 95 

PersenTerserap Dunia Kerja. -. Ketua 

Mandalika Hotel Aso- siation (M HA) yang juga 

General Manager JM Hotel, Samsul Bahri 

mengungkapkan, 95 persen peserta pelatihan 

pola magang di Destinasi Super Prioritas (DSP) 

KEK Mandalika, berhasil terserap dunia kerja. 

Dalam program magang yang melibatkan 26 

perusahaan itu, 95 peserta tersebut menjadi 

pekerja di sejumlah hotel dan usaha industri 

pariwisata di kawasan KEK Mandalika.  

2. 25 

August 

2022 

Menko Marvest 

Apresiasi 

Program 

Pemagangan 

Kemnaker RI 

10 Positive Suara Ntb . Menko Marvest ApresiasiProgram 

PemaganganKemnaker RI. Mataram (Suara 

Nusa Tenggara Barat) -. Menteri Koordinator 

Bidang Ke- maritiman dan Investasi (Marvest), 

Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi 

Menaker RI yang senantiasa mengupayakan 

agar tenaga kerja Indonesia memiliki 

kompetensi. 

3. 25 

August 

2022 

Prediksi Job Fair 

Online 

Membeludak 

12 Negative Inilah Koran . -58000909544050Oleh: Yuliantono. Oleh: 

Yuliantono. -273812013970-

276669519964400WIRAUSAHA: Sejumlah 

pelajar menjual makanan dan minuman hasil 

olahannya ke pelajar lainnya di stand jurusan 

pada acara Bazar SPW (Sekolah Pencetak 

Wirausaha), di halaman SMKN 3 Bandung, 

Jalan Selontongan, Kota Bandung, beberapa 

waktu lalu. WIRAUSAHA: Sejumlah pelajar 

menjual makanan dan minuman hasil 

olahannya ke pelajar lainnya di stand jurusan 

pada acara Bazar SPW (Sekolah Pencetak 

Wirausaha), di halaman SMKN 3 Bandung, 

Jalan Selontongan, Kota Bandung, beberapa 

waktu lalu. 

4. 25 

August 

2022 

tak Ada Bursa 

pasar Kerja 

Tahun Ini di 

Mataram 

2 Neutral Suara Ntb . Tak Ada Bursa PasarKerj a Tahun Ini di 

Mataram. -. Pemkot Mataram, dalam hal ini 

Dinas Tenaga Kerja tidak menggelar job fair 

tahun ini. -. Pemkot Mataram, dalam hal ini 

Dinas Tenaga Kerja tidak menggelar job fair 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/SUARA_NTB1/Peserta%20Penanganan%20di%20DSP%20Mandalika%2095%20Persen%20terserap%20Dunia%20kerja=1=10=1.jpg
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/SUARA_NTB1/Peserta%20Penanganan%20di%20DSP%20Mandalika%2095%20Persen%20terserap%20Dunia%20kerja=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/SUARA_NTB1/Peserta%20Penanganan%20di%20DSP%20Mandalika%2095%20Persen%20terserap%20Dunia%20kerja=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/SUARA_NTB1/Menko%20Marvest%20Apresiasi%20Program%20Pemagangan%20Kemnaker%20RI=1=10=1.jpg
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tahun ini. 25273012700Mataram (Suara Nusa 

Tenggara Barat) 

5. 25 

August 

2022 

Penetapan Upah 

2023 Membuka 

Polemik Baru 

14 Negative Koran 

Kontan 

. Penetapan Upah 2023 Membuka Polemik 

Baru. Tahapan proses penetapan upah 

minimum provinsi (UMP) 2023 akan 

berlangsung tiga bulan lagi. Pasalnya, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (22/8) 

menyatakan, penetapan UMP 2023 akan 

menggunakan Per- aturan Pemerintah (PP) 

No- mor 36/2021 tentang Peng- upahan. 

Presiden Konfederasi Seri- kat Buruh Seluruh 

Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menilai 

pemerintah tidak adil bi la tetap 

menggunakan PP 36/2021 sebagai dasar 

penghi- tungan upah 2023 karena se- jak awal 

buruh menolaknya. 

6. 25 

August 

2022 

Wamen 

Ketenagakerjaan 

Beri Semangat 

Milineal Jambi 

3 Positive Jambi 

Independent 

. Wamen KetenagakerjaanBeri Semangat 

Milineal Jambi. 3643630811530LL HARIS, 

S.Sos, M.H. LL HARIS, S.Sos, M.H. 

51130203124835tST JAMBI INDEPENDENT. 

TST JAMBI INDEPENDENT. JAMBI- Ratusan 

milienial terdiri dari Organisasi Kepemudaan 

(OKP) juga para mahasiswa yang tergabung 

dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se 

Provinsi Jambi menghadiri Seminar Merah 

Putih, Rabu 24 Agustus 2022 di Kenara Kafe. 

7. 25 

August 

2022 

Iriana Jokowi 

Blusukan 

Kunjungi KMK 

Global 

3 Neutral Tangerang 

Ekspres 

. Iriana Jokowi Blusukan Kunjungi KMK Global. 

9. . . Iriana Jokowi Blusukan. 

CIKUPAKedatangan Iriana Joko Widodo di 

Kabupaten Tangerang inembawa angin segar 

bagi rnasyarakat. Iriana menyampaikan, 

bahwa dampak Pandemi dirasakan betul oleh 

sejumlah kalangan termasuk. 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/KORAN_KONTAN1/Penetapan%20Upah%202023%20Membuka%20Polemik%20Baru=1=14=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/KORAN_KONTAN1/Penetapan%20Upah%202023%20Membuka%20Polemik%20Baru=1=14=1.jpg
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/TANGERANG_EKSPRES1/Iriana%20Jokowi%20Blusukan%20Kunjungi%20KMK%20Global=1=3=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/TANGERANG_EKSPRES1/Iriana%20Jokowi%20Blusukan%20Kunjungi%20KMK%20Global=2=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/TANGERANG_EKSPRES1/Iriana%20Jokowi%20Blusukan%20Kunjungi%20KMK%20Global=1=3=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/TANGERANG_EKSPRES1/Iriana%20Jokowi%20Blusukan%20Kunjungi%20KMK%20Global=2=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/TANGERANG_EKSPRES1/Iriana%20Jokowi%20Blusukan%20Kunjungi%20KMK%20Global=1=3=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/TANGERANG_EKSPRES1/Iriana%20Jokowi%20Blusukan%20Kunjungi%20KMK%20Global=2=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/TANGERANG_EKSPRES1/Iriana%20Jokowi%20Blusukan%20Kunjungi%20KMK%20Global=1=3=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/TANGERANG_EKSPRES1/Iriana%20Jokowi%20Blusukan%20Kunjungi%20KMK%20Global=2=3=1.jpg
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Title Peserta Penanganan di DSP Mandalika 95 Persen terserap Dunia kerja 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Page 10 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

25/SUARA_NTB1/Peserta%20Penanganan%20di%20DSP%20Mandalika%2095%20Persen%20

terserap%20Dunia%20kerja=1=10=1.jpg 

Summary . Peserta Pemagangan di DSP Mandalika 95 PersenTerserap Dunia Kerja. -. Ketua Mandalika 

Hotel Aso- siation (M HA) yang juga General Manager JM Hotel, Samsul Bahri mengungkapkan, 

95 persen peserta pelatihan pola magang di Destinasi Super Prioritas (DSP) KEK Mandalika, 

berhasil terserap dunia kerja. Dalam program magang yang melibatkan 26 perusahaan itu, 95 

peserta tersebut menjadi pekerja di sejumlah hotel dan usaha industri pariwisata di kawasan 

KEK Mandalika. "Sejak tahun 2021 hingga tahun ini, Mandalika mendapat alokasi 190 orang 

peserta pemagangan untuk sektor pariwisata di kawasan DSP Mandalika. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/SUARA_NTB1/Peserta%20Penanganan%20di%20DSP%20Mandalika%2095%20Persen%20terserap%20Dunia%20kerja=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/SUARA_NTB1/Peserta%20Penanganan%20di%20DSP%20Mandalika%2095%20Persen%20terserap%20Dunia%20kerja=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/SUARA_NTB1/Peserta%20Penanganan%20di%20DSP%20Mandalika%2095%20Persen%20terserap%20Dunia%20kerja=1=10=1.jpg
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Title Menko Marvest Apresiasi Program Pemagangan Kemnaker RI 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Page 10 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

25/SUARA_NTB1/Menko%20Marvest%20Apresiasi%20Program%20Pemagangan%20Kemn

aker%20RI=1=10=1.jpg 

Summary . Menko Marvest ApresiasiProgram PemaganganKemnaker RI. Mataram (Suara Nusa 

Tenggara Barat) -. Menteri Koordinator Bidang Ke- maritiman dan Investasi (Marvest), Luhut 

Binsar Pandjaitan mengapresiasi Menaker RI yang senantiasa mengupayakan agar tenaga 

kerja Indonesia memiliki kompetensi. Pasalnya, untuk menuju Indonesia Emas pada tahun 

2045 harus ditopang oleh SDM yang mumpuni dan berdaya saing tinggi. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/SUARA_NTB1/Menko%20Marvest%20Apresiasi%20Program%20Pemagangan%20Kemnaker%20RI=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/SUARA_NTB1/Menko%20Marvest%20Apresiasi%20Program%20Pemagangan%20Kemnaker%20RI=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/SUARA_NTB1/Menko%20Marvest%20Apresiasi%20Program%20Pemagangan%20Kemnaker%20RI=1=10=1.jpg
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Title Prediksi Job Fair Online Membeludak 

Media Inilah Koran Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Negative 

Page 12 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

25/INILAH_KORAN1/Prediksi%20Job%20Fair%20Online%20Membeludak=1=12=1.jpg 

Summary . -58000909544050Oleh: Yuliantono. Oleh: Yuliantono. -273812013970-

276669519964400WIRAUSAHA: Sejumlah pelajar menjual makanan dan minuman hasil 

olahannya ke pelajar lainnya di stand jurusan pada acara Bazar SPW (Sekolah Pencetak 

Wirausaha), di halaman SMKN 3 Bandung, Jalan Selontongan, Kota Bandung, beberapa waktu 

lalu. WIRAUSAHA: Sejumlah pelajar menjual makanan dan minuman hasil olahannya ke pelajar 

lainnya di stand jurusan pada acara Bazar SPW (Sekolah Pencetak Wirausaha), di halaman 

SMKN 3 Bandung, Jalan Selontongan, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/INILAH_KORAN1/Prediksi%20Job%20Fair%20Online%20Membeludak=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/INILAH_KORAN1/Prediksi%20Job%20Fair%20Online%20Membeludak=1=12=1.jpg
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Title tak Ada Bursa pasar Kerja Tahun Ini di Mataram 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Page 2 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

25/SUARA_NTB1/tak%20Ada%20Bursa%20pasar%20Kerja%20Tahun%20Ini%20di%20Mata

ram=1=2=1.jpg 

Summary . Tak Ada Bursa PasarKerj a Tahun Ini di Mataram. -. Pemkot Mataram, dalam hal ini Dinas 

Tenaga Kerja tidak menggelar job fair tahun ini. -. Pemkot Mataram, dalam hal ini Dinas 

Tenaga Kerja tidak menggelar job fair tahun ini. 25273012700Mataram (Suara Nusa Tenggara 

Barat) 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/SUARA_NTB1/tak%20Ada%20Bursa%20pasar%20Kerja%20Tahun%20Ini%20di%20Mataram=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/SUARA_NTB1/tak%20Ada%20Bursa%20pasar%20Kerja%20Tahun%20Ini%20di%20Mataram=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/SUARA_NTB1/tak%20Ada%20Bursa%20pasar%20Kerja%20Tahun%20Ini%20di%20Mataram=1=2=1.jpg
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Title Penetapan Upah 2023 Membuka Polemik Baru 

Media Koran Kontan Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Negative 

Page 14 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

25/KORAN_KONTAN1/Penetapan%20Upah%202023%20Membuka%20Polemik%20Baru=1

=14=1.jpg 

Summary . Penetapan Upah 2023 Membuka Polemik Baru. Tahapan proses penetapan upah minimum 

provinsi (UMP) 2023 akan berlangsung tiga bulan lagi. Pasalnya, Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah (22/8) menyatakan, penetapan UMP 2023 akan menggunakan Per- aturan 

Pemerintah (PP) No- mor 36/2021 tentang Peng- upahan. Presiden Konfederasi Seri- kat 

Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menilai pemerintah tidak adil bi la tetap 

menggunakan PP 36/2021 sebagai dasar penghi- tungan upah 2023 karena se- jak awal buruh 

menolaknya. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/KORAN_KONTAN1/Penetapan%20Upah%202023%20Membuka%20Polemik%20Baru=1=14=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/KORAN_KONTAN1/Penetapan%20Upah%202023%20Membuka%20Polemik%20Baru=1=14=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/KORAN_KONTAN1/Penetapan%20Upah%202023%20Membuka%20Polemik%20Baru=1=14=1.jpg
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Title Wamen Ketenagakerjaan Beri Semangat Milineal Jambi 

Media Jambi Independent Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Page 3 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

25/JAMBI_INDEPENDENT1/Wamen%20Ketenagakerjaan%20Beri%20Semangat%20Milineal

%20Jambi=1=3=1.jpg 

Summary . Wamen KetenagakerjaanBeri Semangat Milineal Jambi. 3643630811530LL HARIS, S.Sos, 

M.H. LL HARIS, S.Sos, M.H. 51130203124835tST JAMBI INDEPENDENT. TST JAMBI 

INDEPENDENT. JAMBI- Ratusan milienial terdiri dari Organisasi Kepemudaan (OKP) juga para 

mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Provinsi Jambi 

menghadiri Seminar Merah Putih, Rabu 24 Agustus 2022 di Kenara Kafe. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/JAMBI_INDEPENDENT1/Wamen%20Ketenagakerjaan%20Beri%20Semangat%20Milineal%20Jambi=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/JAMBI_INDEPENDENT1/Wamen%20Ketenagakerjaan%20Beri%20Semangat%20Milineal%20Jambi=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/JAMBI_INDEPENDENT1/Wamen%20Ketenagakerjaan%20Beri%20Semangat%20Milineal%20Jambi=1=3=1.jpg
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Title Iriana Jokowi Blusukan Kunjungi KMK Global 

Media Tangerang Ekspres Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Page 3 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

25/TANGERANG_EKSPRES1/Iriana%20Jokowi%20Blusukan%20Kunjungi%20KMK%20Global

=1=3=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

25/TANGERANG_EKSPRES1/Iriana%20Jokowi%20Blusukan%20Kunjungi%20KMK%20Global

=2=3=1.jpg 

Summary . Iriana Jokowi Blusukan Kunjungi KMK Global. 9. . . Iriana Jokowi Blusukan. 

CIKUPAKedatangan Iriana Joko Widodo di Kabupaten Tangerang inembawa angin segar bagi 

rnasyarakat. Iriana menyampaikan, bahwa dampak Pandemi dirasakan betul oleh sejumlah 

kalangan termasuk. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/TANGERANG_EKSPRES1/Iriana%20Jokowi%20Blusukan%20Kunjungi%20KMK%20Global=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/TANGERANG_EKSPRES1/Iriana%20Jokowi%20Blusukan%20Kunjungi%20KMK%20Global=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/TANGERANG_EKSPRES1/Iriana%20Jokowi%20Blusukan%20Kunjungi%20KMK%20Global=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/TANGERANG_EKSPRES1/Iriana%20Jokowi%20Blusukan%20Kunjungi%20KMK%20Global=2=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/TANGERANG_EKSPRES1/Iriana%20Jokowi%20Blusukan%20Kunjungi%20KMK%20Global=2=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-25/TANGERANG_EKSPRES1/Iriana%20Jokowi%20Blusukan%20Kunjungi%20KMK%20Global=2=3=1.jpg
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Table Of Contents : 24 August 2022 - 25 August 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 24 

August 

2022 

Bank BTN Telah Salurkan 

KPR BPJS 

Ketenagakerjaan Sebesar 

Rp 188,7 Miliar 

Neutral Kontan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah 

menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, program KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan mendapat antusias cukup 

tinggi dari pekerja. Itu terlihat dari realisasi 

KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 

2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur 

dengan nilai pinjaman sebesar Rp 188,7 miliar. 

2. 24 

August 

2022 

Enaknya Jadi Pekerja, 

Dapat KPR Berbunga 

Rendah dari BTN 

Positive Media 

Bumn 

"Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri 

yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui 

pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh 

Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di 

Surabaya, Selasa (23/8). Sementara itu, 

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal 

ini terlihat dari realisasi KPR BPJS 

Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga 

Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai 

pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. 

3. 24 

August 

2022 

Enaknya Jadi Pekerja, 

Dapat KPR Berbunga 

Rendah dari BTN 

Positive Fajar 

Indonesia 

"Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri 

yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui 

pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh 

Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di 

Surabaya, Selasa, 23 Agustus 2022. Sementara 

itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal 

ini terlihat dari realisasi KPR BPJS 

Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga 

Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai 

http://keuangan.kontan.co.id/news/bank-btn-telah-salurkan-kpr-bpjs-ketenagakerjaan-sebesar-rp-1887-miliar
http://keuangan.kontan.co.id/news/bank-btn-telah-salurkan-kpr-bpjs-ketenagakerjaan-sebesar-rp-1887-miliar
http://keuangan.kontan.co.id/news/bank-btn-telah-salurkan-kpr-bpjs-ketenagakerjaan-sebesar-rp-1887-miliar
http://keuangan.kontan.co.id/news/bank-btn-telah-salurkan-kpr-bpjs-ketenagakerjaan-sebesar-rp-1887-miliar
http://mediabumn.com/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://mediabumn.com/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://mediabumn.com/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://fin.co.id/read/106053/Enaknya-Jadi-Pekerja-Dapat-KPR-Berbunga-Rendah-dari-BTN
http://fin.co.id/read/106053/Enaknya-Jadi-Pekerja-Dapat-KPR-Berbunga-Rendah-dari-BTN
http://fin.co.id/read/106053/Enaknya-Jadi-Pekerja-Dapat-KPR-Berbunga-Rendah-dari-BTN
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pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah 

menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah.-. PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah 

menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

4. 24 

August 

2022 

Enaknya Jadi Pekerja, 

Dapat KPR Berbunga 

Rendah dari BTN 

Positive Surabaya 

Pagi 

"Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri 

yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui 

pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh 

Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di 

Surabaya, Selasa (23/8). Sementara itu, 

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal 

ini terlihat dari realisasi KPR BPJS 

Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga 

Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai 

pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. 

5. 24 

August 

2022 

BTN Sediakan Fasilitas 

KPR Berbunga Rendah 

untuk Pekerja - 

Urbancity.id 

Neutral Urbancity

.id 

Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru 

Koesmahargyo mengatakan, untuk program 

KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya 

cukup tinggi, hal ini terlihat dari realisasi KPR 

BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 

hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah 

menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

"Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri 

yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui 

http://www.surabayapagi.com/read/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://www.surabayapagi.com/read/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://www.surabayapagi.com/read/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://www.urbancity.id/btn-sediakan-fasilitas-kpr-berbunga-rendah-untuk-pekerja
http://www.urbancity.id/btn-sediakan-fasilitas-kpr-berbunga-rendah-untuk-pekerja
http://www.urbancity.id/btn-sediakan-fasilitas-kpr-berbunga-rendah-untuk-pekerja
http://www.urbancity.id/btn-sediakan-fasilitas-kpr-berbunga-rendah-untuk-pekerja
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pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh 

Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di 

Surabaya, Selasa (23/8). Pelayanan dari Bank 

BTN juga sangat membantu untuk 

mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa 

terpenuhi. 

6. 24 

August 

2022 

BTN Manjakan Pekerja, 

Kredit Rumah Berbunga 

Rendah 

Positive Bisnisjaka

rta.id 

PT Bank Tabungan Negara (BTN) berkolaborasi 

dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) 

menghadirkan manfaat layanan tambahan 

(MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) berbunga rendah. Seperti 

diketahui melalui program ini, peserta BPJS 

Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas 

Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), 

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Jenis manfaat 

yang diberikan berupa pinjaman uang muka 

perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan 

Rumah (KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan 

(PRP) serta Kredit Konstruksi (KK) bagi 

Perusahaan Pembangunan Perumahan. 

"Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri 

yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui 

pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh 

Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di 

Surabaya, Selasa (23/8). 

7. 24 

August 

2022 

SKKNI Pembeda 

Sertifikasi Legal dan Abal-

abal 

Positive Cyberne

wsnusant

ara.my.id 

SKKNI ini akan menjadi pedoman dalam 

pelaksanaan sertifikasi profesi atau 

kompetensi, baik dalam bentuk ujian maupun 

pemeriksaan portofolio peserta, yang 

penerapannya dilakukan melalui Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). SKKNI 

adalah singkatan dari Standar Kompetensi 

Kerja Nasional Indonesia yang dipersyaratkan 

oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk setiap 

bidang keahlian/profesi. Agar puluhan ribu 

pemegang sertifikat abal-abal UKW dewan 

pers tidak dirugikan, baik secara materi 

maupun moril, sebaiknya semua pemilik 

sertifikat UKW tersebut dilisensi kembali 

dengan mengikuti Sertifikasi Kompetensi 

http://bisnisjakarta.id/ekonomi/btn-manjakan-pekerja-kredit-rumah-berbunga-rendah
http://bisnisjakarta.id/ekonomi/btn-manjakan-pekerja-kredit-rumah-berbunga-rendah
http://bisnisjakarta.id/ekonomi/btn-manjakan-pekerja-kredit-rumah-berbunga-rendah
http://www.cybernewsnusantara.my.id/2022/08/skkni-pembeda-sertifikasi-legal-dan.html
http://www.cybernewsnusantara.my.id/2022/08/skkni-pembeda-sertifikasi-legal-dan.html
http://www.cybernewsnusantara.my.id/2022/08/skkni-pembeda-sertifikasi-legal-dan.html
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Wartawan melalui prosedur yang benar dan 

legal di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terkait 

yang terlisensi oleh BNSP, secara gratis. 

Dengan demikian mereka bisa mendapatkan 

Sertifikat Kompetensi Wartawan yang diakui 

negara, berlogo Garuda Pancasila, dan 

disahkan BNSP, sebagaimana yang sudah 

dipunyai mereka yang telah mengikuti SKW 

melalui LSP Pers Indonesia. 

8. 24 

August 

2022 

Kabar Gembira!Pekerja 

Anggota BP Jamsostek 

Dapat KPR Berbunga 

Rendah dari BTN 

Positive Akurat.co "Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri 

yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui 

pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh 

Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di 

Surabaya, Selasa (23/8). Sementara itu, 

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal 

ini terlihat dari realisasi KPR BPJS 

Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga 

Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai 

pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. "Dengan 

suku bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga 

dapat menikmati bunga single digit, sehingga 

ini menjadi momentum yang tepat untuk 

memanfaatkan kredit untuk memiliki atau 

merenovasi rumah dari Bank BTN," terang 

Haru. "Harga rumahnya sekitar Rp700 juta, 

kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR 

MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan sangat 

sulit memiliki rumah saat ini," kata Yunia. 

9. 24 

August 

2022 

Cara Jawab Pertanyaan 

"Apa Kelemahanmu?" 

Saat Interview Kerja, 

Fresh Graduate Cek 

Neutral Kompas "Apa kelemahanmu?" kerap menjadi 

pertanyaan yang sering diajukan saat interview 

kerja atau magang. Pertanyaan menjebak yang 

membuat kamu tidak lolos dengan cepat 

karena salah dalam memberikan argumen," 

tulis Kemnaker melalui akun Media Sosial, 

Rabu (24/8/2022). Meski sederhana, namun 

pertanyaan ini tertanya cukup menentukan 

besar kecilnya kamu diterima oleh perusahaan. 

Kementerian Ketenagakerjaan menyebut, tak 

sedikit pelamar yang salah strategi dalam 

menjawab pertanyaan terkait kelemahan diri. 

http://akurat.co/kabar-gembirapekerja-anggota-bp-jamsostek-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://akurat.co/kabar-gembirapekerja-anggota-bp-jamsostek-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://akurat.co/kabar-gembirapekerja-anggota-bp-jamsostek-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://akurat.co/kabar-gembirapekerja-anggota-bp-jamsostek-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://www.kompas.com/edu/read/2022/08/24/101802571/cara-jawab-pertanyaan-apa-kelemahanmu-saat-interview-kerja-fresh-graduate
http://www.kompas.com/edu/read/2022/08/24/101802571/cara-jawab-pertanyaan-apa-kelemahanmu-saat-interview-kerja-fresh-graduate
http://www.kompas.com/edu/read/2022/08/24/101802571/cara-jawab-pertanyaan-apa-kelemahanmu-saat-interview-kerja-fresh-graduate
http://www.kompas.com/edu/read/2022/08/24/101802571/cara-jawab-pertanyaan-apa-kelemahanmu-saat-interview-kerja-fresh-graduate
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10. 24 

August 

2022 

Enaknya Jadi Pekerja, 

Dapat KPR Berbunga 

Rendah dari BTN - Suara 

Merdeka Jakarta 

Positive Suara 

Merdeka 

"Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri 

yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui 

pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh 

Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di 

Surabaya, Selasa 23 Agustus 2022. Sementara 

itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal 

ini terlihat dari realisasi KPR BPJS 

Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga 

Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai 

pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah 

menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

Pelayanan dari Bank BTN juga sangat 

membantu untuk mengarahkan berbagai 

persyaratan agar bisa terpenuhi. 

11. 24 

August 

2022 

Kemenaker Perbaiki 

Ekosistem 

Ketenagakerjaan 

Positive Spiritnew

s Media 

SpiritNews.media (Jakarta)- Kementrian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebagai leading 

sektor di bidang sistem informasi pasar kerja 

dan pelatihan vokasi, saat ini telah menyusun 

terobosan baru sebagai kebijakan untuk 

memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan 

secara keseluruhan. "Melalui kolaborasi 

revitalisasi di bidang vokasi, pemerintah 

menargetkan untuk segera meningkatkan 

kompetensi angkatan kerja khususnya generasi 

muda," kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 

Afriansyah Noor, saat memberikan sambutan 

pada acara Anugerah Educator Award 2022 di 

Jakarta. Rabu, (24/08/2022). Selasa, (23/08). 

12. 24 

August 

2022 

Kabar Gembira untuk 

Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan dari 

BTN 

Positive Forum 

Keadilan 

Peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa 

mendapatkan bunga rendah dalam kredit 

kepemilikan rumah (KPR) serta mendapatkan 

bantuan uang muka. Hal ini ada kabar gembira 

bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan dari BTN. 

Hal ini merupakan kerjasama antara PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dengan 

http://jakarta.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-1344250588/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://jakarta.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-1344250588/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://jakarta.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-1344250588/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://jakarta.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-1344250588/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://www.spiritnews.media/2022/08/kemenaker-perbaiki-ekosistem.html
http://www.spiritnews.media/2022/08/kemenaker-perbaiki-ekosistem.html
http://www.spiritnews.media/2022/08/kemenaker-perbaiki-ekosistem.html
http://forumkeadilan.com/ekonomi/kabar-gembira-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-dari-btn
http://forumkeadilan.com/ekonomi/kabar-gembira-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-dari-btn
http://forumkeadilan.com/ekonomi/kabar-gembira-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-dari-btn
http://forumkeadilan.com/ekonomi/kabar-gembira-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-dari-btn
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BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) yang 

bertujuan untuk berikan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah 

menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ia 

mengaku gembira atas adanya program yang 

diberi nama KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan. 

13. 24 

August 

2022 

Ibu Iriana dan Ibu Wury 

Tinjau Pelaksanaan Tes 

IVA di Tangerang 

Positive Internati

onal 

Media 

Salah satunya adalah peninjauan pemeriksaan 

kesehatan IVA (inspeksi visual asam asetat) di 

PT KMK Global Sports, Kabupaten Tangerang, 

Rabu, 24 Agustus 2022. Ibu Iriana Joko Widodo 

menyampaikan bahwa Organisasi Aksi 

Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE 

KIM) akan kembali melakukan kegiatan sosial 

bersama-sama di berbagai bidang mulai dari 

pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya.. 

Saat pandemi, Ibu Iriana menjelaskan bahwa 

OASE KIM tetap aktif melakukan kegiatan 

sosial. Namun, kegiatan tersebut tidak 

dilakukan secara bersamaan melainkan 

masing-masing bidang yaitu pengasuhan dan 

pendidikan karakter, peningkatan kualitas 

kesehatan, sosial dan budaya, Indonesia 

bersih, dan Indonesia hijau. 

14. 24 

August 

2022 

RAPP Raih 8 Kategori 

Penghargaan K3 Tahun 

2022 dari Kemenaker 

Positive Detak 

Satu 

Pekanbaru, Detaksatu ; PT Riau Andalan Pulp 

and Paper (RAPP) kembali menerima delapan 

penghargaan dan tiga kategori penghargaan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 

Penghargaan tersebut diserahkan secara 

simbolis oleh Gubernur Riau Syamsuar kepada 

perusahaan bagian dari grup APRIL ini, Selasa 

(23/8/2022) di Pekanbaru. RAPP dinilai telah 

menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3), 

Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 

dan COVID-19 di tempat kerja. Human 

Resources (HR) Manager RAPP, Elwan 

Jumandri mengatakan penghargaan tersebut 

merupakan wujud konsistensi RAPP dalam 

menjalankan peraturan K3 di wilayah 

perusahaan. 

15. 24 

August 

2022 

Enaknya Jadi Pekerja, 

Dapat KPR Berbunga 

Rendah dari BTN 

Positive Radargar

ut.jabare

Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru 

Koesmahargyo mengatakan, untuk program 

KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya 

cukup tinggi, hal ini terlihat dari realisasi KPR 

http://www.internationalmedia.id/2022/08/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau.html
http://www.internationalmedia.id/2022/08/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau.html
http://www.internationalmedia.id/2022/08/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau.html
http://detaksatu.com/2022/08/24/rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker
http://detaksatu.com/2022/08/24/rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker
http://detaksatu.com/2022/08/24/rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker
http://radargarut.jabarekspres.com/2022/08/24/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://radargarut.jabarekspres.com/2022/08/24/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://radargarut.jabarekspres.com/2022/08/24/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn


 

19 

 

kspres.co

m 

BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 

hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. "Dengan 

bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR 

MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya 

dapat memiliki rumah sendiri yang saya 

impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara 

Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri 

Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, 

Selasa, 23 Agustus 2022. SURABAYA,PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah 

menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

"Harga rumahnya sekitar Rp700 juta, kalau 

tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit 

memiliki rumah saat ini," kata Yunia. 

16. 24 

August 

2022 

Enaknya Jadi Pekerja, 

Dapat KPR Berbunga 

Rendah dari BTN 

Positive Berita 

Jatim 

"Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri 

yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui 

pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh 

Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di 

Surabaya, Selasa (23/8). Sementara itu, 

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal 

ini terlihat dari realisasi KPR BPJS 

Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga 

Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai 

pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah 

menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

Pelayanan dari Bank BTN juga sangat 

membantu untuk mengarahkan berbagai 

persyaratan agar bisa terpenuhi. 

http://beritajatim.com/ekbis/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://beritajatim.com/ekbis/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://beritajatim.com/ekbis/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn


 

20 

 

17. 24 

August 

2022 

BTN Beri KPR Bunga 

Rendah Kepada Peserta 

Jamsostek - TopBusiness 

Neutral Topbusin

ess.id 

Jakarta, TopBusiness- PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi 

dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) 

menghadirkan manfaat layanan tambahan 

(MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) berbunga rendah. Direktur 

Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, 

program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan 

mendapat antusias cukup tinggi dari pekerja. 

"Dengan suku bunga saat ini, peserta BP 

Jamsostek juga dapat menikmati bunga single 

digit, sehingga ini menjadi momentum yang 

tepat untuk memanfaatkan kredit untuk 

memiliki atau merenovasi rumah dari Bank 

BTN," terang Haru. Itu terlihat dari realisasi 

KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 

2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur 

dengan nilai pinjaman sebesar Rp 188,7 miliar. 

18. 24 

August 

2022 

BTN dan BPJS 

Ketenagakerjaan 

Hadirkan KPR Berbunga 

Rendah 

Neutral Bisnis 

News 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah 

menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

"Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri 

yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui 

pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh 

Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di 

Surabaya, Selasa (23/8/2022). Pendik mengaku 

proses pengajuan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat 

mudah dan cepat. Kegembiraan juga dirasakan 

oleh Yunia iflahah, karyawan di RSUD Dr 

Sutomo itu mendapat KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan sekitar Rp500 juta ditambah 

bantuan pinjaman uang muka perumahan 

sebesar Rp20 juta. 

19. 24 

August 

2022 

BPJS Ketenagakerjaan 

Gaet BTN Layani Peserta 

Ambil KPR Berbunga 

Ringan 

Neutral Juragana

nime.id 

Pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta 

BPJS Ketenagakerjaan kembali dapat fasilitas 

untuk membeli rumah secara kredit. BPJS 

Ketenagakerjaan bekerja sama dengan PT Bank 

http://www.topbusiness.id/67001/btn-beri-kpr-bunga-rendah-kepada-peserta-jamsostek.html
http://www.topbusiness.id/67001/btn-beri-kpr-bunga-rendah-kepada-peserta-jamsostek.html
http://www.topbusiness.id/67001/btn-beri-kpr-bunga-rendah-kepada-peserta-jamsostek.html
http://bisnisnews.id/detail/berita/btn-dan-bpjs-ketenagakerjaan-hadirkan-kpr-berbunga-rendah
http://bisnisnews.id/detail/berita/btn-dan-bpjs-ketenagakerjaan-hadirkan-kpr-berbunga-rendah
http://bisnisnews.id/detail/berita/btn-dan-bpjs-ketenagakerjaan-hadirkan-kpr-berbunga-rendah
http://bisnisnews.id/detail/berita/btn-dan-bpjs-ketenagakerjaan-hadirkan-kpr-berbunga-rendah
http://juragananime.id/artikel/130432/bpjs-ketenagakerjaan-gaet-btn-layani-peserta-ambil-kpr-berbunga-ringan
http://juragananime.id/artikel/130432/bpjs-ketenagakerjaan-gaet-btn-layani-peserta-ambil-kpr-berbunga-ringan
http://juragananime.id/artikel/130432/bpjs-ketenagakerjaan-gaet-btn-layani-peserta-ambil-kpr-berbunga-ringan
http://juragananime.id/artikel/130432/bpjs-ketenagakerjaan-gaet-btn-layani-peserta-ambil-kpr-berbunga-ringan
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Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

menghadirkan manfaat layanan tambahan 

(MLT) bagi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

"Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri 

yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui 

pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh 

Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di 

Surabaya, Selasa (23/8). Pendik mengaku 

proses pengajuan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat 

mudah dan cepat. 

20. 24 

August 

2022 

BPJS Ketenagakerjaan 

Gaet BTN Layani Peserta 

Ambil KPR Berbunga 

Ringan 

Neutral Jawa Pos Pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta 

BPJS Ketenagakerjaan kembali dapat fasilitas 

untuk membeli rumah secara kredit. BPJS 

Ketenagakerjaan bekerja sama dengan PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

menghadirkan manfaat layanan tambahan 

(MLT) bagi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

"Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri 

yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui 

pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh 

Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di 

Surabaya, Selasa (23/8). Pendik mengaku 

proses pengajuan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat 

mudah dan cepat. 

21. 24 

August 

2022 

Disnakertrans Nusa 

Tenggara Barat Minta 

Penambahan Kuota 

Peserta Naker 

Pemagangan 

Neutral Lombokp

ost 

"Dari tahun 2021 sampai sekarang dari 190 

peserta, 95 persennya diserap perusahaan di 

Mandalika," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa 

Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi, Selasa 

(23/8). Gede mengatakan, dengan tingginya 

angka serapan naker dari pola pemagangan, ia 

berharap di tahun depan pemerintah pusat 

memberikan tambahan kuota untuk Nusa 

Tenggara Barat. "Salah satu bentuk kontribusi 

Kemnaker untuk meningkatkan kualitas SDM 

pariwisata Nusa Tenggara Barat ya dengan 

http://www.jawapos.com/ekonomi/24/08/2022/bpjs-ketenagakerjaan-gaet-btn-layani-peserta-ambil-kpr-berbunga-ringan
http://www.jawapos.com/ekonomi/24/08/2022/bpjs-ketenagakerjaan-gaet-btn-layani-peserta-ambil-kpr-berbunga-ringan
http://www.jawapos.com/ekonomi/24/08/2022/bpjs-ketenagakerjaan-gaet-btn-layani-peserta-ambil-kpr-berbunga-ringan
http://www.jawapos.com/ekonomi/24/08/2022/bpjs-ketenagakerjaan-gaet-btn-layani-peserta-ambil-kpr-berbunga-ringan
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/24/08/2022/disnakertrans-ntb-minta-penambahan-kuota-peserta-naker-pemagangan
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/24/08/2022/disnakertrans-ntb-minta-penambahan-kuota-peserta-naker-pemagangan
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/24/08/2022/disnakertrans-ntb-minta-penambahan-kuota-peserta-naker-pemagangan
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/24/08/2022/disnakertrans-ntb-minta-penambahan-kuota-peserta-naker-pemagangan
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/24/08/2022/disnakertrans-ntb-minta-penambahan-kuota-peserta-naker-pemagangan


 

22 

 

pola magang ini," tandas Gede. Ada 

penambahan kuota bagi Nusa Tenggara Barat, 

untuk peserta dalam program pemagangan. 

22. 24 

August 

2022 

Keren, Pekerja Dapat KPR 

Berbunga Rendah dari 

BTN dan Prosesnya pun 

Cepat 

Positive Suara.co

m 

"Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri 

yang saya impikan," ujar Pendik, saat ditemui 

pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh 

Menteri Ketenakerjaan, Ida Fauziyah di 

Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/8/2022). PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah 

menjadi peserta BP Jamsostek, berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

Pendik mengaku, proses pengajuan KPR MLT 

BPJS Ketenagakerjaan hingga akad kredit 

sangat mudah dan cepat. Pelayanan dari Bank 

BTN juga sangat membantu untuk 

mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa 

terpenuhi. 

23. 24 

August 

2022 

Peserta BP Jamsostek 

Dapat KPR Berbunga 

Rendah dari BTN 

Neutral Jawa Post 

National 

Network 

PT Bank Tabungan Negara (BTN) berkolaborasi 

dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) 

menghadirkan manfaat layanan tambahan 

(MLT) bagi para pekerja, yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) berbunga rendah. "Dengan suku 

bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga 

dapat menikmati bunga single digit, sehingga 

ini menjadi momentum yang tepat untuk 

memanfaatkan kredit untuk memiliki atau 

merenovasi rumah dari Bank BTN," terang 

Haru. Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi. Hal 

ini terlihat dari realisasi KPR BPJS 

Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga 

Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai 

pinjaman sebesar Rp 188,7 miliar. 

24. 24 

August 

2022 

Apindo Menolak 

Perubahan Jam Masuk 

Kerja di Jakarta 

Negative Kompas.i

d 

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo 

keberatan dengan wacana Kepolisian Daerah 

Metro Jaya untuk mengatur jam masuk kerja 

dalam rangka mengendalikan kemacetan di 

http://www.suara.com/bisnis/2022/08/24/110233/keren-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn-dan-prosesnya-pun-cepat
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/24/110233/keren-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn-dan-prosesnya-pun-cepat
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/24/110233/keren-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn-dan-prosesnya-pun-cepat
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/24/110233/keren-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn-dan-prosesnya-pun-cepat
http://www.jpnn.com/news/peserta-bp-jamsostek-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://www.jpnn.com/news/peserta-bp-jamsostek-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://www.jpnn.com/news/peserta-bp-jamsostek-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://www.kompas.id/baca/metro/2022/08/24/perusahaan-swasta-tolak-perubahan-jam-masuk-kerja-di-jakarta
http://www.kompas.id/baca/metro/2022/08/24/perusahaan-swasta-tolak-perubahan-jam-masuk-kerja-di-jakarta
http://www.kompas.id/baca/metro/2022/08/24/perusahaan-swasta-tolak-perubahan-jam-masuk-kerja-di-jakarta
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Jakarta. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo 

Anton J Supit menyampaikan keberatan yang 

mewakili asosiasi melalui keterangan tertulis. 

Poin kelima, Apindo berharap pemerintah 

fokus mengembangkan transportasi umum 

dan prasarananya, baik kuantitas dan 

kualitasnya. Polda Metro Jaya sejauh ini sudah 

membahas wacana itu dengan Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta, Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi, Kementerian 

Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, 

DPRD, Apindo, dan pengusaha angkutan. 

25. 24 

August 

2022 

Peserta BP Jamsostek 

Dapat KPR Berbunga 

Rendah Dari BTN 

Neutral Waspada

.id 

Program layanan ini merupakan kolaborasi 

antara PT Bank Tabungan Negara/BTN 

(Persero) Tbk dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) sebagai bagian dari penyediaan 

rumah untuk masyarakat berpenghasilan 

rendah (MBR).. Direktur Utama BTN Haru 

Koesmahargyo mengatakan, untuk program 

KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya 

cukup tinggi, hal ini terlihat dari realisasi KPR 

BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 

hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar.. Dengan 

suku bunga rendah seperti ini, lanjutnya, 

peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati 

bunga single digit, sehingga ini menjadi 

momentum yang tepat untuk memanfaatkan 

kredit untuk memiliki atau merenovasi rumah 

dari Bank BTN.. "Dengan bantuan dari BTN 

saya ikut mengambil KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki 

rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik 

saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id.. 

26. 24 

August 

2022 

Wamen Ketenagakerjaan 

RI Beri Semangat Milineal 

Jambi di Seminar Merah 

Putih - JERNIH.ID | Berita 

Aktual Terkini 

Positive Jernih.id Selanjutnya, Afriansyah juga menyampaikan 

bahwa ia baru dua bulan, sembilan hari 

menjabat sebagai Wamen Ketenagakerjaan 

sebagaimana diamanahkan oleh Presiden RI 

Joko Widodo (Jokowi) "Saya baru 2 bulan 9 

hari menjabat sebagai Wamen, semoga bisa 

membangun Indonesia, khususnya membantu 

pembangunan di Provinsi Jambi, mudah-

mudahan hari ini bisa di ambil hasil yang baik, 

http://waspada.id/ekonomi/peserta-bp-jamsostek-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://waspada.id/ekonomi/peserta-bp-jamsostek-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://waspada.id/ekonomi/peserta-bp-jamsostek-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://www.jernih.id/wamen-ketenagakerjaan-ri-beri-semangat-milineal-jambi-di-seminar-merah-putih
http://www.jernih.id/wamen-ketenagakerjaan-ri-beri-semangat-milineal-jambi-di-seminar-merah-putih
http://www.jernih.id/wamen-ketenagakerjaan-ri-beri-semangat-milineal-jambi-di-seminar-merah-putih
http://www.jernih.id/wamen-ketenagakerjaan-ri-beri-semangat-milineal-jambi-di-seminar-merah-putih
http://www.jernih.id/wamen-ketenagakerjaan-ri-beri-semangat-milineal-jambi-di-seminar-merah-putih
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terutama di Kemenaker itu ada 9 program, 

pertama soal BLK, kita punya hampir di 21 di 

Provinsi," ungkapnya. Ratusan milienial terdiri 

dari Organisasi Kepemudaan (OKP) juga para 

mahasiswa yang tergabung dalam Badan 

Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Provinsi Jambi 

menghadiri Seminar Merah Putih, Rabu 

(24/8/2022). Mereka yang hadir pada seminar 

ini yaitu Wakil Menteri (Wamen) 

Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor sebagai 

narasumber, Wagub Jambi Abdullah Sani, 

Direktur PTVN IV juga Ratu Munawaroh turut 

hadir sebagai tokoh masyarakat. Afriansyah 

mengatakan bahwa dirinya merupakan Putra 

Jambi kelahiran TAC, sempat bersekolah di TK 

Adhyaksa, SD di Arizona, pindah ke Sumatra 

Selatan, lalu kembali lagi SMAN 4 Negeri 

Jambi. 

27. 24 

August 

2022 

Menaker Serahkan 

Manfaat Layanan 

Tambahan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi 

Para Pekerja 

Positive Suara.co

m 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah, Direktur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJamsostek), Anggoro Eko 

Cahyo, dan Direktur Utama PT Bank Tabungan 

Negara (Persero), Haru Koesmahargyo, 

kembali menyerahkan Manfaat Layanan 

Tambahan (MLT) kepada para pekerja. Dalam 

keterangannya, Menaker mengatakan, MLT 

merupakan program yang sangat baik dan 

diperlukan oleh masyarakat, khususnya para 

pekerja guna memenuhi kebutuhan untuk 

kepemilikan rumah. MLT tersebut merupakan 

fasilitas yang diberikan oleh BPJamsostek 

kepada peserta Program Jaminan Hari Tua 

(JHT) dalam bentuk Pinjaman Uang Muka 

Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 

juta, Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) 

maksimal sebesar Rp200 juta, serta Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) maksimal sebesar Rp 

500 juta. Selain itu peserta juga dapat 

memanfaatkan fasilitas take over KPR dari 

skema umum menjadi skema MLT untuk 

mendapatkan bunga yang lebih ringan. 

28. 24 

August 

2022 

BPJS Ketenagakerjaan & 

Menaker Kembali Beri 

MLT ke Pekerja 

Neutral Cnbc 

Indonesia 

BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) bersama 

dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI 

kembali menyerahkan Manfaat Layanan 

http://www.suara.com/bisnis/2022/08/24/114527/menaker-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-para-pekerja
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/24/114527/menaker-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-para-pekerja
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/24/114527/menaker-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-para-pekerja
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/24/114527/menaker-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-para-pekerja
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/24/114527/menaker-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-para-pekerja
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220824115751-4-366208/bpjs-ketenagakerjaan-menaker-kembali-beri-mlt-ke-pekerja
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220824115751-4-366208/bpjs-ketenagakerjaan-menaker-kembali-beri-mlt-ke-pekerja
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220824115751-4-366208/bpjs-ketenagakerjaan-menaker-kembali-beri-mlt-ke-pekerja
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Tambahan (MLT) kepada para pekerja, pada 

Selasa (23/8). Sementara itu, Direktur Utama 

BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo 

menuturkan bahwa untuk meningkatkan 

penyaluran MLT, pihaknya telah bekerjasama 

dengan Bank Himbara, salah satunya Bank BTN 

serta Bank Daerah yang tergabung dalam 

Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA). Persyaratan 

meliputi, terdaftar sebagai peserta aktif BP 

Jamsostek minimal 1 tahun, belum memiliki 

rumah sendiri serta pemberi kerja tertib 

administrasi kepesertaan dan pembayaran 

iuran BPJS Ketenagakerjaan. Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah mengatakan 

MLT merupakan program yang diperlukan oleh 

masyarakat khususnya para pekerja guna 

memenuhi kebutuhan untuk kepemilikan 

rumah. 

29. 24 

August 

2022 

ABUJAPI Perjuangkan 

Gaji Layak untuk Satpam 

- Harian Haluan 

Positive Haluan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan 

Indonesia (Abujapi) berkomitmen 

memperjuangkan gaji yang layak bagi anggota 

Satuan Pengamanan (Satpam) di Indonesia. 

Dalam rakernas ini kita bertekad untuk 

memperjuangkan agar gaji satpam meningkat. 

Abujapi didirikan pada tahun 2006, yang 

dilandasi semangat untuk mengembangkan 

wirausaha khusus pengamanan, sebagai 

pengemban fungsi kepolisian yang terbatas. 

Satpam tidak hanya digaji UMR saja tetapi 

akan diperjuangkan lebih baik lagi dengan 

dirancangnya struktur skala upah satpam. 

30. 24 

August 

2022 

Menaker Kembali 

Serahkan Manfaat 

Layanan Tambahan BPJS 

Ketenagakerjaan Bagi 

Para Pekerja 

Positive Akurat.co Dalam keterangannya Menaker mengatakan 

bahwa MLT merupakan program yang sangat 

baik dan diperlukan oleh masyarakat 

khususnya para pekerja guna memenuhi 

kebutuhan untuk kepemilikan rumah. - 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah 

bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo dan 

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Haru Koesmahargyo, kembali 

menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan 

(MLT) kepada para pekerja. MLT tersebut 

merupakan fasilitas yang diberikan oleh 

http://www.harianhaluan.com/news/pr-104251583/abujapi-perjuangkan-gaji-layak-untuk-satpam
http://www.harianhaluan.com/news/pr-104251583/abujapi-perjuangkan-gaji-layak-untuk-satpam
http://www.harianhaluan.com/news/pr-104251583/abujapi-perjuangkan-gaji-layak-untuk-satpam
http://akurat.co/menaker-kembali-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-para-pekerja
http://akurat.co/menaker-kembali-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-para-pekerja
http://akurat.co/menaker-kembali-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-para-pekerja
http://akurat.co/menaker-kembali-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-para-pekerja
http://akurat.co/menaker-kembali-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-para-pekerja
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BPJAMSOSTEK kepada peserta program 

Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk Pinjaman 

Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal 

sebesar Rp150 juta, Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp200 

juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

maksimal sebesar Rp 500 juta. Selain itu 

peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas 

take over KPR dari skema umum menjadi 

skema MLT untuk mendapatkan bunga yang 

lebih ringan. 

31. 24 

August 

2022 

4 Kementerian/Lembaga 

Dapat Opini WDP dan 

BPK 

Neutral Paperlan

e 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan 

opini wajar dengan pengecualian (WDP) 

kepada 4 kementerian/lembaga. Badan 

Pemeriksa Keuangan ( BPK ) memberikan opini 

wajar dengan pengecualian ( WDP ) kepada 4 

kementerian/lembaga. Mengutip laporan 

keuangan pemerintahan pusat (LKPP) 2021, 

Rabu (24/8), 4 kementerian dan lembaga 

tersebut, adalah Kementerian 

Ketenagakerjaan, Badan Riset Inovasi Nasional 

(BRIN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI), dan Kementerian Perdagangan. Ketua 

BPK Isma Yatun mengatakan pemeriksaan atas 

LKPP 2021 itu meliputi pengujian kewajaran 

atas saldo akun-akun yang ada di neraca dan 

transaksi-transaksi pada laporan realisasi 

APBN, laporan operasional, arus kas, 

perubahan SAL dan perubahan ekuitas. 

32. 24 

August 

2022 

IKA Dukung UINSA Masuk 

10 Besar PT Islam Terbaik 

di Asia 

Positive Blok 

Bojonego

ro 

blokbojonegoro.com- Pengurus Ikatan Alumni 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (IKA 

UINSA) berkomitmen mendukung UINSA 

masuk 10 besar perguruan tinggi (PT) Islam 

terbaik di Asia. Tak berlebihan jika UINSA 

menargetkan bisa masuk 10 besar perguruan 

tinggi Islam terbaik di Asia. Apalagi target 2026 

UINSA bisa masuk 10 besar perguruan tinggi 

Islam di Asia," ungkap Muzakki. Menjadi 

kampus Islam terbaik di Asia dimulai dari 

kebanggaan para alumninya," ujar Ketua IKA 

UINSA Ida Fauziyah, saat memberikan 

sambutan Pelantikan Pengurus IKA UINSA 

masa bhakti 2022-2026 di Amphitheater 

http://paperplane-tm.site/4-kementerian-lembaga-dapat-opini-wdp-dan-bpk-52118.html
http://paperplane-tm.site/4-kementerian-lembaga-dapat-opini-wdp-dan-bpk-52118.html
http://paperplane-tm.site/4-kementerian-lembaga-dapat-opini-wdp-dan-bpk-52118.html
http://blokbojonegoro.com/2022/08/24/ika-dukung-uinsa-masuk-10-besar-pt-islam-terbaik-di-asia
http://blokbojonegoro.com/2022/08/24/ika-dukung-uinsa-masuk-10-besar-pt-islam-terbaik-di-asia
http://blokbojonegoro.com/2022/08/24/ika-dukung-uinsa-masuk-10-besar-pt-islam-terbaik-di-asia
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Gedung Rektorat Lantai III UINSA, Selasa 

(23/8/2022). 

33. 24 

August 

2022 

Wujudkan Mimpi Punya 

Rumah, Menaker Ida 

Serahkan MLT untuk 

Pekerja 

Positive Okezone Dalam keterangannya Menaker mengatakan 

bahwa MLT merupakan program yang sangat 

baik dan diperlukan oleh masyarakat 

khususnya para pekerja guna memenuhi 

kebutuhan untuk kepemilikan rumah. Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo dan 

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Haru Koesmahargyo, kembali 

menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan 

(MLT) kepada para pekerja. MLT tersebut 

merupakan fasilitas yang diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta program 

Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk Pinjaman 

Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal 

sebesar Rp150 juta, Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp200 

juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

maksimal sebesar Rp500 juta. Selain itu 

peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas 

take over KPR dari skema umum menjadi 

skema MLT untuk mendapatkan bunga yang 

lebih ringan. 

34. 24 

August 

2022 

Menaker Kembali 

Serahkan Manfaat 

Layanan Tambahan BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Tempo.c

o 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek) Anggoro Eko Cahyo dan 

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Haru Koesmahargyo, kembali 

menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan 

(MLT) kepada para pekerja.. Menaker 

mengatakan, MLT merupakan program yang 

sangat baik dan diperlukan oleh masyarakat 

khususnya para pekerja guna memenuhi 

kebutuhan untuk kepemilikan rumah. Karena 

itu, Menaker mendorong BPJamsostek terus 

melakukan sosialisasi agar semakin banyak 

pekerja yang merasakan manfaat tersebut.. 

Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko 

Cahyo mengatakan bahwa untuk 

meningkatkan penyaluran MLT, BPJamsostek 

telah bekerja sama dengan Bank Himbara salah 

http://news.okezone.com/read/2022/08/24/1/2653467/wujudkan-mimpi-punya-rumah-menaker-ida-serahkan-mlt-untuk-pekerja
http://news.okezone.com/read/2022/08/24/1/2653467/wujudkan-mimpi-punya-rumah-menaker-ida-serahkan-mlt-untuk-pekerja
http://news.okezone.com/read/2022/08/24/1/2653467/wujudkan-mimpi-punya-rumah-menaker-ida-serahkan-mlt-untuk-pekerja
http://news.okezone.com/read/2022/08/24/1/2653467/wujudkan-mimpi-punya-rumah-menaker-ida-serahkan-mlt-untuk-pekerja
http://nasional.tempo.co/read/1626237/menaker-kembali-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan
http://nasional.tempo.co/read/1626237/menaker-kembali-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan
http://nasional.tempo.co/read/1626237/menaker-kembali-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan
http://nasional.tempo.co/read/1626237/menaker-kembali-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan
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satunya Bank BTN, serta Bank Daerah yang 

tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah 

(ASBANDA). 

35. 24 

August 

2022 

Menaker: MLT BPJS 

Ketenagakerjaan Sangat 

Bermanfaaf Bagi Pekerja 

Neutral Beritabar

u.news 

Dalam keterangannya Menaker mengatakan 

bahwa MLT merupakan program yang sangat 

baik dan diperlukan oleh masyarakat 

khususnya para pekerja guna memenuhi 

kebutuhan untuk kepemilikan rumah. Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo dan 

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Haru Koesmahargyo, kembali 

menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan 

(MLT) kepada para pekerja. MLT tersebut 

merupakan fasilitas yang diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta program 

Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk Pinjaman 

Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal 

sebesar Rp 150 juta, Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp 200 

juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

maksimal sebesar Rp 500 juta. Selain itu 

peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas 

take over KPR dari skema umum menjadi 

skema MLT untuk mendapatkan bunga yang 

lebih ringan. 

36. 24 

August 

2022 

Menaker: MLT BPJS 

Ketenagakerjaan Sangat 

Bermanfaaf Bagi Pekerja 

Neutral Jawa Pos Dalam keterangannya Menaker mengatakan 

bahwa MLT merupakan program yang sangat 

baik dan diperlukan oleh masyarakat 

khususnya para pekerja guna memenuhi 

kebutuhan untuk kepemilikan rumah. Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo dan 

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Haru Koesmahargyo, kembali 

menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan 

(MLT) kepada para pekerja. MLT tersebut 

merupakan fasilitas yang diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta program 

Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk Pinjaman 

Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal 

sebesar Rp 150 juta, Pinjaman Renovasi 

http://beritabaru.news/menaker-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-sangat-bermanfaaf-bagi-pekerja-180733.html
http://beritabaru.news/menaker-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-sangat-bermanfaaf-bagi-pekerja-180733.html
http://beritabaru.news/menaker-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-sangat-bermanfaaf-bagi-pekerja-180733.html
http://www.jawapos.com/nasional/24/08/2022/menaker-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-sangat-bermanfaaf-bagi-pekerja
http://www.jawapos.com/nasional/24/08/2022/menaker-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-sangat-bermanfaaf-bagi-pekerja
http://www.jawapos.com/nasional/24/08/2022/menaker-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-sangat-bermanfaaf-bagi-pekerja
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Perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp 200 

juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

maksimal sebesar Rp 500 juta. Selain itu 

peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas 

take over KPR dari skema umum menjadi 

skema MLT untuk mendapatkan bunga yang 

lebih ringan. 

37. 24 

August 

2022 

Menaker: MLT BPJS 

Ketenagakerjaan Sangat 

Bermanfaaf Bagi Pekerja 

Neutral Indonesia

today.co.i

d 

Dalam keterangannya Menaker mengatakan 

bahwa MLT merupakan program yang sangat 

baik dan diperlukan oleh masyarakat 

khususnya para pekerja guna memenuhi 

kebutuhan untuk kepemilikan rumah. Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo dan 

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Haru Koesmahargyo, kembali 

menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan 

(MLT) kepada para pekerja. MLT tersebut 

merupakan fasilitas yang diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta program 

Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk Pinjaman 

Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal 

sebesar Rp 150 juta, Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp 200 

juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

maksimal sebesar Rp 500 juta. Selain itu 

peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas 

take over KPR dari skema umum menjadi 

skema MLT untuk mendapatkan bunga yang 

lebih ringan. 

38. 24 

August 

2022 

4 Kementerian/Lembaga 

Dapat Opini WDP dan 

BPK 

Neutral Cnn 

Indonesia 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan 

opini wajar dengan pengecualian (WDP) 

kepada 4 kementerian/lembaga. Mengutip 

laporan keuangan pemerintahan pusat (LKPP) 

2021, Rabu (24/8), 4 kementerian dan lembaga 

tersebut, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, 

Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan 

Kementerian Perdagangan. Ketua BPK Isma 

Yatun mengatakan pemeriksaan atas LKPP 

2021 itu meliputi pengujian kewajaran atas 

saldo akun-akun yang ada di neraca dan 

transaksi-transaksi pada laporan realisasi 

http://indonesiatoday.co.id/read/menaker-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-sangat-bermanfaaf-bagi-pekerja-974616
http://indonesiatoday.co.id/read/menaker-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-sangat-bermanfaaf-bagi-pekerja-974616
http://indonesiatoday.co.id/read/menaker-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-sangat-bermanfaaf-bagi-pekerja-974616
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220824123653-532-838482/4-kementerian-lembaga-dapat-opini-wdp-dan-bpk
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220824123653-532-838482/4-kementerian-lembaga-dapat-opini-wdp-dan-bpk
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220824123653-532-838482/4-kementerian-lembaga-dapat-opini-wdp-dan-bpk
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APBN, laporan operasional, arus kas, 

perubahan SAL dan perubahan ekuitas. 

Kemudian, BPK juga menguji kewajaran atas 

kecukupan CaLK, serta SPI dan kepatuhan 

terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan, termasuk tindak lanjut pemeriksaan 

sebelumnya. 

39. 24 

August 

2022 

4 Kementerian/Lembaga 

Dapat Opini WDP dari 

BPK 

Neutral Cnn 

Indonesia 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan 

opini wajar dengan pengecualian (WDP) 

kepada 4 kementerian/lembaga. Mengutip 

laporan keuangan pemerintahan pusat (LKPP) 

2021, Rabu (24/8), 4 kementerian dan lembaga 

tersebut, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, 

Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan 

Kementerian Perdagangan. Ketua BPK Isma 

Yatun mengatakan pemeriksaan atas LKPP 

2021 itu meliputi pengujian kewajaran atas 

saldo akun-akun yang ada di neraca dan 

transaksi-transaksi pada laporan realisasi 

APBN, laporan operasional, arus kas, 

perubahan SAL dan perubahan ekuitas. 

Kemudian, BPK juga menguji kewajaran atas 

kecukupan CaLK, serta SPI dan kepatuhan 

terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan, termasuk tindak lanjut pemeriksaan 

sebelumnya. 

40. 24 

August 

2022 

Di Hadapan Wakil 

Menteri 

Ketenagakerjaan, Wagub 

Sani Akui Pengangguran 

di Jambi Tinggi 

Negative Infopubli

k.id 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah 

Noor memberikan materi kewirausahaan 

kepada ratusan generasi milenial di Kedai 

Pinang Merah (Kenara), Kota Jambi. Guna 

terwujudnya visi misi bapak presiden dan 

tentunya Jambi Mantap, ungkap Wagub Sani, 

Rabu (24/8/2022). "Oleh karena itu 

Pemerintah Provinsi Jambi melalui dinas 

ketenagakerjaan Provinsi Jambi, 

Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi hendaknya 

saling sinergi dalam pelaksanaan program 

kegiatan yang akan dilaksakan dengan 

mengacu pada strategi penurunan kemiskinan, 

perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan 

ekonomi dan berwawasan lingkungan secara 

konkrit di bidang ketenagakerjaan dalam 

pemulihan sektor ketenagakerjaan di Provinsi 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220824123653-532-838482/4-kementerian-lembaga-dapat-opini-wdp-dari-bpk
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220824123653-532-838482/4-kementerian-lembaga-dapat-opini-wdp-dari-bpk
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220824123653-532-838482/4-kementerian-lembaga-dapat-opini-wdp-dari-bpk
http://infopublik.id/kategori/nusantara/661311/di-hadapan-wakil-menteri-ketenagakerjaan-wagub-sani-akui-pengangguran-di-jambi-tinggi
http://infopublik.id/kategori/nusantara/661311/di-hadapan-wakil-menteri-ketenagakerjaan-wagub-sani-akui-pengangguran-di-jambi-tinggi
http://infopublik.id/kategori/nusantara/661311/di-hadapan-wakil-menteri-ketenagakerjaan-wagub-sani-akui-pengangguran-di-jambi-tinggi
http://infopublik.id/kategori/nusantara/661311/di-hadapan-wakil-menteri-ketenagakerjaan-wagub-sani-akui-pengangguran-di-jambi-tinggi
http://infopublik.id/kategori/nusantara/661311/di-hadapan-wakil-menteri-ketenagakerjaan-wagub-sani-akui-pengangguran-di-jambi-tinggi
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Jambi," kata Wagub Sani. "Saya berharap 

melalui seminar yang kita laksanakan hari ini 

akan dapat memunculkan ide kreatif dan 

inovatif, serta menyusun langkah-langkah dan 

rekomendasi kepada para stakeholder dalam 

peningkatan produktivitas dan daya saing 

tenaga kerja di Provinsi Jambi," kata Wagub 

Sani. 

41. 24 

August 

2022 

Mau Beli dan Renovasi 

Rumah?Manfaatkan BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Medcom.

id 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan MLT yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan berupa fasilitas pembiayaan 

perumahan atau manfaat lain dibiayai dari 

dana investasi Jaminan Hari Tua (JHT). Melalui 

program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa 

menikmati fasilitas Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka 

Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR). Telah menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaa selama satu tahun Tertib 

administrasi Aktif membayar iuran Merupakan 

rumah pertama untuk Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) dan Pinjaman Renovasi Perumahan 

(PRP). Adapun manfaat yang bisa digunakan 

peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui program 

MLT sebagai berikut. 

42. 24 

August 

2022 

Menaker: MLT BPJS 

Ketenagakerjaan Sangat 

Bermanfaaf Bagi Pekerja 

Neutral Xnews.id Dalam keterangannya Menaker mengatakan 

bahwa MLT merupakan program yang sangat 

baik dan diperlukan oleh masyarakat 

khususnya para pekerja guna memenuhi 

kebutuhan untuk kepemilikan rumah. Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo dan 

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Haru Koesmahargyo, kembali 

menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan 

(MLT) kepada para pekerja. MLT tersebut 

merupakan fasilitas yang diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta program 

Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk Pinjaman 

Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal 

sebesar Rp 150 juta, Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp 200 

juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

http://www.medcom.id/properti/tips-properti/JKRPn78b-mau-beli-dan-renovasi-rumah-manfaatkan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.medcom.id/properti/tips-properti/JKRPn78b-mau-beli-dan-renovasi-rumah-manfaatkan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.medcom.id/properti/tips-properti/JKRPn78b-mau-beli-dan-renovasi-rumah-manfaatkan-bpjs-ketenagakerjaan
http://xnews.id/2022/08/24/kanal/news/menaker-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-sangat-bermanfaaf-bagi-pekerja
http://xnews.id/2022/08/24/kanal/news/menaker-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-sangat-bermanfaaf-bagi-pekerja
http://xnews.id/2022/08/24/kanal/news/menaker-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-sangat-bermanfaaf-bagi-pekerja
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maksimal sebesar Rp 500 juta. Selain itu 

peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas 

take over KPR dari skema umum menjadi 

skema MLT untuk mendapatkan bunga yang 

lebih ringan. 

43. 24 

August 

2022 

Indonesia Darurat 

Penempatan PMI Ilegal, 

Sindikatnya Sampai Sewa 

Pesawat 

Negative Republik

a 

Indonesia berada dalam status darurat 

penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) 

ilegal. "Saya terbuka mengatakan, negara kita 

sedang dalam keadaan darurat penempatan 

ilegal," kata Kepala Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani 

dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, di 

Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/8). 

Sejumlah calon pekerja migran mendengarkan 

penjelasan petugas di Pos Perlindungan dan 

Penempatan Pekerja MIgran Indonesia (P4MI) 

Dumai, RIau, Rabu (10/8/2022). Buktinya, 

dalam beberapa bulan terakhir, banyak 

penggagalan pemberangkatan PMI ilegal. 

44. 24 

August 

2022 

Jangan Salah! Ini Alur 

Pencairan BSU 2022 Biar 

BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta 

Cair 

Positive Ayo 

Surabaya 

Bantuan subsidi upah alias BSU 2022 kembali 

digulirkan berupa bantuan langsung tunai atau 

BLT subsidi gaji Rp1 juta yang menyasar 

pekerja. Tak main-main, pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

membidik 8,8 juta pekerja sebagai penerima 

dana BSU 2022. Pemerintah menyediakan 

Rp8,8 triliun untuk pekerja yang memenuhi 

syarat sebagai penerima dana BSU 2022. 

Sementara jutaan pekerja menanti kepastian 

BSU 2022 dengan harap-harap cemas. 

45. 24 

August 

2022 

Peduli Kesehatan Pekerja 

Perempuan, Menaker 

Dampingi Ibu Negara 

Tinjau Pelaksanaan Tes 

IVA di Tanggerang 

Positive Paperlan

e 

Menaker Dampingi Ibu Negara Tinjau 

Pelaksanaan Tes IVA di Tangerang (Kemnaker). 

Lewat pemeriksaan tes IVA, kesehatan pekerja 

wanita tetap terjaga dan juga akan berdampak 

pada peningkatan produktivitas kerja. Desra 

juga menjelaskan rangkaian acara Experience 

Indonesia ini akan diisi dengan kegiatan 

"Indonesia Day", adalah pameran kuliner dan 

budaya Indonesia serta berbagai rangkaian 

acara lainnya. Gebyar SMK Lampung ini 

menjadi ajang meningkatkan kapasitas dan 

kompetensi siswa SMK guna mendukung 

pembangunan Lampung Berjaya. 

http://republika.co.id/berita/rh3wmh396/indonesia-darurat-penempatan-pmi-ilegal-sindikatnya-sampai-sewa-pesawat
http://republika.co.id/berita/rh3wmh396/indonesia-darurat-penempatan-pmi-ilegal-sindikatnya-sampai-sewa-pesawat
http://republika.co.id/berita/rh3wmh396/indonesia-darurat-penempatan-pmi-ilegal-sindikatnya-sampai-sewa-pesawat
http://republika.co.id/berita/rh3wmh396/indonesia-darurat-penempatan-pmi-ilegal-sindikatnya-sampai-sewa-pesawat
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784250835/jangan-salah-ini-alur-pencairan-bsu-2022-biar-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784250835/jangan-salah-ini-alur-pencairan-bsu-2022-biar-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784250835/jangan-salah-ini-alur-pencairan-bsu-2022-biar-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784250835/jangan-salah-ini-alur-pencairan-bsu-2022-biar-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair
http://paperplane-tm.site/peduli-kesehatan-pekerja-perempuan-menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangger-52286.html
http://paperplane-tm.site/peduli-kesehatan-pekerja-perempuan-menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangger-52286.html
http://paperplane-tm.site/peduli-kesehatan-pekerja-perempuan-menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangger-52286.html
http://paperplane-tm.site/peduli-kesehatan-pekerja-perempuan-menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangger-52286.html
http://paperplane-tm.site/peduli-kesehatan-pekerja-perempuan-menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangger-52286.html
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46. 24 

August 

2022 

Menaker Serahkan MLT 

BPJS Ketenagakerjaan 

bagi Para Pekerja 

Neutral Idn Times Dalam keterangannya, Menaker mengatakan 

bahwa MLT merupakan program yang sangat 

baik dan diperlukan oleh masyarakat. Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, Direktur 

Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

Anggoro Eko Cahyo, dan Direktur Utama PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) Haru 

Koesmahargyo, kembali menyerahkan Manfaat 

Layanan Tambahan (MLT) kepada para 

pekerja. MLT tersebut merupakan fasilitas 

yang diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada 

peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam 

bentuk Pinjaman Uang Muka Perumahan 

(PUMP) maksimal sebesar Rp150 juta, 

Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) maksimal 

sebesar Rp200 juta, serta Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) maksimal sebesar Rp500 juta. 

Selain itu, peserta juga dapat memanfaatkan 

fasilitas take over KPR dari skema umum 

menjadi skema MLT untuk mendapatkan 

bunga yang lebih ringan. 

47. 24 

August 

2022 

DEWAN PERS MULAI 

URUS SKKNI. HARUSNYA 

TOBAT dan AKUI 

KESALAHAN UKW - Berita 

Panjinasional 

Negative Panji 

Nasional 

Beredarnya informasi Dewan Pers melakukan 

koordinasi dengan mengajak para organisasi 

konstituennya membahas format Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 

artinya Dewan Pers sudah sadar dan tobat akui 

akan kesalahannya selama ini terkait UKW-nya 

yang ilegal itu.. Hal tersebut sudah barang 

tentu alan memudarkan ribuan pemegang 

sertifikat UKW Dewan Pers yang selama ini 

mereka terbitkan dan mereka agung-agungkan 

dan di bombardirkan di berbagai instansi dan 

institusi selama ini bisa dikatakan perbuatan 

cacat formil alias tidak berstandartkan SKKNI 

dengan prosedur yang benar. Sayangnya, 

kebijakan Seruan, aturan keharusan hingga 

provokasi besar-besaran bahwa UKW-NYA 

adalah paling sah, bahkan sudah memakan 

korban hampir 20 ribuan peserta UKW yang 

habis dikuras uangnya saat mengikuti program 

abal-abal tersebut. Dalam surat Edaran Dewan 

Pers mengajak dan mengkoordinir para ketua 

umum lembaga-lembaga anggota 

konstituennya untuk ikut membahas Tim 

Penyusunan Draf SKKNI bersama Kepala Badan 

http://www.idntimes.com/news/indonesia/evan-yulian-philaret-2/menaker-serahkan-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-csc
http://www.idntimes.com/news/indonesia/evan-yulian-philaret-2/menaker-serahkan-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-csc
http://www.idntimes.com/news/indonesia/evan-yulian-philaret-2/menaker-serahkan-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-csc
http://panjinasional.net/2022/08/24/dewan-pers-mulai-urus-skkni-harusnya-tobat-dan-akui-kesalahan-ukw
http://panjinasional.net/2022/08/24/dewan-pers-mulai-urus-skkni-harusnya-tobat-dan-akui-kesalahan-ukw
http://panjinasional.net/2022/08/24/dewan-pers-mulai-urus-skkni-harusnya-tobat-dan-akui-kesalahan-ukw
http://panjinasional.net/2022/08/24/dewan-pers-mulai-urus-skkni-harusnya-tobat-dan-akui-kesalahan-ukw
http://panjinasional.net/2022/08/24/dewan-pers-mulai-urus-skkni-harusnya-tobat-dan-akui-kesalahan-ukw
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Penelitian dan Pengembangan SDM 

Kemenkominfo RI guna penyusunan SKKNI 

Bidang Pers. 

48. 24 

August 

2022 

Ibu Iriana dan Ibu Wury 

Tinjau Pelaksanaan Tes 

IVA di Tangerang - 

Kabarbanten.com 

Positive Kabarban

ten.com 

Salah satunya adalah peninjauan pemeriksaan 

kesehatan IVA (inspeksi visual asam asetat) di 

PT KMK Global Sports, Kabupaten Tangerang, 

Rabu, 24 Agustus 2022. Ibu Iriana Joko Widodo 

menyampaikan bahwa Organisasi Aksi 

Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE 

KIM) akan kembali melakukan kegiatan sosial 

bersama-sama di berbagai bidang mulai dari 

pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. 

Saat pandemi, Ibu Iriana menjelaskan bahwa 

OASE KIM tetap aktif melakukan kegiatan 

sosial. Namun, kegiatan tersebut tidak 

dilakukan secara bersamaan melainkan 

masing-masing bidang yaitu pengasuhan dan 

pendidikan karakter, peningkatan kualitas 

kesehatan, sosial dan budaya, Indonesia 

bersih, dan Indonesia hijau. 

49. 24 

August 

2022 

DPRD: PRT Belum Diakui 

Sebagai Tenaga Kerja 

Negative Bengkulu 

News 

Nah sanksi itu juga yang tercantum dalam UU 

Tenaga Kerja dan Permenaker tentang pekerja 

rumah tangga," demikian Usin. Usin 

mengatakan, pemerintah daerah Provinsi 

Bengkulu tidak memiliki data jumlah PRT, 

karena tidak ada orang yang melapor 

mempekerjakan orang lain dalam RT mereka. 

"Mirisnya, ketika kita tanya ke disnaker, 

pemerintah daerah baik provinsi ataupun 

kabupaten bahkan pengawas tenaga kerja 

berapa jumlah tenaga kerja PRT di Bengkulu, 

jawabannya nol karena tidak ada data," kata 

usin pada Bengkulunews.co.id, Rabu 

(24/08/22) siang. Tidak hanya itu, para PRT 

rupanya belum diakui sebagai pekerja, belum 

mendapatkan perlindungan hukum dan 

standar kerja yang layak serta tidak adanya 

jaminan Kesehatan seperti BPJS ataupun 

Jamsostek. 

50. 24 

August 

2022 

Dampingi Ibu Negara, 

Menaker Ida Tinjau 

Pelaksanaan Tes IVA di 

Tangerang 

Positive Progresn

ews.info 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mendampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo 

dan Istri Wakil Presiden, Wury Estu Handayani 

Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan 

pemeriksaan tes IVA kepada 500 pekerja 

http://kabarbanten.com/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://kabarbanten.com/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://kabarbanten.com/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://kabarbanten.com/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://www.bengkulunews.co.id/dprd-prt-belum-diakui-sebagai-tenaga-kerja
http://www.bengkulunews.co.id/dprd-prt-belum-diakui-sebagai-tenaga-kerja
http://progresnews.info/2022/08/24/8367
http://progresnews.info/2022/08/24/8367
http://progresnews.info/2022/08/24/8367
http://progresnews.info/2022/08/24/8367
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perempuan di Kabupaten Tangerang, Banten, 

Kamis (24/8/2022). Menaker menyatakan 

bahwa penyelenggaraan pemeriksaan tes IVA 

ini sebagai wujud nyata program aksi 

kepedulian terhadap pekerja perempuan. 

Untuk itu sosialisasi dan pemeriksaaan secara 

berkala harus dilakukan," kata Menaker. 

Menurut Menaker, dengan dilakukan 

pemeriksaan tes IVA, kesehatan pekerja 

perempuan tetap terjaga dan juga akan 

berdampak pada peningkatan produktivitas 

kerja. 

51. 24 

August 

2022 

Tanpa Iuran Tambahan, 

Peserta BPJS Kesehatan 

Bisa Ajukan KPR Tenor 15 

Tahun dan 30 Tahun 

Neutral Okezone Peserta BPJS Kesehatan kini bisa mengajukan 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga 

rendah. Untuk fasilitas PRP, peserta bisa 

mengakses pinjaman hingga Rp200 juta yang 

dapat dimanfaatkan untuk renovasi rumah 

dengan jangka waktu paling lama 15 tahun. 

Sedangkan fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan 

pinjamannya hingga Rp500 juta dengan jangka 

waktu maksimal 30 tahun. Hal tersebut usai PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja. 

52. 24 

August 

2022 

Peduli Kesehatan Pekerja 

Perempuan, Menaker 

Dampingi Ibu Negara 

Tinjau Pelaksanaan Tes 

IVA di Tanggerang 

Positive Suara.co

m 

Untuk itu sosialisasi dan pemeriksaaan secara 

berkala harus dilakukan," kata Menaker. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mendampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo 

dan Istri Wakil Presiden, Wury Estu Handayani 

Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan 

pemeriksaan tes IVA kepada 500 pekerja 

perempuan di Kabupaten Tangerang, Banten, 

Kamis (24/8/2022). Ida mengatakan bahwa 

penyelenggaraan pemeriksaan tes IVA ini 

sebagai wujud nyata program aksi kepedulian 

terhadap pekerja perempuan. Menurutnya 

pemeriksaan tes IVA, kesehatan pekerja 

perempuan tetap terjaga dan juga akan 

berdampak pada peningkatan produktivitas 

kerja. 

http://economy.okezone.com/read/2022/08/24/470/2653589/tanpa-iuran-tambahan-peserta-bpjs-kesehatan-bisa-ajukan-kpr-tenor-15-tahun-dan-30-tahun
http://economy.okezone.com/read/2022/08/24/470/2653589/tanpa-iuran-tambahan-peserta-bpjs-kesehatan-bisa-ajukan-kpr-tenor-15-tahun-dan-30-tahun
http://economy.okezone.com/read/2022/08/24/470/2653589/tanpa-iuran-tambahan-peserta-bpjs-kesehatan-bisa-ajukan-kpr-tenor-15-tahun-dan-30-tahun
http://economy.okezone.com/read/2022/08/24/470/2653589/tanpa-iuran-tambahan-peserta-bpjs-kesehatan-bisa-ajukan-kpr-tenor-15-tahun-dan-30-tahun
http://metro.suara.com/read/2022/08/24/143043/peduli-kesehatan-pekerja-perempuan-menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tanggerang
http://metro.suara.com/read/2022/08/24/143043/peduli-kesehatan-pekerja-perempuan-menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tanggerang
http://metro.suara.com/read/2022/08/24/143043/peduli-kesehatan-pekerja-perempuan-menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tanggerang
http://metro.suara.com/read/2022/08/24/143043/peduli-kesehatan-pekerja-perempuan-menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tanggerang
http://metro.suara.com/read/2022/08/24/143043/peduli-kesehatan-pekerja-perempuan-menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tanggerang
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53. 24 

August 

2022 

BSU 2022 Sudah 

Dialokasikan Rp8,8 

Triliun? Cek Daftar 

Penerima, Berikut 

Penjelasan Kemnaker 

Positive Ayo 

Semaran

g 

- Hingga saat ini sudah banyak pekerja yang 

menanyakan kapan BSU 2022 akan 

disalurkan?. Dana bantuan BSU 2022 

merupakan program bantuan dari Pemerintah 

melalui Kemnaker untuk para pekerja atau 

buruh. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

memberikan pesan kepada 8,8 juta pekerja 

bahwa dana BSU 2022 sudah dialokasikan 

sebesar Rp8,8 triliun. Pekerja atau buruh akan 

mendapatkan dana bantuan BSU Rp500 ribu 

selama dua bulan dan akan diberikan secara 

langsung dalam satu tahap Rp1 juta. 

54. 24 

August 

2022 

Enaknya Jadi Pekerja, 

BTN Berikan KPR 

Berbunga Rendah 

Positive Kabar 

Bisnis 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah 

menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

"Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri 

yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui 

pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh 

Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di 

Surabaya, Selasa (23/8). "Harga rumahnya 

sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan 

BTN dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan 

tentu akan sangat sulit memiliki rumah saat 

ini," kata Yunia. Sementara itu, Direktur Utama 

BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, untuk 

program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan 

antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari 

realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai 

November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 

763 debitur dengan nilai pinjaman sebesar 

Rp188,7 miliar. 

55. 24 

August 

2022 

Menaker Kembali 

Serahkan MLT BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Paperlan

e 

Jakarta, CNN Indonesia-. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) Anggoro Eko Cahyo dan 

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Haru Koesmahargyo kembali 

menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan 

(MLT) kepada para pekerja pada Selasa (23/8). 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774252975/bsu-2022-sudah-dialokasikan-rp88-triliun-cek-daftar-penerima-berikut-penjelasan-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774252975/bsu-2022-sudah-dialokasikan-rp88-triliun-cek-daftar-penerima-berikut-penjelasan-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774252975/bsu-2022-sudah-dialokasikan-rp88-triliun-cek-daftar-penerima-berikut-penjelasan-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774252975/bsu-2022-sudah-dialokasikan-rp88-triliun-cek-daftar-penerima-berikut-penjelasan-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774252975/bsu-2022-sudah-dialokasikan-rp88-triliun-cek-daftar-penerima-berikut-penjelasan-kemnaker
http://kabarbisnis.com/read/28114908/enaknya-jadi-pekerja-btn-berikan-kpr-berbunga-rendah
http://kabarbisnis.com/read/28114908/enaknya-jadi-pekerja-btn-berikan-kpr-berbunga-rendah
http://kabarbisnis.com/read/28114908/enaknya-jadi-pekerja-btn-berikan-kpr-berbunga-rendah
http://paperplane-tm.site/menaker-kembali-serahkan-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-52467.html
http://paperplane-tm.site/menaker-kembali-serahkan-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-52467.html
http://paperplane-tm.site/menaker-kembali-serahkan-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-52467.html
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Menaker Ida menilai MLT sebagai program 

yang sangat bagus dan diperlukan oleh 

masyarakat, khususnya para pekerja, guna 

memenuhi kebutuhan terkait kepemilikan 

rumah. MLT merupakan fasilitas yang 

diberikan oleh BP Jamsostek kepada peserta 

program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk 

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) 

maksimal sebesar Rp150 juta, Pinjaman 

Renovasi Perumahan (PRP) maksimal sebesar 

Rp200 juta, serta Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) maksimal sebesar Rp500 juta. Selain itu, 

peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas 

take over KPR dari skema umum menjadi 

skema MLT untuk mendapatkan kembang yang 

lebih ringan. 

56. 24 

August 

2022 

Agenda Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan di Jambi 

Neutral Tribun 

News 

Jambi 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia, Afriansyah Noor tiba di Jambi pada 

Rabu, 24 Agustus 2022 dalam rangka 

memenuhi undangan PTPN VI. Kehadiran 

Afriansyah di Jambi disambut oleh Wakil 

Gubernur Jambi, Abdullah Sani, Kadis 

Nakertrans Provinsi Jambi dan perwakilan 

PTPN VI. Afriansyah mengatakan dirinya akan 

meninjau kondisi pekerja di PTPN VI wilayah 

Jambi. "Saya diundang sebagai Wakil Menteri 

oleh PTPN VI karena mereka punya pekerja 

kurang lebih 6.500 orang, sekaligus kita 

mengecek bagaimana kondisi tenaga kerja 

yang ada di BUMN yang membawahi 

perkebunan di PTPN 6 ini," ujarnya saat 

diwawancarai di Bandar Udara Sultan Thaha, 

Jambi. Lebih lanjut ia mengatakan akan 

melakukan beberapa agenda di Provinsi Jambi. 

Salah satunya menjadi narasumber pada acara 

Seminar Nasional Merah Putih di Kedai Pinang 

Merah (Kenara), Kota Jambi. 

57. 24 

August 

2022 

Menaker Kembali 

Serahkan Manfaat 

Layanan Tambahan BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Realita Menaker Ida Fauziyah bersama Dirut 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dan Dirut 

Bank BTN Haru Koesmahargyo saat 

menyerahkan MLT BPJAMSOSTEK berupa 

PUMP, PRP dan KPR kepada pekerja di acara 

Job Fair Pasker.id di UINSA Surabaya, Selasa 

(23/8/2022). Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 

http://jambi.tribunnews.com/2022/08/24/agenda-wakil-menteri-ketenagakerjaan-di-jambi
http://jambi.tribunnews.com/2022/08/24/agenda-wakil-menteri-ketenagakerjaan-di-jambi
http://realita.co/baca-12172-menaker-kembali-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan
http://realita.co/baca-12172-menaker-kembali-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan
http://realita.co/baca-12172-menaker-kembali-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan
http://realita.co/baca-12172-menaker-kembali-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan
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Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko 

Cahyo dan Direktur Utama PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Haru Koesmahargyo kembali 

menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan 

(MLT) kepada para pekerja. Dalam 

keterangannya Menaker mengatakan, MLT 

merupakan program yang sangat baik dan 

diperlukan oleh masyarakat khususnya para 

pekerja guna memenuhi kebutuhan untuk 

kepemilikan rumah. Dengan adanya fasilitas ini 

diharapkan dapat memudahkan para peserta 

BPJS Ketenagakerjaan untuk membeli rumah 

sejahtera," pungkas Deny. 

58. 24 

August 

2022 

Ibu Iriana Temui Anak 

PAUD: Jangan 

Sembarangan Pegang 

Ikan Ya 

Positive Kumpara

n 

Anak-anak tampak antusias, sampai di sela-

sela pengenalan, Ibu Iriana dan Ibu Wury juga 

memberikan nasihat kepada anak-anak terkait 

jenis hewan. Jangan sembarangan memegang 

ikan ya, terutama ikan pari karena berbahaya 

sekali," ujar Ibu Iriana. Ibu Iriana menjelaskan 

bahwa ekor dari ikan pari mengandung racun 

sehingga disarankan untuk tidak disentuh. Ibu 

Iriana dan Ibu Wury kemudian bernyanyi 

bersama anak-anak. 

59. 24 

August 

2022 

Ibu Iriana dan Ibu Wury 

Tinjau Pelaksanaan Tes 

IVA di Tangerang 

Positive Global 

Investiga

si News 

Salah satunya adalah peninjauan pemeriksaan 

kesehatan IVA (inspeksi visual asam asetat) di 

PT KMK Global Sports, Kabupaten Tangerang, 

Rabu, 24 Agustus 2022. Ibu Iriana Joko Widodo 

menyampaikan bahwa Organisasi Aksi 

Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE 

KIM) akan kembali melakukan kegiatan sosial 

bersama-sama di berbagai bidang mulai dari 

pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. 

Saat pandemi, Ibu Iriana menjelaskan bahwa 

OASE KIM tetap aktif melakukan kegiatan 

sosial. Namun, kegiatan tersebut tidak 

dilakukan secara bersamaan melainkan 

masing-masing bidang yaitu pengasuhan dan 

pendidikan karakter, peningkatan kualitas 

kesehatan, sosial dan budaya, Indonesia 

bersih, dan Indonesia hijau. 

http://kumparan.com/kumparannews/ibu-iriana-temui-anak-paud-jangan-sembarangan-pegang-ikan-ya-1yitkhSM6XS
http://kumparan.com/kumparannews/ibu-iriana-temui-anak-paud-jangan-sembarangan-pegang-ikan-ya-1yitkhSM6XS
http://kumparan.com/kumparannews/ibu-iriana-temui-anak-paud-jangan-sembarangan-pegang-ikan-ya-1yitkhSM6XS
http://kumparan.com/kumparannews/ibu-iriana-temui-anak-paud-jangan-sembarangan-pegang-ikan-ya-1yitkhSM6XS
http://globalinvestigasinews.com/2022/08/24/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://globalinvestigasinews.com/2022/08/24/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://globalinvestigasinews.com/2022/08/24/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
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60. 24 

August 

2022 

Percepat Pembangunan 

di Papua, Pemerintah 

Gelar Rakor dengan 

PGGP 

Neutral Media 

Indonesia 

Untuk itu Sekretariat Wakil Presiden RI 

menggelar Rapat Koordinasi Percepatan 

Pembangunan Kesejahteraan di Papua Melalui 

Kemitraan dengan PGGP (Persekutuan Gereja-

Gereja di Papua). Rapat itu melibatkan 

kementerian/lembaga pelaksana program 

dengan lembaga gereja di Papua yang 

tergabung dalam PGGP di Aula Gedung 

Keuangan Negara, Kota Jayapura, 24/8. Rapat 

koordinasi itu dilakukan dalam rangka 

menindaklanjuti arahan dari Wakil Presiden RI, 

K.H. Ma'ruf Amin untuk melibatkan gereja-

gereja Papua dalam upaya mengakselerasi 

percepatan pembangunan Papua dan Papua 

Barat yang disampaikan beliau secara langsung 

saat menerima audiensi dari PGGP/PB pada 20 

April lalu di Jakarta. Saat itu, PGGP/PB 

menyerahkan Rekomendasi yang berisi poin-

poin masukan dari tokoh Gereja Papua sebagai 

bahan pertimbangan bagi Wapres RI dalam 

membangun tanah Papua. 

61. 24 

August 

2022 

Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan ke 

Jambi, Akan Tinjau 

Kondisi Pekerja PTPN dan 

Bertemu Generasi 

Milenial Jambi | Bicara 

Apa Adanya 

Positive Detail.id "Saya diundang sebagai Wakil Menteri oleh 

PTPN 6 karena mereka punya pekerja kurang 

lebih 6.500 orang, sekaligus kita mengecek 

bagaimana kondisi tenaga kerja yang ada di 

BUMN yang membawahi perkebunan di PTPN 

6 ini," ujarnya saat diwawancarai di Bandar 

Udara Sultan Thaha, Jambi. Salah satu putra 

terbaik asal Jambi ini mengatakan akan 

menjalani beberapa agenda di Provinsi Jambi. 

Salah satunya menjadi narasumber pada acara 

Seminar Nasional Merah Putih di Kedai Pinang 

Merah (Kenara), Kota Jambi. Seminar Nasional 

ini akan diikuti oleh pemuda/ pemudi di Jambi. 

62. 24 

August 

2022 

Enaknya Jadi Pekerja, 

Dapat KPR Bunga Rendah 

dari BTN 

Positive Neraca "Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri 

yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui 

pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh 

Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di 

Surabaya, Selasa (23/8). Sementara itu, 

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal 

http://mediaindonesia.com/nusantara/517346/percepat-pembangunan-di-papua-pemerintah-gelar-rakor-dengan-pggp
http://mediaindonesia.com/nusantara/517346/percepat-pembangunan-di-papua-pemerintah-gelar-rakor-dengan-pggp
http://mediaindonesia.com/nusantara/517346/percepat-pembangunan-di-papua-pemerintah-gelar-rakor-dengan-pggp
http://mediaindonesia.com/nusantara/517346/percepat-pembangunan-di-papua-pemerintah-gelar-rakor-dengan-pggp
http://detail.id/2022/08/wakil-menteri-ketenagakerjaan-ke-jambi-akan-tinjau-kondisi-pekerja-ptpn-dan-bertemu-generasi-milenial-jambi
http://detail.id/2022/08/wakil-menteri-ketenagakerjaan-ke-jambi-akan-tinjau-kondisi-pekerja-ptpn-dan-bertemu-generasi-milenial-jambi
http://detail.id/2022/08/wakil-menteri-ketenagakerjaan-ke-jambi-akan-tinjau-kondisi-pekerja-ptpn-dan-bertemu-generasi-milenial-jambi
http://detail.id/2022/08/wakil-menteri-ketenagakerjaan-ke-jambi-akan-tinjau-kondisi-pekerja-ptpn-dan-bertemu-generasi-milenial-jambi
http://detail.id/2022/08/wakil-menteri-ketenagakerjaan-ke-jambi-akan-tinjau-kondisi-pekerja-ptpn-dan-bertemu-generasi-milenial-jambi
http://detail.id/2022/08/wakil-menteri-ketenagakerjaan-ke-jambi-akan-tinjau-kondisi-pekerja-ptpn-dan-bertemu-generasi-milenial-jambi
http://detail.id/2022/08/wakil-menteri-ketenagakerjaan-ke-jambi-akan-tinjau-kondisi-pekerja-ptpn-dan-bertemu-generasi-milenial-jambi
http://www.neraca.co.id/article/167520/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-bunga-rendah-dari-btn
http://www.neraca.co.id/article/167520/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-bunga-rendah-dari-btn
http://www.neraca.co.id/article/167520/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-bunga-rendah-dari-btn
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ini terlihat dari realisasi KPR BPJS 

Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga 

Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai 

pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah 

menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

Pelayanan dari Bank BTN juga sangat 

membantu untuk mengarahkan berbagai 

persyaratan agar bisa terpenuhi. 

63. 24 

August 

2022 

Ekosistem 

Ketenagakerjaan, 

Kemnaker Susun 

Terobosan Kebijakan 

Perbaiki Keseluruhan 

Positive Suarakar

ya.id 

Perbaikan Ekosistem Ketenagakerjaan melalui 

kolaborasi revitalisasi di bidang vokasi, 

pemerintah menargetkan untuk segera 

meningkatkan kompetensi angkatan kerja 

khususnya generasi muda.. Semua itu 

dikemukakan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

(Wamenaker) Afriansyah Noor, dalam 

sambutannya pada Anugerah Educator Award 

2022, bertajuk 'Menjadi Guru dan Tenaga 

Pendidik Adaptif di Era Digital', di Jakarta, 

Selasa (23/8/2022). Wamenaker menjelaskan, 

untuk menyiapkan kebutuhan kompetensi 

SDM ke depan, pemerintah telah membuat 

grand design secara komprehensif, melalui 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 

tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan 

Pelatihan Vokasi.. "Revitalisasi ini mencakup 

semua aspek, dimulai dari reformasi 

kelembagaan, SDM, serta jaminan mutu 

melalui akreditasi dan sertifikasi. 

64. 24 

August 

2022 

Peserta BP Jamsostek 

Dipermudah Proses KPR, 

Ini Buktinya 

Positive Vivanews PT Bank Tabungan Negara Tbk berkolaborasi 

dengan BPJS Ketenagakerjaan ( BP Jamsostek ) 

memberikan manfaat layanan tambahan ( MLT 

) bagi para pekerja yang telah menjadi peserta 

BP Jamsostek. "Dengan suku bunga saat ini, 

peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati 

bunga single digit, sehingga ini menjadi 

momentum yang tepat untuk memanfaatkan 

kredit untuk memiliki atau merenovasi rumah 

dari Bank BTN," terang Haru. "Manfaat layanan 

tambahan ini dapat diperoleh seluruh peserta 

http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604253373/ekosistem-ketenagakerjaan-kemnaker-susun-terobosan-kebijakan-perbaiki-keseluruhan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604253373/ekosistem-ketenagakerjaan-kemnaker-susun-terobosan-kebijakan-perbaiki-keseluruhan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604253373/ekosistem-ketenagakerjaan-kemnaker-susun-terobosan-kebijakan-perbaiki-keseluruhan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604253373/ekosistem-ketenagakerjaan-kemnaker-susun-terobosan-kebijakan-perbaiki-keseluruhan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604253373/ekosistem-ketenagakerjaan-kemnaker-susun-terobosan-kebijakan-perbaiki-keseluruhan
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1513009-peserta-bp-jamsostek-dipermudah-proses-kpr-ini-buktinya
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1513009-peserta-bp-jamsostek-dipermudah-proses-kpr-ini-buktinya
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1513009-peserta-bp-jamsostek-dipermudah-proses-kpr-ini-buktinya
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BP Jamsostek tanpa melakukan pembayaran 

iuran tambahan," ungkapnya. "Dengan 

bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR 

MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya 

dapat memiliki rumah sendiri yang saya 

impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara 

Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri 

Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, 

dikutip, Rabu, 24 Agustus 2022. 

65. 24 

August 

2022 

Simak Info Lowongan 

Kerja Cikarang Barat PT 

Jotun Indonesia Bagian 

Floor Coating Business 

Development 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Tasikmal

aya 

PT Jotun Indonesia sedang membuka peluang 

bagi para pencari lowongan kerja (loker). PT 

Jotun Indonesia membuka lowongan kerja 

(loker) di bagian floor coating business 

development. Setelah pelamar resmi di rekrut 

oleh PT Jotun Indonesia, nantinya akan 

ditempatkan di Cikarang Barat, Kabupaten 

Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah enam kualifikasi 

harus diketahui dan dipenuhi oleh calon 

pelamar PT Jotun Indonesia bagian floor 

coating business development. 

66. 24 

August 

2022 

Menaker Kembali 

Serahkan MLT BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Cnn 

Indonesia 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Anggoro Eko 

Cahyo dan Direktur Utama PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Haru Koesmahargyo kembali 

menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan 

(MLT) kepada para pekerja pada Selasa (23/8). 

Menaker Ida menilai MLT sebagai program 

yang sangat baik dan diperlukan oleh 

masyarakat, khususnya para pekerja, guna 

memenuhi kebutuhan terkait kepemilikan 

rumah. Bharada E Lihat Brigadir J Terkapar 

Bersimbah Darah di Depan Sambo. MLT 

merupakan fasilitas yang diberikan oleh BP 

Jamsostek kepada peserta program Jaminan 

Hari Tua (JHT) dalam bentuk Pinjaman Uang 

Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar 

Rp150 juta, Pinjaman Renovasi Perumahan 

(PRP) maksimal sebesar Rp200 juta, serta 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maksimal 

sebesar Rp500 juta. 

http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065350130/simak-info-lowongan-kerja-cikarang-barat-pt-jotun-indonesia-bagian-floor-coating-business-development
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065350130/simak-info-lowongan-kerja-cikarang-barat-pt-jotun-indonesia-bagian-floor-coating-business-development
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065350130/simak-info-lowongan-kerja-cikarang-barat-pt-jotun-indonesia-bagian-floor-coating-business-development
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065350130/simak-info-lowongan-kerja-cikarang-barat-pt-jotun-indonesia-bagian-floor-coating-business-development
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065350130/simak-info-lowongan-kerja-cikarang-barat-pt-jotun-indonesia-bagian-floor-coating-business-development
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220824151220-83-838617/menaker-kembali-serahkan-mlt-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220824151220-83-838617/menaker-kembali-serahkan-mlt-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220824151220-83-838617/menaker-kembali-serahkan-mlt-bpjs-ketenagakerjaan
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67. 24 

August 

2022 

Menaker Kembali 

Serahkan MLT BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Smkn6sb

y 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Anggoro Eko 

Cahyo dan Direktur Utama PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Haru Koesmahargyo kembali 

menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan 

(MLT) kepada para pekerja pada Selasa (23/8). 

Menaker Ida menilai MLT sebagai program 

yang sangat baik dan diperlukan oleh 

masyarakat, khususnya para pekerja, guna 

memenuhi kebutuhan terkait kepemilikan 

rumah. MLT merupakan fasilitas yang 

diberikan oleh BP Jamsostek kepada peserta 

program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk 

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) 

maksimal sebesar Rp150 juta, Pinjaman 

Renovasi Perumahan (PRP) maksimal sebesar 

Rp200 juta, serta Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) maksimal sebesar Rp500 juta. Selain itu, 

peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas 

take over KPR dari skema umum menjadi 

skema MLT untuk mendapatkan bunga yang 

lebih ringan. 

68. 24 

August 

2022 

Ibu Negara, Istri Wapres 

dan Menaker Tinjau 

Pelaksanaan Tes IVA di 

Tangerang 

Positive Wartape

mbaruan.

co.id 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah mendampingi Ibu Negara, Iriana Joko 

Widodo dan Istri Wakil Presiden, Wury Estu 

Handayani Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan 

pemeriksaan tes IVA kepada 500 pekerja 

perempuan di Kabupaten Tangerang, Banten, 

Kamis (24/8/2022). Menaker menyatakan 

bahwa penyelenggaraan pemeriksaan tes IVA 

ini sebagai wujud nyata program aksi 

kepedulian terhadap pekerja perempuan. 

Untuk itu sosialisasi dan pemeriksaaan secara 

berkala harus dilakukan," kata Menaker. 

Menurut Menaker, dengan dilakukan 

pemeriksaan tes IVA, kesehatan pekerja 

perempuan tetap terjaga dan juga akan 

berdampak pada peningkatan produktivitas 

kerja. 

69. 24 

August 

2022 

PKKMB Polteknaker, 

Membentuk Cara 

Pandang Mahasiswa Baru 

Terhadap Masa Depan 

Neutral Wartape

mbaruan.

co.id 

Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) 

mengadakan kegiatan Pengenalan Kehidupan 

Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB). "Dari 

PKKMB ini, teman-teman akan menemukan 

http://news.smkn6sby.sch.id/menaker-kembali-serahkan-mlt-bpjs-ketenagakerjaan
http://news.smkn6sby.sch.id/menaker-kembali-serahkan-mlt-bpjs-ketenagakerjaan
http://news.smkn6sby.sch.id/menaker-kembali-serahkan-mlt-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/ibu-negara-istri-wapres-dan-menaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/ibu-negara-istri-wapres-dan-menaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/ibu-negara-istri-wapres-dan-menaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/ibu-negara-istri-wapres-dan-menaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/pkkmb-polteknaker-membentuk-cara.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/pkkmb-polteknaker-membentuk-cara.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/pkkmb-polteknaker-membentuk-cara.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/pkkmb-polteknaker-membentuk-cara.html
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banyak hal berbeda dengan apa yang 

didapatkan ketika di SMA," tutur Sekjen 

Kemnaker Anwar Sanusi ketika memberikan 

sambutan secara virtual kegiatan Pengenalan 

Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 

Politeknik Ketenagakerjaan, Tahun Akademik 

2022-2023, di Jakarta, Rabu (24/8/2022). 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menuturkan, 

kegiatan PKKMB ini merupakan wahana untuk 

mengenalkan dan memberikan bekal kepada 

para mahasiswa baru akan dinamika. Anwar 

Sanusi menjelaskan, melalui PKKMB 

diharapkan mahasiswa baru Poltenaker dapat 

melewati proses transisi menjadi mahasiswa 

yang dewasa dan mandiri, serta katalis dalam 

proses adaptasi dengan lingkungan baru di 

perguruan tinggi. 

70. 24 

August 

2022 

Kapan BSU 2022 Cair ke 

Rekening Pekerja Rp1 

Juta? Cek Link Kemnaker 

Golongan Pekerja yang 

Dapat BLT Subsidi 

Positive Ayo 

Semaran

g 

- Dana BSU 2022 merupakan salah satu 

program bantuan dari pemerintah melalui 

Kemnaker. Program bantuan BSU 2022 

dikhususkan kepada pekerja atau buruh dalam 

rangka meningkatkan perekonomian dalam 

penanganan Covid-19. Pekerja atau buruh yang 

menjadi penerima dana BSU 2022 akan 

mendapatkan bantuan sebesar Rp500 ribu 

selama dua bulan dan akan diberikan secara 

langsung Rp1 juta. Terlambatnya penyaluran 

dana BSU 2022 disebabkan karena Kemnaker 

belum merampungkan tahap regulasi terkait 

pencairan BLT subsidi gaji. 

71. 24 

August 

2022 

BSU BPJS 

Ketenagakerjaan Cair ke 

Pekerja: 5 Syarat 

Penerima Dana BLT 

Subsidi Gaji, Cek di Link 

Kemnaker 

Positive Ayo 

Semaran

g 

5 syarat yang harus dimiliki oleh pekerja atau 

buruh diantaranya:. - BSU merupakan program 

bantuan dan dari Pemerintah untuk pekerja 

atau buruh. Dana BSU merupakan lanjutan dari 

BLT yang telah berhasil disalurkan kepada 

pekerja atau buruh pada tahun 2020-2021. 

Kemnaker berencana akan melanjutkan 

penyaluran dana BSU pada tahun 2022 ini 

kepada pekerja yang telah memenuhi syarat. 

72. 24 

August 

2022 

Sudah Penuhi Syarat 

Penerima BSU 2022? Cek 

Status dan Daftar 

Positive Ayo 

Bandung 

Sampai saat ini pihak Kemnaker belum juga 

menyalurkan dana bantuan BSU 2022. 

Awalnya, dana BSU 2022 akan disalurkan 

kepada pekerja atau buruh pada April lalu 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774253996/kapan-bsu-2022-cair-ke-rekening-pekerja-rp1-juta-cek-link-kemnaker-golongan-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774253996/kapan-bsu-2022-cair-ke-rekening-pekerja-rp1-juta-cek-link-kemnaker-golongan-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774253996/kapan-bsu-2022-cair-ke-rekening-pekerja-rp1-juta-cek-link-kemnaker-golongan-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774253996/kapan-bsu-2022-cair-ke-rekening-pekerja-rp1-juta-cek-link-kemnaker-golongan-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774253996/kapan-bsu-2022-cair-ke-rekening-pekerja-rp1-juta-cek-link-kemnaker-golongan-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774254118/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair-ke-pekerja-5-syarat-penerima-dana-blt-subsidi-gaji-cek-di-link-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774254118/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair-ke-pekerja-5-syarat-penerima-dana-blt-subsidi-gaji-cek-di-link-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774254118/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair-ke-pekerja-5-syarat-penerima-dana-blt-subsidi-gaji-cek-di-link-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774254118/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair-ke-pekerja-5-syarat-penerima-dana-blt-subsidi-gaji-cek-di-link-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774254118/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair-ke-pekerja-5-syarat-penerima-dana-blt-subsidi-gaji-cek-di-link-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774254118/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair-ke-pekerja-5-syarat-penerima-dana-blt-subsidi-gaji-cek-di-link-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774254239/sudah-penuhi-syarat-penerima-bsu-2022-cek-status-dan-daftar-penerima-lewat-link-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774254239/sudah-penuhi-syarat-penerima-bsu-2022-cek-status-dan-daftar-penerima-lewat-link-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774254239/sudah-penuhi-syarat-penerima-bsu-2022-cek-status-dan-daftar-penerima-lewat-link-bpjs-ketenagakerjaan
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Penerima Lewat Link 

BPJS Ketenagakerjaan 

sebelum Idul Fitri. Namun sayangnya, sampai 

saat ini belum ada kejelasan dari Kemnaker 

kapan dana BSU 2022 akan segera disalurkan. - 

Mereview data calon penerima BSU dengan 

BPJS Ketenagakerjaan. 

73. 24 

August 

2022 

Kolaborasi BTN dan BP 

Jamsostek Hadirkan KPR 

Berbunga Rendah Untuk 

Pekerja 

Neutral Mnc 

Trijaya 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah 

menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

"Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri 

yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui 

pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh 

Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di 

Surabaya, Selasa (23/8). Pendik mengaku 

proses pengajuan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat 

mudah dan cepat. "Harga rumahnya sekitar 

Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN 

dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu 

akan sangat sulit memiliki rumah saat ini," kata 

Yunia. 

74. 24 

August 

2022 

Peringati HUT Kemnaker 

dan RI, Kemnaker Gelar 

Konser Kebangsaan 'Kerja 

untuk Kejayaan Bangsa 

Positive Wartape

mbaruan.

co.id 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun 

(HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan dan 

ke-77 Republik Indonesia, Kemnaker 

menggelar Konser Kebangsaan bertajuk 'Kerja 

untuk Kejayaan Bangsa'. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam 

sambutannya menyampaikan bahwa sejarah 

perjalanan Kemnaker hingga usianya yang 

mencapai umur 75 tahun ini sejatinya adalah 

sejarah kita bersama dalam merawat dan 

mengembangkan imajinasi kebangsaan 

Indonesia. Menurut Menaker, melalui konser 

kebangsaan ini para pegawai di lingkungan 

Kemnaker akan selalu mengingat bahwa apa 

pun pekerjaan yang dilakukan adalah bagian 

dari proyek besar integrasi nasional, program 

besar integrasi bangsa. Bertempat di Ciputra 

Artpreneur Theater, Jakarta pada Selasa 

(23/8/2022), konser kebangsaan ini melibatkan 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774254239/sudah-penuhi-syarat-penerima-bsu-2022-cek-status-dan-daftar-penerima-lewat-link-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774254239/sudah-penuhi-syarat-penerima-bsu-2022-cek-status-dan-daftar-penerima-lewat-link-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/53734/kolaborasi-btn-dan-bp-jamsostek-hadirkan-kpr-berbunga-rendah-untuk
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/53734/kolaborasi-btn-dan-bp-jamsostek-hadirkan-kpr-berbunga-rendah-untuk
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/53734/kolaborasi-btn-dan-bp-jamsostek-hadirkan-kpr-berbunga-rendah-untuk
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/53734/kolaborasi-btn-dan-bp-jamsostek-hadirkan-kpr-berbunga-rendah-untuk
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/peringati-hut-kemnaker-dan-ri-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/peringati-hut-kemnaker-dan-ri-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/peringati-hut-kemnaker-dan-ri-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/peringati-hut-kemnaker-dan-ri-kemnaker.html
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sejumlah artis, seperti Twilite Orchestra-Addie 

MS, Fatin Sidqia, Joy Tobing, Shahnaz 

Soehartono, Twilite Chorus, Gita KDI, dan 

Woro Widowati. 

75. 24 

August 

2022 

BTN Gandeng BP 

Jamsostek, Pekerja Dapat 

KPR Berbunga Rendah 

Neutral Duta.co PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah 

menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

"Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri 

yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui 

pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh 

Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di 

Surabaya, Selasa (23/8). "Harga rumahnya 

sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan 

BTN dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan 

tentu akan sangat sulit memiliki rumah saat 

ini," kata Yunia. Sementara itu, Direktur Utama 

BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, untuk 

program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan 

antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari 

realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai 

November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 

763 debitur dengan nilai pinjaman sebesar 

Rp188,7 miliar. 

76. 24 

August 

2022 

Ibu Iriana dan Ibu Wury 

Tinjau Pelaksanaan Tes 

IVA di Tangerang ~ D 

News Radio 

Positive D News 

Radio 

Salah satunya adalah peninjauan pemeriksaan 

kesehatan IVA (inspeksi visual asam asetat) di 

PT KMK Global Sports, Kabupaten Tangerang, 

Rabu, 24 Agustus 2022. Ibu Iriana Joko Widodo 

menyampaikan bahwa Organisasi Aksi 

Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE 

KIM) akan kembali melakukan kegiatan sosial 

bersama-sama di berbagai bidang mulai dari 

pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. 

Saat pandemi, Ibu Iriana menjelaskan bahwa 

OASE KIM tetap aktif melakukan kegiatan 

sosial. Namun, kegiatan tersebut tidak 

dilakukan secara bersamaan melainkan 

masing-masing bidang yaitu pengasuhan dan 

pendidikan karakter, peningkatan kualitas 

http://redaksi.duta.co/btn-gandeng-bp-jamsostek-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah
http://redaksi.duta.co/btn-gandeng-bp-jamsostek-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah
http://redaksi.duta.co/btn-gandeng-bp-jamsostek-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah
http://dnewsradio.com/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://dnewsradio.com/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://dnewsradio.com/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://dnewsradio.com/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
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kesehatan, sosial dan budaya, Indonesia 

bersih, dan Indonesia hijau. 

77. 24 

August 

2022 

Menaker Dampingi Ibu 

Negara Tinjau 

Pelaksanaan Tes IVA di 

Tangerang 

Positive Merdeka

news 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mendampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo 

dan Istri Wakil Presiden, Wury Estu Handayani 

Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan 

pemeriksaan tes IVA kepada 500 pekerja 

perempuan di Kabupaten Tangerang, Banten, 

Kamis (24/8/2022). Menaker menyatakan 

bahwa penyelenggaraan pemeriksaan tes IVA 

ini sebagai wujud nyata program aksi 

kepedulian terhadap pekerja perempuan. 

Untuk itu sosialisasi dan pemeriksaaan secara 

berkala harus dilakukan," kata Menaker. 

Menurut Menaker, dengan dilakukan 

pemeriksaan tes IVA, kesehatan pekerja 

perempuan tetap terjaga dan juga akan 

berdampak pada peningkatan produktivitas 

kerja. 

78. 24 

August 

2022 

Menaker RI Serahkan 

MLT BPJS 

Ketenagakerjaan Bagi 

Pekerja di Surabaya | 

TIMES Indonesia 

Neutral Times 

Indonesia 

Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker RI) Ida 

Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko 

Cahyo dan Direktur Utama PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Haru Koesmahargyo, kembali 

menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan 

(MLT) kepada para pekerja di Surabaya. 

Dengan adanya fasilitas ini diharapkan dapat 

memudahkan para peserta BPJS 

Ketenagakerjaan untuk membeli rumah 

sejahtera" pungkas Deny.(*) **) Dapatkan 

update informasi pilihan setiap hari dari TIMES 

Indonesia dengan bergabung di Grup Telegram 

TI Update. "Ini kan program yang bagus sekali, 

sehingga harus banyak masyarakat yang tahu, 

karena masyarakat butuh rumah yang layak 

dan dengan program ini kesempatan 

mendapatkan rumah yang layak dapat 

dipenuhi," ungkap Ida usai menyerahkan MLT 

BPJAMSOSTEK di Surabaya, Rabu (24/8/2022). 

"Semoga MLT ini mampu mewujudkan mimpi 

para pekerja dan keluarganya untuk memiliki 

rumah yang layak, sehingga mereka dapat 

bekerja dengan lebih semangat dan mampu 

http://www.merdekanews.co/read/17536/Menaker-Dampingi-Ibu-Negara-Tinjau-Pelaksanaan-Tes-IVA-di-Tangerang
http://www.merdekanews.co/read/17536/Menaker-Dampingi-Ibu-Negara-Tinjau-Pelaksanaan-Tes-IVA-di-Tangerang
http://www.merdekanews.co/read/17536/Menaker-Dampingi-Ibu-Negara-Tinjau-Pelaksanaan-Tes-IVA-di-Tangerang
http://www.merdekanews.co/read/17536/Menaker-Dampingi-Ibu-Negara-Tinjau-Pelaksanaan-Tes-IVA-di-Tangerang
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/424838/menaker-ri-serahkan-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-surabaya
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/424838/menaker-ri-serahkan-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-surabaya
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/424838/menaker-ri-serahkan-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-surabaya
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/424838/menaker-ri-serahkan-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-surabaya
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/424838/menaker-ri-serahkan-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-surabaya
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berkontribusi dalam pembangunan dan 

perekonomian Indonesia," tutup Anggoro. 

79. 24 

August 

2022 

Dihadiri Wamenaker, 

PTPN VI Gelar Seminar 

Nasional Sasar Milenial 

Jambi 

Neutral Indonews

.id 

Selain itu, hadir pula Komisaris Utama PTPN VI 

Rio Sarwono yang memberikan sambutan 

pembuka, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani 

yang membuka secara resmi kegiatan dan 

Direktur PTPN VI Iswan Ahir serta Purnabakti 

IPDN selaku Pemred Indonews.id Asri Hadi. 

Dalam sambutannya, Komisaris Utama PTPN 6 

Rio Sarwono mengatakan adalah perlu dan 

penting untuk memperhatikan melinial Jambi. 

Sebab ke depan, merekalah yang akan menjadi 

pemimpin selanjutnya, terutama membangun 

daerah Jambi. "Diharapkan, acara ini dapat 

bermanfaat bagi melianial Jambi dan kedepan 

para melianial bisa menjadi pelopor kemajuan 

jambi," kata Rio Sarwono. 

80. 24 

August 

2022 

Di Hadapan Wakil 

Menteri 

Ketenagakerjaan, 

Abdullah Sani Akui 

Pengangguran di Jambi 

Tinggi 

Negative Tribun 

News 

Jambi 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah 

Noor memberikan materi kewirausahaan 

kepada ratusan generasi milenial di Kedai 

Pinang Merah (Kenara), Kota Jambi. Dalam 

kesempatan tersebut turut hadir Wakil 

Gubernur Jambi, Abdullah Sani. 

81. 24 

August 

2022 

Bahas Masa Depan 

Milenial Jambi, 

Wamenaker Hadiri 

Seminar Nasional Merah 

Putih PTPN VI 

Neutral Indonews

.id 

Jambi, INDONEWS.ID- Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI menghadiri 

sekaligus menjadi narasumber Seminar 

Nasional Merah Putih. Bertempat di Kenara 

(Kedai Pinang Merah) Wamen didampingi 

Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, 

Komisaris Utama dan Direktur PTPN VI, M 

Iswan Achir. "Mohon kepada Bapak Wamen, 

yang merupakan putra asal Jambi, bisa 

menularkan tips kesuksesannya di Jakarta 

kepada para milenial. Dalam sambutannya, 

Komut PTPN VI Rio Sarwono menyampaikan 

terkait masa depan milenial Jambi. 

82. 24 

August 

2022 

Suharto Bawa 

Rombongan FSPPP-SPSI 

Temui Langsung Komisi 9 

DPR RI dan Kemnaker 

Neutral Satu 

Juang 

Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, H 

Suharto MBA beserta rombongan, 

memboyong perwakilan FSPPP-SPSI Provinsi 

Bengkulu menemui secara langsung Komisi 9 

DPR RI dan Kementrian Ketenagakerjaan RI di 

Jakarta. Kedatangan rombongan di Komisi 9 

DPR RI disambut hangat oleh Wakil Ketua 

http://indonews.id/artikel/327117/Dihadiri-Wamenaker-PTPN-VI-Gelar-Seminar-Nasional-Sasar-Milenial-Jambi
http://indonews.id/artikel/327117/Dihadiri-Wamenaker-PTPN-VI-Gelar-Seminar-Nasional-Sasar-Milenial-Jambi
http://indonews.id/artikel/327117/Dihadiri-Wamenaker-PTPN-VI-Gelar-Seminar-Nasional-Sasar-Milenial-Jambi
http://indonews.id/artikel/327117/Dihadiri-Wamenaker-PTPN-VI-Gelar-Seminar-Nasional-Sasar-Milenial-Jambi
http://jambi.tribunnews.com/2022/08/24/di-hadapan-wakil-menteri-ketenagakerjaan-abdullah-sani-akui-pengangguran-di-jambi-tinggi
http://jambi.tribunnews.com/2022/08/24/di-hadapan-wakil-menteri-ketenagakerjaan-abdullah-sani-akui-pengangguran-di-jambi-tinggi
http://jambi.tribunnews.com/2022/08/24/di-hadapan-wakil-menteri-ketenagakerjaan-abdullah-sani-akui-pengangguran-di-jambi-tinggi
http://jambi.tribunnews.com/2022/08/24/di-hadapan-wakil-menteri-ketenagakerjaan-abdullah-sani-akui-pengangguran-di-jambi-tinggi
http://jambi.tribunnews.com/2022/08/24/di-hadapan-wakil-menteri-ketenagakerjaan-abdullah-sani-akui-pengangguran-di-jambi-tinggi
http://jambi.tribunnews.com/2022/08/24/di-hadapan-wakil-menteri-ketenagakerjaan-abdullah-sani-akui-pengangguran-di-jambi-tinggi
http://indonews.id/artikel/327119/Bahas-Masa-Depan-Milenial-Jambi-Wamenaker-Hadiri-Seminar-Nasional-Merah-Putih-PTPN-VI
http://indonews.id/artikel/327119/Bahas-Masa-Depan-Milenial-Jambi-Wamenaker-Hadiri-Seminar-Nasional-Merah-Putih-PTPN-VI
http://indonews.id/artikel/327119/Bahas-Masa-Depan-Milenial-Jambi-Wamenaker-Hadiri-Seminar-Nasional-Merah-Putih-PTPN-VI
http://indonews.id/artikel/327119/Bahas-Masa-Depan-Milenial-Jambi-Wamenaker-Hadiri-Seminar-Nasional-Merah-Putih-PTPN-VI
http://indonews.id/artikel/327119/Bahas-Masa-Depan-Milenial-Jambi-Wamenaker-Hadiri-Seminar-Nasional-Merah-Putih-PTPN-VI
http://satujuang.com/suharto-bawa-rombongan-fsppp-spsi-temui-langsung-komisi-9-dpr-ri-dan-kemnaker
http://satujuang.com/suharto-bawa-rombongan-fsppp-spsi-temui-langsung-komisi-9-dpr-ri-dan-kemnaker
http://satujuang.com/suharto-bawa-rombongan-fsppp-spsi-temui-langsung-komisi-9-dpr-ri-dan-kemnaker
http://satujuang.com/suharto-bawa-rombongan-fsppp-spsi-temui-langsung-komisi-9-dpr-ri-dan-kemnaker
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Komisi 9, Kurniasih mufidayati beserta 

rombongan. Dalam pertemuan yang juga 

dihadiri perwakilan Kementrian Tenaga Kerja 

tersebut, Ketua FSPPP-SPSI Provinsi Bengkulu 

menyampaikan secara langsung keinginan dari 

mereka kepada Komisi 9 DPR RI. Jakarta- 

Sebagai bentuk nyata tindak lanjut dari 

audiensi dengan Federasi Serikat Pekerja 

Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja 

Seluruh Indonesia (FSPPP-SPSI) Provinsi 

Bengkulu beberapa waktu yang lalu. 

83. 24 

August 

2022 

Pekerja Mau Dapat KPR 

Bunga Enteng? Begini 

Caranya 

Positive Detik Pekerja kini bisa mendapatkan fasilitas bunga 

kredit pemilikan rumah (KPR) ringan dari PT 

Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Ini adalah 

hasil kerjasama antara BTN dan BPJS 

Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek untuk 

menghadirkan manfaat layanan tambahan 

(MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) berbunga rendah. Direktur 

Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, 

untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan 

antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari 

realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai 

November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 

763 debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp1 

88,7 miliar. Melalui program ini, peserta BPJS 

Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas 

Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), 

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

84. 24 

August 

2022 

Enaknya Jadi Pekerja, 

Dapat KPR Berbunga 

Rendah dari BTN 

Positive Industry "Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri 

yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui 

pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka. 

Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru 

Koesmahargyo mengatakan, untuk program 

KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya 

cukup tinggi, hal ini terlihat dari realisasi KPR 

BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 

hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

http://finance.detik.com/properti/d-6252312/pekerja-mau-dapat-kpr-bunga-enteng-begini-caranya
http://finance.detik.com/properti/d-6252312/pekerja-mau-dapat-kpr-bunga-enteng-begini-caranya
http://finance.detik.com/properti/d-6252312/pekerja-mau-dapat-kpr-bunga-enteng-begini-caranya
http://www.industry.co.id/read/111836/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://www.industry.co.id/read/111836/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://www.industry.co.id/read/111836/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
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berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah 

menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

Pelayanan dari Bank BTN juga sangat 

membantu untuk mengarahkan berbagai 

persyaratan agar bisa terpenuhi. 

85. 24 

August 

2022 

Iriana Joko Widodo dan 

Wury Ma'ruf Amin Tinjau 

Pelaksanaan Tes IVA di 

Tangerang 

Positive Banten 

News 

Ibu Negara, Iriana Joko Widodo menyampaikan 

bahwa Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet 

Indonesia Maju (OASE KIM) akan kembali 

melakukan kegiatan sosial bersama-sama di 

berbagai bidang mulai dari pendidikan, 

kesehatan, hingga sosial budaya. Salah satunya 

adalah peninjauan pemeriksaan kesehatan IVA 

(inspeksi visual asam asetat) di PT KMK Global 

Sports, Kabupaten Tangerang, Rabu 

(24/8/2022). Sebelumnya, Iriana dan Wury 

Ma'ruf Amin beserta anggota OASE KIM 

meninjau pelaksanaan pemeriksaan tes IVA 

bagi 100 pegawai wanita PT KMK Global 

Sports. Saat pandemi, Iriana menjelaskan 

bahwa OASE KIM tetap aktif melakukan 

kegiatan sosial. 

86. 24 

August 

2022 

Iriana Jokowi dan 

Rombongan Tinjau 

Pemeriksaan IVA di 

Kabupaten Tangerang 

Positive Poskota Kegiatan yang diadakan di PT KMK Global 

Sports, Kabupaten Tangerang, Rabu 

(24/8/2022), juga dihadiri ibu-ibu dari 

Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet 

Indonesia Maju (OASE KIM), termasuk Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Iriana Joko 

Widodo bersama Ibu Wury Ma'ruf Amin 

meninjau pemeriksaan kesehatan IVA (inspeksi 

visual asam asetat) untuk mendeteksi kanker 

mulut rahim pada perempuan. Saat pandemi, 

Ibu Iriana menjelaskan bahwa OASE KIM tetap 

aktif melakukan kegiatan sosial. Namun, 

kegiatan tersebut tidak dilakukan secara 

bersamaan melainkan masing-masing bidang 

yaitu pengasuhan dan pendidikan karakter, 

peningkatan kualitas kesehatan, sosial dan 

budaya, Indonesia bersih, dan Indonesia hijau. 

http://www.bantennews.co.id/iriana-joko-widodo-dan-wury-maruf-amin-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://www.bantennews.co.id/iriana-joko-widodo-dan-wury-maruf-amin-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://www.bantennews.co.id/iriana-joko-widodo-dan-wury-maruf-amin-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://www.bantennews.co.id/iriana-joko-widodo-dan-wury-maruf-amin-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://poskota.co.id/2022/08/24/iriana-jokowi-dan-rombongan-tinjau-pemeriksaan-iva-di-kabupaten-tangerang
http://poskota.co.id/2022/08/24/iriana-jokowi-dan-rombongan-tinjau-pemeriksaan-iva-di-kabupaten-tangerang
http://poskota.co.id/2022/08/24/iriana-jokowi-dan-rombongan-tinjau-pemeriksaan-iva-di-kabupaten-tangerang
http://poskota.co.id/2022/08/24/iriana-jokowi-dan-rombongan-tinjau-pemeriksaan-iva-di-kabupaten-tangerang
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87. 24 

August 

2022 

Simak! Info Lowongan 

Kerja di PT Lion Super 

Indo Bagian Retail 

Management Trainee 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Tasikmal

aya 

PT Lion Super Indo sedang membuka lowongan 

kerja (loker). Bagian yang dibutuhkan dalam 

lowongan kerja PT Lion Super Indo adalah 

retail management trainee. Laki-laki maupun 

perempuan mendapatkan kesempatan yang 

sama untuk dapat melamar ke lowongan kerja 

PT Lion Super Indo. Terdapat beberapa 

kualifikasi yang berlaku di lowongan kerja PT 

Lion Super Indo, seperti dikutip PikiranRakyat-

Tasikmalaya.com dari Instagram @kemnaker. 

88. 24 

August 

2022 

Peserta BP Jamsostek 

Bisa Dapat KPR Bunga 

Rendah dari BTN 

Neutral Kompas "Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri 

yang saya impikan," ujar Pendik dalam 

keterangan resmi BTN, Rabu (24/8/2022). 

Pelayanan dari BTN juga sangat membantu 

untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar 

bisa terpenuhi. "Harga rumahnya sekitar Rp 

700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN 

dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu 

akan sangat sulit memiliki rumah saat ini," 

ungkap Yunia. Sementara itu, Direktur Utama 

BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, 

program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan 

antusiasnya cukup tinggi. 

89. 24 

August 

2022 

Enaknya jadi pekerja, 

BTN beri KPR berbunga 

rendah 

Positive Kabar 

Bisnis 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah 

menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

Salah satu pekerja yang antusias mendapatkan 

MLT berupa KPR berbunga rendah adalah 

Pendik Andriono. "Dengan bantuan dari BTN 

saya ikut mengambil KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki 

rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik 

saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id yang 

dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan Ida 

Fauziyah di Surabaya, Selasa (23/8). "Harga 

rumahnya sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat 

bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit 

memiliki rumah saat ini," kata Yunia. 

http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065350193/simak-info-lowongan-kerja-di-pt-lion-super-indo-bagian-retail-management-trainee
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065350193/simak-info-lowongan-kerja-di-pt-lion-super-indo-bagian-retail-management-trainee
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065350193/simak-info-lowongan-kerja-di-pt-lion-super-indo-bagian-retail-management-trainee
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065350193/simak-info-lowongan-kerja-di-pt-lion-super-indo-bagian-retail-management-trainee
http://www.kompas.com/homey/read/2022/08/24/173249676/peserta-bp-jamsostek-bisa-dapat-kpr-bunga-rendah-dari-btn
http://www.kompas.com/homey/read/2022/08/24/173249676/peserta-bp-jamsostek-bisa-dapat-kpr-bunga-rendah-dari-btn
http://www.kompas.com/homey/read/2022/08/24/173249676/peserta-bp-jamsostek-bisa-dapat-kpr-bunga-rendah-dari-btn
http://kabarbisnis.com/read/28114908/enaknya-jadi-pekerja-btn-beri-kpr-berbunga-rendah
http://kabarbisnis.com/read/28114908/enaknya-jadi-pekerja-btn-beri-kpr-berbunga-rendah
http://kabarbisnis.com/read/28114908/enaknya-jadi-pekerja-btn-beri-kpr-berbunga-rendah
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90. 24 

August 

2022 

Buka Pelatihan Milenial 

Bootcamp Batik Ecoprint, 

Bupati Hidayat Harap 

Keanekaragaman 

Tumbuhan Dapat 

Menjadi Ciri Khas 

Kepahiang 

Neutral Semarak 

Post 

"Saya berharap dengan keanekaragaman 

tumbuhan dapat menjadikan batik ecoprint 

memiliki ciri khas Kepahiang. Bupati Kepahiang 

Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid,MM, IPU membuka 

kegiatan pelatihan Milenial Bootcamp Batik 

Ecoprint yang diselenggarakan oleh dinas 

perindustrian dan tenaga kerja bekerjasama 

dengan balai besar vokasi dan produktivitas 

kementerian tenaga kerja Republik Indonesia. 

Rabu (24/08/2022). Hadir dalam pembukaan 

acara tersebut kepala balai besar vokasi dan 

produktivitas Herman Bija, Kepala 

Dinas/instansi, Kepala BLK Kepahiang, para 

Asisten, Ketua TP-PKK Kabupaten Kepahiang, 

sera Ketua KNPI. 

91. 24 

August 

2022 

Peringati Hut ke 75 

Kemnaker dan HUT RI ke 

77, Kemnaker Gelar 

Konser Kebangsaan 

Positive Progresn

ews.info 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun 

(HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan dan 

ke-77 Republik Indonesia, Kemnaker 

menggelar Konser Kebangsaan bertajuk 'Kerja 

untuk Kejayaan Bangsa'. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam 

sambutannya menyampaikan bahwa sejarah 

perjalanan Kemnaker hingga usianya yang 

mencapai umur 75 tahun ini sejatinya adalah 

sejarah kita bersama dalam merawat dan 

mengembangkan imajinasi kebangsaan 

Indonesia. Menaker mengatakan, melalui 

konser kebangsaan ini para pegawai di 

lingkungan Kemnaker akan selalu mengingat 

bahwa apa pun pekerjaan yang dilakukan 

adalah bagian dari proyek besar integrasi 

nasional, program besar integrasi bangsa. 

Bertempat di Ciputra Artpreneur Theater, 

Jakarta pada Selasa (23/8/2022), konser 

kebangsaan ini melibatkan sejumlah artis, 

seperti Twilite Orchestra-Addie MS, Fatin 

Sidqia, Joy Tobing, Shahnaz Soehartono, 

Twilite Chorus, Gita KDI, dan Woro Widowati. 

92. 24 

August 

2022 

Politeknik 

Ketenagakerjaan 

Mengadakan kegiatan 

Pengenalan Kehidupan 

Kampus Mahasiswa Baru 

Neutral Progresn

ews.info 

Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) 

mengadakan kegiatan Pengenalan Kehidupan 

Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB). "Dari 

PKKMB ini, teman-teman akan menemukan 

banyak hal berbeda dengan apa yang 

didapatkan ketika di SMA," ucap Sekjen 

http://semarakpost.com/2022/buka-pelatihan-milenial-bootcamp-batik-ecoprint-bupati-hidayat-harap-keanekaragaman-tumbuhan-dapat-menjadi-ciri-khas-kepahiang.html
http://semarakpost.com/2022/buka-pelatihan-milenial-bootcamp-batik-ecoprint-bupati-hidayat-harap-keanekaragaman-tumbuhan-dapat-menjadi-ciri-khas-kepahiang.html
http://semarakpost.com/2022/buka-pelatihan-milenial-bootcamp-batik-ecoprint-bupati-hidayat-harap-keanekaragaman-tumbuhan-dapat-menjadi-ciri-khas-kepahiang.html
http://semarakpost.com/2022/buka-pelatihan-milenial-bootcamp-batik-ecoprint-bupati-hidayat-harap-keanekaragaman-tumbuhan-dapat-menjadi-ciri-khas-kepahiang.html
http://semarakpost.com/2022/buka-pelatihan-milenial-bootcamp-batik-ecoprint-bupati-hidayat-harap-keanekaragaman-tumbuhan-dapat-menjadi-ciri-khas-kepahiang.html
http://semarakpost.com/2022/buka-pelatihan-milenial-bootcamp-batik-ecoprint-bupati-hidayat-harap-keanekaragaman-tumbuhan-dapat-menjadi-ciri-khas-kepahiang.html
http://semarakpost.com/2022/buka-pelatihan-milenial-bootcamp-batik-ecoprint-bupati-hidayat-harap-keanekaragaman-tumbuhan-dapat-menjadi-ciri-khas-kepahiang.html
http://progresnews.info/2022/08/24/8373
http://progresnews.info/2022/08/24/8373
http://progresnews.info/2022/08/24/8373
http://progresnews.info/2022/08/24/8373
http://progresnews.info/2022/08/24/8377
http://progresnews.info/2022/08/24/8377
http://progresnews.info/2022/08/24/8377
http://progresnews.info/2022/08/24/8377
http://progresnews.info/2022/08/24/8377
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Kemnaker Anwar Sanusi ketika memberikan 

sambutan secara virtual kegiatan Pengenalan 

Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 

Politeknik Ketenagakerjaan, Tahun Akademik 

2022-2023, di Jakarta, Rabu (24/8/2022). 

Dalam membantu mahasiswa baru beradaptasi 

dengan lingkungan baru sehingga membentuk 

cara pandang mahasiswa terhadap masa 

depan. Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menuturkan, 

kegiatan PKKMB ini merupakan wahana untuk 

mengenalkan dan memberikan bekal kepada 

para mahasiswa baru akan dinamika. 

93. 24 

August 

2022 

Peserta BP Jamsostek 

Kini Bisa Dapat Layanan 

KPR Berbunga Rendah - 

Pos Aceh 

Neutral Posaceh.

com 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) memberi manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah 

menjadi peserta BP Jamsostek. Layanan 

tambahan tersebut berupa Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) berbunga rendah. Direktur 

Utama BTN, Haru Koesmahargyo mengatakan, 

untuk program KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan, antusiasnya cukup tinggi. Hal 

ini terlihat dari realisasi KPR BPJS 

Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga 

Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai 

pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. 

94. 24 

August 

2022 

RAPP Raih 8 Kategori 

Penghargaan K3 Tahun 

2022 dari Kemenaker 

Positive Berita 

Intermez

o 

PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) 

kembali menerima delapan penghargaan dan 

tiga kategori penghargaan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 

Penghargaan tersebut diserahkan secara 

simbolis Gubernur Riau Syamsuar kepada 

perusahaan bagian dari grup APRIL ini, Selasa 

(23/8/2022) di Pekanbaru. RAPP dinilai telah 

menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3), 

Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 

dan COVID-19 di tempat kerja. Human 

Resources (HR) Manager RAPP, Elwan 

Jumandri mengatakan penghargaan tersebut 

merupakan wujud konsistensi RAPP dalam 

menjalankan peraturan K3 di wilayah 

perusahaan. 

http://posaceh.com/peserta-bp-jamsostek-kini-bisa-dapat-layanan-kpr-berbunga-rendah
http://posaceh.com/peserta-bp-jamsostek-kini-bisa-dapat-layanan-kpr-berbunga-rendah
http://posaceh.com/peserta-bp-jamsostek-kini-bisa-dapat-layanan-kpr-berbunga-rendah
http://posaceh.com/peserta-bp-jamsostek-kini-bisa-dapat-layanan-kpr-berbunga-rendah
http://www.beritaintermezo.com/read-500-11051-2022-08-24-rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker.html
http://www.beritaintermezo.com/read-500-11051-2022-08-24-rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker.html
http://www.beritaintermezo.com/read-500-11051-2022-08-24-rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker.html
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95. 24 

August 

2022 

Dana BSU 2022 Sudah 

Dialokasikan, Begini Alur 

Pencairan ke Rekening 

Pekerja 

Positive Ayo 

Bandung 

Kabar terbaru mengenai dana BSU 2022 sudah 

dialokasikan hingga alur pencairan ke rekening 

pekerja. Hingga saat ini banyak yang 

menanyakan jadwal penyaluran dana BSU 

2022 untuk pekerja atau buruh. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberi 

keterangan kepada 8,8 juta pekerja bahwa 

dana BSU 2022 sudah dialokasikan sebesar 

Rp8,8 triliun. Menaker sebagai penyalur 

menegaskan bahwa dana BSU 2022 

menggunakan dana penanganan Covid-19 dan 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang 

dikelola Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian. 

96. 24 

August 

2022 

Ibu Iriana dan Ibu Wury 

Tinjau Pelaksanaan Tes 

IVA di Tangerang 

Positive Baromet

erindone

sianews.

net 

Salah satunya adalah peninjauan pemeriksaan 

kesehatan IVA (inspeksi visual asam asetat) di 

PT KMK Global Sports, Kabupaten Tangerang, 

Rabu, 24 Agustus 2022. Ibu Iriana Joko Widodo 

menyampaikan bahwa Organisasi Aksi 

Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE 

KIM) akan kembali melakukan kegiatan sosial 

bersama-sama di berbagai bidang mulai dari 

pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. 

Saat pandemi, Ibu Iriana menjelaskan bahwa 

OASE KIM tetap aktif melakukan kegiatan 

sosial. Namun, kegiatan tersebut tidak 

dilakukan secara bersamaan melainkan 

masing-masing bidang yaitu pengasuhan dan 

pendidikan karakter, peningkatan kualitas 

kesehatan, sosial dan budaya, Indonesia 

bersih, dan Indonesia hijau.. 

97. 24 

August 

2022 

Wamen Ketenagakerjaan 

RI Beri Semangat Milineal 

Jambi di Seminar Merah 

Putih 

Positive Patunas Ratusan milienial terdiri dari Organisasi 

Kepemudaan (OKP) juga para mahasiswa yang 

tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa 

(BEM) se Provinsi Jambi menghadiri Seminar 

Merah Putih, Rabu 24 Agustus 2022 di Kenara 

Kafe. Mereka yang hadir pada seminar ini yaitu 

Wakil Menteri (Wamen) Ketenagakerjaan RI 

Afriansyah Noor sebagai narasumber, Wagub 

Jambi Abdullah Sani, Direktur PTVN IV, dan 

juga Ratu Munawaroh turut hadir sebagai 

tokoh masyarakat. Afriansyah mengatakan, 

bahwa dirinya merupakan Putra Jambi 

kelahiran TAC, sempat bersekolah di TK 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794254831/dana-bsu-2022-sudah-dialokasikan-begini-alur-pencairan-ke-rekening-pekerja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794254831/dana-bsu-2022-sudah-dialokasikan-begini-alur-pencairan-ke-rekening-pekerja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794254831/dana-bsu-2022-sudah-dialokasikan-begini-alur-pencairan-ke-rekening-pekerja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794254831/dana-bsu-2022-sudah-dialokasikan-begini-alur-pencairan-ke-rekening-pekerja
http://www.barometerindonesianews.net/2022/08/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau.html
http://www.barometerindonesianews.net/2022/08/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau.html
http://www.barometerindonesianews.net/2022/08/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau.html
http://patunas.co.id/wamen-ketenagakerjaan-ri-beri-semangat-milineal-jambi-di-seminar-merah-putih
http://patunas.co.id/wamen-ketenagakerjaan-ri-beri-semangat-milineal-jambi-di-seminar-merah-putih
http://patunas.co.id/wamen-ketenagakerjaan-ri-beri-semangat-milineal-jambi-di-seminar-merah-putih
http://patunas.co.id/wamen-ketenagakerjaan-ri-beri-semangat-milineal-jambi-di-seminar-merah-putih
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Adhyaksa, SD di Arizona, pindah ke Sumatra 

Selatan, lalu kembali lagi SMAN 4 Negeri 

Jambi. "Jadi saya alumni SMAN 4 Jambi, ada 

yang alumni SMAN 4 gak disini, coba catat 

namanya," tuturnya disambut tawa para 

peserta seminar. 

98. 24 

August 

2022 

Cara Mencairkan BPJS 

Ketenagakerjaan Online 

Lewat HP, Catat 2 Cara 

Mudah Ini! 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Diketahui, terdapat dua cara mencairkan saldo 

JHT BPJS Ketenagakerjaan secara online lewat 

HP, yakni melalui situs dan aplikasi. Syarat dan 

tata cara mencairkan saldo Rp10 juta dari JHT 

BPJS Ketenagakerjaan ini pada umumnya 

mengacu pada peraturan Permenaker No. 19 

Tahun 2015. Cara Mencairkan. Bagaimana cara 

mencairkan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan 

secara online lewat HP? 

99. 24 

August 

2022 

Ini Kata Wamen 

Ketenagakerjaan RI untuk 

Millennial Jambi di 

Seminar Merah Putih 

Neutral Jambiind

ependent

.co.id 

Ratusan milienial terdiri dari Organisasi 

Kepemudaan (OKP) juga para mahasiswa yang 

tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa 

(BEM) se Provinsi Jambi menghadiri Seminar 

Merah Putih, Rabu 24 Agustus 2022 di Kenara 

Kafe. Mereka yang hadir pada seminar ini yaitu 

Wakil Menteri (Wamen) Ketenagakerjaan RI 

Afriansyah Noor sebagai narasumber, Wagub 

Jambi Abdullah Sani, Direktur PTVN IV, dan 

juga Ratu Munawaroh turut hadir sebagai 

tokoh masyarakat. Afriansyah mengatakan, 

bahwa dirinya merupakan Putra Jambi 

kelahiran TAC, sempat bersekolah di TK 

Adhyaksa, SD di Arizona, pindah ke Sumatra 

Selatan, lalu kembali lagi SMAN 4 Negeri 

Jambi. "Jadi saya alumni SMAN 4 Jambi, ada 

yang alumni SMAN 4 gak disini, coba catat 

namanya," tuturnya disambut tawa para 

peserta seminar. 

100. 24 

August 

2022 

Info Loker Terbaru 

Agustus 2022, PT Bino 

Mitra Sejati Buka 

Lowongan Lulusan SMK, 

Cek Persyaratannya 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Bekasi 

Informasi lowongan kerja di PT Bino Mitra 

Sejati di bulan Agustus 2022 ini memiliki lokasi 

area di kota Balikpapan. Informasi lowongan 

kerja (loker) terbaru Agustus 2022 tersedia 

bagi Anda yang sedang mencari kesempatan 

untuk bekerja dan berkarir. PT Bino Mitra 

Sejati (BMS) atau biasa disebut Bantex sedang 

membuka lowongan kerja untuk yang berusia 

maksimal 35 tahun. Loker yang tersedia di PT 

Bino Mitra Sejati (Bantex) adalah Sales Area 

http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095351676/cara-mencairkan-bpjs-ketenagakerjaan-online-lewat-hp-catat-2-cara-mudah-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095351676/cara-mencairkan-bpjs-ketenagakerjaan-online-lewat-hp-catat-2-cara-mudah-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095351676/cara-mencairkan-bpjs-ketenagakerjaan-online-lewat-hp-catat-2-cara-mudah-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095351676/cara-mencairkan-bpjs-ketenagakerjaan-online-lewat-hp-catat-2-cara-mudah-ini
http://jambiindependent.disway.id/read/652519/ini-kata-wamen-ketenagakerjaan-ri-untuk-millennial-jambi-di-seminar-merah-putih
http://jambiindependent.disway.id/read/652519/ini-kata-wamen-ketenagakerjaan-ri-untuk-millennial-jambi-di-seminar-merah-putih
http://jambiindependent.disway.id/read/652519/ini-kata-wamen-ketenagakerjaan-ri-untuk-millennial-jambi-di-seminar-merah-putih
http://jambiindependent.disway.id/read/652519/ini-kata-wamen-ketenagakerjaan-ri-untuk-millennial-jambi-di-seminar-merah-putih
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125349562/info-loker-terbaru-agustus-2022-pt-bino-mitra-sejati-buka-lowongan-lulusan-smk-cek-persyaratannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125349562/info-loker-terbaru-agustus-2022-pt-bino-mitra-sejati-buka-lowongan-lulusan-smk-cek-persyaratannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125349562/info-loker-terbaru-agustus-2022-pt-bino-mitra-sejati-buka-lowongan-lulusan-smk-cek-persyaratannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125349562/info-loker-terbaru-agustus-2022-pt-bino-mitra-sejati-buka-lowongan-lulusan-smk-cek-persyaratannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125349562/info-loker-terbaru-agustus-2022-pt-bino-mitra-sejati-buka-lowongan-lulusan-smk-cek-persyaratannya
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dengan memiliki pengalaman di bidang sales 

atau yang relevan. 

101. 24 

August 

2022 

Kemenaker Bangkitkan 

Kreatifitas Generasi 

Milenial di Jambi dengan 

9 Program 

Positive Kumpara

n 

Wakil Menteri (Wamen) Ketenagakerjaan RI, 

Afriansyah Noor memberikan materi di 

Seminar Nasional Merah Putih dengan tema 

"Entrepreneur Generasi Milenial Indonesia 

yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri" yang 

berlangsung di Kenara Cafe, Kota Jambi, Rabu 

(24/8) sore. Sekilas, Afriansyah menjelaskan 

bahwa dirinya merupakan Putra Jambi 

kelahiran TAC, sempat bersekolah di TK 

Adhyaksa, SD di Arizona, pindah ke Sumatera 

Selatan (Sumatra Selatan), lalu kembali lagi 

SMAN 4 Jambi. "Jadi saya alumni SMAN 4 

Jambi, ada yang alumni SMAN 4 gak disini, 

coba catat namanya," tuturnya disambut tawa 

para peserta seminar. "Semoga ini bisa 

membangun Indonesia, khususnya membantu 

pembangunan di Provinsi Jambi. 

102. 24 

August 

2022 

Enaknya Jadi Pekerja, 

Dapat KPR Berbunga 

Rendah dari BTN - 

Economic Zone: Jurnal 

Berita Ekonomi Nasional 

Neutral Economic

zone.id 

ECONOMIC ZONE- SURABAYA : PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah 

menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

"Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri 

yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui 

pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh 

Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di 

Surabaya, Selasa (23/8). Sementara itu, 

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal 

ini terlihat dari realisasi KPR BPJS 

Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga 

Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai 

pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. Pelayanan 

dari Bank BTN juga sangat membantu untuk 

mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa 

terpenuhi. 

http://kumparan.com/jambikita/kemenaker-bangkitkan-kreatifitas-generasi-milenial-di-jambi-dengan-9-program-1yix9t8llfy
http://kumparan.com/jambikita/kemenaker-bangkitkan-kreatifitas-generasi-milenial-di-jambi-dengan-9-program-1yix9t8llfy
http://kumparan.com/jambikita/kemenaker-bangkitkan-kreatifitas-generasi-milenial-di-jambi-dengan-9-program-1yix9t8llfy
http://kumparan.com/jambikita/kemenaker-bangkitkan-kreatifitas-generasi-milenial-di-jambi-dengan-9-program-1yix9t8llfy
http://economiczone.id/read/2902/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://economiczone.id/read/2902/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://economiczone.id/read/2902/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://economiczone.id/read/2902/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
http://economiczone.id/read/2902/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn
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103. 24 

August 

2022 

Seminar Merah Putih 

Dinarasumberi Wamen 

Ketenagakerjaan 

Kelahiran TAC, Motivasi 

Milenial di Jambi 

Positive Jam 

Berita 

Afriansyah mengatakan bahwa dirinya 

merupakan Putra Jambi kelahiran TAC, sempat 

bersekolah di TK Adhyaksa, SD di Arizona, 

pindah ke Sumatra Selatan, lalu kembali lagi 

SMAN 4 Negeri Jambi. "Secara umum, jadi 

mereka (Milenial) kalau bisa membuat karya di 

Jambi, kenapa harus ke luar, kan begitu. 

Artinya Milenial lebih baik di Jambi dan 

berkontribusi ke daerah sendiri," ungkapnya. 

Sekjen BEM Universitas Muhammadiyah Jambi 

Candra mengatakan, dari acara ini sangat 

mempunyai dampak positif terhadap kaum 

milenial. 

104. 24 

August 

2022 

Kamboja Mulai Usut 

Perusahaan Investasi 

Bodong yang Pekerjakan 

WNI 

Negative Kumpara

n 

Kamboja. Menurutnya, jaringan itu berakar 

dari perusahaan China dengan bantuan 

pejabat Kamboja. Akibatnya, Kamboja 

dikatakan menutup mata dari tindak kriminal 

itu. Seiring kasus itu berkembang biak, 

Kamboja memutuskan untuk turun tangan. 

105. 24 

August 

2022 

Kemnaker Susun 

Kebijakan Perbaiki 

Ekosistem 

Ketenagakerjaan 

Positive Abadikini

.com 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor mengatakan, Kemnaker sebagai leading 

sector bidang sistem informasi pasar kerja dan 

pelatihan vokasi, telah menyusun terobosan 

sebagai kebijakan untuk memperbaiki 

ekosistem ketenagakerjaan secara 

keseluruhan. "Melalui kolaborasi revitalisasi di 

bidang vokasi, pemerintah menargetkan untuk 

segera meningkatkan kompetensi angkatan 

kerja khususnya generasi muda," kata 

Afriansyah Noor saat memberikan sambutan 

pada acara Anugerah Educator Award 2022 

yang mengambil tema Menjadi Guru dan 

Tenaga Pendidik Adaptif di Era Digital, di 

Jakarta, Selasa (23/8/2022). Wamenaker 

menjelaskan, untuk menyiapkan kebutuhan 

kompetensi SDM kedepan, pemerintah telah 

membuat grand design secara komprehensif 

melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 

2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi 

dan Pelatihan Vokasi. "Revitalisasi ini 

mencakup semua aspek, dimulai dari reformasi 

kelembagaan, SDM, serta jaminan mutu 

melalui akreditasi dan sertifikasi yang 

http://jamberita.com/read/2022/08/24/5974751/seminar-merah-putih-dinarasumberi-wamen-ketenagakerjaan-kelahiran-tac-motivasi-milenial-di-jambi-
http://jamberita.com/read/2022/08/24/5974751/seminar-merah-putih-dinarasumberi-wamen-ketenagakerjaan-kelahiran-tac-motivasi-milenial-di-jambi-
http://jamberita.com/read/2022/08/24/5974751/seminar-merah-putih-dinarasumberi-wamen-ketenagakerjaan-kelahiran-tac-motivasi-milenial-di-jambi-
http://jamberita.com/read/2022/08/24/5974751/seminar-merah-putih-dinarasumberi-wamen-ketenagakerjaan-kelahiran-tac-motivasi-milenial-di-jambi-
http://jamberita.com/read/2022/08/24/5974751/seminar-merah-putih-dinarasumberi-wamen-ketenagakerjaan-kelahiran-tac-motivasi-milenial-di-jambi-
http://kumparan.com/kumparannews/kamboja-mulai-usut-perusahaan-investasi-bodong-yang-pekerjakan-wni-1yiw5yFxAhQ
http://kumparan.com/kumparannews/kamboja-mulai-usut-perusahaan-investasi-bodong-yang-pekerjakan-wni-1yiw5yFxAhQ
http://kumparan.com/kumparannews/kamboja-mulai-usut-perusahaan-investasi-bodong-yang-pekerjakan-wni-1yiw5yFxAhQ
http://kumparan.com/kumparannews/kamboja-mulai-usut-perusahaan-investasi-bodong-yang-pekerjakan-wni-1yiw5yFxAhQ
http://www.abadikini.com/2022/08/24/kemnaker-susun-kebijakan-perbaiki-ekosistem-ketenagakerjaan
http://www.abadikini.com/2022/08/24/kemnaker-susun-kebijakan-perbaiki-ekosistem-ketenagakerjaan
http://www.abadikini.com/2022/08/24/kemnaker-susun-kebijakan-perbaiki-ekosistem-ketenagakerjaan
http://www.abadikini.com/2022/08/24/kemnaker-susun-kebijakan-perbaiki-ekosistem-ketenagakerjaan


 

57 

 

berkolaborasi dengan semua stakeholder," ujar 

Sekjen Partai Bulan Bintang itu. 

106. 24 

August 

2022 

Kamboja Mulai Usut 

Perusahaan Investasi 

Bodong yang Pekerjakan 

WNI 

Negative Sejenak.o

nline 

KBRI Phnom Penh mengatakan, Kamboja telah 

mulai mengusut perusahaan-perusahaan yang 

memperkerjakan Warga Negara Indonesia 

(WNI) korban penyelundupan pada Rabu 

(24/8). Menurutnya, jaringan itu berakar dari 

perusahaan China dengan bantuan pejabat 

Kamboja. Akibatnya, Kamboja dikatakan 

menutup mata dari tindak kriminal itu. Seiring 

kasus itu berkembang biak, Kamboja 

memutuskan untuk turun tangan. 

107. 24 

August 

2022 

Pedoman Keselamatan 

dan Kesehatan Tempat 

Kerja 

Positive Idx 

Channel 

IDX CHANNEL- Pemerintah meminta lebih 

banyak perusahaan untuk melaksanakan 

sistem manajemen keselamatan, dan 

kesehatan kerja, untuk lindungi pekerja dan 

meningkatkan produktivitas kerja. Lebih lanjut 

kementerian tenaga kerja telah memberikan 

penghargaan sistem manajemen keselamatan, 

dan kesehatan kerja kepada 2004 perusahaan 

di tahun ini. 

108. 24 

August 

2022 

Enaknya Jadi Pekerja, 

Dapat KPR Berbunga 

Rendah dari BTN 

Positive Sindo 

News 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau 

BTN berkolaborasi dengan BPJS 

Ketenagakerjaan ( BP Jamsostek ) 

menghadirkan manfaat layanan tambahan 

(MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) berbunga rendah. "Dengan 

bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR 

MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya 

dapat memiliki rumah sendiri yang saya 

impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara 

Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri 

Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa 

(23/8). Pelayanan dari Bank BTN juga sangat 

membantu untuk mengarahkan berbagai 

persyaratan agar bisa terpenuhi. "Harga 

rumahnya sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat 

bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit 

memiliki rumah saat ini," kata Yunia. 

http://sejenak.online/berita/hot/kamboja-mulai-usut-perusahaan-investasi-bodong-yang-pekerjakan-wni
http://sejenak.online/berita/hot/kamboja-mulai-usut-perusahaan-investasi-bodong-yang-pekerjakan-wni
http://sejenak.online/berita/hot/kamboja-mulai-usut-perusahaan-investasi-bodong-yang-pekerjakan-wni
http://sejenak.online/berita/hot/kamboja-mulai-usut-perusahaan-investasi-bodong-yang-pekerjakan-wni
http://www.idxchannel.com/idxc-live/video-1/pedoman-keselamatan-dan-kesehatan-tempat-kerja
http://www.idxchannel.com/idxc-live/video-1/pedoman-keselamatan-dan-kesehatan-tempat-kerja
http://www.idxchannel.com/idxc-live/video-1/pedoman-keselamatan-dan-kesehatan-tempat-kerja
http://ekbis.sindonews.com/read/865691/178/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn-1661350096
http://ekbis.sindonews.com/read/865691/178/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn-1661350096
http://ekbis.sindonews.com/read/865691/178/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn-1661350096
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109. 24 

August 

2022 

Kementerian Akan 

Revitalisasi 13 Pusat 

Pelatihan 

Positive Idx 

Channel 

IDX CHANNEL- Kementerian tenaga kerja 

menyatakan anggaran sampai dengan Rp2 

triliun, diperlukan untuk revitalisasi 13 pusat 

pelatihan sampai 2024. Untuk mendukung ini, 

kementerian akan meminta pinjaman, salah 

satunya dari Bank Dunia. 

110. 24 

August 

2022 

Simak! Info Lowongan 

Kerja Balikpapan: PT Bino 

Mitra Sejati (Bantex), 

Bagian Sales! 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Tasikmal

aya 

Pelamar yang direkrut oleh PT Bino Mitra Sejati 

akan ditempatkan kerja di Balikpapan. Anda 

dapat mengirimkan surat lamaran, CV, transkip 

nilai, dan ijazah terakhir ke 

joinbantex@gmail.com. Dengan Subjek: Sales 

Area (BALIKPAPAN)- Nama lengkap. PT Bino 

Mitra Sejati (BMS) atau Bantex, saat ini sedang 

membuka peluang untuk mengisi posisi yang 

tersedia. PT Bino Mitra Sejati membutuhkan 

karyawan bagian sales. 

111. 24 

August 

2022 

Info Lowongan Kerja di 

PT Lion Super Indo Posisi 

Buyer Supervisor, Simak! 

9 Kualifikasi yang Berlaku 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Tasikmal

aya 

PT Lion Super Indo sedang membuka peluang 

bagi kamu sedang mencari lowongan kerja 

(loker). Posisi yang dibutuhkan oleh PT Lion 

Super Indo adalah karyawan buyer supervisor. 

Terdapat sembilan kualifikasi yang berlaku di 

PT Lion Super Indo bagian buyer supervisor, 

sebagaimana dikutip PikiranRakyat-

Tasikmalaya.com dari akun media sosial 

Instagram @kemnaker. Adapun kualifikasi 

yang harus dipenuhi oleh PT Lion Super Indo, 

yaitu sebagai berikut:. 

112. 24 

August 

2022 

Halo Warga Jawa Barat 

Catat Tanggalnya, Ada 

4000 Lowongan Kerja 

dari 58 Perusahaan di Job 

Fair Online 

Neutral Inilah 

Koran 

Pasalnya, ada 4000 lowongan kerja yang 

disediakan dalam kegiatan Job Fair Online 

Disnaker Jawa Barat, 23 hingga 25 Agustus 

2022. Sebanyak 4000 lowongan kerja tersebut 

tersebar di 58 perusahaan yang turut ambil 

bagian dalam kegiatan Job Fair Online Disnaker 

Jawa Barat. Menurut Rachmat Taufik Garsadi, 

ada 58 perusahaan asal Jawa Barat turut serta 

dengan kebutuhan 4000 lowongan kerja, pada 

job fair kali ini. Kabar baik datang bagi warga 

Jawa Barat khususnya para pencari kerja. 

113. 24 

August 

2022 

Wamen Ketenagakerjaan 

RI Bangun Generasi 

Muda Kembangkan Diri 

Agar Kreatif & Inovatif 

Positive Akses 

Jambi 

Turut hadir dalam seminar ini yaitu, Wamen 

Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor sebagai 

narasumber, Wakil Gubernur Jambi Abdullah 

Sani, Direktur PTPN VI juga Ratu Munawaroh 

turut hadir sebagai tokoh masyarakat. Wakil 

http://www.idxchannel.com/idxc-live/video-1/kementerian-akan-revitalisasi-13-pusat-pelatihan
http://www.idxchannel.com/idxc-live/video-1/kementerian-akan-revitalisasi-13-pusat-pelatihan
http://www.idxchannel.com/idxc-live/video-1/kementerian-akan-revitalisasi-13-pusat-pelatihan
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065351696/simak-info-lowongan-kerja-balikpapan-pt-bino-mitra-sejati-bantex-bagian-sales
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065351696/simak-info-lowongan-kerja-balikpapan-pt-bino-mitra-sejati-bantex-bagian-sales
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065351696/simak-info-lowongan-kerja-balikpapan-pt-bino-mitra-sejati-bantex-bagian-sales
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065351696/simak-info-lowongan-kerja-balikpapan-pt-bino-mitra-sejati-bantex-bagian-sales
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065350459/info-lowongan-kerja-di-pt-lion-super-indo-posisi-buyer-supervisor-simak-9-kualifikasi-yang-berlaku
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065350459/info-lowongan-kerja-di-pt-lion-super-indo-posisi-buyer-supervisor-simak-9-kualifikasi-yang-berlaku
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065350459/info-lowongan-kerja-di-pt-lion-super-indo-posisi-buyer-supervisor-simak-9-kualifikasi-yang-berlaku
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065350459/info-lowongan-kerja-di-pt-lion-super-indo-posisi-buyer-supervisor-simak-9-kualifikasi-yang-berlaku
http://www.inilahkoran.com/halo-warga-jabar-catat-tanggalnya-ada-4000-lowongan-kerja-dari-58-perusahaan-di-job-fair-online
http://www.inilahkoran.com/halo-warga-jabar-catat-tanggalnya-ada-4000-lowongan-kerja-dari-58-perusahaan-di-job-fair-online
http://www.inilahkoran.com/halo-warga-jabar-catat-tanggalnya-ada-4000-lowongan-kerja-dari-58-perusahaan-di-job-fair-online
http://www.inilahkoran.com/halo-warga-jabar-catat-tanggalnya-ada-4000-lowongan-kerja-dari-58-perusahaan-di-job-fair-online
http://www.inilahkoran.com/halo-warga-jabar-catat-tanggalnya-ada-4000-lowongan-kerja-dari-58-perusahaan-di-job-fair-online
http://aksesjambi.com/news/24/08/2022/wamen-ketenagakerjaan-ri-bangun-generasi-muda-kembangkan-diri-agar-kreatif-inovatif
http://aksesjambi.com/news/24/08/2022/wamen-ketenagakerjaan-ri-bangun-generasi-muda-kembangkan-diri-agar-kreatif-inovatif
http://aksesjambi.com/news/24/08/2022/wamen-ketenagakerjaan-ri-bangun-generasi-muda-kembangkan-diri-agar-kreatif-inovatif
http://aksesjambi.com/news/24/08/2022/wamen-ketenagakerjaan-ri-bangun-generasi-muda-kembangkan-diri-agar-kreatif-inovatif
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Menteri (Wamen) Ketenagakerjaan RI, 

Afriansyah Noor memberikan materi di 

Seminar Nasional Merah Putih dengan tema 

"Entrepreneur Generasi Milenial Indonesia 

yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri" yang 

berlangsung di Kenara Cafe, Kota Jambi, Rabu 

(24/08/2022) sore. Sekilas, Afriansyah 

menjelaskan bahwa dirinya merupakan Putra 

Jambi kelahiran TAC, sempat bersekolah di TK 

Adhyaksa, SD di Arizona, pindah ke Sumatera 

Selatan (Sumatra Selatan), lalu kembali lagi 

SMAN 4 Jambi. "Jadi saya alumni SMAN 4 

Jambi, ada yang alumni SMAN 4 gak disini, 

coba catat namanya," tuturnya disambut tawa 

para peserta seminar. 

114. 24 

August 

2022 

Sejumlah Artis 

Meriahkan Konser 

Kebangsaan Kemnaker 

Positive Suara.co

m 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun 

(HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan dan 

ke-77 Republik Indonesia, Kemnaker 

menggelar Konser Kebangsaan bertajuk 'Kerja 

untuk Kejayaan Bangsa di Ciputra Artpreneur 

Theater, Jakarta Selasa (23/8/2022). Sejumlah 

artis dan musisi terlibat dalam konser 

kebangsaan seperti Twilite Orchestra-Addie 

MS, Fatin Sidqia, Joy Tobing, Shahnaz 

Soehartono, Twilite Chorus, Gita KDI, dan 

Woro Widowati. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah mengatakan bahwa sejarah 

perjalanan Kemnaker hingga usianya yang 

mencapai umur 75 tahun ini sejatinya adalah 

sejarah kita bersama dalam merawat dan 

mengembangkan imajinasi kebangsaan 

Indonesia. Ida menambahkan lewat konser 

kebangsaan ini para pegawai di lingkungan 

Kemnaker akan selalu mengingat bahwa apa 

pun pekerjaan yang dilakukan adalah bagian 

dari proyek besar integrasi nasional, program 

besar integrasi bangsa. 

115. 24 

August 

2022 

Sejumlah Artis 

Meriahkan Konser 

Kebangsaan Kemnaker 

Positive Smkn6sb

y 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun 

(HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan dan 

ke-77 Republik Indonesia, Kemnaker 

menggelar Konser Kebangsaan bertajuk 'Kerja 

untuk Kejayaan Bangsa di Ciputra Artpreneur 

Theater, Jakarta Selasa (23/8/2022). Sejumlah 

artis dan musisi terlibat dalam konser 

http://metro.suara.com/read/2022/08/24/184152/sejumlah-artis-meriahkan-konser-kebangsaan-kemnaker
http://metro.suara.com/read/2022/08/24/184152/sejumlah-artis-meriahkan-konser-kebangsaan-kemnaker
http://metro.suara.com/read/2022/08/24/184152/sejumlah-artis-meriahkan-konser-kebangsaan-kemnaker
http://news.smkn6sby.sch.id/sejumlah-artis-meriahkan-konser-kebangsaan-kemnaker
http://news.smkn6sby.sch.id/sejumlah-artis-meriahkan-konser-kebangsaan-kemnaker
http://news.smkn6sby.sch.id/sejumlah-artis-meriahkan-konser-kebangsaan-kemnaker
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kebangsaan seperti Twilite Orchestra-Addie 

MS, Fatin Sidqia, Joy Tobing, Shahnaz 

Soehartono, Twilite Chorus, Gita KDI, dan 

Woro Widowati. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah mengatakan bahwa sejarah 

perjalanan Kemnaker hingga usianya yang 

mencapai umur 75 tahun ini sejatinya adalah 

sejarah kita bersama dalam merawat dan 

mengembangkan imajinasi kebangsaan 

Indonesia. Ida menambahkan lewat konser 

kebangsaan ini para pegawai di lingkungan 

Kemnaker akan selalu mengingat bahwa apa 

pun pekerjaan yang dilakukan adalah bagian 

dari proyek besar integrasi nasional, program 

besar integrasi bangsa. 

116. 24 

August 

2022 

Kemnaker Gelar Konser 

Kebangsaan 'Kerja 

Neutral Bisnistod

ay.co.id 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun 

(HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan dan 

ke-77 Republik Indonesia, Kemnaker 

menggelar Konser Kebangsaan bertajuk 'Kerja 

untuk Kejayaan Bangsa'. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam 

sambutannya menyampaikan bahwa sejarah 

perjalanan Kemnaker hingga usianya yang 

mencapai umur 75 tahun ini sejatinya adalah 

sejarah kita bersama dalam merawat dan 

mengembangkan imajinasi kebangsaan 

Indonesia. Menaker mengatakan, melalui 

konser kebangsaan ini para pegawai di 

lingkungan Kemnaker akan selalu mengingat 

bahwa apa pun pekerjaan yang dilakukan 

adalah bagian dari proyek besar integrasi 

nasional, program besar integrasi bangsa. 

Bertempat di Ciputra Artpreneur Theater, 

Jakarta pada Selasa (23/8/2022), konser 

kebangsaan ini melibatkan sejumlah artis, 

seperti Twilite Orchestra-Addie MS, Fatin 

Sidqia, Joy Tobing, Shahnaz Soehartono, 

Twilite Chorus, Gita KDI, dan Woro Widowati. 

117. 24 

August 

2022 

Sekjen Kemnaker : 

PKKMB Polteknaker 

Upaya Bentuk Cara 

Pandang Mahasiswa 

Neutral Suara.co

m 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan 

bahwa kegiatan Pengenalan Kehidupan 

Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Politeknik 

Ketenagakerjaan (Polteknaker)merupakan 

wahana untuk mengenalkan dan memberikan 

http://bisnistoday.co.id/kemnaker-gelar-konser-kebangsaan-kerja
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-gelar-konser-kebangsaan-kerja
http://metro.suara.com/read/2022/08/24/184955/sekjen-kemnaker-pkkmb-polteknaker-upaya-bentuk-cara-pandang-mahasiswa
http://metro.suara.com/read/2022/08/24/184955/sekjen-kemnaker-pkkmb-polteknaker-upaya-bentuk-cara-pandang-mahasiswa
http://metro.suara.com/read/2022/08/24/184955/sekjen-kemnaker-pkkmb-polteknaker-upaya-bentuk-cara-pandang-mahasiswa
http://metro.suara.com/read/2022/08/24/184955/sekjen-kemnaker-pkkmb-polteknaker-upaya-bentuk-cara-pandang-mahasiswa
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bekal kepada para mahasiswa baru akan 

dinamika perkuliahan. Politeknik 

Ketenagakerjaan (Polteknaker) mengadakan 

kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus 

Mahasiswa Baru (PKKMB). Hal tersebut 

disampaikannya saat memberikan sambutan 

secara virtual kegiatan Pengenalan Kehidupan 

Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Politeknik 

Ketenagakerjaan, Tahun Akademik 2022-2023, 

di Jakarta, Rabu (24/8/2022). Anwar 

memandang PKKMB membantu mahasiswa 

baru beradaptasi dengan lingkungan baru 

sehingga membentuk cara pandang mahasiswa 

terhadap masa depan. 

118. 24 

August 

2022 

Ibu Negara Kunjungi 

Pemeriksaan Kesehatan 

IVA di Tangerang 

Positive Satu 

Harapan 

TANGERANG, SAT5UHARAPAN.COM-

Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet 

Indonesia Maju (OASE KIM) akan kembali 

melakukan kegiatan sosial bersama-sama di 

bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial 

budaya. Salah satunya adalah peninjauan 

pemeriksaan kesehatan IVA (inspeksi visual 

asam asetat) di PT KMK Global Sports, 

Kabupaten Tangerang, Rabu, 24 Agustus 2022. 

Ibu Iriana Joko Widodo menyampaikan bahwa 

OASE KIM tetap aktif melakukan kegiatan 

sosial. Namun, kegiatan tersebut tidak 

dilakukan secara bersamaan melainkan 

masing-masing bidang yaitu pengasuhan dan 

pendidikan karakter, peningkatan kualitas 

kesehatan, sosial dan budaya, Indonesia 

bersih, dan Indonesia hijau. 

119. 24 

August 

2022 

Datangi Kemenaker, 

SBMI Dialogkan Hasil 

Studi Respons 

Pemerintah dan ASEAN 

Lindungi BMI Terdampak 

COVID-19 

Positive Prosiar.c

om 

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) 

menggelar audiensi dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

(Kemenaker RI), pada 23 Agustus 2022, untuk 

mendialogkan hasil studi tentang respons 

Pemerintah RI dan negara-negara ASEAN 

dalam melindungi BMI yang terdampak COVID-

19. Perwakilan SBMI, Ade Herlina dan Yohanes 

Lature kemudian membacakan 7 rekomendasi 

untuk ASEAN, 11 rekomendasi untuk pemberi 

kerja, dan 10 rekomendasi untuk pemerintah 

negara tujuan BMI di ASEAN sebagaimana 

tertulis dalam dokumen Kertas Posisi berjudul 

http://www.satuharapan.com/read-detail/read/ibu-negara-kunjungi-pemeriksaan-kesehatan-iva-di-tangerang
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/ibu-negara-kunjungi-pemeriksaan-kesehatan-iva-di-tangerang
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/ibu-negara-kunjungi-pemeriksaan-kesehatan-iva-di-tangerang
http://prosiar.com/datangi-kemenaker-sbmi-dialogkan-hasil-studi-respons-pemerintah-dan-asean-lindungi-bmi-terdampak-covid-19
http://prosiar.com/datangi-kemenaker-sbmi-dialogkan-hasil-studi-respons-pemerintah-dan-asean-lindungi-bmi-terdampak-covid-19
http://prosiar.com/datangi-kemenaker-sbmi-dialogkan-hasil-studi-respons-pemerintah-dan-asean-lindungi-bmi-terdampak-covid-19
http://prosiar.com/datangi-kemenaker-sbmi-dialogkan-hasil-studi-respons-pemerintah-dan-asean-lindungi-bmi-terdampak-covid-19
http://prosiar.com/datangi-kemenaker-sbmi-dialogkan-hasil-studi-respons-pemerintah-dan-asean-lindungi-bmi-terdampak-covid-19
http://prosiar.com/datangi-kemenaker-sbmi-dialogkan-hasil-studi-respons-pemerintah-dan-asean-lindungi-bmi-terdampak-covid-19
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Mendesak Negara-negara ASEAN untuk 

Meningkatkan Pelindungan BMI dari Dampak 

Pandemi COVID-19. Menanggapi hasil temuan 

dan rekomendasi yang disampaikan SBMI, 

Rendra Setiawan mengapresiasi hasil studi 

SBMI dan menyampaikan komitmennya untuk 

menindaklanjuti rekomendasi yang 

disampaikan, termasuk mendorong adanya 

kerja sama Pemerintah RI dengan negara 

tujuan BMI di ASEAN. Delegasi SBMI diterima 

langsung oleh Direktur Bina Penempatan dan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

Kemenaker RI, Rendra Setiawan. 

120. 24 

August 

2022 

Menaker Dampingi Ibu 

Negara Tinjau 

Pelaksanaan Tes IVA di 

Tangerang 

Positive Pewartas

atu.com 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mendampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo 

dan Istri Wakil Presiden, Wury Estu Handayani 

Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan 

pemeriksaan tes IVA kepada 500 pekerja 

perempuan di Kabupaten Tangerang, Banten, 

Kamis (24/8/2022). Menaker menyatakan 

bahwa penyelenggaraan pemeriksaan tes IVA 

ini sebagai wujud nyata program aksi 

kepedulian terhadap pekerja perempuan. 

"Untuk itu sosialisasi dan pemeriksaaan secara 

berkala harus dilakukan," kata Menaker. 

Menurut Menaker, dengan dilakukan 

pemeriksaan tes IVA, kesehatan pekerja 

perempuan tetap terjaga dan juga akan 

berdampak pada peningkatan produktivitas 

kerja. 

121. 24 

August 

2022 

SBMI Dialogkan Hasil 

Studi ke Kemenaker 

mengenai Respons 

Pemerintah dan ASEAN 

dalam Melindungi BMI 

Terdampak COVID-19 

Positive Jatim 

Aktual 

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) 

menggelar audiensi dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

(Kemenaker RI), pada 23 Agustus 2022, untuk 

mendialogkan hasil studi tentang respons 

Pemerintah RI dan negara-negara ASEAN 

dalam melindungi BMI yang terdampak COVID-

19. Perwakilan SBMI, Ade Herlina dan Yohanes 

Lature kemudian membacakan 7 rekomendasi 

untuk ASEAN, 11 rekomendasi untuk pemberi 

kerja, dan 10 rekomendasi untuk pemerintah 

negara tujuan BMI di ASEAN sebagaimana 

tertulis dalam dokumen Kertas Posisi berjudul 

Mendesak Negara-negara ASEAN untuk 

http://pewartasatu.com/menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://pewartasatu.com/menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://pewartasatu.com/menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://pewartasatu.com/menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://jatimaktual.com/2022/08/24/sbmi-dialogkan-hasil-studi-ke-kemenaker-mengenai-respons-pemerintah-dan-asean-dalam-melindungi-bmi-terdampak-covid-19
http://jatimaktual.com/2022/08/24/sbmi-dialogkan-hasil-studi-ke-kemenaker-mengenai-respons-pemerintah-dan-asean-dalam-melindungi-bmi-terdampak-covid-19
http://jatimaktual.com/2022/08/24/sbmi-dialogkan-hasil-studi-ke-kemenaker-mengenai-respons-pemerintah-dan-asean-dalam-melindungi-bmi-terdampak-covid-19
http://jatimaktual.com/2022/08/24/sbmi-dialogkan-hasil-studi-ke-kemenaker-mengenai-respons-pemerintah-dan-asean-dalam-melindungi-bmi-terdampak-covid-19
http://jatimaktual.com/2022/08/24/sbmi-dialogkan-hasil-studi-ke-kemenaker-mengenai-respons-pemerintah-dan-asean-dalam-melindungi-bmi-terdampak-covid-19
http://jatimaktual.com/2022/08/24/sbmi-dialogkan-hasil-studi-ke-kemenaker-mengenai-respons-pemerintah-dan-asean-dalam-melindungi-bmi-terdampak-covid-19
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Meningkatkan Pelindungan BMI dari Dampak 

Pandemi COVID-19. Menanggapi hasil temuan 

dan rekomendasi yang disampaikan SBMI, 

Rendra Setiawan mengapresiasi hasil studi 

SBMI dan menyampaikan komitmennya untuk 

menindaklanjuti rekomendasi yang 

disampaikan, termasuk mendorong adanya 

kerja sama Pemerintah RI dengan negara 

tujuan BMI di ASEAN. Delegasi SBMI diterima 

langsung oleh Direktur Bina Penempatan dan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

Kemenaker RI, Rendra Setiawan. 

122. 24 

August 

2022 

Wamenaker Jadi 

Narasumber Seminar 

Nasional Merah Putih di 

Jambi 

Neutral Metroja

mbi.com 

Seminar tersebut juga dihadiri oleh Wakil 

Gubernur Jambi Abdullah Sani, Direktur PTPN 6 

Jambi, Dinas Ketenagaan Provinsi Jambi, Dinas 

Perkebunanan serta undangan lainnya. 

Komisaris Utama PTPN 6 Jambi, Rio Sarwono 

mengatakan, potensi mileneal di Jambi sangat 

besar, untuk itu harus memperhatikan 

mileneal karena akan memgahadapai ledakan 

demografi. Wakil Gubernur Jambi, Abdullah 

Sani dalam sambutannya mengatakan sangat 

mengapresiasi seminar tersebut, agar milenial 

bisa bersanging di dunia kerja. "Dari Gubernur 

Jambi diketahui ada beberapa pesantren yang 

mengajukan BLK komunitas untuk 

dikerjasamakan dengan Kemenaker," 

imbuhnya. 

123. 24 

August 

2022 

Gandeng BP Jamsostek, 

BTN Kasih KPR Berbunga 

Rendah untuk Pekerja 

Neutral Warta 

Ekonomi 

Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru 

Koesmahargyo mengatakan, untuk program 

KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya 

cukup tinggi, hal ini terlihat dari realisasi KPR 

BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 

hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah 

menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

"Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri 

http://www.metrojambi.com/read/2022/08/24/72986/wamenaker-jadi-narasumber-seminar-nasional-merah-putih-di-jambi
http://www.metrojambi.com/read/2022/08/24/72986/wamenaker-jadi-narasumber-seminar-nasional-merah-putih-di-jambi
http://www.metrojambi.com/read/2022/08/24/72986/wamenaker-jadi-narasumber-seminar-nasional-merah-putih-di-jambi
http://www.metrojambi.com/read/2022/08/24/72986/wamenaker-jadi-narasumber-seminar-nasional-merah-putih-di-jambi
http://wartaekonomi.co.id/read438757/gandeng-bp-jamsostek-btn-kasih-kpr-berbunga-rendah-untuk-pekerja
http://wartaekonomi.co.id/read438757/gandeng-bp-jamsostek-btn-kasih-kpr-berbunga-rendah-untuk-pekerja
http://wartaekonomi.co.id/read438757/gandeng-bp-jamsostek-btn-kasih-kpr-berbunga-rendah-untuk-pekerja
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yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui 

pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh 

Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di 

Surabaya, Selasa (23/8/2022). "Harga 

rumahnya sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat 

bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit 

memiliki rumah saat ini," kata Yunia. 

124. 24 

August 

2022 

PKKMB Polteknaker, 

Membentuk Cara 

Pandang Mahasiswa Baru 

Terhadap Masa Depan 

Neutral Pewartas

atu.com 

Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) 

mengadakan kegiatan Pengenalan Kehidupan 

Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB). "Dari 

PKKMB ini, teman-teman akan menemukan 

banyak hal berbeda dengan apa yang 

didapatkan ketika di SMA," ucap Sekjen 

Kemnaker Anwar Sanusi ketika memberikan 

sambutan secara virtual kegiatan Pengenalan 

Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 

Politeknik Ketenagakerjaan, Tahun Akademik 

2022-2023, di Jakarta, Rabu (24/8/2022). 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menuturkan, 

kegiatan PKKMB ini merupakan wahana untuk 

mengenalkan dan memberikan bekal kepada 

para mahasiswa baru akan dinamika 

perkuliahan. Anwar Sanusi menjelaskan, 

melalui PKKMB diharapkan mahasiswa baru 

Poltenaker dapat melewati proses transisi 

menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, 

serta katalis dalam proses adaptasi dengan 

lingkungan baru di perguruan tinggi. 

125. 24 

August 

2022 

Info Loker Terbaru 

Agustus 2022: PT Jotun 

Indonesia Buka 1 

Lowongan, Simak 

Deskripsi Pekerjaanya 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Bekasi 

PT Jotun Indonesia buka satu lowongan kerja 

(loker) Agustus 2022 untuk laki-laki atau 

perempuan yang berusia maksimal 35 tahun. 

Informasi lowongan kerja di PT Jotun Indonesia 

di bulan Agustus 2022 ini berlokasi di Cikarang 

Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat. Adapun satu 

posisi loker yang tersedia di PT Jotun Indonesia 

adalah Floor Coating Business Development. 

PT Jotun Indonesia membuka kesempatan 

bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia 

dengan segera mengirim lamaran melalui 

website: karirhub.kemnaker.go.id. Info lebih 

lanjut seputar loker tersebut bisa kunjungi juga 

website karirhub.kemnaker.go.id. Itulah 

http://pewartasatu.com/pkkmb-polteknaker-membentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
http://pewartasatu.com/pkkmb-polteknaker-membentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
http://pewartasatu.com/pkkmb-polteknaker-membentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
http://pewartasatu.com/pkkmb-polteknaker-membentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125349674/info-loker-terbaru-agustus-2022-pt-jotun-indonesia-buka-1-lowongan-simak-deskripsi-pekerjaanya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125349674/info-loker-terbaru-agustus-2022-pt-jotun-indonesia-buka-1-lowongan-simak-deskripsi-pekerjaanya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125349674/info-loker-terbaru-agustus-2022-pt-jotun-indonesia-buka-1-lowongan-simak-deskripsi-pekerjaanya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125349674/info-loker-terbaru-agustus-2022-pt-jotun-indonesia-buka-1-lowongan-simak-deskripsi-pekerjaanya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125349674/info-loker-terbaru-agustus-2022-pt-jotun-indonesia-buka-1-lowongan-simak-deskripsi-pekerjaanya
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informasi lowongan kerja terbaru yang 

tersedia dalam waktu terbatas dan statusnya 

bisa berubah sewaktu-waktu. 

126. 24 

August 

2022 

Ajak Milenial Jambi 

Kreatif, Wamenaker 

Ungkap Peluang Kerja Ini 

Positive Indonews

.id 

Jambi, INDONEWS.ID- Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor ajak 

milenial Jambi untuk kreatif. Wamenaker 

menyapa para milenial. Dalam penyampaian, 

Wamen mengulas sedikit tentang dirinya dan 

Jambi. Untuk itu, mengajak milenial khususnya 

generasi muda Jambi untuk kreatif di era yang 

serba canggih untuk memajukan Indonesia. 

127. 24 

August 

2022 

Ibu Iriana dan Ibu Wury 

Tinjau Pelaksanaan Tes 

IVA di Tangerang 

Positive Jelajahpe

rkara.co

m 

Tangerang~ bu Iriana Joko Widodo 

menyampaikan bahwa Organisasi Aksi 

Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE 

KIM) akan kembali melakukan kegiatan sosial 

bersama-sama di berbagai bidang mulai dari 

pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. 

Salah satunya adalah peninjauan pemeriksaan 

kesehatan IVA (inspeksi visual asam asetat) di 

PT KMK Global Sports, Kabupaten Tangerang, 

Rabu, 24 Agustus 2022. Saat pandemi, Ibu 

Iriana menjelaskan bahwa OASE KIM tetap 

aktif melakukan kegiatan sosial. Namun, 

kegiatan tersebut tidak dilakukan secara 

bersamaan melainkan masing-masing bidang 

yaitu pengasuhan dan pendidikan karakter, 

peningkatan kualitas kesehatan, sosial dan 

budaya, Indonesia bersih, dan Indonesia hijau. 

128. 24 

August 

2022 

Kemnaker Gelar Konser 

Kebangsaan 'Kerja untuk 

Kejayaan Bangsa' 

Positive Pewartas

atu.com 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun 

(HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan dan 

ke-77 Republik Indonesia, Kemnaker 

menggelar Konser Kebangsaan bertajuk 'Kerja 

untuk Kejayaan Bangsa'. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam 

sambutannya menyampaikan bahwa sejarah 

perjalanan Kemnaker hingga usianya yang 

mencapai umur 75 tahun ini sejatinya adalah 

sejarah kita bersama dalam merawat dan 

mengembangkan imajinasi kebangsaan 

Indonesia. Menaker mengatakan, melalui 

konser kebangsaan ini para pegawai di 

lingkungan Kemnaker akan selalu mengingat 

bahwa apa pun pekerjaan yang dilakukan 

adalah bagian dari proyek besar integrasi 

http://indonews.id/artikel/327123/Ajak-Milenial-Jambi-Kreatif-Wamenaker-Ungkap-Peluang-Kerja-Ini
http://indonews.id/artikel/327123/Ajak-Milenial-Jambi-Kreatif-Wamenaker-Ungkap-Peluang-Kerja-Ini
http://indonews.id/artikel/327123/Ajak-Milenial-Jambi-Kreatif-Wamenaker-Ungkap-Peluang-Kerja-Ini
http://jelajahperkara.com/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://jelajahperkara.com/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://jelajahperkara.com/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://pewartasatu.com/kemnaker-gelar-konser-kebangsaan-kerja-untuk-kejayaan-bangsa
http://pewartasatu.com/kemnaker-gelar-konser-kebangsaan-kerja-untuk-kejayaan-bangsa
http://pewartasatu.com/kemnaker-gelar-konser-kebangsaan-kerja-untuk-kejayaan-bangsa
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nasional, program besar integrasi bangsa. 

Bertempat di Ciputra Artpreneur Theater, 

Jakarta pada Selasa (23/8/2022), konser 

kebangsaan ini melibatkan sejumlah artis, 

seperti Twilite Orchestra-Addie MS, Fatin 

Sidqia, Joy Tobing, Shahnaz Soehartono, 

Twilite Chorus, Gita KDI, dan Woro Widowati. 

129. 24 

August 

2022 

Era Suku Bunga Tinggi, 

BTN Gandeng 

BPJamsostek Gulirkan 

KPR Berbunga Rendah 

Neutral Inilah Di tengah naiknya suku bunga acuan menjadi 

3,75 persen, BTN bersama BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJamsostek) menghadirkan 

KPR berbunga rendah. Direktur Utama BTN 

Haru Koesmahargyo mengatakan, program 

KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan mendapat 

respons cukup positif. "Dengan bantuan dari 

BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki 

rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik 

saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id yang 

dibuka Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di 

Surabaya, Jawa Timur. "Harga rumahnya 

sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan 

BTN dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan 

tentu akan sangat sulit memiliki rumah saat 

ini," kata Yunia. 

130. 24 

August 

2022 

Menaker Ida Fauziah 

Serahkan Manfaat 

Layanan Tambahan 

BPJAMSOSTEK Bagi 

Pekerja 

Positive Sindo 

News 

Menaker didampingi Direktur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko 

Cahyo dan Direktur Utama PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Haru Koesmahargyo. 

Menaker mengatakan, MLT merupakan 

program yang sangat baik dan diperlukan oleh 

masyarakat khususnya para pekerja guna 

memenuhi kebutuhan untuk kepemilikan 

rumah. Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 

Fauziyah kembali menyerahkan Manfaat 

Layanan Tambahan (MLT) kepada para 

pekerja. MLT merupakan fasilitas 

BPJAMSOSTEK kepada peserta program 

Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk Pinjaman 

Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal 

sebesar Rp150 juta, Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP) maksimal Rp200 juta, serta 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maksimal Rp500 

juta. 

http://www.inilah.com/era-suku-bunga-tinggi-btn-gulirkan-kpr-berbunga-rendah
http://www.inilah.com/era-suku-bunga-tinggi-btn-gulirkan-kpr-berbunga-rendah
http://www.inilah.com/era-suku-bunga-tinggi-btn-gulirkan-kpr-berbunga-rendah
http://www.inilah.com/era-suku-bunga-tinggi-btn-gulirkan-kpr-berbunga-rendah
http://daerah.sindonews.com/read/865577/704/menaker-ida-fauziah-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjamsostek-bagi-pekerja-1661342934
http://daerah.sindonews.com/read/865577/704/menaker-ida-fauziah-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjamsostek-bagi-pekerja-1661342934
http://daerah.sindonews.com/read/865577/704/menaker-ida-fauziah-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjamsostek-bagi-pekerja-1661342934
http://daerah.sindonews.com/read/865577/704/menaker-ida-fauziah-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjamsostek-bagi-pekerja-1661342934
http://daerah.sindonews.com/read/865577/704/menaker-ida-fauziah-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjamsostek-bagi-pekerja-1661342934
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131. 24 

August 

2022 

Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Dorong 

Buat Pasar Kerja di Jambi 

Neutral Tribun 

News 

Jambi 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor akan mendorong Balai Latihan Kerja dan 

Pasar Kerja di Provinsi Jambi. Hal tersebut 

disampaikan pada seminar nasional merah 

putih di Kedai Pinang Merah (Kenara) Kota 

Jambi. Seminar tersebut dihadiri Wakil 

Gubernur Jambi, Abdullah Sani, Dirut dan 

Komut PTPN VI, beberapa OPD dan ratusan 

generasi milenial Jambi. Ia mengatakan hal itu 

akan segera dilakukan di Provinsi Jambi. 

132. 24 

August 

2022 

RAPP Raih 8 Kategori 

Penghargaan K3 Tahun 

2022 dari Kemenaker 

Positive Haluan 

Riau 

PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) 

kembali menerima delapan penghargaan dan 

tiga kategori penghargaan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 

Penghargaan tersebut diserahkan secara 

simbolis oleh Gubernur Riau Syamsuar kepada 

perusahaan bagian dari grup APRIL ini, Selasa 

(23/8/2022) di Pekanbaru. RAPP dinilai telah 

menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3), 

Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 

dan COVID-19 di tempat kerja. Human 

Resources (HR) Manager RAPP, Elwan 

Jumandri mengatakan penghargaan tersebut 

merupakan wujud konsistensi RAPP dalam 

menjalankan peraturan K3 di wilayah 

perusahaan. 

133. 24 

August 

2022 

RAPP Raih 8 Kategori 

Penghargaan K3 Tahun 

2022 dari Kemenaker 

Positive Goriau PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) 

kembali menerima delapan penghargaan dan 

tiga kategori penghargaan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 

Penghargaan tersebut diserahkan secara 

simbolis oleh Gubernur Riau Syamsuar kepada 

perusahaan bagian dari grup APRIL ini, Selasa 

(23/8/2022) di Pekanbaru. RAPP dinilai telah 

menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3), 

Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 

dan COVID-19 di tempat kerja. Human 

Resources (HR) Manager RAPP, Elwan 

Jumandri mengatakan penghargaan tersebut 

merupakan wujud konsistensi RAPP dalam 

menjalankan peraturan K3 di wilayah 

perusahaan. 

http://jambi.tribunnews.com/2022/08/24/wakil-menteri-ketenagakerjaan-dorong-buat-pasar-kerja-di-jambi
http://jambi.tribunnews.com/2022/08/24/wakil-menteri-ketenagakerjaan-dorong-buat-pasar-kerja-di-jambi
http://jambi.tribunnews.com/2022/08/24/wakil-menteri-ketenagakerjaan-dorong-buat-pasar-kerja-di-jambi
http://www.riaumandiri.co/read/detail/101978/rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker
http://www.riaumandiri.co/read/detail/101978/rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker
http://www.riaumandiri.co/read/detail/101978/rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker
http://www.goriau.com/berita/baca/rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker.html
http://www.goriau.com/berita/baca/rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker.html
http://www.goriau.com/berita/baca/rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker.html
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134. 24 

August 

2022 

Ibu Iriana dan Ibu Wury 

Tinjau Pelaksanaan Tes 

IVA di Tangerang 

Positive Putrabha

yangkara.

com 

Salah satunya adalah peninjauan pemeriksaan 

kesehatan IVA (inspeksi visual asam asetat) di 

PT KMK Global Sports, Kabupaten Tangerang, 

Rabu, 24 Agustus 2022. Tangerang, 24 Agustus 

2022 Biro Pers, Media, dan Informasi 

Sekretariat Presiden Website: YouTube: 

Sekretariat Presiden. Ibu Iriana Joko Widodo 

menyampaikan bahwa Organisasi Aksi 

Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE 

KIM) akan kembali melakukan kegiatan sosial 

bersama-sama di berbagai bidang mulai dari 

pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. 

Saat pandemi, Ibu Iriana menjelaskan bahwa 

OASE KIM tetap aktif melakukan kegiatan 

sosial. 

135. 24 

August 

2022 

Kamu Bisa Beli Rumah 

dengan Pinjaman dari 

BPJS Ketenagakerjaan, lo! 

Neutral Inibaru.id Kini, kamu bisa dapat pinjaman untuk membeli 

atau merenovasi rumah melalui 

keanggotaanmu di BPJS Ketenagakerjaan. Ida 

mengatakan, program Manfaat Layanan 

Tambahan (MLT) dari BPJS Ketenagakerjaan 

memungkinkan kita untuk mendapatkan 

fasilitas pembiayaan perumahan. Lalu, fasilitas 

ada saja yang bisa digunakan oleh peserta BPJS 

Ketenagakerjaan melalui program MLT ini, ya? 

Program MLT yang Disediakan Ilustrasi: Melalui 

pinjaman dari program BPJS Ketenagakerjaan, 

mendapatkan rumah idaman bukan isapan 

jempol belaka. 

136. 24 

August 

2022 

Kemnaker Susun 

Kebijakan Perbaiki 

Ekosistem 

Ketenagakerjaan - 

Dobrak 

Positive Dobrak.c

o 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) 

Afriansyah Noor mengatakan, Kemnaker 

sebagai leading sector bidang sistem informasi 

pasar kerja dan pelatihan vokasi, telah 

menyusun terobosan sebagai kebijakan untuk 

memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan 

secara keseluruhan. "Melalui kolaborasi 

revitalisasi di bidang vokasi, pemerintah 

menargetkan untuk segera meningkatkan 

kompetensi angkatan kerja khususnya generasi 

muda," kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 

Afriansyah Noor, saat memberikan sambutan 

pada acara Anugerah Educator Award 2022 

yang mengambil tema Menjadi Guru dan 

Tenaga Pendidik Adaptif di Era Digital, di 

Jakarta, Selasa (23/8/2022). Ditambahkan 

http://putrabhayangkara.com/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://putrabhayangkara.com/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://putrabhayangkara.com/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://www.inibaru.id/hits/kamu-bisa-beli-rumah-dengan-pinjaman-dari-bpjs-ketenagakerjaan-lo
http://www.inibaru.id/hits/kamu-bisa-beli-rumah-dengan-pinjaman-dari-bpjs-ketenagakerjaan-lo
http://www.inibaru.id/hits/kamu-bisa-beli-rumah-dengan-pinjaman-dari-bpjs-ketenagakerjaan-lo
http://www.dobrak.co/news/pr-934256624/kemnaker-susun-kebijakan-perbaiki-ekosistem-ketenagakerjaan
http://www.dobrak.co/news/pr-934256624/kemnaker-susun-kebijakan-perbaiki-ekosistem-ketenagakerjaan
http://www.dobrak.co/news/pr-934256624/kemnaker-susun-kebijakan-perbaiki-ekosistem-ketenagakerjaan
http://www.dobrak.co/news/pr-934256624/kemnaker-susun-kebijakan-perbaiki-ekosistem-ketenagakerjaan
http://www.dobrak.co/news/pr-934256624/kemnaker-susun-kebijakan-perbaiki-ekosistem-ketenagakerjaan
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Wamenaker, Anugerah Educator Award 2022 

ini merupakan stimulus bagi dunia pendidikan, 

khususnya guru dan dosen agar terus 

berinovasi melahirkan karya-karya yang 

menjadi pijakan dalam menghadapi tantangan 

di masa depan. Berdasarkan dokumen United 

Nations Sustainable Development Goals 2015-

2030 memperlihatkan, pada tahun 2030 

seluruh pemerintahan negara-negara di dunia 

harus menjamin bahwa siswa-siswa dididik 

oleh guru-guru yang memiliki kualifikasi, 

terlatih, profesional, dan sosok motivator yang 

baik. 

137. 24 

August 

2022 

RAPAT KOORDINASI 

SEKRETARIAT WAKIL 

PRESIDEN RI DAN 

KEMENTERIAN/LEMBAGA 

DENGAN PGGP PAPUA 

DAN PAPUA BARAT 

MEMBAHAS 

PERCEPATAN 

PEMBANGUNAN DI 

TANAH PAPUA. - 

INDOTIPIKOR - PPWI. 

Neutral Indotipik

or.com 

Pada 24 Agustus 2022, di Aula Gedung 

Keuangan Negara, Kota Jayapura, jajaran 

Sekretariat Wakil Presiden RI 

menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan 

tema "Percepatan Pembangunan 

Kesejahteraan Di Tanah Papua Melalui 

Kemitraan Dengan PGGP Prov. Rapat ini 

melibatkan sejumlah pejabat dari 

kementerian/lembaga teknis dan lembaga 

gereja di Tanah Papua yang tergabung dalam 

PGGP (Persekutuan Gereja-Gereja di Papua) 

Papua dan Papua Barat, unsur Pemda Papua 

dan Papua Barat serta 5 aras gereja lokal. 

Rapat Koordinasi ini diselenggarakan dalam 

rangka menindaklanjuti arahan dari Wakil 

Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin, untuk 

melibatkan gereja-gereja Papua dalam upaya 

mengakselerasi percepatan pembangunan 

Papua dan Papua Barat yang disampaikan 

beliau secara langsung saat menerima audiensi 

dari PGGP/PB pada 20 April 2022 di Jakarta. 

Pada momentum tersebut, PGGP/PB 

menyerahkan Rekomendasi yang berisi poin-

poin masukan dari tokoh Gereja Papua sebagai 

bahan pertimbangan bagi Wapres RI dalam 

membangun Tanah Papua. 

138. 24 

August 

2022 

Wamen Ketenagakerjaan 

Motivasi Milenial Jambi, 

Kritik Pemda Kurang 

Perhatian Terhadap BLK 

Negative Jambione

.com 

Pernyataan ini disampaikan Afriansyah dalam 

Seminar Nasional Merah Putih dengan tema 

"Entrepreneur Generasi Milenial Indonesia 

yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri" di Kenara 

Kafe, Kebun Handil, Kota Jambi, Rabu 24 

http://indotipikor.com/rapat-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-lembaga-dengan-pggp-papua-dan-papua-barat-membahas-percepatan-pembangunan-di-tanah-papua
http://indotipikor.com/rapat-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-lembaga-dengan-pggp-papua-dan-papua-barat-membahas-percepatan-pembangunan-di-tanah-papua
http://indotipikor.com/rapat-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-lembaga-dengan-pggp-papua-dan-papua-barat-membahas-percepatan-pembangunan-di-tanah-papua
http://indotipikor.com/rapat-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-lembaga-dengan-pggp-papua-dan-papua-barat-membahas-percepatan-pembangunan-di-tanah-papua
http://indotipikor.com/rapat-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-lembaga-dengan-pggp-papua-dan-papua-barat-membahas-percepatan-pembangunan-di-tanah-papua
http://indotipikor.com/rapat-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-lembaga-dengan-pggp-papua-dan-papua-barat-membahas-percepatan-pembangunan-di-tanah-papua
http://indotipikor.com/rapat-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-lembaga-dengan-pggp-papua-dan-papua-barat-membahas-percepatan-pembangunan-di-tanah-papua
http://indotipikor.com/rapat-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-lembaga-dengan-pggp-papua-dan-papua-barat-membahas-percepatan-pembangunan-di-tanah-papua
http://indotipikor.com/rapat-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-lembaga-dengan-pggp-papua-dan-papua-barat-membahas-percepatan-pembangunan-di-tanah-papua
http://indotipikor.com/rapat-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-lembaga-dengan-pggp-papua-dan-papua-barat-membahas-percepatan-pembangunan-di-tanah-papua
http://indotipikor.com/rapat-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-lembaga-dengan-pggp-papua-dan-papua-barat-membahas-percepatan-pembangunan-di-tanah-papua
http://jambione.com/read/2022/08/24/24844/wamen-ketenagakerjaan-motivasi-milenial-jambi%25C2%25A0kritik-pemda-kurang%25C2%25A0perhatian-terhadap-blk--%25C2%25A0
http://jambione.com/read/2022/08/24/24844/wamen-ketenagakerjaan-motivasi-milenial-jambi%25C2%25A0kritik-pemda-kurang%25C2%25A0perhatian-terhadap-blk--%25C2%25A0
http://jambione.com/read/2022/08/24/24844/wamen-ketenagakerjaan-motivasi-milenial-jambi%25C2%25A0kritik-pemda-kurang%25C2%25A0perhatian-terhadap-blk--%25C2%25A0
http://jambione.com/read/2022/08/24/24844/wamen-ketenagakerjaan-motivasi-milenial-jambi%25C2%25A0kritik-pemda-kurang%25C2%25A0perhatian-terhadap-blk--%25C2%25A0
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Agustus 2022. Selanjutnya Afriansyah 

memotivasi para milenial dan para generasi 

muda Jambi supaya mempunyai skil dan 

kemampuan yang luar biasa. Dia juga berharap 

9 program di Kemenaker bisa membangkitkan 

kreativitas milenial Jambi. "Secara umum, 

mereka (Milenial) kalau bisa membuat karya di 

Jambi. 

139. 24 

August 

2022 

Kemnaker Gelar Konser 

Kebangsaan 'Kerja untuk 

Kejayaan Bangsa' - Lensa 

Reportase 

Positive Lensa 

Reportas

e 

lensareportase.com Jakarta- Dalam rangka 

memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 

Kementerian Ketenagakerjaan dan ke-77 

Republik Indonesia, Kemnaker menggelar 

Konser Kebangsaan bertajuk 'Kerja untuk 

Kejayaan Bangsa'. Bertempat di Ciputra 

Artpreneur Theater, Jakarta pada Selasa 

(23/8/2022), konser kebangsaan ini melibatkan 

sejumlah artis, seperti Twilite Orchestra-Addie 

MS, Fatin Sidqia, Joy Tobing, Shahnaz 

Soehartono, Twilite Chorus, Gita KDI, dan 

Woro Widowati. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah dalam sambutannya menyampaikan 

bahwa sejarah perjalanan Kemnaker hingga 

usianya yang mencapai umur 75 tahun ini 

sejatinya adalah sejarah kita bersama dalam 

merawat dan mengembangkan imajinasi 

kebangsaan Indonesia. Menaker mengatakan, 

melalui konser kebangsaan ini para pegawai di 

lingkungan Kemnaker akan selalu mengingat 

bahwa apa pun pekerjaan yang dilakukan 

adalah bagian dari proyek besar integrasi 

nasional, program besar integrasi bangsa. 

140. 24 

August 

2022 

PKKMB Polteknaker, 

Membentuk Cara 

Pandang Mahasiswa Baru 

Terhadap Masa Depan - 

Lensa Reportase 

Neutral Lensa 

Reportas

e 

"Dari PKKMB ini, teman-teman akan 

menemukan banyak hal berbeda dengan apa 

yang didapatkan ketika di SMA," ucap Sekjen 

Kemnaker Anwar Sanusi ketika memberikan 

sambutan secara virtual kegiatan Pengenalan 

Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 

Politeknik Ketenagakerjaan, Tahun Akademik 

2022-2023, di Jakarta, Rabu (24/8/2022). 

Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) 

mengadakan kegiatan Pengenalan Kehidupan 

Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB). "Saya ingin 

teman-teman semua dapat bekerja sama 

dengan baik dan saling mendukung kegiatan 

http://lensareportase.com/kemnaker-gelar-konser-kebangsaan-kerja-untuk-kejayaan-bangsa
http://lensareportase.com/kemnaker-gelar-konser-kebangsaan-kerja-untuk-kejayaan-bangsa
http://lensareportase.com/kemnaker-gelar-konser-kebangsaan-kerja-untuk-kejayaan-bangsa
http://lensareportase.com/kemnaker-gelar-konser-kebangsaan-kerja-untuk-kejayaan-bangsa
http://lensareportase.com/pkkmb-polteknaker-membentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
http://lensareportase.com/pkkmb-polteknaker-membentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
http://lensareportase.com/pkkmb-polteknaker-membentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
http://lensareportase.com/pkkmb-polteknaker-membentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
http://lensareportase.com/pkkmb-polteknaker-membentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
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PKKMB ini," ucapnya. lensareportase.com, 

Jakarta-Dalam membantu mahasiswa baru 

beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga 

membentuk cara pandang mahasiswa 

terhadap masa depan. 

141. 24 

August 

2022 

Menaker Dampingi Ibu 

Negara Tinjau 

Pelaksanaan Tes IVA di 

Tangerang - Lensa 

Reportase 

Positive Lensa 

Reportas

e 

lensareportase.com, Menteri Ketenagakerjaan, 

Ida Fauziyah mendampingi Ibu Negara, Iriana 

Joko Widodo dan Istri Wakil Presiden, Wury 

Estu Handayani Ma'ruf Amin meninjau 

pelaksanaan pemeriksaan tes IVA kepada 500 

pekerja perempuan di Kabupaten Tangerang, 

Banten, Kamis (24/8/2022). Menaker 

menyatakan bahwa penyelenggaraan 

pemeriksaan tes IVA ini sebagai wujud nyata 

program aksi kepedulian terhadap pekerja 

perempuan. Untuk itu sosialisasi dan 

pemeriksaaan secara berkala harus dilakukan," 

kata Menaker. Menurut Menaker, dengan 

dilakukan pemeriksaan tes IVA, kesehatan 

pekerja perempuan tetap terjaga dan juga 

akan berdampak pada peningkatan 

produktivitas kerja. 

142. 24 

August 

2022 

Dampingi Ibu Negara, 

Menaker Tinjau 

Pelaksanaan Tes IVA di 

Tangerang 

Positive Suarakar

ya.id 

Dampingi Ibu Negara, Menaker melakukan 

peninjauan pelaksanaan tes IVA, di Kabupaten 

Tangerang, Banten, Kamis (24/8/2022). 

Dampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan 

Istri Wakil Presiden, Wury Estu Handayani 

Ma'ruf Amin, Menteri Ketenagakerjaan ( 

Menaker ) Ida Fauziyah meninjau pelaksanaan 

pemeriksaan tes IVA kepada 500 pekerja 

perempuan. Saat Dampingi Ibu Negara itu, dia 

menyatakan, penyelenggaraan pemeriksaan 

tes IVA ini sebagai wujud nyata, program aksi 

kepedulian terhadap pekerja perempuan. 

"Pemeriksaan kesehatan ini sangat penting 

sebagai upaya untuk mencegah dan 

mendeteksi secara dini, terjadinya kanker leher 

rahim pada pekerja perempuan yang 

merupakan juga bagian dari Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3). 

143. 24 

August 

2022 

Info Loker: PT Philips 

Industries Batam Buka 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Bekasi 

PT Philips Industries Batam membuka 

lowongan pekerjaan tahun 2022. PT Philips 

Industries Batam merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang ekspor dan impor produk 

http://lensareportase.com/menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://lensareportase.com/menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://lensareportase.com/menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://lensareportase.com/menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://lensareportase.com/menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604256683/dampingi-ibu-negara-menaker-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604256683/dampingi-ibu-negara-menaker-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604256683/dampingi-ibu-negara-menaker-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604256683/dampingi-ibu-negara-menaker-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/lokal-bekasi/pr-125350330/info-loker-pt-philips-industries-batam-buka-lowongan-berikut-persyaratannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/lokal-bekasi/pr-125350330/info-loker-pt-philips-industries-batam-buka-lowongan-berikut-persyaratannya
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Lowongan, Berikut 

Persyaratannya 

elektronik berskala global dan telah 

memperoleh sertifikasi AEO pada tahun 2019. 

"PT Philips Industries Batam membuka 

kesempatan bagimu untuk mengisi formasi 

yang tersedia. Untuk lokasi lamaran di Nongsa, 

Batam Kepulauan Riau. 

144. 24 

August 

2022 

Simak! Info Lowongan 

Kerja di PT Philips 

Industries Batam, 

Formasi Process 

Engineer! 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Tasikmal

aya 

PT Philips Industries Batam saat ini memberi 

peluang kepada para pencari lowongan kerja 

(loker). Posisi yang sedang tersedia di PT 

Philips Industries Batam, yakni process 

engineer. Bagi pelamar yang memenuhi 

sejumlah enam kualifikasi yang berlaku akan 

direkrut oleh PT Philips Industries Batam, 

dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari 

akun Instagram @kemnaker. Lalu, apa saja 

kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pelamar 

bagian process engineer di PT Philips Industries 

Batam ini? simak penjelasan berikut ini. 

145. 24 

August 

2022 

Wamenaker bahas 

peluang kerja milenial 

Jambi di dalam dan luar 

negeri 

Positive Antara 

Kalteng 

Daya serap di luar negeri luar biasa, gajinya 

juga besar asal berangkat sesuai prosedur," 

kata Wamenaker saat menjadi pembicara pada 

seminar nasional di Jambi, Rabu. Di depan 

ratusan milenial Jambi, Wamenaker 

mengatakan bahwa negara luar fokus pada 

tenaga kerja yang memiliki skill seperti Korea, 

Jepang, Taiwan, Cina, Timur Tengah maupun 

Malaysia membutuhkan tenaga kerja yang 

terampil dan punya keahlian. Wamen juga 

mendorong penguatan keberadaan BLK bagi 

milenial di Jambi serta peningkatan kepedulian 

pemerintah daerah untuk menggunakan BLK 

sebagai upaya peningkatan keterampilan anak 

muda. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, 

Afriansyah Noor membahas peluang kerja di 

dalam dan luar negeri yang bisa didapatkan 

oleh para milenial di Jambi. 

146. 24 

August 

2022 

Wamenaker bahas 

peluang kerja milenial 

Jambi di dalam dan luar 

negeri 

Positive Antara 

Kaltara 

Daya serap di luar negeri luar biasa, gajinya 

juga besar asal berangkat sesuai prosedur," 

kata Wamenaker saat menjadi pembicara pada 

seminar nasional di Jambi, Rabu. Di depan 

ratusan milenial Jambi, Wamenaker 

mengatakan bahwa negara luar fokus pada 

tenaga kerja yang memiliki skill seperti Korea, 

Jepang, Taiwan, Cina, Timur Tengah maupun 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/lokal-bekasi/pr-125350330/info-loker-pt-philips-industries-batam-buka-lowongan-berikut-persyaratannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/lokal-bekasi/pr-125350330/info-loker-pt-philips-industries-batam-buka-lowongan-berikut-persyaratannya
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065351066/simak-info-lowongan-kerja-di-pt-philips-industries-batam-formasi-process-engineer
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065351066/simak-info-lowongan-kerja-di-pt-philips-industries-batam-formasi-process-engineer
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065351066/simak-info-lowongan-kerja-di-pt-philips-industries-batam-formasi-process-engineer
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065351066/simak-info-lowongan-kerja-di-pt-philips-industries-batam-formasi-process-engineer
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065351066/simak-info-lowongan-kerja-di-pt-philips-industries-batam-formasi-process-engineer
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
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Malaysia membutuhkan tenaga kerja yang 

terampil dan punya keahlian. Wamen juga 

mendorong penguatan keberadaan BLK bagi 

milenial di Jambi serta peningkatan kepedulian 

pemerintah daerah untuk menggunakan BLK 

sebagai upaya peningkatan keterampilan anak 

muda. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, 

Afriansyah Noor membahas peluang kerja di 

dalam dan luar negeri yang bisa didapatkan 

oleh para milenial di Jambi. 

147. 24 

August 

2022 

Wamenaker bahas 

peluang kerja milenial 

Jambi di dalam dan luar 

negeri 

Positive Antara 

Papua 

Daya serap di luar negeri luar biasa, gajinya 

juga besar asal berangkat sesuai prosedur," 

kata Wamenaker saat menjadi pembicara pada 

seminar nasional di Jambi, Rabu. Di depan 

ratusan milenial Jambi, Wamenaker 

mengatakan bahwa negara luar fokus pada 

tenaga kerja yang memiliki skill seperti Korea, 

Jepang, Taiwan, Cina, Timur Tengah maupun 

Malaysia membutuhkan tenaga kerja yang 

terampil dan punya keahlian. Daya serap di 

luar negeri luar biasa, gajinya juga besar asal 

berangkat sesuai prosedur," kata Wamenaker 

saat menjadi pembicara pada seminar nasional 

di Jambi, Rabu. Di depan ratusan milenial 

Jambi, Wamenaker mengatakan bahwa negara 

luar fokus pada tenaga kerja yang memiliki skill 

seperti Korea, Jepang, Taiwan, Cina, Timur 

Tengah maupun Malaysia membutuhkan 

tenaga kerja yang terampil dan punya 

keahlian. 

148. 24 

August 

2022 

Wamenaker bahas 

peluang kerja milenial 

Jambi di dalam dan luar 

negeri 

Positive Antara Daya serap di luar negeri luar biasa, gajinya 

juga besar asal berangkat sesuai prosedur," 

kata Wamenaker saat menjadi pembicara pada 

seminar nasional di Jambi, Rabu. Di depan 

ratusan milenial Jambi, Wamenaker 

mengatakan bahwa negara luar fokus pada 

tenaga kerja yang memiliki skill seperti Korea, 

Jepang, Taiwan, Cina, Timur Tengah maupun 

Malaysia membutuhkan tenaga kerja yang 

terampil dan punya keahlian. Wamen juga 

mendorong penguatan keberadaan BLK bagi 

milenial di Jambi serta peningkatan kepedulian 

pemerintah daerah untuk menggunakan BLK 

sebagai upaya peningkatan keterampilan anak 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://www.antaranews.com/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://www.antaranews.com/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://www.antaranews.com/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://www.antaranews.com/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
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muda. Bagaimana milenial punya skill di bidang 

masing-masing Jambi (ANTARA)- Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor 

membahas peluang kerja di dalam dan luar 

negeri yang bisa didapatkan oleh para milenial 

di Jambi. 

149. 24 

August 

2022 

Wamenaker bahas 

peluang kerja milenial 

Jambi di dalam dan luar 

negeri 

Positive Antara 

Sulteng 

Daya serap di luar negeri luar biasa, gajinya 

juga besar asal berangkat sesuai prosedur," 

kata Wamenaker saat menjadi pembicara pada 

seminar nasional di Jambi, Rabu. Di depan 

ratusan milenial Jambi, Wamenaker 

mengatakan bahwa negara luar fokus pada 

tenaga kerja yang memiliki skill seperti Korea, 

Jepang, Taiwan, Cina, Timur Tengah maupun 

Malaysia membutuhkan tenaga kerja yang 

terampil dan punya keahlian. Wamen juga 

mendorong penguatan keberadaan BLK bagi 

milenial di Jambi serta peningkatan kepedulian 

pemerintah daerah untuk menggunakan BLK 

sebagai upaya peningkatan keterampilan anak 

muda. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, 

Afriansyah Noor membahas peluang kerja di 

dalam dan luar negeri yang bisa didapatkan 

oleh para milenial di Jambi. 

150. 24 

August 

2022 

Wamenaker bahas 

peluang kerja milenial 

Jambi di dalam dan luar 

negeri 

Positive Antara 

Riau 

Daya serap di luar negeri luar biasa, gajinya 

juga besar asal berangkat sesuai prosedur," 

kata Wamenaker saat menjadi pembicara pada 

seminar nasional di Jambi, Rabu. Di depan 

ratusan milenial Jambi, Wamenaker 

mengatakan bahwa negara luar fokus pada 

tenaga kerja yang memiliki skill seperti Korea, 

Jepang, Taiwan, Cina, Timur Tengah maupun 

Malaysia membutuhkan tenaga kerja yang 

terampil dan punya keahlian. Wamen juga 

mendorong penguatan keberadaan BLK bagi 

milenial di Jambi serta peningkatan kepedulian 

pemerintah daerah untuk menggunakan BLK 

sebagai upaya peningkatan keterampilan anak 

muda. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, 

Afriansyah Noor membahas peluang kerja di 

dalam dan luar negeri yang bisa didapatkan 

oleh para milenial di Jambi. 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
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151. 24 

August 

2022 

Wamenaker bahas 

peluang kerja milenial 

Jambi di dalam dan luar 

negeri 

Positive Antara 

Sumut 

Daya serap di luar negeri luar biasa, gajinya 

juga besar asal berangkat sesuai prosedur," 

kata Wamenaker saat menjadi pembicara pada 

seminar nasional di Jambi, Rabu. Di depan 

ratusan milenial Jambi, Wamenaker 

mengatakan bahwa negara luar fokus pada 

tenaga kerja yang memiliki skill seperti Korea, 

Jepang, Taiwan, Cina, Timur Tengah maupun 

Malaysia membutuhkan tenaga kerja yang 

terampil dan punya keahlian. Wamen juga 

mendorong penguatan keberadaan BLK bagi 

milenial di Jambi serta peningkatan kepedulian 

pemerintah daerah untuk menggunakan BLK 

sebagai upaya peningkatan keterampilan anak 

muda. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, 

Afriansyah Noor membahas peluang kerja di 

dalam dan luar negeri yang bisa didapatkan 

oleh para milenial di Jambi." 

152. 24 

August 

2022 

Wamenaker bahas 

peluang kerja milenial 

Jambi di dalam dan luar 

negeri 

Positive Newsexpl

orer.net 

Daya serap di luar negeri luar biasa, gajinya 

juga besar asal berangkat sesuai prosedur," 

kata Wamenaker saat menjadi pembicara pada 

seminar nasional di Jambi, Rabu. Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor 

membahas peluang kerja di dalam dan luar 

negeri yang bisa didapatkan oleh para milenial 

di Jambi. " Kita boleh fokus kerja di dalam 

negeri, tapi kita juga bisa kerja ke luar negeri. 

Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan fokus 

pada Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

153. 24 

August 

2022 

BTN: Nilai KPR Tambahan 

BPJS Ketenagakerjaan 

Telah Capai Rp 188,7 

Miliar 

Neutral En.badak

satu.com 

EN.BADAKSATU.COM, JAKARTA- PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk berkolaborasi 

dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) 

terkait manfaat layanan tambahan bagi para 

pekerja yang telah menjadi peserta BP 

Jamsostek. Direktur Utama BTN Haru 

Koesmahargyo mengatakan program KPR 

layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan 

sudah ada 763 debitur dengan nilai pinjaman 

sebesar Rp 188,7 miliar. "BTN sebagai bank 

khusus perumahan akan selalu memberikan 

kemudahan bagi masyarakat Indonesia 

termasuk para pekerja untuk memiliki rumah 

impian," ujarnya dalam keterangan tulis, Rabu 

(24/8/2022). Adapun program ini, peserta BPJS 

http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3077977/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://newsexplorer.net/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri-s3432739.html
http://newsexplorer.net/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri-s3432739.html
http://newsexplorer.net/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri-s3432739.html
http://newsexplorer.net/wamenaker-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri-s3432739.html
http://en.badaksatu.com/finance/134380/btn-nilai-kpr-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-telah-capai-rp-1887-miliar.html
http://en.badaksatu.com/finance/134380/btn-nilai-kpr-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-telah-capai-rp-1887-miliar.html
http://en.badaksatu.com/finance/134380/btn-nilai-kpr-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-telah-capai-rp-1887-miliar.html
http://en.badaksatu.com/finance/134380/btn-nilai-kpr-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-telah-capai-rp-1887-miliar.html
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Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas 

pinjaman renovasi perumahan (PRP), pinjaman 

uang muka perumahan (PUMP) dan kredit 

pemilikan rumah (KPR). 

154. 24 

August 

2022 

BTN: Nilai KPR Tambahan 

BPJS Ketenagakerjaan 

Telah Capai Rp 188,7 

Miliar 

Neutral Harian 

Aceh 

BTN sebut nasabah BPJS Ketenagekerjaan bisa 

ajukan kredit renovasi hingga Rp 200 juta. 

JAKARTA- PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk berkolaborasi dengan BPJS 

Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) terkait 

manfaat layanan tambahan bagi para pekerja 

yang telah menjadi peserta BP Jamsostek. 

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan program KPR layanan tambahan 

BPJS Ketenagakerjaan sudah ada 763 debitur 

dengan nilai pinjaman sebesar Rp 188,7 miliar. 

"BTN sebagai bank khusus perumahan akan 

selalu memberikan kemudahan bagi 

masyarakat Indonesia termasuk para pekerja 

untuk memiliki rumah impian," ujarnya dalam 

keterangan tulis, Rabu (24/8/2022). 

155. 24 

August 

2022 

BTN: Nilai KPR Tambahan 

BPJS Ketenagakerjaan 

Telah Capai Rp 188,7 

Miliar 

Neutral Republik

a 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) terkait manfaat layanan 

tambahan bagi para pekerja yang telah 

menjadi peserta BP Jamsostek. Direktur Utama 

BTN Haru Koesmahargyo mengatakan program 

KPR layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan 

sudah ada 763 debitur dengan nilai pinjaman 

sebesar Rp 188,7 miliar.. "BTN sebagai bank 

khusus perumahan akan selalu memberikan 

kemudahan bagi masyarakat Indonesia 

termasuk para pekerja untuk memiliki rumah 

impian," ujarnya dalam keterangan tulis, Rabu 

(24/8/2022). Adapun program ini, peserta BPJS 

Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas 

pinjaman renovasi perumahan (PRP), pinjaman 

uang muka perumahan (PUMP) dan kredit 

pemilikan rumah (KPR). 

156. 24 

August 

2022 

BTN: Nilai KPR Tambahan 

BPJS Ketenagakerjaan 

Telah Capai Rp 188,7 

Miliar 

Neutral Republik

a 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) terkait manfaat layanan 

tambahan bagi para pekerja yang telah 

menjadi peserta BP Jamsostek. Direktur Utama 

BTN Haru Koesmahargyo mengatakan program 

http://www.harianaceh.co.id/2022/08/24/btn-nilai-kpr-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-telah-capai-rp-1887-miliar
http://www.harianaceh.co.id/2022/08/24/btn-nilai-kpr-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-telah-capai-rp-1887-miliar
http://www.harianaceh.co.id/2022/08/24/btn-nilai-kpr-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-telah-capai-rp-1887-miliar
http://www.harianaceh.co.id/2022/08/24/btn-nilai-kpr-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-telah-capai-rp-1887-miliar
http://republika.co.id/berita/rh4jyw349/btn-nilai-kpr-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-telah-capai-rp-1887-miliar
http://republika.co.id/berita/rh4jyw349/btn-nilai-kpr-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-telah-capai-rp-1887-miliar
http://republika.co.id/berita/rh4jyw349/btn-nilai-kpr-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-telah-capai-rp-1887-miliar
http://republika.co.id/berita/rh4jyw349/btn-nilai-kpr-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-telah-capai-rp-1887-miliar
http://www.republika.co.id/berita/rh4jyw349/btn-nilai-kpr-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-telah-capai-rp-1887-miliar
http://www.republika.co.id/berita/rh4jyw349/btn-nilai-kpr-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-telah-capai-rp-1887-miliar
http://www.republika.co.id/berita/rh4jyw349/btn-nilai-kpr-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-telah-capai-rp-1887-miliar
http://www.republika.co.id/berita/rh4jyw349/btn-nilai-kpr-tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-telah-capai-rp-1887-miliar
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KPR layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan 

sudah ada 763 debitur dengan nilai pinjaman 

sebesar Rp 188,7 miliar. "BTN sebagai bank 

khusus perumahan akan selalu memberikan 

kemudahan bagi masyarakat Indonesia 

termasuk para pekerja untuk memiliki rumah 

impian," ujarnya dalam keterangan tulis, Rabu 

(24/8/2022). Adapun program ini, peserta BPJS 

Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas 

pinjaman renovasi perumahan (PRP), pinjaman 

uang muka perumahan (PUMP) dan kredit 

pemilikan rumah (KPR). 

157. 24 

August 

2022 

Ibu Iriana dan Ibu Wury 

Tinjau Pelaksanaan Tes 

IVA di Tangerang - Warta 

Indonesia 

Positive Wartaind

onesia.co

.id 

Ibu Iriana Joko Widodo menyampaikan bahwa 

Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet 

Indonesia Maju (OASE KIM) akan kembali 

melakukan kegiatan sosial bersama-sama di 

berbagai bidang mulai dari pendidikan, 

kesehatan, hingga sosial budaya. Salah satunya 

adalah peninjauan pemeriksaan kesehatan IVA 

(inspeksi visual asam asetat) di PT KMK Global 

Sports, Kabupaten Tangerang, Rabu, 24 

Agustus 2022. Namun, kegiatan tersebut tidak 

dilakukan secara bersamaan melainkan 

masing-masing bidang yaitu pengasuhan dan 

pendidikan karakter, peningkatan kualitas 

kesehatan, sosial dan budaya, Indonesia 

bersih, dan Indonesia hijau. Saat pandemi, Ibu 

Iriana menjelaskan bahwa OASE KIM tetap 

aktif melakukan kegiatan sosial. 

158. 24 

August 

2022 

Wamenaker dan PTPN VI 

Dijamu Makan Malam 

Pemprov Jambi 

Neutral Indonews

.id 

Jambi, INDONEWS.ID- Usai mengisi Seminar 

Nasional Merah Putih, Wamenaker dan PTPN 

VI dapat jamuan makan malam oleh Pemprov 

Jambi. Berlangsung di Rumah Dinas Gubernur 

Jambi, Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani 

menyambut Wamenaker dan jajaran PTPN VI. 

Pantauan awak media, Komisaris Utama dan 

Direktur PTPN VI serta jajaran terlihat dalam 

jamuan tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi 

Jambi, Sudirman dan Kepala Disnakertrans 

Provinsi, Bahari Panjaitan terlihat hadir. Ketua 

PKK Provinsi Jambi, Hesti Haris juga terlihat 

hadir bersama pengurus lainnya. 

http://wartaindonesia.co.id/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://wartaindonesia.co.id/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://wartaindonesia.co.id/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://wartaindonesia.co.id/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://indonews.id/artikel/327128/Wamenaker-dan-PTPN-VI-Dijamu-Makan-Malam-Pemprov-Jambi
http://indonews.id/artikel/327128/Wamenaker-dan-PTPN-VI-Dijamu-Makan-Malam-Pemprov-Jambi
http://indonews.id/artikel/327128/Wamenaker-dan-PTPN-VI-Dijamu-Makan-Malam-Pemprov-Jambi
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159. 24 

August 

2022 

Kemnaker Gelar Konser 

Kebangsaan 'Kerja untuk 

Kejayaan Bangsa' 

Positive Liputan.c

o.id 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam 

sambutannya mengatakan, sejarah perjalanan 

Kemnaker hingga usianya yang mencapai umur 

75 tahun ini sejatinya adalah sejarah bersama 

dalam merawat dan mengembangkan 

imajinasi kebangsaan Indonesia. Dikatakannya, 

melalui konser kebangsaan ini para pegawai di 

lingkungan Kemnaker akan selalu mengingat 

bahwa apa pun pekerjaan yang dilakukan 

adalah bagian dari proyek besar integrasi 

nasional, program besar integrasi bangsa. 

"Oleh karena itu, acara hari ini saya pandang 

sebagai wujud rasa syukur kita dan 

monumentalisasi upaya kita bersama dalam 

merawat imajinasi kebangsaan Indonesia," 

kata Ida. Selain itu, acara ini juga disebutnya 

mengingatkan bahwa Indonesia dan 

keberagaman adalah dua sisi mata uang yang 

tidak terpisahkan. 

160. 24 

August 

2022 

Jadi Narasumber Seminar 

Nasional Merah Putih, 

Wamen Ketenagakerjaan 

Motivasi Milenial Jambi 

Positive Jambiupd

ate.com 

Seminar ini dihadiri ratusan milienial dari 

Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Badan 

Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Provinsi Jambi. 

Ada Direktur Utama PTPN VI Iswan Achir dan 

tokoh perempuan Jambi, Ratu Munawaroh. 

Dalam seminar ini juga hadir Wakil Gubernur 

Jambi Abdullah Sani dan Komisaris Utama 

PTPN 6 Jambi, Rio Sarwono. Apalagi Afriansyah 

Noor yang tidak lain merupakan tokoh nasional 

kelahiran Jambi itu memberikan motivasi dan 

semangat untuk memicu kreativitas para 

milenial Jambi. 

161. 24 

August 

2022 

Wamenaker Afriansyah 

kupas peluang kerja 

milenial Jambi di dalam 

dan luar negeri 

Positive Antara 

Jambi 

Daya serap di luar negeri luar biasa, gajinya 

juga besar asal berangkat sesuai prosedur," 

kata Wamenaker saat menjadi pembicara pada 

seminar nasional di Jambi, Rabu. Di depan 

ratusan milenial Jambi, Wamenaker 

mengatakan bahwa negara luar fokus pada 

tenaga kerja yang memiliki skill seperti Korea, 

Jepang, Taiwan, Cina, Timur Tengah maupun 

Malaysia membutuhkan tenaga kerja yang 

terampil dan punya keahlian. Wamenaker juga 

mendorong penguatan keberadaan BLK bagi 

milenial di Jambi serta peningkatan kepedulian 

pemerintah daerah untuk menggunakan BLK 

http://liputan.co.id/2022/08/kemnaker-gelar-konser-kebangsaan-kerja-untuk-kejayaan-bangsa
http://liputan.co.id/2022/08/kemnaker-gelar-konser-kebangsaan-kerja-untuk-kejayaan-bangsa
http://liputan.co.id/2022/08/kemnaker-gelar-konser-kebangsaan-kerja-untuk-kejayaan-bangsa
http://jambiupdate.co/read/2022/08/24/102418/jadi-narasumber-seminar-nasional-merah-putih-wamen-ketenagakerjaan-motivasi-milenial-jambi
http://jambiupdate.co/read/2022/08/24/102418/jadi-narasumber-seminar-nasional-merah-putih-wamen-ketenagakerjaan-motivasi-milenial-jambi
http://jambiupdate.co/read/2022/08/24/102418/jadi-narasumber-seminar-nasional-merah-putih-wamen-ketenagakerjaan-motivasi-milenial-jambi
http://jambiupdate.co/read/2022/08/24/102418/jadi-narasumber-seminar-nasional-merah-putih-wamen-ketenagakerjaan-motivasi-milenial-jambi
http://jambi.antaranews.com/berita/518901/wamenaker-afriansyah-kupas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://jambi.antaranews.com/berita/518901/wamenaker-afriansyah-kupas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://jambi.antaranews.com/berita/518901/wamenaker-afriansyah-kupas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://jambi.antaranews.com/berita/518901/wamenaker-afriansyah-kupas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
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sebagai upaya peningkatan keterampilan anak 

muda. Com dengan judul: Wamenaker bahas 

peluang kerja milenial Jambi di dalam dan luar 

negeri. 

162. 24 

August 

2022 

Pekerja Makin Dimanja, 

Bisa Dapat KPR Bunga 

Rendah dari BTN 

Neutral Liputan 6 "Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri 

yang saya impikan," ujar Pendik dalam 

keterangannya, Rabu (24/8/2022). Sementara 

itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal 

ini terlihat dari realisasi KPR BPJS 

Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga 

Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai 

pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah 

menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

Pelayanan dari Bank BTN juga sangat 

membantu untuk mengarahkan berbagai 

persyaratan agar bisa terpenuhi. 

163. 24 

August 

2022 

PKKMB Polteknaker, 

Bentuk Cara Pandang 

Mahasiswa Baru 

Terhadap Masa Depan 

Neutral Suarakar

ya.id 

PKKMB Polteknaker juga sekaligus membentuk 

cara pandang mahasiswa terhadap masa 

depan.. Kegiatan PKKMB Polteknaker 

merupakan wahana untuk mengenalkan dan 

memberikan bekal kepada para mahasiswa 

baru akan dinamika. Pengenalan Kehidupan 

Kampus Mahasiswa Baru ( PKKMB ) Politeknik 

Ketenagakerjaan ( Polteknaker ) membantu 

mahasiswa baru beradaptasi dengan 

lingkungan baru.. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Sekjen 

Kemnaker) Anwar Sanusi, dalam sambutan 

virtualnya, pada kegiatan PKKMB Politeknaker 

Tahun Akademik 2022-2023, di Jakarta, Rabu 

(24/8/2022). 

164. 24 

August 

2022 

VDNI Siapkan Peralatan 

Pelatihan Alat Barat di 

Workshop BLK Kendari 

Negative Haluanra

kyat.com 

Arys mengungkapkan, selain tanggung jawab 

sebagai stake holder dalam bidang ketenaga 

kerjaan PT VDNI juga bisa terbantu dengan 

adanya workshop alat berat yang akan dibuka 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/5051112/pekerja-makin-dimanja-bisa-dapat-kpr-bunga-rendah-dari-btn
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5051112/pekerja-makin-dimanja-bisa-dapat-kpr-bunga-rendah-dari-btn
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5051112/pekerja-makin-dimanja-bisa-dapat-kpr-bunga-rendah-dari-btn
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604257562/pkkmb-polteknaker-bentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604257562/pkkmb-polteknaker-bentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604257562/pkkmb-polteknaker-bentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604257562/pkkmb-polteknaker-bentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
http://haluanrakyat.com/vdni-siapkan-peralatan-pelatihan-alat-barat-di-workshop-blk-kendari
http://haluanrakyat.com/vdni-siapkan-peralatan-pelatihan-alat-barat-di-workshop-blk-kendari
http://haluanrakyat.com/vdni-siapkan-peralatan-pelatihan-alat-barat-di-workshop-blk-kendari
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oleh BLK Kendari mulai tahun depan. 

Keuntungannya, tenaga kerja yang dihasilkan 

dari workshop alat berat pada BLK Kendari 

dapat memungkinkan direkrut masuk ke PT 

VDNI. Ini dibuktikan dengan diberikannya 

peralatan pelatihan untuk Balai Latihan Kerja 

(BLK) Kendari yang berencana membuka 

jurusan workshop alat berat pada 2022 

mendatang. Hal tersebut diungkapkan 

Manager HRD PT VDNI, Arys Nirwana 

mengatakan usai menghadiri Rapat Koodinasi 

Ketenagakerjaan Bidang Pelatihan Vokasi dan 

Produktifitas Provinsi Sultra, Sabtu (27/11/21), 

mengatakan PT VDNI sebagai stake holder 

tentunya pihaknya akan memberikan 

dukungan kepada pemerintah Sultra dalam hal 

pengembangan ketenaga kerjaan. 

165. 24 

August 

2022 

Iriana Joko Widodo dan 

Wury Ma'ruf Amin Tinjau 

Pelaksanaan Tes IVA di 

Tangerang - Kabarxxi 

Positive Kabarxxi Saat pandemi, Ibu Iriana menjelaskan bahwa 

OASE KIM tetap aktif melakukan kegiatan 

sosial. Sebelumnya, Ibu Iriana dan Ibu Wury 

Ma'ruf Amin beserta anggota OASE KIM 

meninjau pelaksanaan pemeriksaan tes IVA 

bagi 100 pegawai wanita PT KMK Global 

Sports. Sesaat setelah tiba, Ibu Iriana dan Ibu 

Wury langsung menyapa dan berbincang 

dengan para peserta tes IVA. Ibu Iriana dan Ibu 

Wury juga mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada para peserta yang sedang menunggu 

giliran tes. 

166. 24 

August 

2022 

BPJS Ketenagakerjaan 

Gaet BTN Layani Peserta 

Ambil KPR Berbunga 

Ringan 

Neutral Smkn6sb

y 

Pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta 

BPJS Ketenagakerjaan kembali dapat fasilitas 

untuk membeli rumah secara kredit. BPJS 

Ketenagakerjaan bekerja sama dengan PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

menghadirkan manfaat layanan tambahan 

(MLT) bagi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

"Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri 

yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui 

pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh 

Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di 

Surabaya, Selasa (23/8). Pendik mengaku 

http://kabarxxi.com/iriana-joko-widodo-dan-wury-maruf-amin-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://kabarxxi.com/iriana-joko-widodo-dan-wury-maruf-amin-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://kabarxxi.com/iriana-joko-widodo-dan-wury-maruf-amin-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://kabarxxi.com/iriana-joko-widodo-dan-wury-maruf-amin-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://news.smkn6sby.sch.id/bpjs-ketenagakerjaan-gaet-btn-layani-peserta-ambil-kpr-berbunga-ringan
http://news.smkn6sby.sch.id/bpjs-ketenagakerjaan-gaet-btn-layani-peserta-ambil-kpr-berbunga-ringan
http://news.smkn6sby.sch.id/bpjs-ketenagakerjaan-gaet-btn-layani-peserta-ambil-kpr-berbunga-ringan
http://news.smkn6sby.sch.id/bpjs-ketenagakerjaan-gaet-btn-layani-peserta-ambil-kpr-berbunga-ringan
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proses pengajuan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat 

mudah dan cepat. 

167. 25 

August 

2022 

Pemprov Jambi 

mengajukan 30 BLK 

Ponpes ke Kemenaker 

Neutral Antara 

Jambi 

Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, di Jambi, 

Rabu mengatakan, pemerintah mengusulkan 

tambahan BLK sebanyak 30 unit di Pondok 

Pesantren yang ada di Jambi "Semumpung ada 

pak Wamen, mohon direstui kami 

penambahan 30 BLK," kata Wagub di hadapan 

Wamenaker Afriansyah Noor. Pemerintah 

Provinsi Jambi mengusulkan penambahan Balai 

Latihan Kerja (BLK) sebanyak 30 unit yang 

ditempatkan di Pondok Pesantren guna 

peningkatan skill anak muda. Wagub 

mengatakan, saat ini Provinsi Jambi memiliki 7 

BLK yang terletak di wilayah Pemprov dan 

Kabupaten/Kota. Tahun ini Pemerintah Jambi 

sudah memberikan pelatihan dan program 

magang kepada anak muda di Jambi sebanyak 

3.000 lebih pelatihan dan pemagangan. 

168. 25 

August 

2022 

Seminar Nasional Merah 

Putih PTPN VI Hadirkan 

Wakil Menteri Tenaga 

Kerja 

Neutral Metro Tv Seminar Nasional Merah Putih digelar oleh 

perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 

VI dan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur 

Jambi Abdullah Sani, Direktur PTPN VI M. 

Iswan Achir, dan Komisaris Utama PTPN VI Rio 

Sarwono. Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

Indonesia Afriansyah Noor menjadi pembicara 

pada Seminar Nasional Merah Putih. Seminar 

ini diikuti oleh ratusan milenial dari berbagai 

kalangan dan universitas dan diselenggarakan 

untuk mendorong generasi milenial untuk 

memiliki skill yang bagus dalam menghadapi 

tantangan ke depan. 

169. 25 

August 

2022 

Wamenaker Afriansyah 

Noor Bahas Peluang Kerja 

Milenial Jambi di Dalam 

dan Luar Negeri 

Positive Abadikini

.com 

Daya serap di luar negeri luar biasa, gajinya 

juga besar asal berangkat sesuai prosedur," 

kata Wamenaker Afriansyah saat menjadi 

pembicara pada seminar nasional di Jambi, 

Rabu (24/8/2022). Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor 

membahas peluang kerja di dalam dan luar 

negeri yang bisa didapatkan oleh para milenial 

di Jambi. Wamen juga mendorong penguatan 

keberadaan BLK bagi milenial di Jambi serta 

peningkatan kepedulian pemerintah daerah 

http://jambi.antaranews.com/berita/518925/pemprov-jambi-mengajukan-30-blk-ponpes-ke-kemenaker
http://jambi.antaranews.com/berita/518925/pemprov-jambi-mengajukan-30-blk-ponpes-ke-kemenaker
http://jambi.antaranews.com/berita/518925/pemprov-jambi-mengajukan-30-blk-ponpes-ke-kemenaker
http://www.metrotvnews.com/play/bw6CYP0X-seminar-nasional-merah-putih-ptpn-vi-hadirkan-wakil-menteri-tenaga-kerja
http://www.metrotvnews.com/play/bw6CYP0X-seminar-nasional-merah-putih-ptpn-vi-hadirkan-wakil-menteri-tenaga-kerja
http://www.metrotvnews.com/play/bw6CYP0X-seminar-nasional-merah-putih-ptpn-vi-hadirkan-wakil-menteri-tenaga-kerja
http://www.metrotvnews.com/play/bw6CYP0X-seminar-nasional-merah-putih-ptpn-vi-hadirkan-wakil-menteri-tenaga-kerja
http://www.abadikini.com/2022/08/25/wamenaker-afriansyah-noor-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://www.abadikini.com/2022/08/25/wamenaker-afriansyah-noor-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://www.abadikini.com/2022/08/25/wamenaker-afriansyah-noor-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
http://www.abadikini.com/2022/08/25/wamenaker-afriansyah-noor-bahas-peluang-kerja-milenial-jambi-di-dalam-dan-luar-negeri
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untuk menggunakan BLK sebagai upaya 

peningkatan keterampilan anak muda. Di 

depan ratusan milenial Jambi, Sekjen Partai 

Bulan Bintang itu mengatakan bahwa negara 

luar fokus pada tenaga kerja yang memiliki skill 

seperti Korea, Jepang, Taiwan, Cina, Timur 

Tengah maupun Malaysia membutuhkan 

tenaga kerja yang terampil dan punya 

keahlian. 

170. 25 

August 

2022 

Seminar Nasional Merah 

Putih Kenara Institut, 

Tumbuhkan Semangat 

Positif Kaum Milenial 

Jambi 

Positive Jambiday Jambiday.com, JAMBI- Seminar Nasional 

Merah Putih dengan tema Entrepreneurship 

milenial indonesia yang kreatif, inovatif dan 

mandiri yang berlangsung pada Selasa 24 

Agustus 2022 berlangsung sukses. Serta 

perwakilan generasi milenial generasi bangsa 

dari KNPI Provinsi Jambi dan mahasiswa. Maka 

patut diacungi jempol untuk milenial Indonesia 

dan juga milenial yang ada di Provinsi Jambi 

ini. Sementara itu, Direktur PTPN VI Jambi 

Iswan Achir yang didampingi Achmedi Akbar 

mengatakan, pihaknya membuka peluang 

kepada seluruh milenial Jambi untuk bisa 

berkontribusi dan membuka peluang 

pekerjaan. 

171. 25 

August 

2022 

RAPAT KOORDINASI 

SEKRETARIAT WAKIL 

PRESIDEN RI DAN 

KEMENTERIAN/LEMBAGA 

DENGAN PGGP PAPUA 

DAN PAPUA BARAT 

MEMBAHAS 

PERCEPATAN 

PEMBANGUNAN DI 

TANAH PAPUA 

Neutral Lintas.my

.id 

Pada 24 Agustus 2022, di Aula Gedung 

Keuangan Negara, Kota Jayapura, jajaran 

Sekretariat Wakil Presiden RI 

menyelenggarakan "Rapat Koordinasi 

Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di 

Tanah Papua Melalui Kemitraan Dengan PGGP 

Prov. Rapat ini melibatkan 

kementerian/lembaga pelaksana program 

dengan lembaga gereja di Tanah Papua yang 

tergabung dalam PGGP (Persekutuan Gereja-

Gereja di Papua) Prov. Rapat Koordinasi ini 

dilakukan dalam rangka menindaklanjuti 

arahan dari Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf 

Amin untuk melibatkan gereja-gereja Papua 

dalam upaya mengakselerasi percepatan 

pembangunan Papua dan Papua Barat yang 

disampaikan beliau secara langsung saat 

menerima audiensi dari PGGP/PB pada 20 April 

2022 di Jakarta. Hiskia Rollo (Ketua Umum 

PGGP Prov. Papua) beserta jajaran pengurus 

http://jambiday.com/seminar-nasional-merah-putih-kenara-institut-tumbuhkan-semangat-positif-kaum-milenial-jambi
http://jambiday.com/seminar-nasional-merah-putih-kenara-institut-tumbuhkan-semangat-positif-kaum-milenial-jambi
http://jambiday.com/seminar-nasional-merah-putih-kenara-institut-tumbuhkan-semangat-positif-kaum-milenial-jambi
http://jambiday.com/seminar-nasional-merah-putih-kenara-institut-tumbuhkan-semangat-positif-kaum-milenial-jambi
http://jambiday.com/seminar-nasional-merah-putih-kenara-institut-tumbuhkan-semangat-positif-kaum-milenial-jambi
http://lintas.my.id/2022/08/25/rapat-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-lembaga-dengan-pggp-papua-dan-papua-barat-membahas-percepatan-pembangunan-di-tanah-papua
http://lintas.my.id/2022/08/25/rapat-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-lembaga-dengan-pggp-papua-dan-papua-barat-membahas-percepatan-pembangunan-di-tanah-papua
http://lintas.my.id/2022/08/25/rapat-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-lembaga-dengan-pggp-papua-dan-papua-barat-membahas-percepatan-pembangunan-di-tanah-papua
http://lintas.my.id/2022/08/25/rapat-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-lembaga-dengan-pggp-papua-dan-papua-barat-membahas-percepatan-pembangunan-di-tanah-papua
http://lintas.my.id/2022/08/25/rapat-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-lembaga-dengan-pggp-papua-dan-papua-barat-membahas-percepatan-pembangunan-di-tanah-papua
http://lintas.my.id/2022/08/25/rapat-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-lembaga-dengan-pggp-papua-dan-papua-barat-membahas-percepatan-pembangunan-di-tanah-papua
http://lintas.my.id/2022/08/25/rapat-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-lembaga-dengan-pggp-papua-dan-papua-barat-membahas-percepatan-pembangunan-di-tanah-papua
http://lintas.my.id/2022/08/25/rapat-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-lembaga-dengan-pggp-papua-dan-papua-barat-membahas-percepatan-pembangunan-di-tanah-papua
http://lintas.my.id/2022/08/25/rapat-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-lembaga-dengan-pggp-papua-dan-papua-barat-membahas-percepatan-pembangunan-di-tanah-papua
http://lintas.my.id/2022/08/25/rapat-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-lembaga-dengan-pggp-papua-dan-papua-barat-membahas-percepatan-pembangunan-di-tanah-papua
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PGGP Papua dan Papua Barat, Ketua-Ketua 

Lembaga Aras Gereja dan Ketua DPR Papua 

Jhony Banua Rouw yang juga telah ditunjuk 

oleh PGGP untuk menjabat sebagai Ketua 

Umum PCC. 

172. 25 

August 

2022 

Wamen Ketenagakerjaan 

Motivasi Milenial Jambi 

Positive Jambione

.com 

Pernyataan ini disampaikan Afriansyah dalam 

Seminar Nasional Merah Putih dengan tema 

"Entrepreneur Generasi Milenial Indonesia 

yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri" di Kenara 

Kafe, Kebun Handil, Kota Jambi, Rabu 24 

Agustus 2022. Selanjutnya Afriansyah 

memotivasi para milenial dan para generasi 

muda Jambi supaya mempunyai skil dan 

kemampuan yang luar biasa. Dia juga berharap 

9 program di Kemenaker bisa membangkitkan 

kreativitas milenial Jambi. "Secara umum, 

mereka (Milenial) kalau bisa membuat karya di 

Jambi. 

173. 25 

August 

2022 

Dampingin Ibu Negara, 

Menaker Ida Tinjau 

Pelaksanaan Tes IVA di 

Tangerang - Dobrak 

Positive Dobrak.c

o 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mendampingi Ibu Negara, Iriana dan 

Istri Wakil Presiden, Wury Estu Handayani 

meninjau pelaksanaan pemeriksaan tes IVA 

kepada 500 pekerja perempuan di Kabupaten 

Tangerang, Banten, Kamis (24/8/2022). 

Menaker Ida menyatakan bahwa 

penyelenggaraan pemeriksaan tes IVA ini 

sebagai wujud nyata program aksi kepedulian 

terhadap pekerja perempuan. Untuk itu 

sosialisasi dan pemeriksaaan secara berkala 

harus dilakukan," kata Menaker. Menurut 

Menaker, dengan dilakukan pemeriksaan tes 

IVA, kesehatan pekerja perempuan tetap 

terjaga dan juga akan berdampak pada 

peningkatan produktivitas kerja. 

174. 25 

August 

2022 

Peserta BP Jamsostek 

Bisa Ambil KPR Berbunga 

Rendah di BTN 

Neutral Jatim 

Now 

Surabaya- PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk atau BTN berkolaborasi dengan BPJS 

Ketenagakerjaan "Dengan bantuan dari BTN, 

saya ikut mengambil KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan. Pelayanan dari BTN juga 

sangat membantu untuk mengarahkan 

berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. 

"Harga rumahnya sekitar Rp700 juta, kalau 

tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS 

http://jambione.com/read/2022/08/25/24853/wamen-ketenagakerjaan-motivasi-milenial-jambi
http://jambione.com/read/2022/08/25/24853/wamen-ketenagakerjaan-motivasi-milenial-jambi
http://www.dobrak.co/news/pr-934259484/dampingin-ibu-negara-menaker-ida-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://www.dobrak.co/news/pr-934259484/dampingin-ibu-negara-menaker-ida-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://www.dobrak.co/news/pr-934259484/dampingin-ibu-negara-menaker-ida-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://www.dobrak.co/news/pr-934259484/dampingin-ibu-negara-menaker-ida-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://jatimnow.com/baca-49112-peserta-bp-jamsostek-bisa-ambil-kpr-berbunga-rendah-di-btn
http://jatimnow.com/baca-49112-peserta-bp-jamsostek-bisa-ambil-kpr-berbunga-rendah-di-btn
http://jatimnow.com/baca-49112-peserta-bp-jamsostek-bisa-ambil-kpr-berbunga-rendah-di-btn
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Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit 

memiliki rumah saat ini," kata Yunia. 

175. 25 

August 

2022 

Aksi Sosial OASE KIM, Ibu 

Negara Tinjau 

Pelaksanaan Tes IVA Di 

Tangerang 

Positive Rmbante

n.com 

Demikian disampaikan Ibu Negara Iriana Joko 

Widodo saat peninjauan pemeriksaan 

kesehatan IVA (inspeksi visual asam asetat) di 

PT KMK Global Sports, Kabupaten Tangerang, 

Rabu (24/8). RMBanten.com, TangKab- 

Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet 

Indonesia Maju (OASE KIM) ke bymbali 

melakukan kegiatan sosial bersama-sama di 

berbagai bidang mulai dari pendidikan, 

kesehatan, hingga sosial budaya. Ibu Iriana 

menjelaskan, saat pandemi OASE KIM tetap 

aktif melakukan kegiatan sosial. Ibu Iriana dan 

Ibu Wury Ma'ruf Amin beserta anggota OASE 

KIM meninjau pelaksanaan pemeriksaan tes 

IVA bagi 100 pegawai wanita PT KMK Global 

Sports. 

176. 25 

August 

2022 

Lewat Pasker, Kemenaker 

pastikan ekosistem 

digital tersedia di Jambi 

Positive Antara 

Sulteng 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) 

memastikan terciptanya ekosistem digital yang 

siap kerja tersedia di Provinsi Jambi melalui 

program Pasar Kerja (Pasker). "Insya Allah di 

Jambi kita buat pasar kerja, kami minta Wagub 

nanti mencarikan tempat dan kita buat Pasar 

Kerja (Pasker) itu," kata Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah 

Noor dalam pernyataan yang diterima dari 

Humas Pemprov Jambi, Kamis. Pada Rabu 

(24/8) 2022, Wamenaker berkunjung ke Jambi. 

"Ini kita bangun kerja sama dengan Disnaker 

provinsi, segera dibangun untuk di Jambi, 

makanya saya minta cepat," katanya. 

177. 25 

August 

2022 

Lewat Pasker, Kemenaker 

pastikan ekosistem 

digital tersedia di Jambi 

Positive Antara 

Kalteng 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) 

memastikan terciptanya ekosistem digital yang 

siap kerja tersedia di Provinsi Jambi melalui 

program Pasar Kerja (Pasker).. "Insya Allah di 

Jambi kita buat pasar kerja, kami minta Wagub 

nanti mencarikan tempat dan kita buat Pasar 

Kerja (Pasker) itu," kata Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah 

Noor dalam pernyataan yang diterima dari 

Humas Pemprov Jambi, Kamis. Pada Rabu 

(24/8) 2022, Wamenaker berkunjung ke Jambi. 

"Ini kita bangun kerja sama dengan Disnaker 

http://rmbanten.com/detail/27566/aksi-sosial-oase-kim-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://rmbanten.com/detail/27566/aksi-sosial-oase-kim-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://rmbanten.com/detail/27566/aksi-sosial-oase-kim-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://rmbanten.com/detail/27566/aksi-sosial-oase-kim-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3078545/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3078545/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3078545/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3078545/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3078545/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3078545/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
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provinsi, segera dibangun untuk di Jambi, 

makanya saya minta cepat," katanya. 

178. 25 

August 

2022 

Lewat Pasker, Kemenaker 

pastikan ekosistem 

digital tersedia di Jambi 

Positive Antara 

Sumbar 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) 

memastikan terciptanya ekosistem digital yang 

siap kerja tersedia di Provinsi Jambi melalui 

program Pasar Kerja (Pasker). "Insya Allah di 

Jambi kita buat pasar kerja, kami minta Wagub 

nanti mencarikan tempat dan kita buat Pasar 

Kerja (Pasker) itu," kata Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah 

Noor dalam pernyataan yang diterima dari 

Humas Pemprov Jambi, Kamis. Pada Rabu 

(24/8) 2022, Wamenaker berkunjung ke Jambi. 

"Ini kita bangun kerja sama dengan Disnaker 

provinsi, segera dibangun untuk di Jambi, 

makanya saya minta cepat," katanya. 

179. 25 

August 

2022 

Lewat Pasker, Kemenaker 

pastikan ekosistem 

digital tersedia di Jambi 

Positive Antara 

Kaltara 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) 

memastikan terciptanya ekosistem digital yang 

siap kerja tersedia di Provinsi Jambi melalui 

program Pasar Kerja (Pasker).. "Insya Allah di 

Jambi kita buat pasar kerja, kami minta Wagub 

nanti mencarikan tempat dan kita buat Pasar 

Kerja (Pasker) itu," kata Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah 

Noor dalam pernyataan yang diterima dari 

Humas Pemprov Jambi, Kamis. Pada Rabu 

(24/8) 2022, Wamenaker berkunjung ke Jambi. 

"Ini kita bangun kerja sama dengan Disnaker 

provinsi, segera dibangun untuk di Jambi, 

makanya saya minta cepat," katanya. 

180. 25 

August 

2022 

Lewat Pasker, Kemenaker 

pastikan ekosistem 

digital tersedia di Jambi 

Positive Sejenak.o

nline 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) 

memastikan terciptanya ekosistem digital yang 

siap kerja tersedia di Provinsi Jambi melalui 

program Pasar Kerja (Pasker). Pada Rabu 

(24/8) 2022, Wamenaker berkunjung ke Jambi. 

"Ini kita bangun kerja sama dengan Disnaker 

provinsi, segera dibangun untuk di Jambi, 

makanya saya minta cepat," katanya. 

181. 25 

August 

2022 

Lewat Pasker, Kemenaker 

pastikan ekosistem 

digital tersedia di Jambi 

Positive Antara 

Sumut 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) 

memastikan terciptanya ekosistem digital yang 

siap kerja tersedia di Provinsi Jambi melalui 

program Pasar Kerja (Pasker). 

http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3078545/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3078545/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3078545/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3078545/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3078545/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3078545/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
http://sejenak.online/berita/bisnis/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
http://sejenak.online/berita/bisnis/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
http://sejenak.online/berita/bisnis/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3078545/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3078545/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3078545/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
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182. 25 

August 

2022 

Lewat Pasker, Kemenaker 

pastikan ekosistem 

digital tersedia di Jambi 

Positive Antara 

Papua 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) 

memastikan terciptanya ekosistem digital yang 

siap kerja tersedia di Provinsi Jambi melalui 

program Pasar Kerja (Pasker). "Insya Allah di 

Jambi kita buat pasar kerja, kami minta Wagub 

nanti mencarikan tempat dan kita buat Pasar 

Kerja (Pasker) itu," kata Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah 

Noor dalam pernyataan yang diterima dari 

Humas Pemprov Jambi, Kamis. Pada Rabu 

(24/8) 2022, Wamenaker berkunjung ke Jambi. 

"Ini kita bangun kerja sama dengan Disnaker 

provinsi, segera dibangun untuk di Jambi, 

makanya saya minta cepat," katanya. 

183. 25 

August 

2022 

Lewat Pasker, Kemenaker 

pastikan ekosistem 

digital tersedia di Jambi 

Positive Antara 

Riau 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) 

memastikan terciptanya ekosistem digital yang 

siap kerja tersedia di Provinsi Jambi melalui 

program Pasar Kerja (Pasker). "Insya Allah di 

Jambi kita buat pasar kerja, kami minta Wagub 

nanti mencarikan tempat dan kita buat Pasar 

Kerja (Pasker) itu," kata Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah 

Noor dalam pernyataan yang diterima dari 

Humas Pemprov Jambi, Kamis. 

184. 25 

August 

2022 

PKKMB Polteknaker, 

Bentuk Cara Pandang 

Mahasiswa Baru 

Terhadap Masa Depan - 

Dobrak 

Neutral Dobrak.c

o 

"Dari PKKMB ini, teman-teman akan 

menemukan banyak hal berbeda dengan apa 

yang didapatkan ketika di SMA," ucap Sekjen 

Kemnaker Anwar Sanusi ketika memberikan 

sambutan secara virtual kegiatan Pengenalan 

Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru ( PKKMB ) 

Politeknik Ketenagakerjaan, Tahun Akademik 

2022-2023, di Jakarta, Rabu (24/8/2022). 

Politeknik Ketenagakerjaan ( Polteknaker ) 

mengadakan kegiatan Pengenalan Kehidupan 

Kampus Mahasiswa Baru ( PKKMB ) dalam 

membantu mahasiswa baru beradaptasi 

dengan lingkungan baru sehingga membentuk 

cara pandang mahasiswa terhadap masa 

depan. "Saya ingin teman-teman semua dapat 

bekerja sama dengan baik dan saling 

mendukung kegiatan PKKMB ini," ucapnya. 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3078545/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3078545/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3078545/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3078545/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3078545/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3078545/lewat-pasker-kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-tersedia-di-jambi
http://www.dobrak.co/pendidikan/pr-934259770/pkkmb-polteknaker-bentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
http://www.dobrak.co/pendidikan/pr-934259770/pkkmb-polteknaker-bentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
http://www.dobrak.co/pendidikan/pr-934259770/pkkmb-polteknaker-bentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
http://www.dobrak.co/pendidikan/pr-934259770/pkkmb-polteknaker-bentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
http://www.dobrak.co/pendidikan/pr-934259770/pkkmb-polteknaker-bentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
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185. 25 

August 

2022 

Meriahnya Sukoharjo 

Hybrid Expo, Pamerkan 

Produk UMKM dari 

Berbagai Daerah 

Positive Tribun 

News 

Jateng 

Pemkab Sukoharjo menggelar even "Sukoharjo 

Hybrid Expo 2022" di Alun-Alun Satya Negara. 

"Sukoharjo Hybrid Expo ini adalah sarana yang 

tepat dan strategis untuk mempromosikan 

produk unggulan daerah, produk UMKM dan 

sekaligus membudayakan mencintai produk 

dalam negeri yang berkualitas," ujar Etik, 

Kamis (25/8/2022). Bupati mengatakan, 

Sukoharjo Hybrid Expo 2022 merupakan even 

kedua dan berskala nasional. Acara dalam 

rangka Harlah Kabupaten Sukoharjo ke-76 dan 

HUT Kemerdekaan RI ke-77 tersebut digelar 

22-25 Agustus 2022. 

  

http://jateng.tribunnews.com/2022/08/25/meriahnya-sukoharjo-hybrid-expo-pamerkan-produk-umkm-dari-berbagai-daerah
http://jateng.tribunnews.com/2022/08/25/meriahnya-sukoharjo-hybrid-expo-pamerkan-produk-umkm-dari-berbagai-daerah
http://jateng.tribunnews.com/2022/08/25/meriahnya-sukoharjo-hybrid-expo-pamerkan-produk-umkm-dari-berbagai-daerah
http://jateng.tribunnews.com/2022/08/25/meriahnya-sukoharjo-hybrid-expo-pamerkan-produk-umkm-dari-berbagai-daerah
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Title Bank BTN Telah Salurkan KPR BPJS Ketenagakerjaan 

Sebesar Rp 188,7 Miliar 

Author Grahanusa 

Mediatama 

Media Kontan Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://keuangan.kontan.co.id/news/bank-btn-telah-salurkan-kpr-bpjs-ketenagakerjaan-

sebesar-rp-1887-miliar 

Summary PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang 

telah menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, program KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan mendapat antusias cukup tinggi dari pekerja. Itu terlihat dari realisasi KPR 

BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp 188,7 miliar. Seperti diketahui melalui program ini, peserta BPJS 

Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman 

Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

 

 

 

 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah.Program tersebut 

mendapat dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Direktur Utama BTN Haru 

Koesmahargyo mengatakan, program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan mendapat antusias cukup tinggi 

dari pekerja.Itu terlihat dari realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 

sudah ada 763 debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp 188,7 miliar."BTN sebagai bank khusus 

perumahan akan selalu memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja 

untuk memiliki rumah impian," jelas Haru dalam keterangan resminya, Rabu (24/8).Seperti diketahui 

melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).Untuk 

fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp 200 juta yang dapat dimanfaatkan untuk 

renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun.Kemudian PUMP, peserta bisa mengajukan 

kredit hingga Rp 150 juta yang dapat dipergunakan untuk uang muka atau down payment (DP). 
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Sedangkan fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu 

maksimal 30 tahun."Dengan suku bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati bunga 

single digit, sehingga ini menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit untuk memiliki atau 

merenovasi rumah dari Bank BTN," terang Haru.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, MLT 

yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa fasilitas pembiayaan perumahan atau manfaat lain dibiayai 

dari dana investasi Jaminan Hari Tua (JHT).Jenis manfaat yang diberikan berupa pinjaman uang muka 

perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) serta Kredit 

Konstruksi (KK) bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan.Manfaat layanan tambahan ini dapat 

diperoleh seluruh peserta BP Jamsostek tanpa melakukan pembayaran iuran tambahan.Salah satu 

pekerja yang antusias mendapatkan MLT berupa KPR berbunga rendah adalah Pendik Andriono. Tenaga 

keamanan di salah satu BUMN tersebut tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya setelah 10 tahun 

bekerja akhirnya bisa memiliki rumah sendiri."Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT 

BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar 

Pendik.Pendik mengaku proses pengajuan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat 

mudah dan cepat. Pelayanan dari Bank BTN juga sangat membantu untuk mengarahkan berbagai 

persyaratan agar bisa terpenuhi. 
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Title Enaknya Jadi Pekerja, Dapat KPR Berbunga 

Rendah dari BTN 

Author Published Menit Ago On 

Agustus 

Media Media Bumn Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://mediabumn.com/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn 

Summary "Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya 

saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara 

Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa 

(23/8). Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, untuk program 

KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari realisasi KPR 

BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. Pelayanan dari Bank BTN juga sangat membantu 

untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. 

 

 

 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. Program yang mendapat 

dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut mendapat antusias yang tinggi 

dari para pekerja. Salah satu pekerja yang antusias mendapatkan MLT berupa KPR berbunga rendah 

adalah Pendik Andriono. Tenaga keamanan di salah satu BUMN tersebut tak bisa menyembunyikan rasa 

gembiranya setelah 10 tahun bekerja akhirnya bisa memiliki rumah sendiri. "Dengan bantuan dari BTN 

saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang 

saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri 

Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa (23/8). Pendik mengaku proses pengajuan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan dari Bank BTN juga sangat 

membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. "Prosesnya hanya satu 

minggu, saya sudah akad dan bisa langsung menempati rumah," jelasnya. Kegembiraan juga dirasakan 
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oleh Yunia iflahah, karyawan di RSUD Dr Sutomo itu mendapat KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan sekitar 

Rp500 juta ditambah bantuan pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp20 juta. Meski masih lajang, 

menurut Yunia memiliki rumah sendiri merupakan impiannya setelah 15 tahun bekerja. "Harga rumahnya 

sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan 

sangat sulit memiliki rumah saat ini," kata Yunia. Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari 

realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. "BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu memberikan 

kemudahan bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas Haru. 

Seperti diketahui melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas Pinjaman 

Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

Untuk fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp200 juta yang dapat dimanfaatkan untuk 

renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun. Kemudian PUMP, peserta bisa mengajukan 

kredit hingga Rp 150 juta yang dapat dipergunakan untuk uang muka atau down payment (DP). 

Sedangkan fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu 

maksimal 30 tahun. "Dengan suku bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati bunga 

single digit, sehingga ini menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit untuk memiliki atau 

merenovasi rumah dari Bank BTN," terang Haru. Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah mengatakan, MLT yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa fasilitas pembiayaan 

perumahan atau manfaat lain dibiayai dari dana investasi Jaminan Hari Tua (JHT). Jenis manfaat yang 

diberikan berupa pinjaman uang muka perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman 

Renovasi Perumahan (PRP) serta Kredit Konstruksi (KK) bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan. 

Manfaat layanan tambahan ini dapat diperoleh seluruh peserta BP Jamsostek tanpa melakukan 

pembayaran iuran tambahan. 
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Title Enaknya Jadi Pekerja, Dapat KPR Berbunga Rendah dari BTN Author Reporter 

Media Fajar Indonesia Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://fin.co.id/read/106053/Enaknya-Jadi-Pekerja-Dapat-KPR-Berbunga-Rendah-dari-BTN 

Summary "Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya 

saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara 

Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa, 

23 Agustus 2022. Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, 

untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari 

realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 

debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menghadirkan 

manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi peserta BP 

Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah.-. PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) 

menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah.-PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menghadirkan manfaat 

layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah.Program yang mendapat dukungan penuh dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut mendapat antusias yang tinggi dari para pekerja..Salah satu 

pekerja yang antusias mendapatkan MLT berupa KPR berbunga rendah adalah Pendik Andriono. Tenaga 

keamanan di salah satu BUMN tersebut tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya setelah 10 tahun 

bekerja akhirnya bisa memiliki rumah sendiri."Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT 

BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat 

ditemui pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, 

Selasa, 23 Agustus 2022.Pendik mengaku proses pengajuan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan hingga akad 

kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan dari Bank BTN juga sangat membantu untuk mengarahkan 

berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. "Prosesnya hanya satu minggu, saya sudah akad dan bisa 

langsung menempati rumah," jelasnya..Kegembiraan juga dirasakan oleh Yunia iflahah, karyawan di 

RSUD Dr Sutomo itu mendapat KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp500 juta ditambah bantuan 

pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp20 juta. Meski masih lajang, menurut Yunia memiliki rumah 

sendiri merupakan impiannya setelah 15 tahun bekerja."Harga rumahnya sekitar Rp700 juta, kalau tidak 

dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit memiliki rumah saat 

ini," kata Yunia.Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, untuk program KPR 

MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari realisasi KPR BPJS 

Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai pinjaman 

sebesar Rp188,7 miliar."BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu memberikan kemudahan bagi 
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masyarakat Indonesia termasuk para pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas Haru.Seperti diketahui 

melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Untuk 

fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp200 juta yang dapat dimanfaatkan untuk 

renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun.PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan 

(MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

berbunga rendah.-Kemudian PUMP, peserta bisa mengajukan kredit hingga Rp 150 juta yang dapat 

dipergunakan untuk uang muka atau down payment (DP). Sedangkan fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan 

pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu maksimal 30 tahun."Dengan suku bunga saat ini, 

peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi momentum yang 

tepat untuk memanfaatkan kredit untuk memiliki atau merenovasi rumah dari Bank BTN," terang 

Haru.Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, MLT yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan berupa fasilitas pembiayaan perumahan atau manfaat lain dibiayai dari dana investasi 

Jaminan Hari Tua (JHT)..Jenis manfaat yang diberikan berupa pinjaman uang muka perumahan (PUMP), 

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) serta Kredit Konstruksi (KK) bagi 

Perusahaan Pembangunan Perumahan.Manfaat layanan tambahan ini dapat diperoleh seluruh peserta 

BP Jamsostek tanpa melakukan pembayaran iuran tambahan. 
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Title Enaknya Jadi Pekerja, Dapat KPR Berbunga Rendah dari BTN Author _noname 

Media Surabaya Pagi Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.surabayapagi.com/read/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-

dari-btn 

Summary "Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya 

saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara 

Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa 

(23/8). Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, untuk program 

KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari realisasi KPR 

BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. Pelayanan dari Bank BTN juga sangat membantu 

untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. 

 

 

 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. Program yang mendapat 

dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut mendapat antusias yang tinggi 

dari para pekerja.Salah satu pekerja yang antusias mendapatkan MLT berupa KPR berbunga rendah 

adalah Pendik Andriono. Tenaga keamanan di salah satu BUMN tersebut tak bisa menyembunyikan rasa 

gembiranya setelah 10 tahun bekerja akhirnya bisa memiliki rumah sendiri. "Dengan bantuan dari BTN 

saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang 

saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri 

Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa (23/8).Pendik mengaku proses pengajuan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan dari Bank BTN juga sangat 

membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. "Prosesnya hanya satu 

minggu, saya sudah akad dan bisa langsung menempati rumah," jelasnya.Kegembiraan juga dirasakan 
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oleh Yunia iflahah, karyawan di RSUD Dr Sutomo itu mendapat KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan sekitar 

Rp500 juta ditambah bantuan pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp20 juta. Meski masih lajang, 

menurut Yunia memiliki rumah sendiri merupakan impiannya setelah 15 tahun bekerja. "Harga rumahnya 

sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan 

sangat sulit memiliki rumah saat ini," kata Yunia.Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari 

realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. "BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu memberikan 

kemudahan bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas 

Haru.Seperti diketahui melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas 

Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR). Untuk fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp200 juta yang dapat 

dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun. Kemudian PUMP, 

peserta bisa mengajukan kredit hingga Rp 150 juta yang dapat dipergunakan untuk uang muka atau down 

payment (DP). Sedangkan fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan 

jangka waktu maksimal 30 tahun."Dengan suku bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat 

menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit 

untuk memiliki atau merenovasi rumah dari Bank BTN," terang Haru.Dalam sambutannya, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, MLT yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa fasilitas 

pembiayaan perumahan atau manfaat lain dibiayai dari dana investasi Jaminan Hari Tua (JHT). Jenis 

manfaat yang diberikan berupa pinjaman uang muka perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan Rumah 

(KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) serta Kredit Konstruksi (KK) bagi Perusahaan Pembangunan 

Perumahan. Manfaat layanan tambahan ini dapat diperoleh seluruh peserta BP Jamsostek tanpa 

melakukan pembayaran iuran tambahan. 
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Title BTN Sediakan Fasilitas KPR Berbunga Rendah untuk 

Pekerja - Urbancity.id 

Author Penulis Mukhtar 

Wijaya - 

Media Urbancity.id Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.urbancity.id/btn-sediakan-fasilitas-kpr-berbunga-rendah-untuk-pekerja 

Summary Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, untuk program KPR 

MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari realisasi KPR BPJS 

Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai 

pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. "Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil 

KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya 

impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri 

Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa (23/8). Pelayanan dari Bank BTN juga sangat 

membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. 

 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. Program yang mendapat 

dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut mendapat antusias yang tinggi 

dari para pekerja. Salah satu pekerja yang antusias mendapatkan MLT berupa KPR berbunga rendah 

adalah Pendik Andriono. Tenaga keamanan di salah satu BUMN tersebut tak bisa menyembunyikan rasa 

gembiranya setelah 10 tahun bekerja akhirnya bisa memiliki rumah sendiri. "Dengan bantuan dari BTN 

saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang 

saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri 

Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa (23/8). Pendik mengaku proses pengajuan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan dari Bank BTN juga sangat 

membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. "Prosesnya hanya satu 

minggu, saya sudah akad dan bisa langsung menempati rumah," jelasnya. Kegembiraan juga dirasakan 

oleh Yunia iflahah, karyawan di RSUD Dr Sutomo itu mendapat KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan sekitar 

Rp500 juta ditambah bantuan pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp20 juta. Meski masih lajang, 

menurut Yunia memiliki rumah sendiri merupakan impiannya setelah 15 tahun bekerja. "Harga rumahnya 

sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan 

sangat sulit memiliki rumah saat ini," kata Yunia. Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari 

realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. "BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu memberikan 

kemudahan bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas Haru. 

Seperti diketahui melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas Pinjaman 

Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

Untuk fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp200 juta yang dapat dimanfaatkan untuk 
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renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun. Kemudian PUMP, peserta bisa mengajukan 

kredit hingga Rp 150 juta yang dapat dipergunakan untuk uang muka atau down payment (DP). 

Sedangkan fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu 

maksimal 30 tahun. "Dengan suku bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati bunga 

single digit, sehingga ini menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit untuk memiliki atau 

merenovasi rumah dari Bank BTN," terang Haru. Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah mengatakan, MLT yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa fasilitas pembiayaan 

perumahan atau manfaat lain dibiayai dari dana investasi Jaminan Hari Tua (JHT). Jenis manfaat yang 

diberikan berupa pinjaman uang muka perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman 

Renovasi Perumahan (PRP) serta Kredit Konstruksi (KK) bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan. 

Manfaat layanan tambahan ini dapat diperoleh seluruh peserta BP Jamsostek tanpa melakukan 

pembayaran iuran tambahan. 
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Title BTN Manjakan Pekerja, Kredit Rumah Berbunga Rendah Author Nikson On 

Media Bisnisjakarta.id Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://bisnisjakarta.id/ekonomi/btn-manjakan-pekerja-kredit-rumah-berbunga-rendah 

Summary PT Bank Tabungan Negara (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) 

menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. Seperti 

diketahui melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas 

Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR). Jenis manfaat yang diberikan berupa pinjaman uang muka 

perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) 

serta Kredit Konstruksi (KK) bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan. "Dengan bantuan 

dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki 

rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id 

yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa (23/8). 

 

PT Bank Tabungan Negara (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) 

menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi peserta BP 

Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. Program yang mendapat dukungan 

penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut mendapat antusias yang tinggi dari para 

pekerja. Salah satu pekerja yang antusias mendapatkan MLT berupa KPR berbunga rendah adalah Pendik 

Andriono. Tenaga keamanan di salah satu BUMN tersebut tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya 

setelah 10 tahun bekerja akhirnya bisa memiliki rumah sendiri. "Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya 

impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan 

Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa (23/8). Pendik mengaku proses pengajuan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan dari Bank BTN juga sangat 

membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. "Prosesnya hanya satu 

minggu, saya sudah akad dan bisa langsung menempati rumah," jelasnya. Kegembiraan juga dirasakan 

oleh Yunia iflahah, karyawan di RSUD Dr Sutomo itu mendapat KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan sekitar 

Rp500 juta ditambah bantuan pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp20 juta. Meski masih lajang, 

menurut Yunia memiliki rumah sendiri merupakan impiannya setelah 15 tahun bekerja. "Harga rumahnya 

sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan 

sangat sulit memiliki rumah saat ini," kata Yunia. Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari 

realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. "BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu memberikan 

kemudahan bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas Haru. 

Seperti diketahui melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas Pinjaman 

Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

Untuk fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp200 juta yang dapat dimanfaatkan untuk 

renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun. Kemudian PUMP, peserta bisa mengajukan 
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kredit hingga Rp 150 juta yang dapat dipergunakan untuk uang muka atau down payment (DP). 

Sedangkan fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu 

maksimal 30 tahun. "Dengan suku bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati bunga 

single digit, sehingga ini menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit untuk memiliki atau 

merenovasi rumah dari Bank BTN," terang Haru. Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah mengatakan, MLT yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa fasilitas pembiayaan 

perumahan atau manfaat lain dibiayai dari dana investasi Jaminan Hari Tua (JHT). Jenis manfaat yang 

diberikan berupa pinjaman uang muka perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman 

Renovasi Perumahan (PRP) serta Kredit Konstruksi (KK) bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan. 

Manfaat layanan tambahan ini dapat diperoleh seluruh peserta BP Jamsostek tanpa melakukan 

pembayaran iuran tambahan. 
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Title SKKNI Pembeda Sertifikasi Legal dan Abal-abal Author Annisa Ramadani 

Siregar 

Media Cybernewsnusantara.my.id Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.cybernewsnusantara.my.id/2022/08/skkni-pembeda-sertifikasi-legal-dan.html 

Summary SKKNI ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi profesi atau kompetensi, baik 

dalam bentuk ujian maupun pemeriksaan portofolio peserta, yang penerapannya dilakukan 

melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

 

 

 

Akhirnya dewan pers sadar akan kekeliruannya selama ini terkait UKW-nya yang ilegal itu. Sayangnya, 

kebijakan ngawur ini sudah memakan korban hampir 20 ribuan peserta UKW ilegal, yang habis dikuras 

uangnya saat mengikuti program abal-abal tersebut.SKKNI adalah singkatan dari Standar Kompetensi 

Kerja Nasional Indonesia yang dipersyaratkan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk setiap bidang 

keahlian/profesi. SKKNI ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi profesi atau 

kompetensi, baik dalam bentuk ujian maupun pemeriksaan portofolio peserta, yang penerapannya 

dilakukan melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).Agar puluhan ribu pemegang sertifikat abal-

abal UKW dewan pers tidak dirugikan, baik secara materi maupun moril, sebaiknya semua pemilik 

sertifikat UKW tersebut dilisensi kembali dengan mengikuti Sertifikasi Kompetensi Wartawan melalui 

prosedur yang benar dan legal di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terkait yang terlisensi oleh BNSP, 

secara gratis. Dengan demikian mereka bisa mendapatkan Sertifikat Kompetensi Wartawan yang diakui 

negara, berlogo Garuda Pancasila, dan disahkan BNSP, sebagaimana yang sudah dipunyai mereka yang 

telah mengikuti SKW melalui LSP Pers Indonesia.Apa khabar oknum-oknum Pemerintah (pusat dan 

daerah), Polri, TNI, dan semua lembaga/instansi yang selama ini berlagak pilon, tidak mendengar aspirasi 

masyarakat pers yang asli, dan terlihat sangat mengagung-agungkan UKW dan cap terversifikasi dewan 

pers?? Bangunlah segera dari tidur nyaman-nya dan mulai berbenah sebelum kedunguan akut dewan 

pers menenggelamkan negeri ini.Terima kasih. Bravo BNSP.!!! Bravo Pers Indonesia.!!!RLS 
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Title Kabar Gembira!Pekerja Anggota BP Jamsostek Dapat KPR 

Berbunga Rendah dari BTN 

Author Pt Akurat Sentra 

Media 

Media Akurat.co Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://akurat.co/kabar-gembirapekerja-anggota-bp-jamsostek-dapat-kpr-berbunga-

rendah-dari-btn 

Summary "Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya 

saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara 

Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa 

(23/8). Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, untuk program 

KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari realisasi KPR 

BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. "Dengan suku bunga saat ini, peserta BP Jamsostek 

juga dapat menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi momentum yang tepat untuk 

memanfaatkan kredit untuk memiliki atau merenovasi rumah dari Bank BTN," terang Haru. 

"Harga rumahnya sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit memiliki rumah saat ini," kata Yunia. 

 

Salah satu pekerja yang antusias mendapatkan MLT berupa KPR berbunga rendah adalah Pendik 

Andriono. Tenaga keamanan di salah satu BUMN tersebut tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya 

setelah 10 tahun bekerja akhirnya bisa memiliki rumah sendiri. "Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya 

impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan 

Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa (23/8).Pendik mengaku proses pengajuan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan dari Bank BTN juga sangat 

membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. "Prosesnya hanya satu 

minggu, saya sudah akad dan bisa langsung menempati rumah," jelasnya.Kegembiraan juga dirasakan 

oleh Yunia iflahah, karyawan di RSUD Dr Sutomo itu mendapat KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan sekitar 

Rp500 juta ditambah bantuan pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp20 juta. Meski masih lajang, 

menurut Yunia memiliki rumah sendiri merupakan impiannya setelah 15 tahun bekerja. "Harga rumahnya 

sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan 

sangat sulit memiliki rumah saat ini," kata Yunia.Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari 

realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. "BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu memberikan 

kemudahan bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas 

Haru.Seperti diketahui melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas 

Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR). Untuk fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp200 juta yang dapat 

dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun. Kemudian PUMP, 

peserta bisa mengajukan kredit hingga Rp 150 juta yang dapat dipergunakan untuk uang muka atau down 

payment (DP). Sedangkan fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan 
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jangka waktu maksimal 30 tahun."Dengan suku bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat 

menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit 

untuk memiliki atau merenovasi rumah dari Bank BTN," terang Haru.Dalam sambutannya, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, MLT yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa fasilitas 

pembiayaan perumahan atau manfaat lain dibiayai dari dana investasi Jaminan Hari Tua (JHT). Jenis 

manfaat yang diberikan berupa pinjaman uang muka perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan Rumah 

(KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) serta Kredit Konstruksi (KK) bagi Perusahaan Pembangunan 

Perumahan. Manfaat layanan tambahan ini dapat diperoleh seluruh peserta BP Jamsostek tanpa 

melakukan pembayaran iuran tambahan. 
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Title Cara Jawab Pertanyaan "Apa Kelemahanmu?" Saat Interview 

Kerja, Fresh Graduate Cek 

Author Ayunda Pininta 

Kasih 

Media Kompas Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.com/edu/read/2022/08/24/101802571/cara-jawab-pertanyaan-apa-

kelemahanmu-saat-interview-kerja-fresh-graduate 

Summary "Apa kelemahanmu?" kerap menjadi pertanyaan yang sering diajukan saat interview kerja 

atau magang. Pertanyaan menjebak yang membuat kamu tidak lolos dengan cepat karena 

salah dalam memberikan argumen," tulis Kemnaker melalui akun Media Sosial, Rabu 

(24/8/2022). Meski sederhana, namun pertanyaan ini tertanya cukup menentukan besar 

kecilnya kamu diterima oleh perusahaan. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut, tak 

sedikit pelamar yang salah strategi dalam menjawab pertanyaan terkait kelemahan diri. 

 

"Apa kelemahanmu?" kerap menjadi pertanyaan yang sering diajukan saat interview kerja atau magang. 

Meski sederhana, namun pertanyaan ini tertanya cukup menentukan besar kecilnya kamu diterima oleh 

perusahaan.Kementerian Ketenagakerjaan menyebut, tak sedikit pelamar yang salah strategi dalam 

menjawab pertanyaan terkait kelemahan diri."Sering terjadi kesalahan ketika ditanya "apa 

kelemahanmu?" Pertanyaan menjebak yang membuat kamu tidak lolos dengan cepat karena salah dalam 

memberikan argumen," tulis Kemnaker melalui akun Media Sosial, Rabu (24/8/2022).Untuk itu, pencari 

kerja terutama fresh graduate perlu menyiapkan jawaban tepat agar sesi interview berjalan 

lancar.Berikut rekomendasi jawaban dari Kemnaker untuk pertanyaan "apa kelemahanmu?" saat 

interview kerja. Meski demikian, jujurlah tentang kelemahan dirimu dan ambil langkah terbaik untuk 

memperbaikinya atau menjadikan diri lebih baik.1. Utarakan bahwa kamu sedang berusaha memperbaiki 

kelemahanContoh jawaban:Berbicara di depan umum membuat saya gugup. Meskipun saya tidak perlu 

banyak berbicara di depan umum dalam peran saya sebagai web designer, saya merasa bahwa public 

speaking adalah keterampilan penting.Terutama ketika saya perlu menyampaikan pendapat saya selama 

rapat.Untuk mengatasi kelemahan ini, saya akan terus latihan untuk berbicara di setiap rapat tim 

mengenai jadwal, tenggat waktu, dan tujuan proyek, saat mengembangkan situs web untuk klien.2. 

Kelemahan saya tidak begitu berdampak pada pekerjaan yang saya lamar atau kelemahan saya memacu 

saya untuk mengembangkan diriContoh jawaban: 
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Title Enaknya Jadi Pekerja, Dapat KPR Berbunga Rendah dari BTN - 

Suara Merdeka Jakarta 

Author Budi Nugraha 

Media Suara Merdeka Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://jakarta.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-1344250588/enaknya-jadi-pekerja-dapat-

kpr-berbunga-rendah-dari-btn 

Summary "Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya 

saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara 

Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa 

23 Agustus 2022. Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, 

untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari 

realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 

debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menghadirkan 

manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi peserta BP 

Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. Pelayanan dari Bank BTN 

juga sangat membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. 

 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. Program yang mendapat 

dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut mendapat antusias yang tinggi 

dari para pekerja.Salah satu pekerja yang antusias mendapatkan MLT berupa KPR berbunga rendah 

adalah Pendik Andriono. Tenaga keamanan di salah satu BUMN tersebut tak bisa menyembunyikan rasa 

gembiranya setelah 10 tahun bekerja akhirnya bisa memiliki rumah sendiri."Dengan bantuan dari BTN 

saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang 

saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri 

Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa 23 Agustus 2022.Pendik mengaku proses pengajuan KPR 

MLT BPJS Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan dari Bank BTN juga 

sangat membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. "Prosesnya hanya satu 

minggu, saya sudah akad dan bisa langsung menempati rumah," jelasnya.Kegembiraan juga dirasakan 

oleh Yunia iflahah, karyawan di RSUD Dr Sutomo itu mendapat KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan sekitar 

Rp500 juta ditambah bantuan pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp20 juta. Meski masih lajang, 

menurut Yunia memiliki rumah sendiri merupakan impiannya setelah 15 tahun bekerja."Harga rumahnya 

sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan 

sangat sulit memiliki rumah saat ini," kata Yunia.Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari 

realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. "BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu memberikan 

kemudahan bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas Haru. 

peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman 

Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Untuk fasilitas PRP, peserta bisa 
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mengakses pinjaman hingga Rp200 juta yang dapat dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan jangka 

waktu paling lama 15 tahun. Kemudian PUMP, peserta bisa mengajukan kredit hingga Rp 150 juta yang 

dapat dipergunakan untuk uang muka atau down payment (DP). Sedangkan fasilitas KPR BPJS 

Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu maksimal 30 tahun."Dengan suku 

bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi 

momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit untuk memiliki atau merenovasi rumah dari Bank 

BTN," terang Haru.Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, MLT yang 

diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa fasilitas pembiayaan perumahan atau manfaat lain dibiayai dari 

dana investasi Jaminan Hari Tua (JHT). Jenis manfaat yang diberikan berupa pinjaman uang muka 

perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) serta Kredit 

Konstruksi (KK) bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan. Manfaat layanan tambahan ini dapat 

diperoleh seluruh peserta BP Jamsostek tanpa melakukan pembayaran iuran tambahan. (nd) 
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Title Kemenaker Perbaiki Ekosistem Ketenagakerjaan Author _noname 

Media Spiritnews Media Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.spiritnews.media/2022/08/kemenaker-perbaiki-ekosistem.html 

Summary SpiritNews.media (Jakarta)- Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebagai leading 

sektor di bidang sistem informasi pasar kerja dan pelatihan vokasi, saat ini telah menyusun 

terobosan baru sebagai kebijakan untuk memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara 

keseluruhan. "Melalui kolaborasi revitalisasi di bidang vokasi, pemerintah menargetkan 

untuk segera meningkatkan kompetensi angkatan kerja khususnya generasi muda," kata 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, saat memberikan sambutan pada acara 

Anugerah Educator Award 2022 di Jakarta. Rabu, (24/08/2022). Selasa, (23/08). 

 

 

 

SpiritNews.media (Jakarta) - Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebagai leading sektor di bidang 

sistem informasi pasar kerja dan pelatihan vokasi, saat ini telah menyusun terobosan baru sebagai 

kebijakan untuk memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara keseluruhan. Rabu, 

(24/08/2022)."Melalui kolaborasi revitalisasi di bidang vokasi, pemerintah menargetkan untuk segera 

meningkatkan kompetensi angkatan kerja khususnya generasi muda," kata Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, saat memberikan sambutan pada acara Anugerah Educator Award 

2022 di Jakarta. Selasa, (23/08).Wamenaker menjelaskan, untuk menyiapkan kebutuhan kompetensi 

SDM kedepan, pemerintah telah membuat grand design secara komprehensif melalui Peraturan Presiden 

Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi."Revitalisasi ini 

mencakup semua aspek, dimulai dari reformasi kelembagaan, SDM, serta jaminan mutu melalui 

akreditasi dan sertifikasi yang berkolaborasi dengan semua stakeholder," ujarnya.Ditambahkan 

Wamenaker, Anugerah Educator Award 2022 ini merupakan stimulus bagi dunia pendidikan, khususnya 

guru dan dosen agar terus berinovasi melahirkankarya yang menjadi pijakan dalam menghadapi 

tantangan di masa depan.Berdasarkan dokumen United Nations Sustainable Development Goals 2015-

2030 memperlihatkan, pada 2030 seluruh pemerintahannegara di dunia harus menjamin bahwasiswa 

dididik olehguru yang memiliki kualifikasi, terlatih, profesional, dan sosok motivator yang baik."Demikian 

pentingnya faktor guru, maka multi kompetensi setiap guru tidak bisa ditawar lagi," ucaopnya. 

(infopublik.id) 
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Title Kabar Gembira untuk Peserta BPJS Ketenagakerjaan dari BTN Author Bisma Rizal 

Media Forum Keadilan Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://forumkeadilan.com/ekonomi/kabar-gembira-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-

dari-btn 

Summary Peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapatkan bunga rendah dalam kredit kepemilikan 

rumah (KPR) serta mendapatkan bantuan uang muka. Hal ini ada kabar gembira bagi Peserta 

BPJS Ketenagakerjaan dari BTN. Hal ini merupakan kerjasama antara PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk (BTN) dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) yang bertujuan 

untuk berikan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ia mengaku gembira atas adanya program yang diberi nama 

KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

 Peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapatkan bunga rendah dalam kredit kepemilikan rumah (KPR) 

serta mendapatkan bantuan uang muka. Hal ini ada kabar gembira bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan 

dari BTN.Hal ini merupakan kerjasama antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dengan BPJS 

Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) yang bertujuan untuk berikan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi 

para pekerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.Program ini pun mendapat dukungan 

penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta antusias yang tinggi dari para pekerja.Seperti 

Pendik Andriono security salah satu BUMN yang sudah 10 tahun bekerja. Ia mengaku gembira atas 

adanya program yang diberi nama KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan."Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya 

impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan 

Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa (23/8/2022).Dirinya menambahkan, proses pengajuan KPR hingga akad 

kredit ini sangat mudah dan cepat. Utamanya, pelayanan dari Bank BTN yang sangat membantu untuk 

mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi."Prosesnya hanya satu minggu, saya sudah akad 

dan bisa langsung menempati rumah," jelasnya.Hal serupa juga dirasakan oleh Yunia Iflahah yang 

merupakan karyawan di RSUD Dr Sutomo, ia mendapat KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp500 

juta ditambah bantuan pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp20 juta.Yunia sendiri masih lajang 

dan memiliki rumah adalah impiannya setelah 15 tahun bekerja. "Harga rumahnya sekitar Rp700 juta, 
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kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit memiliki 

rumah saat ini," kata Yunia.Menurut Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo program KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan mendapatkan antusias yang a cukup tinggi, hal ini terlihat dari realisasi KPR BPJS 

Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai pinjaman 

sebesar Rp188,7 miliar."BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu memberikan kemudahan bagi 

masyarakat Indonesia termasuk para pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas Haru.Dalam program 

ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), 

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).Untuk fasilitas PRP, peserta 

bisa mengakses pinjaman hingga Rp200 juta yang dapat dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan 

jangka waktu paling lama 15 tahun.Kemudian PUMP, peserta bisa mengajukan kredit hingga Rp 150 juta 

yang dapat dipergunakan untuk uang muka atau down payment (DP). Sedangkan fasilitas KPR BPJS 

Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu maksimal 30 tahun."Dengan suku 

bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi 

momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit untuk memiliki atau merenovasi rumah dari Bank 

BTN," terang Haru. 
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Title Ibu Iriana dan Ibu Wury Tinjau Pelaksanaan 

Tes IVA di Tangerang 

Author Internationalmedia Var 

Ultimafecha 

Media International Media Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.internationalmedia.id/2022/08/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau.html 

Summary Salah satunya adalah peninjauan pemeriksaan kesehatan IVA (inspeksi visual asam asetat) di 

PT KMK Global Sports, Kabupaten Tangerang, Rabu, 24 Agustus 2022. Ibu Iriana Joko Widodo 

menyampaikan bahwa Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) 

akan kembali melakukan kegiatan sosial bersama-sama di berbagai bidang mulai dari 

pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. 

 

 

 

Ibu Iriana Joko Widodo menyampaikan bahwa Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju 

(OASE KIM) akan kembali melakukan kegiatan sosial bersama-sama di berbagai bidang mulai dari 

pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. Salah satunya adalah peninjauan pemeriksaan kesehatan 

IVA (inspeksi visual asam asetat) di PT KMK Global Sports, Kabupaten Tangerang, Rabu, 24 Agustus 

2022.Saat pandemi, Ibu Iriana menjelaskan bahwa OASE KIM tetap aktif melakukan kegiatan sosial. 

Namun, kegiatan tersebut tidak dilakukan secara bersamaan melainkan masing-masing bidang yaitu 

pengasuhan dan pendidikan karakter, peningkatan kualitas kesehatan, sosial dan budaya, Indonesia 

bersih, dan Indonesia hijau."Biasanya kita dari bidang 1 sampai bidang 5 kegiatannya bersamaan, tapi 

dengan adanya pandemi kita hanya khusus kegiatan per bidang, karena rombongannya harus kecil ya 

tidak boleh sebanyak ini," lanjutnya.Sebelumnya, Ibu Iriana dan Ibu Wury Ma'ruf Amin beserta anggota 

OASE KIM meninjau pelaksanaan pemeriksaan tes IVA bagi 100 pegawai wanita PT KMK Global Sports. 

Sesaat setelah tiba, Ibu Iriana dan Ibu Wury langsung menyapa dan berbincang dengan para peserta tes 

IVA.Ibu Iriana dan Ibu Wury juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada para peserta yang sedang 

menunggu giliran tes. "Pemeriksaan IVA test berapa tahun sekali?" tanya Ibu Iriana."Satu tahun sekali 

(bila hasil positif)," jawab Yohana, salah satu peserta tes.Sebagai informasi, pemeriksaan IVA dilakukan 

untuk deteksi dini penyakit kanker serviks atau kanker mulut rahim pada perempuan. Pemeriksaan 

tersebut dilakukan secara berkala 5 tahun sekali apabila pada pemeriksaan pertama mendapatkan hasil 

negatif, sedangkan pemeriksaan dilakukan setahun sekali untuk hasil positif.Turut mendampingi Ibu 

Iriana dan Ibu Wury dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 
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Title RAPP Raih 8 Kategori Penghargaan K3 Tahun 2022 dari 

Kemenaker 

Author _noname 

Media Detak Satu Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://detaksatu.com/2022/08/24/rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-2022-dari-

kemenaker 

Summary Pekanbaru, Detaksatu ; PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kembali menerima delapan 

penghargaan dan tiga kategori penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan secara 

simbolis oleh Gubernur Riau Syamsuar kepada perusahaan bagian dari grup APRIL ini, Selasa 

(23/8/2022) di Pekanbaru. RAPP dinilai telah menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3), 

Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan COVID-19 di tempat kerja. Human 

Resources (HR) Manager RAPP, Elwan Jumandri mengatakan penghargaan tersebut 

merupakan wujud konsistensi RAPP dalam menjalankan peraturan K3 di wilayah 

perusahaan. 

 

Pekanbaru, Detaksatu ; PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kembali menerima delapan penghargaan 

dan tiga kategori penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Riau Syamsuar 

kepada perusahaan bagian dari grup APRIL ini, Selasa (23/8/2022) di Pekanbaru.Penghargaan K3 

diberikan kepada perusahaan yang dinilai berhasil menerapkan budaya keselamatan dan keselamatan 

kerja untuk melindungi pekerja dari kecelakaan atau penyakit di tempat kerja. RAPP dinilai telah 

menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3), Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan COVID-19 

di tempat kerja.Human Resources (HR) Manager RAPP, Elwan Jumandri mengatakan penghargaan 

tersebut merupakan wujud konsistensi RAPP dalam menjalankan peraturan K3 di wilayah perusahaan. 

"Memang di lingkungan kerja RAPP kita aktif mengkampanyekan budaya K3 dan ketat dalam penerapan 

prokes COVID-19 juga secara rutin melakukan program edukasi bahaya HIV-AIDS kepada karyawan. Kami 

bangga dan berterima kasih kepada Kemenaker dan Disnakertrans Provinsi Riau atas penghargaan yang 

diberikan," ungkap Elwan seusai menerima penghargaan dari Gubri.Delapan penghargaan yang diterima 

oleh perusahaan terdiri dari tiga kategori penghargaan yaitu Penghargaan Program Pencegahan dan 

Penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja dengan kategori Platinum, Penghargaan Program Pencegahan 

dan Penanggulangan COVID-19 di tempat kerja dengan kategori Platinum dan enam Penghargaan 

Kecelakaan Nihil (Zero Accident) untuk enam Blok (Estate) di Forestry Division RAPP, Blok (Estate) Cerenti, 

Blok (Estate) Ukui, Blok (Estate) Tasik Belat, Blok (Estate) Langgam, Blok (Estate) Teso dan untuk Blok 

(Estate) Mandau.Dalam sambutannnya Gubri juga menyampaikan apresiasi kepada Disnakertrans Riau 

dan badan usaha perusahaan swasta yang beroperasi di Provinsi Riau, yang sesuai dengan surat Menteri 

Ketenagakerjaan perihal penyerahan penghargaan K3 tahun 2022. "Hal ini sesuai dengan penilaian dari 

tim K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI, menyerahkan penghargaan yang datang ke Provinsi Riau 

beberapa waktu lalu. Semoga jumlah penerima penghargaan K3 di Provinsi Riau semakin meningkat 

setiap tahunnya," pungkas Gubri.Editor; Vie/ 
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Title Enaknya Jadi Pekerja, Dapat KPR Berbunga Rendah dari BTN Author Feri Burama 

Media Radargarut.jabarekspres.com Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://radargarut.jabarekspres.com/2022/08/24/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-

berbunga-rendah-dari-btn 

Summary Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, untuk program KPR 

MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari realisasi KPR BPJS 

Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai 

pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. "Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT 

BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar 

Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan 

Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa, 23 Agustus 2022. SURABAYA,PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) 

menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. "Harga 

rumahnya sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit memiliki rumah saat ini," kata Yunia. 

 

SURABAYA,PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah.Program yang mendapat 

dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut mendapat antusias yang tinggi 

dari para pekerja.Salah satu pekerja yang antusias mendapatkan MLT berupa KPR berbunga rendah 

adalah Pendik Andriono. Tenaga keamanan di salah satu BUMN tersebut tak bisa menyembunyikan rasa 

gembiranya setelah 10 tahun bekerja akhirnya bisa memiliki rumah sendiri.Kegembiraan juga dirasakan 

oleh Yunia iflahah, karyawan di RSUD Dr Sutomo itu mendapat KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan sekitar 

Rp500 juta ditambah bantuan pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp20 juta. Meski masih lajang, 

menurut Yunia memiliki rumah sendiri merupakan impiannya setelah 15 tahun bekerja."Harga rumahnya 

sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan 

sangat sulit memiliki rumah saat ini," kata Yunia.Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari 

realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar."BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu memberikan 

kemudahan bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas 

Haru."Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya 

dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id 

yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa, 23 Agustus 2022.Pendik 

mengaku proses pengajuan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. 

Pelayanan dari Bank BTN juga sangat membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa 

terpenuhi."Prosesnya hanya satu minggu, saya sudah akad dan bisa langsung menempati rumah," 

jelasnya.Seperti diketahui melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas 

Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan 
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Rumah (KPR). Untuk fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp200 juta yang dapat 

dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun.Kemudian PUMP, 

peserta bisa mengajukan kredit hingga Rp 150 juta yang dapat dipergunakan untuk uang muka atau down 

payment (DP). Sedangkan fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan 

jangka waktu maksimal 30 tahun."Dengan suku bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat 

menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit 

untuk memiliki atau merenovasi rumah dari Bank BTN," terang Haru.Dalam sambutannya, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, MLT yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa fasilitas 

pembiayaan perumahan atau manfaat lain dibiayai dari dana investasi Jaminan Hari Tua (JHT).Jenis 

manfaat yang diberikan berupa pinjaman uang muka perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan Rumah 

(KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) serta Kredit Konstruksi (KK) bagi Perusahaan Pembangunan 

Perumahan.Manfaat layanan tambahan ini dapat diperoleh seluruh peserta BP Jamsostek tanpa 

melakukan pembayaran iuran tambahan. 
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Title Enaknya Jadi Pekerja, Dapat KPR Berbunga Rendah dari 

BTN 

Author Renni Susilawati 

Media Berita Jatim Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://beritajatim.com/ekbis/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn 

Summary "Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya 

saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara 

Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa 

(23/8). Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, untuk program 

KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari realisasi KPR 

BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. Pelayanan dari Bank BTN juga sangat membantu 

untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. 

 

 

 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah.google.com, pub-

9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0Program yang mendapat dukungan penuh dari 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut mendapat antusias yang tinggi dari para 

pekerja.Salah satu pekerja yang antusias mendapatkan MLT berupa KPR berbunga rendah adalah Pendik 

Andriono.Tenaga keamanan di salah satu BUMN tersebut tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya 

setelah 10 tahun bekerja akhirnya bisa memiliki rumah sendiri."Dengan bantuan dari BTN saya ikut 

mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya 

impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan 

Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa (23/8).Pendik mengaku proses pengajuan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan dari Bank BTN juga sangat 

membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi."Prosesnya hanya satu minggu, 
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saya sudah akad dan bisa langsung menempati rumah," jelasnya.Kegembiraan juga dirasakan oleh Yunia 

iflahah, karyawan di RSUD Dr Sutomo itu mendapat KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp500 juta 

ditambah bantuan pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp20 juta.Meski masih lajang, menurut 

Yunia memiliki rumah sendiri merupakan impiannya setelah 15 tahun bekerja. "Harga rumahnya sekitar 

Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan sangat 

sulit memiliki rumah saat ini," kata Yunia.Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari 

realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar."BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu memberikan 

kemudahan bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas 

Haru.PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja.Seperti diketahui melalui 

program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), 

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).Untuk fasilitas PRP, peserta 

bisa mengakses pinjaman hingga Rp200 juta yang dapat dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan 

jangka waktu paling lama 15 tahun. Kemudian PUMP, peserta bisa mengajukan kredit hingga Rp 150 juta 

yang dapat dipergunakan untuk uang muka atau down payment (DP). Sedangkan fasilitas KPR BPJS 

Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu maksimal 30 tahun."Dengan suku 

bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi 

momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit untuk memiliki atau merenovasi rumah dari Bank 

BTN," terang Haru.Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, MLT yang 

diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa fasilitas pembiayaan perumahan atau manfaat lain dibiayai dari 

dana investasi Jaminan Hari Tua (JHT).Jenis manfaat yang diberikan berupa pinjaman uang muka 

perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) serta Kredit 

Konstruksi (KK) bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan. Manfaat layanan tambahan ini dapat 

diperoleh seluruh peserta BP Jamsostek tanpa melakukan pembayaran iuran tambahan. 
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Title BTN Beri KPR Bunga Rendah Kepada Peserta Jamsostek - 

TopBusiness 

Author Nurdian Akhmad 

Media Topbusiness.id Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.topbusiness.id/67001/btn-beri-kpr-bunga-rendah-kepada-peserta-

jamsostek.html 

Summary Jakarta, TopBusiness- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan 

BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi 

para pekerja yang telah menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

berbunga rendah. Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, program KPR MLT 

BPJS Ketenagakerjaan mendapat antusias cukup tinggi dari pekerja. "Dengan suku bunga 

saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi 

momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit untuk memiliki atau merenovasi rumah 

dari Bank BTN," terang Haru. Itu terlihat dari realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai 

November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp 

188,7 miliar. 

 

 

 

Jakarta, TopBusiness - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS 

Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang 

telah menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. Program 

tersebut mendapat dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Direktur Utama 

BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan mendapat antusias 

cukup tinggi dari pekerja. Itu terlihat dari realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 

hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp 188,7 miliar. "BTN sebagai bank 

khusus perumahan akan selalu memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia termasuk para 

pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas Haru dalam keterangan pers resminya, Rabu (24/8/2022). 

Seperti diketahui melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas Pinjaman 

Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

Untuk fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp 200 juta yang dapat dimanfaatkan untuk 

renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun. Kemudian PUMP, peserta bisa mengajukan 
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kredit hingga Rp 150 juta yang dapat dipergunakan untuk uang muka atau down payment (DP). 

Sedangkan fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu 

maksimal 30 tahun. "Dengan suku bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati bunga 

single digit, sehingga ini menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit untuk memiliki atau 

merenovasi rumah dari Bank BTN," terang Haru. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, 

MLT yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa fasilitas pembiayaan perumahan atau manfaat lain 

dibiayai dari dana investasi Jaminan Hari Tua (JHT). Jenis manfaat yang diberikan berupa pinjaman uang 

muka perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) serta 

Kredit Konstruksi (KK) bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan. Manfaat layanan tambahan ini dapat 

diperoleh seluruh peserta BP Jamsostek tanpa melakukan pembayaran iuran tambahan. 
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Title BTN dan BPJS Ketenagakerjaan Hadirkan KPR Berbunga 

Rendah 

Author Bensor It Division 

Media Bisnis News Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://bisnisnews.id/detail/berita/btn-dan-bpjs-ketenagakerjaan-hadirkan-kpr-berbunga-

rendah 

Summary PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang 

telah menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

"Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya 

saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara 

Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa 

(23/8/2022). Pendik mengaku proses pengajuan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan hingga akad 

kredit sangat mudah dan cepat. Kegembiraan juga dirasakan oleh Yunia iflahah, karyawan di 

RSUD Dr Sutomo itu mendapat KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp500 juta ditambah 

bantuan pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp20 juta. 

 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah.Program yang mendapat 

dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut mendapat antusias yang tinggi 

dari para pekerja.Salah satu pekerja yang antusias mendapatkan MLT berupa KPR berbunga rendah 

adalah Pendik Andriono. Tenaga keamanan di salah satu BUMN tersebut tak bisa menyembunyikan rasa 

gembiranya setelah 10 tahun bekerja akhirnya bisa memiliki rumah sendiri.PENERBANGANMaskapai 

Batik Air Buka Rute Bali - Labuan Bajo dan Rute TerusanLAYANAN DIGITALBank BTN Secara Resmi 

Menjalin Kemitraan Dengan Google Cloud IndonesiaLOGISTIKKapal Tol Laut Layani 33 Trayek dan 

Singgahi 130 Pelabuhan, Menhub Berikan Penghargaan"Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil 

KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar 

Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah 

di Surabaya, Selasa (23/8/2022).Pendik mengaku proses pengajuan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan 

hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan dari Bank BTN juga sangat membantu untuk 

mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. "Prosesnya hanya satu minggu, saya sudah akad 

dan bisa langsung menempati rumah," jelasnya.Kegembiraan juga dirasakan oleh Yunia iflahah, karyawan 

di RSUD Dr Sutomo itu mendapat KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp500 juta ditambah bantuan 

pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp20 juta.Meski masih lajang, menurut Yunia memiliki rumah 

sendiri merupakan impiannya setelah 15 tahun bekerja. "Harga rumahnya sekitar Rp700 juta, kalau tidak 

dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit memiliki rumah saat 

ini," kata Yunia.Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, untuk program KPR 

MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari realisasi KPR BPJS 

Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai pinjaman 

sebesar Rp188,7 miliar. "BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu memberikan kemudahan bagi 

masyarakat Indonesia termasuk para pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas Haru.Seperti diketahui 
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melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Untuk 

fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp200 juta yang dapat dimanfaatkan untuk 

renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun.PUMP peserta juga bisa mengajukan kredit 

hingga Rp 150 juta yang dapat dipergunakan untuk uang muka atau down payment (DP). Sedangkan 

fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu maksimal 30 

tahun."Dengan suku bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati bunga single digit, 

sehingga ini menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit untuk memiliki atau merenovasi 

rumah dari Bank BTN," terang Haru.Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan, MLT yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa fasilitas pembiayaan perumahan atau 

manfaat lain dibiayai dari dana investasi Jaminan Hari Tua (JHT). Jenis manfaat yang diberikan berupa 

pinjaman uang muka perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP) serta Kredit Konstruksi (KK) bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan.Manfaat 

layanan tambahan ini dapat diperoleh seluruh peserta BP Jamsostek tanpa melakukan pembayaran iuran 

tambahan. 
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Title BPJS Ketenagakerjaan Gaet BTN Layani Peserta Ambil KPR 

Berbunga Ringan 

Author Naufal Sinuka 

Media Juragananime.id Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://juragananime.id/artikel/130432/bpjs-ketenagakerjaan-gaet-btn-layani-peserta-

ambil-kpr-berbunga-ringan 

Summary Pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan kembali dapat fasilitas 

untuk membeli rumah secara kredit. BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. "Dengan 

bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat 

memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job Fair 

Pasker.id yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa (23/8). 

Pendik mengaku proses pengajuan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat 

mudah dan cepat. 

 

Pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan kembali dapat fasilitas untuk membeli 

rumah secara kredit. BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk (BTN) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah.Salah satu pekerja yang antusias mendapatkan MLT berupa 

KPR berbunga rendah adalah Pendik Andriono. Tenaga keamanan di salah satu BUMN tersebut tak bisa 

menyembunyikan rasa gembiranya setelah 10 tahun bekerja akhirnya bisa memiliki rumah 

sendiri."Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya 

dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id 

yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa (23/8).Pendik mengaku proses 

pengajuan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan dari 

Bank BTN juga sangat membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. 

"Prosesnya hanya satu minggu, saya sudah akad dan bisa langsung menempati rumah," 

jelasnya.Kegembiraan juga dirasakan oleh Yunia iflahah, karyawan di RSUD Dr Sutomo itu mendapat KPR 

MLT BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp500 juta ditambah bantuan pinjaman uang muka perumahan 

sebesar Rp20 juta. Meski masih lajang, menurut Yunia memiliki rumah sendiri merupakan impiannya 

setelah 15 tahun bekerja. "Harga rumahnya sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan 

KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit memiliki rumah saat ini," kata Yunia.Sementara 

itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai 

November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp 188,7 miliar. 

"BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia 

termasuk para pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas Haru. 
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Title BPJS Ketenagakerjaan Gaet BTN Layani Peserta Ambil KPR 

Berbunga Ringan 

Author _noname 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.jawapos.com/ekonomi/24/08/2022/bpjs-ketenagakerjaan-gaet-btn-layani-

peserta-ambil-kpr-berbunga-ringan 

Summary Pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan kembali dapat fasilitas 

untuk membeli rumah secara kredit. BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. "Dengan 

bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat 

memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job Fair 

Pasker.id yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa (23/8). 

Pendik mengaku proses pengajuan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat 

mudah dan cepat. 

 

 

 

Pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan kembali dapat fasilitas untuk membeli 

rumah secara kredit. BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk (BTN) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah.Salah satu pekerja yang antusias mendapatkan MLT berupa 

KPR berbunga rendah adalah Pendik Andriono. Tenaga keamanan di salah satu BUMN tersebut tak bisa 

menyembunyikan rasa gembiranya setelah 10 tahun bekerja akhirnya bisa memiliki rumah 

sendiri."Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya 

dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id 

yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa (23/8).Pendik mengaku proses 

pengajuan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan dari 

Bank BTN juga sangat membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. 

"Prosesnya hanya satu minggu, saya sudah akad dan bisa langsung menempati rumah," 

jelasnya.Kegembiraan juga dirasakan oleh Yunia iflahah, karyawan di RSUD Dr Sutomo itu mendapat KPR 

MLT BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp500 juta ditambah bantuan pinjaman uang muka perumahan 
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sebesar Rp20 juta. Meski masih lajang, menurut Yunia memiliki rumah sendiri merupakan impiannya 

setelah 15 tahun bekerja. "Harga rumahnya sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan 

KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit memiliki rumah saat ini," kata Yunia.Sementara 

itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai 

November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp 188,7 miliar. 

"BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia 

termasuk para pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas Haru.Seperti diketahui melalui program ini, 

peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman 

Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Untuk fasilitas PRP, peserta bisa 

mengakses pinjaman hingga Rp 200 juta yang dapat dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan jangka 

waktu paling lama 15 tahun. Kemudian PUMP, peserta bisa mengajukan kredit hingga Rp 150 juta yang 

dapat dipergunakan untuk uang muka atau down payment (DP). Sedangkan fasilitas KPR BPJS 

Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu maksimal 30 tahun."Dengan suku 

bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi 

momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit untuk memiliki atau merenovasi rumah dari Bank 

BTN," terang Haru. 
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Title Disnakertrans Nusa Tenggara Barat Minta Penambahan Kuota 

Peserta Naker Pemagangan 

Author Inline Tdc_Css 

Att 

Media Lombokpost Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://lombokpost.jawapos.com/ntb/24/08/2022/disnakertrans-ntb-minta-penambahan-

kuota-peserta-naker-pemagangan 

Summary "Dari tahun 2021 sampai sekarang dari 190 peserta, 95 persennya diserap perusahaan di 

Mandalika," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara 

Barat I Gede Putu Aryadi, Selasa (23/8). Gede mengatakan, dengan tingginya angka serapan 

naker dari pola pemagangan, ia berharap di tahun depan pemerintah pusat memberikan 

tambahan kuota untuk Nusa Tenggara Barat. "Salah satu bentuk kontribusi Kemnaker untuk 

meningkatkan kualitas SDM pariwisata Nusa Tenggara Barat ya dengan pola magang ini," 

tandas Gede. Ada penambahan kuota bagi Nusa Tenggara Barat, untuk peserta dalam 

program pemagangan. 

 

 

 

Penyerapan tenaga kerja lokal dari pola pemagangan, cukup tinggi di Destinasi Super Prioritas (DPSP) 

Mandalika. "Dari tahun 2021 sampai sekarang dari 190 peserta, 95 persennya diserap perusahaan di 

Mandalika," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat I Gede 

Putu Aryadi, Selasa (23/8). Saat ini ada 100 peserta yang mengikuti program pemagangan DPSP 

Mandalika. Difasilitasi Asosiasi Hotel Mandalika dan disebar di 16 hotel di wilayah Kuta. Gede 

mengatakan, dengan tingginya angka serapan naker dari pola pemagangan, ia berharap di tahun depan 

pemerintah pusat memberikan tambahan kuota untuk Nusa Tenggara Barat."Kalau ada penambahan, 

perusahaan dan asosiasi, juga forum pemagangan harus kolaborasi, agar penyerapannya bisa maksimal," 

tegasnya.Tingginya penyerapan naker dari pola magang, rupanya mendapat apresiasi dari Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Gede menyebut Menteri Ida bahkan berjanji memberikan reward kepada 

pemerintah daerah, DPSP, maupun perusahaan yang banyak menyerap alumni magang, sebagai 

karyawan mereka.Reward dari Menaker tersebut membuka peluang adanya penambahan kuota peserta 

untuk program pemagangan di DPSP Mandalika. "Kalau 90 persen bisa diserap, itu bisa dapat reward. 

Salah satunya soal jatah (peserta magang) lebih banyak tahun depan," ungkap Gede. Program 

pemagangan ini, lanjut Gede, guna meningkatkan kualitas SDM pariwisata. Seperti tata cara pelayanan; 
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penggunaan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan; hingga soal sikap, perilaku, serta sopan 

santun. Di tahun 2022 ini, Kementerian Ketenagakerjaan telah melaksanakan program pemagangan di 

lima DPSP di Indonesia. Dengan jumlah peserta mencapai 500 orang dan tersebar di 62 perusahaan. 

Program pemagangan disebut sebagai solusi mengatasi masalah ketenagakerjaan. Terutama dalam 

menyiapkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan keinginan pasar. "Salah satu bentuk 

kontribusi Kemnaker untuk meningkatkan kualitas SDM pariwisata Nusa Tenggara Barat ya dengan pola 

magang ini," tandas Gede.Ketua Mandalika Hotel Association (MHA) Samsul Bahri juga berharap hal 

serupa. Ada penambahan kuota bagi Nusa Tenggara Barat, untuk peserta dalam program pemagangan. 

Sebab, ada 95 persen peserta pemagangan yang telah bekerja di sejumlah hotel maupun industri 

pariwisata lain di DPSP Mandalika. "Semoga bisa lebih banyak. Karena di Mandalika saat ini banyak 

investasi, jadi butuh tenaga kerja," kata Samsul. 
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Title Keren, Pekerja Dapat KPR Berbunga Rendah dari BTN dan 

Prosesnya pun Cepat 

Author Fabiola Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/08/24/110233/keren-pekerja-dapat-kpr-berbunga-

rendah-dari-btn-dan-prosesnya-pun-cepat 

Summary "Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya 

saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik, saat ditemui pada acara 

Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan, Ida Fauziyah di Surabaya, Jawa 

Timur, Selasa (23/8/2022). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi 

dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan 

(MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi peserta BP Jamsostek, berupa Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) berbunga rendah. Pendik mengaku, proses pengajuan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan dari Bank BTN juga 

sangat membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. 

 

 

 

 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek, berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. Program yang mendapat 

dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut mendapat antusiasme tinggi 

dari para pekerja.Salah satu pekerja yang antusias mendapatkan MLT berupa KPR berbunga rendah 

adalah Pendik Andriono. Tenaga keamanan di salah satu BUMN tersebut tak bisa menyembunyikan rasa 

gembiranya, setelah 10 tahun bekerja akhirnya bisa memiliki rumah sendiri."Dengan bantuan dari BTN 

saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang 

saya impikan," ujar Pendik, saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri 

Ketenakerjaan, Ida Fauziyah di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/8/2022).Pendik mengaku, proses 

pengajuan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan dari 

Bank BTN juga sangat membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa 

terpenuhi."Prosesnya hanya satu minggu, saya sudah akad dan bisa langsung menempati rumah," 

jelasnya.Kegembiraan juga dirasakan oleh Yunia iflahah. Karyawan di RSUD Dr Sutomo itu mendapat KPR 
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MLT BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp500 juta, ditambah bantuan pinjaman uang muka perumahan 

sebesar Rp20 juta.Meski masih lajang, menurut Yunia, memiliki rumah sendiri merupakan impiannya 

setelah 15 tahun bekerja."Harga rumahnya sekitar Rp700 juta. Kalau tidak dapat bantuan BTN dengan 

KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit memiliki rumah saat ini," katanya.Sementara itu, 

Direktur Utama BTN, Haru Koesmahargyo mengatakan, Program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan sangat 

diminati. Hal ini terlihat dari realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022, 

sudah ada 763 debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar."BTN sebagai bank khusus 

perumahan akan selalu memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja 

untuk memiliki rumah impian," jelas Haru.Menaker Apresiasi PKB PT Bank BTN sebagai Wujud Kesamaan 

Pandang Manajemen dan SPPeserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Untuk 

fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp200 juta, yang dapat dimanfaatkan untuk 

renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun. Kemudian PUMP, peserta bisa mengajukan 

kredit hingga Rp 150 juta yang dapat dipergunakan untuk uang muka atau down payment (DP). 

Sedangkan fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu 

maksimal 30 tahun."Dengan suku bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati bunga 

single digit, sehingga ini menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit untuk memiliki atau 

merenovasi rumah dari Bank BTN," terang Haru.Dalam sambutannya, Menaker mengatakan, MLT yang 

diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa fasilitas pembiayaan perumahan atau manfaat lain dibiayai dari 

dana investasi Jaminan Hari Tua (JHT). Jenis manfaat yang diberikan berupa pinjaman uang muka 

perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) serta Kredit 

Konstruksi (KK) bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan. Manfaat layanan tambahan ini dapat 

diperoleh seluruh peserta BP Jamsostek tanpa melakukan pembayaran iuran tambahan. 
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Title Peserta BP Jamsostek Dapat KPR Berbunga Rendah dari 

BTN 

Author Yessy Artada 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.jpnn.com/news/peserta-bp-jamsostek-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn 

Summary PT Bank Tabungan Negara (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) 

menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja, yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. "Dengan suku 

bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati bunga single digit, sehingga ini 

menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit untuk memiliki atau 

merenovasi rumah dari Bank BTN," terang Haru. Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi. Hal 

ini terlihat dari realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 

sudah ada 763 debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp 188,7 miliar. 

 

 

 

 PT Bank Tabungan Negara (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) 

menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja, yang telah menjadi peserta BP 

Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah.Direktur Utama BTN Haru 

Koesmahargyo mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi.Hal 

ini terlihat dari realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 

debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp 188,7 miliar."BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu 

memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia, termasuk para pekerja untuk memiliki rumah 

impian," jelas Haru.Seperti diketahui melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati 

fasilitas Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR).Untuk fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp 200 juta yang 

dapat dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun.Kemudian PUMP, 

peserta bisa mengajukan kredit hingga Rp 150 juta yang dapat dipergunakan untuk uang muka atau down 

payment (DP).Sedangkan fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan 

jangka waktu maksimal 30 tahun."Dengan suku bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat 

menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit 
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untuk memiliki atau merenovasi rumah dari Bank BTN," terang Haru.Dalam sambutannya, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, MLT yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa fasilitas 

pembiayaan perumahan atau manfaat lain dibiayai dari dana investasi Jaminan Hari Tua (JHT).Jenis 

manfaat yang diberikan berupa pinjaman uang muka perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan Rumah 

(KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) serta Kredit Konstruksi (KK) bagi Perusahaan Pembangunan 

Perumahan. Manfaat layanan tambahan ini bisa diperoleh seluruh peserta BP Jamsostek tanpa 

melakukan pembayaran iuran tambahan. 
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Title Apindo Menolak Perubahan Jam Masuk Kerja di Jakarta Author _noname 

Media Kompas.id Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.kompas.id/baca/metro/2022/08/24/perusahaan-swasta-tolak-perubahan-

jam-masuk-kerja-di-jakarta 

Summary Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo keberatan dengan wacana Kepolisian Daerah 

Metro Jaya untuk mengatur jam masuk kerja dalam rangka mengendalikan kemacetan di 

Jakarta. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit menyampaikan keberatan yang 

mewakili asosiasi melalui keterangan tertulis. Poin kelima, Apindo berharap pemerintah 

fokus mengembangkan transportasi umum dan prasarananya, baik kuantitas dan 

kualitasnya. Polda Metro Jaya sejauh ini sudah membahas wacana itu dengan Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 

Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, DPRD, Apindo, dan pengusaha 

angkutan. 

 

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo keberatan dengan wacana Kepolisian Daerah Metro Jaya 

untuk mengatur jam masuk kerja dalam rangka mengendalikan kemacetan di Jakarta. Jam masuk kerja 

di perusahaan swasta selama ini mengacu pada aturan perundang-undangan serta kebutuhan 

operasional perusahaan.Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit menyampaikan keberatan 

yang mewakili asosiasi melalui keterangan tertulis. Dikutip pada Rabu (24/8/2022), ada lima poin 

keberatan mereka terhadap wacana yang kini masih dibahas dengan pemangku kebijakan terkait."Waktu 

kerja di sektor swasta telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 

Peraturan ini hanya membatasi maksimum waktu kerja sehari atau seminggu, dengan konsekuensi 

membayar upah lembur apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan. Peraturan perundangan tidak 

mengatur saat mulai dan berakhirnya jam kerja setiap harinya," tutur mereka.Aturan jam mulai dan 

berakhirnya kerja merupakan kewenangan perusahaan. Pada poin kedua dijelaskan, perusahaan 

menerapkan waktu kerja bagi karyawannya sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan masing-

masing. Ini umumnya diatur dalam peraturan perusahaan (PP) dan/atau perjanjian kerja bersama (PKB), 

yang merupakan hasil perundingan antara manajemen dan serikat pekerja atau serikat buruhnya.Poin 

ketiga adalah pertimbangan dampak penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) atau 

kombinasi dengan kerja di kantor yang berlaku pascapandemi. Kebijakan kerja ini mereka nilai sudah 

membantu juga mengurangi kepadatan lalu lintas."Empat, penyeragaman jam masuk dan pulang kantor 

perlu dikaji lebih mendalam karena beberapa sektor industri tertentu ada kaitannya dengan jam kerja di 

luar negeri, seperti bursa efek atau kegiatan ekspor impor, yang melibatkan berbagai institusi, seperti 

perbankan dan bea cukai," kata Anton melanjutkan.Poin kelima, Apindo berharap pemerintah fokus 

mengembangkan transportasi umum dan prasarananya, baik kuantitas dan kualitasnya. "Masyarakat 

harus didorong untuk dapat menggunakan transportasi umum yang nyaman dan aman," ujarnya. 

Penolakan ini bertentangan dengan pernyataan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar 

Latif Usman. Ia mengatakan, pada Senin (22/8) pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai 

pemangku kepentingan dan telah disepakati meski belum dikeluarkan aturannya.Polda Metro Jaya 

sejauh ini sudah membahas wacana itu dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian 
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Pendidikan, DPRD, Apindo, dan pengusaha angkutan."Kami sudah lakukan rapat dan hasilnya mereka 

menyepakati. Kami masih godok kembali terkait penerapannya kapan. Kami juga masih menunggu dari 

pemda untuk perencanaan yang lebih detail lagi," kata Latif di kantornya di Jakarta.Wakil Gubernur DKI 

Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui wartawan di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/8), mengatakan, usulan 

itu memang masih dibahas bersama. Namun, ia belum bisa memastikan apakah pembahasan itu akan 

menghasilkan peraturan gubernur segera."Usulan dari Dirlantas Polda Metro Jaya tentang pengaturan 

jam kerja itu sesuatu yang bagus. Ini masih kita diskusikan, kita bahas, karena tidak bisa sepihak. Seperti 

yang pernah saya sampaikan, ini tidak hanya terkait polda bersama pemprov, tetapi juga terkait 

pemerintah pusat karena di Jakarta ini ada kementerian-kementerian, institusi dari pusat," 

paparnya.KemacetanWacana pengaturan jam masuk kerja dicetuskan Latif pada Juli lalu. Ini diharapkan 

menjadi satu solusi untuk mengurangi kemacetan lalu lintas Jakarta yang menurut data kepolisian 

terpusat di jam-jam sibuk, antara pukul 06.00 dan 09.00 serta sore hari di atas pukul 15.00. Pada jam 

kemacetan di pagi hari, sekitar 3 juta orang masuk ke Jakarta dan menambah kepadatan penduduk yang 

sudah mencapai angka 10 juta orang.Pengaturan jam masuk kerja karyawan, baik pemerintah maupun 

swasta, ditargetkan bisa membuat arus lalu lintas tersebar lebih banyak di jam-jam yang selama ini lebih 

lengang, antara pukul 09.00 dan 15.00. 
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Title Peserta BP Jamsostek Dapat KPR Berbunga Rendah 

Dari BTN 

Author Muhammad Faisal 

Media Waspada.id Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://waspada.id/ekonomi/peserta-bp-jamsostek-dapat-kpr-berbunga-rendah-dari-btn 

Summary Program layanan ini merupakan kolaborasi antara PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero) 

Tbk dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sebagai bagian dari penyediaan rumah 

untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).. Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal 

ini terlihat dari realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 

sudah ada 763 debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar.. Dengan suku bunga 

rendah seperti ini, lanjutnya, peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati bunga single digit, 

sehingga ini menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit untuk memiliki 

atau merenovasi rumah dari Bank BTN.. "Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR 

MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," 

ujar Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id.. 

 

 

 

berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah dari Bank BTN. Program layanan ini merupakan 

kolaborasi antara PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero) Tbk dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek) sebagai bagian dari penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Program yang mendapat dukungan penuh dari pemerintak khususnya Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) tersebut mendapat antusias yang tinggi dari para pekerja. Direktur Utama BTN Haru 

Koesmahargyo mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal 

ini terlihat dari realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 

debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. "BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu 

memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja untuk memiliki rumah 

impian," keterangan Haru dari Surabaya, Selasa (23/8).Dengan suku bunga rendah seperti ini, lanjutnya, 

peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi momentum yang 

tepat untuk memanfaatkan kredit untuk memiliki atau merenovasi rumah dari Bank BTN. Dalam 

sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, MLT yang diberikan BPJS 
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Ketenagakerjaan berupa fasilitas pembiayaan perumahan atau manfaat lain dibiayai dari dana investasi 

Jaminan Hari Tua (JHT). Jenis manfaat yang diberikan berupa pinjaman uang muka perumahan (PUMP), 

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) serta Kredit Konstruksi (KK) bagi 

Perusahaan Pembangunan Perumahan. "Manfaat layanan tambahan ini dapat diperoleh seluruh peserta 

BP Jamsostek tanpa melakukan pembayaran iuran tambahan," ujar ida Fauziyah Salah satu pekerja yang 

antusias mendapatkan MLT berupa KPR berbunga rendah adalah Pendik Andriono. Tenaga keamanan di 

salah satu BUMN tersebut tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya setelah 10 tahun bekerja akhirnya 

bisa memiliki rumah sendiri. "Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat 

ditemui pada acara Job Fair Pasker.id. Pendik mengaku proses pengajuan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan 

hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan dari Bank BTN juga sangat membantu untuk 

mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. "Prosesnya hanya satu minggu, saya sudah akad 

dan bisa langsung menempati rumah yang menjadi impian hidup saya," jelasnya.Kegembiraan juga 

dirasakan oleh Yunia iflahah, karyawan di RSUD Dr Sutomo, Surabaya. Yunia mendapat KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan sekitar Rp500 juta, ditambah bantuan pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp20 

juta. "Harga rumahnya sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit memiliki rumah. Ini memang impian saya setelah 15 tahun 

bekerja," ungkap Yunia. Seperti diketahui melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa 

menikmati fasilitas Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Untuk fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp200 juta 

yang dapat dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun. Kemudian 

PUMP, peserta bisa mengajukan kredit hingga Rp 150 juta yang dapat dipergunakan untuk uang muka 

atau down payment (DP). Sedangkan fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta 

dengan jangka waktu maksimal 30 tahun. 
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Title Wamen Ketenagakerjaan RI Beri Semangat Milineal Jambi di 

Seminar Merah Putih - JERNIH.ID | Berita Aktual Terkini 

Author Asep 

Saepullah 

Media Jernih.id Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.jernih.id/wamen-ketenagakerjaan-ri-beri-semangat-milineal-jambi-di-seminar-

merah-putih 

Summary Selanjutnya, Afriansyah juga menyampaikan bahwa ia baru dua bulan, sembilan hari 

menjabat sebagai Wamen Ketenagakerjaan sebagaimana diamanahkan oleh Presiden RI 

Joko Widodo (Jokowi) "Saya baru 2 bulan 9 hari menjabat sebagai Wamen, semoga bisa 

membangun Indonesia, khususnya membantu pembangunan di Provinsi Jambi, mudah-

mudahan hari ini bisa di ambil hasil yang baik, terutama di Kemenaker itu ada 9 program, 

pertama soal BLK, kita punya hampir di 21 di Provinsi," ungkapnya. Ratusan milienial terdiri 

dari Organisasi Kepemudaan (OKP) juga para mahasiswa yang tergabung dalam Badan 

Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Provinsi Jambi menghadiri Seminar Merah Putih, Rabu 

(24/8/2022). Mereka yang hadir pada seminar ini yaitu Wakil Menteri (Wamen) 

Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor sebagai narasumber, Wagub Jambi Abdullah Sani, 

Direktur PTVN IV juga Ratu Munawaroh turut hadir sebagai tokoh masyarakat. Afriansyah 

mengatakan bahwa dirinya merupakan Putra Jambi kelahiran TAC, sempat bersekolah di TK 

Adhyaksa, SD di Arizona, pindah ke Sumatra Selatan, lalu kembali lagi SMAN 4 Negeri Jambi. 

 

 

 

 Ratusan milienial terdiri dari Organisasi Kepemudaan (OKP) juga para mahasiswa yang tergabung dalam 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Provinsi Jambi menghadiri Seminar Merah Putih, Rabu (24/8/2022). 

Mereka yang hadir pada seminar ini yaitu Wakil Menteri (Wamen) Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor 

sebagai narasumber, Wagub Jambi Abdullah Sani, Direktur PTVN IV juga Ratu Munawaroh turut hadir 

sebagai tokoh masyarakat. Afriansyah mengatakan bahwa dirinya merupakan Putra Jambi kelahiran TAC, 

sempat bersekolah di TK Adhyaksa, SD di Arizona, pindah ke Sumatra Selatan, lalu kembali lagi SMAN 4 

Negeri Jambi. "Jadi saya alumni SMAN 4 Jambi, ada yang alumni SMAN 4 gak disini, coba catat namanya," 

tuturnya disambut tawa para peserta seminar. Selanjutnya, Afriansyah juga menyampaikan bahwa ia 

baru dua bulan, sembilan hari menjabat sebagai Wamen Ketenagakerjaan sebagaimana diamanahkan 

oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) "Saya baru 2 bulan 9 hari menjabat sebagai Wamen, semoga bisa 
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membangun Indonesia, khususnya membantu pembangunan di Provinsi Jambi, mudah-mudahan hari ini 

bisa di ambil hasil yang baik, terutama di Kemenaker itu ada 9 program, pertama soal BLK, kita punya 

hampir di 21 di Provinsi," ungkapnya. Afriansyah tak menapik dan tetap mengkritisi bahwa pemerintah 

daerah maupun pusat terhadap BLK masih kurang."Tetapi ini minta maaf, saya juga mengkritisi saya 

melihat keperdulian pemerintahan daerah maupun pusat terhadap BLK sangat kurang, jadi kita sebagai 

generasi saya harap apa di 2023 dapat menganggarkan lebih," tuturnya. Selanjutnya Afriansyah juga 

memotivasi para Milenial dan para generasi mempunyai skil dan kemampuan yang luar biasa, seperti 

misalnya dari lulusan SMK ada otomotif, perhotelan dan lain sebagainya untuk bisa difokuskan ke luar 

negeri. "Jadi fokus yang mempunyai skil, karena seperti negara Jepang, China, Taiwan, Malaysia itu 

membutuhkan tenaga kerja yang trampil dan mempunyai skil. Ini harapan kita dari 9 program di 

Kemenaker dapat bermanfaat salah satunya talenta muda agar supaya anak anak punya kreatifitas 

misalnya kemampuan IT," jelasnya. Sebelumnya, Sekretaris PTPN VII Jambi Acmedi mengatakan acara 

tersebut bertujuan membuka peluang kepada seluruh milienial Jambi untuk bisa berkontribusi dan 

membuka peluang pekerjaan. "Secara umum, jadi mereka (Milenial) kalau bisa membuat karya di Jambi, 

kenapa harus ke luar, kan begitu. Artinya Milenial lebih baik di Jambi dan berkontribusi ke daerah 

sendiri," ungkapnya. Lebih lanjut Ratu Munawaroh juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan 

potensi potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jambi sekaligus mendorong para UMKM agar dapat 

diperhatikan. Menurut Ratu UMKM sangat berpengaruh dalam menompang ekonomi terlebih pada saat 

Pandemi Covid-19, yang rata rata itu dari kaum perempuan. "Perempuan harus kokoh, dan posisi 

perempuan sangat luar biasa, dan berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi kita," tegasnya dalam 

memotivasi khusus nya para kaum milienial perempuan yang hadir. Sekjen BEM Universitas 

Muhammadiyah Jambi Candra mengatakan, dari acara ini sangat mempunyai dampak positif terhadap 

kaum milenial. "Tentu bisa membentuk jiwa enterpreneur pemuda pemuda, khususnya di Jambi yang 

hari ini mampu untuk berinovasi memperkenalkan produk produk dari Provinsi Jambi sendiri," tuturnya. 

Selanjutnya Candra juga mengatakan bahwa Provinsi Jambi ini kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Dari 

potensi ini tentu bisa di manfaatkan oleh para kaum milienial Provinsi Jambi sendiri dalam berkontribusi 

ke daerah. "Saya mahasiswa juga sebagai putra daerah, kenapa tidak kita kalau bisa kita sendiri 

mengembangkan potensi daerah sendiri dan lebih memperkenalkan potensi potensi daerah kita sendiri 

ke luar daerah," pungkasnya. 
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Title Menaker Serahkan Manfaat Layanan Tambahan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Para Pekerja 

Author Fabiola 

Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/08/24/114527/menaker-serahkan-manfaat-layanan-

tambahan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-para-pekerja 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek), Anggoro Eko Cahyo, dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara 

(Persero), Haru Koesmahargyo, kembali menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) 

kepada para pekerja. Dalam keterangannya, Menaker mengatakan, MLT merupakan 

program yang sangat baik dan diperlukan oleh masyarakat, khususnya para pekerja guna 

memenuhi kebutuhan untuk kepemilikan rumah. MLT tersebut merupakan fasilitas yang 

diberikan oleh BPJamsostek kepada peserta Program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk 

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 juta, Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp200 juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

maksimal sebesar Rp 500 juta. Selain itu peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas take over 

KPR dari skema umum menjadi skema MLT untuk mendapatkan bunga yang lebih ringan. 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek), Anggoro Eko Cahyo, dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero), Haru 

Koesmahargyo, kembali menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada para pekerja. MLT 

tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh BPJamsostek kepada peserta Program Jaminan Hari Tua 

(JHT) dalam bentuk Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 juta, Pinjaman 

Renovasi Perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp200 juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maksimal 

sebesar Rp 500 juta. Selain itu peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas take over KPR dari skema umum 

menjadi skema MLT untuk mendapatkan bunga yang lebih ringan.Dalam keterangannya, Menaker 

mengatakan, MLT merupakan program yang sangat baik dan diperlukan oleh masyarakat, khususnya para 

pekerja guna memenuhi kebutuhan untuk kepemilikan rumah. "Ini program yang bagus sekali, sehingga 

harus banyak masyarakat yang tahu, karena masyarakat butuh rumah yang layak. Dengan program ini, 

maka kesempatan mendapatkan rumah yang layak dapat dipenuhi," ungkap Ida. Pihaknya 
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menambahkan, dengan menjadi peserta BPJamsostek, pekerja tidak hanya memperoleh perlindungan 

dari risiko kerja, namun juga bisa mendapatkan manfaat berupa kemudahan dalam kepemilikan rumah 

tanpa dikenakan iuran tambahan. Ida turut mendorong BPJamsostek untuk terus melakukan sosialisasi 

agar semakin banyak pekerja yang merasakan manfaat tersebut. Sementara itu, Anggoro Eko Cahyo 

mengatakan, untuk meningkatkan penyaluran MLT, BPJamsostek telah kerja sama dengan Bank Himbara, 

salah satunya Bank BTN serta Bank Daerah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah (Asbanda). Lebih 

jauh Anggoro menjelaskan, selama 2022, total MLT yang telah disalurkan sebanyak 583 unit rumah, 

dengan nilai manfaat mencapai Rp147 miliar. Ia berharap, angka tersebut akan terus bertambah seiring 

semakin banyaknya pekerja yang menjadi peserta BPJamsostek.Bagi pekerja yang ingin mendapatkan 

MLT ini, ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi, diantaranya telah terdaftar sebagai 

peserta aktif BPJamsostek minimal 1 tahun, belum memiliki rumah sendiri serta pemberi kerja tertib 

administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran BPJamsostek. "Semoga MLT ini mampu mewujudkan 

mimpi para pekerja dan keluarganya untuk memiliki rumah yang layak, sehingga mereka dapat bekerja 

dengan lebih semangat dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia," 

tutup Anggoro. 
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Title BPJS Ketenagakerjaan & Menaker Kembali Beri MLT ke Pekerja Author Khoirul Anam 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20220824115751-4-366208/bpjs-ketenagakerjaan-

menaker-kembali-beri-mlt-ke-pekerja 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI 

kembali menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada para pekerja, pada Selasa 

(23/8). Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo 

menuturkan bahwa untuk meningkatkan penyaluran MLT, pihaknya telah bekerjasama 

dengan Bank Himbara, salah satunya Bank BTN serta Bank Daerah yang tergabung dalam 

Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA). Persyaratan meliputi, terdaftar sebagai peserta aktif BP 

Jamsostek minimal 1 tahun, belum memiliki rumah sendiri serta pemberi kerja tertib 

administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah mengatakan MLT merupakan program yang diperlukan oleh 

masyarakat khususnya para pekerja guna memenuhi kebutuhan untuk kepemilikan rumah. 

 

BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI kembali 

menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada para pekerja, pada Selasa (23/8).Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah mengatakan MLT merupakan program yang diperlukan oleh masyarakat 

khususnya para pekerja guna memenuhi kebutuhan untuk kepemilikan rumah."Ini kan program yang 

bagus sekali, sehingga harus banyak masyarakat yang tahu, karena masyarakat butuh rumah yang layak 

dan dengan program ini kesempatan mendapatkan rumah yang layak dapat dipenuhi," ujar Ida dalam 

keterangan tertulis, Rabu (24/8/2022).MLT merupakan fasilitas yang diberikan oleh BP Jamsostek kepada 

peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) 

maksimal sebesar Rp150 juta, Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp200 juta, serta 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maksimal sebesar Rp 500 juta.Selain itu, peserta juga dapat memanfaatkan 

fasilitas take over KPR dari skema umum menjadi skema MLT untuk mendapatkan bunga yang lebih 

ringan. Ida menambahkan, dengan menjadi peserta BP Jamsostek, pekerja juga bisa mendapatkan 

kemudahan dalam kepemilikan rumah tanpa dikenakan iuran tambahan.Sementara itu, Direktur Utama 

BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo menuturkan bahwa untuk meningkatkan penyaluran MLT, 

pihaknya telah bekerjasama dengan Bank Himbara, salah satunya Bank BTN serta Bank Daerah yang 

tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA).Selama 2022, total MLT yang telah disalurkan adalah 

sebanyak 583 unit rumah dengan nilai manfaat mencapai Rp 147 miliar. Dia berharap angka tersebut 

akan terus bertambah seiring banyaknya pekerja yang menjadi peserta BP Jamsostek."Semoga MLT ini 

mampu mewujudkan mimpi para pekerja dan keluarganya untuk memiliki rumah yang layak, sehingga 

mereka dapat bekerja dengan lebih semangat dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dan 

perekonomian Indonesia," imbuhnya.Bagi pekerja yang ingin mendapatkan MLT, ada beberapa 

persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh para pekerja. Persyaratan meliputi, terdaftar sebagai 

peserta aktif BP Jamsostek minimal 1 tahun, belum memiliki rumah sendiri serta pemberi kerja tertib 

administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.[Gambas:Video CNBC]Artikel 

Selanjutnya Sebentar Lagi Cair! Cek di Sini Untuk Dapat BSU Rp 1 Juta 
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Title ABUJAPI Perjuangkan Gaji Layak untuk Satpam - Harian Haluan Author Redaksi 

Media Haluan Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.harianhaluan.com/news/pr-104251583/abujapi-perjuangkan-gaji-layak-untuk-

satpam 

Summary Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (Abujapi) berkomitmen memperjuangkan 

gaji yang layak bagi anggota Satuan Pengamanan (Satpam) di Indonesia. Dalam rakernas ini 

kita bertekad untuk memperjuangkan agar gaji satpam meningkat. Abujapi didirikan pada 

tahun 2006, yang dilandasi semangat untuk mengembangkan wirausaha khusus 

pengamanan, sebagai pengemban fungsi kepolisian yang terbatas. Satpam tidak hanya digaji 

UMR saja tetapi akan diperjuangkan lebih baik lagi dengan dirancangnya struktur skala upah 

satpam. 

 

 

 

Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (Abujapi) berkomitmen memperjuangkan gaji yang 

layak bagi anggota Satuan Pengamanan (Satpam) di Indonesia.Dalam Rakernas dan Rapimnas Abujapi 

yang dihadiri 26 pengurus tingkat provinsi dari seluruh Indonesia di Hotel Pangeran Padang, Selasa, 23 

Agustus 2022, Ketua Umum Abjuapi Agoes Dermawan mengatakan hal ini dilakukan karena banyaknya 

satpam yang digaji tidak layak atau di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP)."Saat ini banyak satpam 

gajinya di bawah upah minimum. Dalam rakernas ini kita bertekad untuk memperjuangkan agar gaji 

satpam meningkat. Maka dari itu kita juga perlu meningkatkan kompetensi satpam agar tercipta tenaga 

satpam yang profesional," katanya.Abujapi didirikan pada tahun 2006, yang dilandasi semangat untuk 

mengembangkan wirausaha khusus pengamanan, sebagai pengemban fungsi kepolisian yang 

terbatas.Abujapi merupakan mitra Polri yang bertujuan menghimpun, membina, mengembangkan 

kemampuan badan usaha jasa pengamanan yang tangguh dan profesional dalam mewujudkan 

lingkungan yang aman dan tertib."Abujapi mengelola sebanyak 2.069 badan usaha dan 1,6 juta Pam 

Swakarsa. Satpam tidak hanya digaji UMR saja tetapi akan diperjuangkan lebih baik lagi dengan 

dirancangnya struktur skala upah satpam.Ia menyebutkan hal ini dilakukan dalam ranahnya di 

Kementerian Tenaga Kerja. Perubahan ini tentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedepan satpam 

harus terdidik karena sudah menjadi satu profesi."Mereka harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) 

yang dikeluarkan oleh Polda. Kemudian mereka harus mendapatkan BPJS serta memiliki perjanjian kerja 
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yang jelas," ujarnya dalam acara yang dihadiri Dirbinmas Polda Sumatra Barat, Kombes Pol Jhoni Suroto 

itu.Sementara, dalam acara yang juga dihadiri Dir Samapta Polda Sumatra Barat, Kombes Pol Achmadi, 

SIK itu Ketua BPD Abujapi Sumatra Barat Tafyani Kasim mengatakan, saat ini masih banyak satpam yang 

belum memenuhi kompetisi di Sumatra Barat terutama yang ada di daerah-daerah."Kita selalu 

mengimbau untuk meningkatkan jumlah satpam berpendidikan dan memiliki kompetisi pendidikan 

dasar. Sudah ada sekitar 80 persen satpam memiliki KTA dan berkompetensi. Kita mengimbau seluruh 

pengguna tenaga satpam baik swasta atau pemerintah agar memenuhi surat edaran dari Pemprov 

Sumatra Barat yaitu memenuhi ketentuan yang berlaku," katanya. 
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Title Menaker Kembali Serahkan Manfaat Layanan Tambahan BPJS 

Ketenagakerjaan Bagi Para Pekerja 

Author Afriadi 

Media Akurat.co Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://akurat.co/menaker-kembali-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjs-

ketenagakerjaan-bagi-para-pekerja 

Summary Dalam keterangannya Menaker mengatakan bahwa MLT merupakan program yang sangat 

baik dan diperlukan oleh masyarakat khususnya para pekerja guna memenuhi kebutuhan 

untuk kepemilikan rumah. - Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama Direktur 

Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) Haru Koesmahargyo, kembali menyerahkan Manfaat 

Layanan Tambahan (MLT) kepada para pekerja. 

 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Haru Koesmahargyo, 

kembali menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada para pekerja.MLT tersebut merupakan 

fasilitas yang diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk 

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 juta, Pinjaman Renovasi Perumahan 

(PRP) maksimal sebesar Rp200 juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maksimal sebesar Rp 500 juta. 

Selain itu peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas take over KPR dari skema umum menjadi skema 

MLT untuk mendapatkan bunga yang lebih ringan.Dalam keterangannya Menaker mengatakan bahwa 

MLT merupakan program yang sangat baik dan diperlukan oleh masyarakat khususnya para pekerja guna 

memenuhi kebutuhan untuk kepemilikan rumah."Ini kan program yang bagus sekali, sehingga harus 

banyak masyarakat yang tahu, karena masyarakat butuh rumah yang layak dan dengan program ini 

kesempatan mendapatkan rumah yang layak dapat dipenuhi,"ungkap Ida.Pihaknya menambahkan 

bahwa dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, pekerja tidak hanya memperoleh perlindungan dari risiko 

kerja namun juga bisa mendapatkan manfaat berupa kemudahan dalam kepemilikan rumah tanpa 

dikenakan iuran tambahan. Ida turut mendorong BPJAMSOSTEK untuk terus melakukan sosialisasi agar 

semakin banyak pekerja yang merasakan manfaat tersebut.Sementara itu Anggoro Eko Cahyo 

mengatakan bahwa untuk meningkatkan penyaluran MLT, BPJAMSOSTEK telah kerja sama dengan Bank 

Himbara salah satunya Bank BTN serta Bank Daerah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah 

(ASBANDA). Lebih jauh Anggoro menjelaskan selama tahun 2022, total MLT yang telah disalurkan adalah 

sebanyak 583 unit rumah dengan nilai manfaat mencapai Rp147 milyar. Dirinya berharap angka tersebut 

akan terus bertambah seiring semakin banyaknya pekerja yang menjadi peserta BPJAMSOSTEK.Bagi 

pekerja yang ingin mendapatkan MLT ini, tentunya ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi 

oleh para pekerja, diantaranya telah terdaftar sebagai peserta aktif BPJAMSOSTEK minimal 1 tahun, 

belum memiliki rumah sendiri serta pemberi kerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran 

BPJAMSOSTEK."Semoga MLT ini mampu mewujudkan mimpi para pekerja dan keluarganya untuk 

memiliki rumah yang layak, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih semangat dan mampu 

berkontribusi dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia," tutup Anggoro. 
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Title 4 Kementerian/Lembaga Dapat Opini WDP dan BPK Author Pers Indonesia 

Media Paperlane Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://paperplane-tm.site/4-kementerian-lembaga-dapat-opini-wdp-dan-bpk-52118.html 

Summary Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) 

kepada 4 kementerian/lembaga. Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) memberikan opini wajar 

dengan pengecualian ( WDP ) kepada 4 kementerian/lembaga. Mengutip laporan keuangan 

pemerintahan pusat (LKPP) 2021, Rabu (24/8), 4 kementerian dan lembaga tersebut, adalah 

Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Kementerian Perdagangan. Ketua BPK Isma Yatun 

mengatakan pemeriksaan atas LKPP 2021 itu meliputi pengujian kewajaran atas saldo akun-

akun yang ada di neraca dan transaksi-transaksi pada laporan realisasi APBN, laporan 

operasional, arus kas, perubahan SAL dan perubahan ekuitas. 

 

 

 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) kepada 4 

kementerian/lembaga. (Adhi Wicaksono).Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) memberikan opini wajar 

dengan pengecualian ( WDP ) kepada 4 kementerian/lembaga. Mengutip laporan keuangan 

pemerintahan pusat (LKPP) 2021, Rabu (24/8), 4 kementerian dan lembaga tersebut, adalah Kementerian 

Ketenagakerjaan, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan 

Kementerian Perdagangan. Ketua BPK Isma Yatun mengatakan pemeriksaan atas LKPP 2021 itu meliputi 

pengujian kewajaran atas saldo akun-akun yang ada di neraca dan transaksi-transaksi pada laporan 

realisasi APBN, laporan operasional, arus kas, perubahan SAL dan perubahan ekuitas. Kemudian, BPK juga 

menguji kewajaran atas kecukupan CaLK, serta SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan, termasuk tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya. "Selain melakukan pemeriksaan 

atas komponen LKPP tersebut, dalam Pemeriksaan LKPP Tahun 2021 juga dilakukan reviu 

penyelenggaraan transparansi fiskal atas pemenuhan kriteria transparansi fiskal Pemerintah Pusat 2021," 

katanya. Adapun selain empat entitas tersebut, seluruh kementerian dan lembaga mendapatkan opini 

WTP dari BPK. 
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Title IKA Dukung UINSA Masuk 10 Besar PT Islam Terbaik di 

Asia 

Author Nidlomatum MR 

Media Blok Bojonegoro Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://blokbojonegoro.com/2022/08/24/ika-dukung-uinsa-masuk-10-besar-pt-islam-

terbaik-di-asia 

Summary blokbojonegoro.com- Pengurus Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (IKA 

UINSA) berkomitmen mendukung UINSA masuk 10 besar perguruan tinggi (PT) Islam terbaik 

di Asia. Tak berlebihan jika UINSA menargetkan bisa masuk 10 besar perguruan tinggi Islam 

terbaik di Asia. Apalagi target 2026 UINSA bisa masuk 10 besar perguruan tinggi Islam di 

Asia," ungkap Muzakki. Menjadi kampus Islam terbaik di Asia dimulai dari kebanggaan para 

alumninya," ujar Ketua IKA UINSA Ida Fauziyah, saat memberikan sambutan Pelantikan 

Pengurus IKA UINSA masa bhakti 2022-2026 di Amphitheater Gedung Rektorat Lantai III 

UINSA, Selasa (23/8/2022). 

 

 

 

blokbojonegoro.com - Pengurus Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (IKA UINSA) 

berkomitmen mendukung UINSA masuk 10 besar perguruan tinggi (PT) Islam terbaik di Asia. Langkah 

awalnya adalah menjadikan para alumni bangga dengan almamaternya."IKA UINSA menjadi wadah 

silaturahim bagi para alumni. Dengan IKA UINSA kita wujudkan ekspresi kebanggaan kepada kampus ini. 

UINSA membutuhkan kehadiran kita untuk mendukung mewujudkan kampus berkelas dunia. Menjadi 

kampus Islam terbaik di Asia dimulai dari kebanggaan para alumninya," ujar Ketua IKA UINSA Ida 

Fauziyah, saat memberikan sambutan Pelantikan Pengurus IKA UINSA masa bhakti 2022-2026 di 

Amphitheater Gedung Rektorat Lantai III UINSA, Selasa (23/8/2022).Menurut Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) RI ini, UINSA memiliki sarana dan prasarana kampus yang sangat megah dengan letaknya yang 

sangat strategis. Untuk itu, kemegahannya harus diimbangi dengan output yang bagus. Tak berlebihan 

jika UINSA menargetkan bisa masuk 10 besar perguruan tinggi Islam terbaik di Asia.Selama ini, kata Ida, 

banyak potensi alumnus UINSA yang berserakan dan lenyap karena tidak ada wadah silaturahmi. "IKA 

UINSA hadir untuk merekatkan potensi yang berserakan itu, untuk bersama-sama berjuang 

menerjemahkan rasa cinta pada almamater," katanya.Politisi PKB ini menegaskan, UINSA telah menjadi 

jembatan emas bagi para alumninya untuk menekuni profesinya saat ini. Bahkan UINSA bisa melahirkan 
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pengabdian apa saja, tidak hanya menciptakan tokoh agama, tapi juga melahirkan politisi dikancah 

nasional."Dulu namanya bukan IKA UINSA, tapi IKASA (Ikatan Alumni IAIN Sunan Ampel). Sempat vakum 

beberapa tahun. Kemudian pada 2015 ada muktamar yang menobatkan Menteri Pemuda dan Olahraga 

(Menpora) Imam Nahrawi waktu itu, sebagai ketua umum IKA UINSA," jelasnya.Kepengurusan Imam 

Nahrawi, kata Ida, telah berhasil membentuk kepengurusan di provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga 

saat ini sudah terbentuk Korwil dan Korda IKA UINSA yang tersebar seantero Tanah Air."Kemudian pada 

25 Maret 2022, saya secara aklamasi dipilih sebagai ketua umum IKA UINSA. Sebenarnya masih banyak 

tokoh yang layak jadi ketua. Namun karena atas nama pengabdian dan menjawab utang saya pada 

alumni, dengan segala keterbatasan saya siap menjadi Ketua Umum IKA UINSA," ungkapnya.Ida 

mengatakan, kepengurusan IKA UINSA periode 2022-2026 adalah yang paling dinamis dibanding 

kepengurusan sebelumnya. Selain berlatar belakang berbagai profesi, juga jumlah pengurusan yang 

cukup banyak. "Saya minta dukungan seluruh pengurus agar organisasi bisa berjalan, agar amanah Rektor 

UINSA bisa dijalankan," tandasnya.Sementara itu, Rektor UINSA Prof Akh Muzakki MAg Grad Dip SEA 

MPhil PhD mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih karena Menaker RI Ida Fauizyah berkenan 

menjadi Ketua Umum IKA UINSA. Hal ini menjadi kebanggaan dan kemuliaan bagi UINSA."Kami percaya 

beliau tidak butuh panggung ini. Yang butuh itu UINSA. Sekali lagi, yang butuh UINSA. Kenapa? Karena 

Bu Menteri bisa menjadi influencer dan endorser bagi UINSA. Apalagi target 2026 UINSA bisa masuk 10 

besar perguruan tinggi Islam di Asia," ungkap Muzakki.Sebelum hal itu tercapai, jelasnya, pada 2025 

UINSA harus terlebih dulu berstatus perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH). "Dengan PTNBH, 

UINSA bisa memiliki keleluasaan sendiri untuk mengelolanya. Jika masih berbentuk BLU (badan layanan 

umum), akan terbentur regulasi-regulasi. Untuk itu, kami meminta kerjasamanya dengan IKA UINSA 

untuk mewujudkan target tersebut," tandasnya. 
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Title Wujudkan Mimpi Punya Rumah, Menaker Ida Serahkan 

MLT untuk Pekerja 

Author Agustina Wulandari 

Media Okezone Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://news.okezone.com/read/2022/08/24/1/2653467/wujudkan-mimpi-punya-rumah-

menaker-ida-serahkan-mlt-untuk-pekerja 

Summary Dalam keterangannya Menaker mengatakan bahwa MLT merupakan program yang sangat 

baik dan diperlukan oleh masyarakat khususnya para pekerja guna memenuhi kebutuhan 

untuk kepemilikan rumah. Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama Direktur 

Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) Haru Koesmahargyo, kembali menyerahkan Manfaat 

Layanan Tambahan (MLT) kepada para pekerja. 

 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Haru Koesmahargyo, 

kembali menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada para pekerja.MLT tersebut merupakan 

fasilitas yang diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk 

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 juta, Pinjaman Renovasi Perumahan 

(PRP) maksimal sebesar Rp200 juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maksimal sebesar Rp500 

juta.Selain itu peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas take over KPR dari skema umum menjadi skema 

MLT untuk mendapatkan bunga yang lebih ringan.Dalam keterangannya Menaker mengatakan bahwa 

MLT merupakan program yang sangat baik dan diperlukan oleh masyarakat khususnya para pekerja guna 

memenuhi kebutuhan untuk kepemilikan rumah."Ini kan program yang bagus sekali, sehingga harus 

banyak masyarakat yang tahu, karena masyarakat butuh rumah yang layak dan dengan program ini 

kesempatan mendapatkan rumah yang layak dapat dipenuhi," ungkap Ida.Pihaknya menambahkan 

bahwa dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, pekerja tidak hanya memperoleh perlindungan dari risiko 

kerja namun juga bisa mendapatkan manfaat berupa kemudahan dalam kepemilikan rumah tanpa 

dikenakan iuran tambahan.Ida turut mendorong BPJAMSOSTEK untuk terus melakukan sosialisasi agar 

semakin banyak pekerja yang merasakan manfaat tersebut.Sementara itu Anggoro Eko Cahyo 

mengatakan bahwa untuk meningkatkan penyaluran MLT, BPJAMSOSTEK telah kerja sama dengan Bank 

Himbara salah satunya Bank BTN serta Bank Daerah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah 

(ASBANDA).Lebih jauh ia menjelaskan selama 2022, total MLT yang telah disalurkan adalah sebanyak 583 

unit rumah dengan nilai manfaat mencapai Rp147 milyar. Dirinya berharap angka tersebut akan terus 

bertambah seiring semakin banyaknya pekerja yang menjadi peserta BPJAMSOSTEK.Bagi pekerja yang 

ingin mendapatkan MLT ini, tentunya ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh para 

pekerja, di antaranya telah terdaftar sebagai peserta aktif BPJAMSOSTEK minimal satu tahun, belum 

memiliki rumah sendiri serta pemberi kerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran 

BPJAMSOSTEK."Semoga MLT ini mampu mewujudkan mimpi para pekerja dan keluarganya untuk 

memiliki rumah yang layak, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih semangat dan mampu 

berkontribusi dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia," tutur Anggoro.(Wul) 
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Title Menaker Kembali Serahkan Manfaat Layanan Tambahan 

BPJS Ketenagakerjaan 

Author Abdul Haris 

Maulana 

Media Tempo.co Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.tempo.co/read/1626237/menaker-kembali-serahkan-manfaat-layanan-

tambahan-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek) Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Haru Koesmahargyo, kembali menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada para 

pekerja.. Menaker mengatakan, MLT merupakan program yang sangat baik dan diperlukan 

oleh masyarakat khususnya para pekerja guna memenuhi kebutuhan untuk kepemilikan 

rumah. Karena itu, Menaker mendorong BPJamsostek terus melakukan sosialisasi agar 

semakin banyak pekerja yang merasakan manfaat tersebut.. Dirut BPJS Ketenagakerjaan, 

Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa untuk meningkatkan penyaluran MLT, BPJamsostek 

telah bekerja sama dengan Bank Himbara salah satunya Bank BTN, serta Bank Daerah yang 

tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA). 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) 

Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Haru Koesmahargyo, 

kembali menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada para pekerja. MLT adalah fasilitas yang 

diberikan oleh BPJamsostek kepada peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk Pinjaman 

Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 juta, Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) 

maksimal sebesar Rp200 juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maksimal sebesar Rp 500 juta. Selain 

itu peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas take over KPR dari skema umum menjadi skema MLT untuk 

mendapatkan bunga yang lebih ringan. Menaker mengatakan, MLT merupakan program yang sangat baik 

dan diperlukan oleh masyarakat khususnya para pekerja guna memenuhi kebutuhan untuk kepemilikan 

rumah. "Karena masyarakat butuh rumah yang layak dan dengan program ini kesempatan mendapatkan 

rumah yang layak dapat dipenuhi," ujarnya.Ia melanjutkan, menjadi peserta BPJamsostek berarti pekerja 

tidak hanya memperoleh perlindungan dari risiko kerja namun juga bisa mendapatkan manfaat berupa 

kemudahan dalam kepemilikan rumah tanpa dikenakan iuran tambahan. Karena itu, Menaker 

mendorong BPJamsostek terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak pekerja yang merasakan 

manfaat tersebut. Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa untuk 

meningkatkan penyaluran MLT, BPJamsostek telah bekerja sama dengan Bank Himbara salah satunya 

Bank BTN, serta Bank Daerah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA). Selama tahun 

2022, total MLT yang telah disalurkan adalah sebanyak 583 unit rumah dengan nilai manfaat mencapai 

Rp147 milyar.Bagi pekerja yang ingin mendapatkan MLT, persyaratan umum yang harus dipenuhi antara 

lain telah terdaftar sebagai peserta aktif BPJamsostek minimal 1 tahun, belum memiliki rumah sendiri, 

dan pemberi kerja tertib administrasi kepesertaan melakukan pembayaran iuran BPJamsostek. "Semoga 

MLT ini mampu mewujudkan mimpi para pekerja dan keluarganya untuk memiliki rumah yang layak, 

sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih semangat dan mampu berkontribusi dalam pembangunan 

dan perekonomian Indonesia," kata Anggoro. 
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Title Menaker: MLT BPJS Ketenagakerjaan Sangat Bermanfaaf Bagi 

Pekerja 

Author Berita Baru 

Media Beritabaru.news Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://beritabaru.news/menaker-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-sangat-bermanfaaf-bagi-

pekerja-180733.html 

Summary Dalam keterangannya Menaker mengatakan bahwa MLT merupakan program yang sangat 

baik dan diperlukan oleh masyarakat khususnya para pekerja guna memenuhi kebutuhan 

untuk kepemilikan rumah. Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama Direktur 

Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) Haru Koesmahargyo, kembali menyerahkan Manfaat 

Layanan Tambahan (MLT) kepada para pekerja. 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Haru 

Koesmahargyo, kembali menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada para pekerja.MLT 

tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta program Jaminan Hari 

Tua (JHT) dalam bentuk Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp 150 juta, 

Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp 200 juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

maksimal sebesar Rp 500 juta. Selain itu peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas take over KPR dari 

skema umum menjadi skema MLT untuk mendapatkan bunga yang lebih ringan.Dalam keterangannya 

Menaker mengatakan bahwa MLT merupakan program yang sangat baik dan diperlukan oleh masyarakat 

khususnya para pekerja guna memenuhi kebutuhan untuk kepemilikan rumah."Ini kan program yang 

bagus sekali, sehingga harus banyak masyarakat yang tahu, karena masyarakat butuh rumah yang layak 

dan dengan program ini kesempatan mendapatkan rumah yang layak dapat dipenuhi,"ungkap 

Ida.Pihaknya menambahkan bahwa dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, pekerja tidak hanya 

memperoleh perlindungan dari risiko kerja namun juga bisa mendapatkan manfaat berupa kemudahan 

dalam kepemilikan rumah tanpa dikenakan iuran tambahan. Ida turut mendorong BPJAMSOSTEK untuk 

terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak pekerja yang merasakan manfaat tersebut.Sementara 

itu Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa untuk meningkatkan penyaluran MLT, BPJAMSOSTEK telah 
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kerja sama dengan Bank Himbara salah satunya Bank BTN serta Bank Daerah yang tergabung dalam 

Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA). Lebih jauh Anggoro menjelaskan selama tahun 2022, total MLT yang 

telah disalurkan adalah sebanyak 583 unit rumah dengan nilai manfaat mencapai Rp147 milliar. Dirinya 

berharap angka tersebut akan terus bertambah seiring semakin banyaknya pekerja yang menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK. 
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Title Menaker: MLT BPJS Ketenagakerjaan Sangat Bermanfaaf Bagi 

Pekerja 

Author Mercy Raya 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.jawapos.com/nasional/24/08/2022/menaker-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-

sangat-bermanfaaf-bagi-pekerja 

Summary Dalam keterangannya Menaker mengatakan bahwa MLT merupakan program yang sangat 

baik dan diperlukan oleh masyarakat khususnya para pekerja guna memenuhi kebutuhan 

untuk kepemilikan rumah. Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama Direktur 

Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) Haru Koesmahargyo, kembali menyerahkan Manfaat 

Layanan Tambahan (MLT) kepada para pekerja. MLT tersebut merupakan fasilitas yang 

diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk 

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp 150 juta, Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp 200 juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

maksimal sebesar Rp 500 juta. Selain itu peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas take over 

KPR dari skema umum menjadi skema MLT untuk mendapatkan bunga yang lebih ringan. 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Haru 

Koesmahargyo, kembali menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada para pekerja.MLT 

tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta program Jaminan Hari 

Tua (JHT) dalam bentuk Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp 150 juta, 

Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp 200 juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

maksimal sebesar Rp 500 juta. Selain itu peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas take over KPR dari 

skema umum menjadi skema MLT untuk mendapatkan bunga yang lebih ringan.Dalam keterangannya 

Menaker mengatakan bahwa MLT merupakan program yang sangat baik dan diperlukan oleh masyarakat 

khususnya para pekerja guna memenuhi kebutuhan untuk kepemilikan rumah."Ini kan program yang 

bagus sekali, sehingga harus banyak masyarakat yang tahu, karena masyarakat butuh rumah yang layak 

dan dengan program ini kesempatan mendapatkan rumah yang layak dapat dipenuhi,"ungkap 
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Ida.Pihaknya menambahkan bahwa dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, pekerja tidak hanya 

memperoleh perlindungan dari risiko kerja namun juga bisa mendapatkan manfaat berupa kemudahan 

dalam kepemilikan rumah tanpa dikenakan iuran tambahan. Ida turut mendorong BPJAMSOSTEK untuk 

terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak pekerja yang merasakan manfaat tersebut.Sementara 

itu Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa untuk meningkatkan penyaluran MLT, BPJAMSOSTEK telah 

kerja sama dengan Bank Himbara salah satunya Bank BTN serta Bank Daerah yang tergabung dalam 

Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA). Lebih jauh Anggoro menjelaskan selama tahun 2022, total MLT yang 

telah disalurkan adalah sebanyak 583 unit rumah dengan nilai manfaat mencapai Rp147 milliar. Dirinya 

berharap angka tersebut akan terus bertambah seiring semakin banyaknya pekerja yang menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK.Bagi pekerja yang ingin mendapatkan MLT ini, tentunya ada beberapa persyaratan umum 

yang harus dipenuhi oleh para pekerja, diantaranya telah terdaftar sebagai peserta aktif BPJAMSOSTEK 

minimal 1 tahun, belum memiliki rumah sendiri serta pemberi kerja tertib administrasi kepesertaan dan 

pembayaran iuran BPJAMSOSTEK."Semoga MLT ini mampu mewujudkan mimpi para pekerja dan 

keluarganya untuk memiliki rumah yang layak, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih semangat 

dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia," tutup Anggoro. 
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Title Menaker: MLT BPJS Ketenagakerjaan Sangat 

Bermanfaaf Bagi Pekerja 

Author Indonesiatoday 

Media Indonesiatoday.co.id Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://indonesiatoday.co.id/read/menaker-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-sangat-bermanfaaf-

bagi-pekerja-974616 

Summary Dalam keterangannya Menaker mengatakan bahwa MLT merupakan program yang sangat 

baik dan diperlukan oleh masyarakat khususnya para pekerja guna memenuhi kebutuhan 

untuk kepemilikan rumah. Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama Direktur 

Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) Haru Koesmahargyo, kembali menyerahkan Manfaat 

Layanan Tambahan (MLT) kepada para pekerja. MLT tersebut merupakan fasilitas yang 

diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk 

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp 150 juta, Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp 200 juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

maksimal sebesar Rp 500 juta. Selain itu peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas take over 

KPR dari skema umum menjadi skema MLT untuk mendapatkan bunga yang lebih ringan. 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Haru 

Koesmahargyo, kembali menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada para pekerja.MLT 

tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta program Jaminan Hari 

Tua (JHT) dalam bentuk Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp 150 juta, 

Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp 200 juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

maksimal sebesar Rp 500 juta. Selain itu peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas take over KPR dari 

skema umum menjadi skema MLT untuk mendapatkan bunga yang lebih ringan.Dalam keterangannya 

Menaker mengatakan bahwa MLT merupakan program yang sangat baik dan diperlukan oleh masyarakat 

khususnya para pekerja guna memenuhi kebutuhan untuk kepemilikan rumah."Ini kan program yang 

bagus sekali, sehingga harus banyak masyarakat yang tahu, karena masyarakat butuh rumah yang layak 

dan dengan program ini kesempatan mendapatkan rumah yang layak dapat dipenuhi,"ungkap 
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Ida.Pihaknya menambahkan bahwa dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, pekerja tidak hanya 

memperoleh perlindungan dari risiko kerja namun juga bisa mendapatkan manfaat berupa kemudahan 

dalam kepemilikan rumah tanpa dikenakan iuran tambahan. Ida turut mendorong BPJAMSOSTEK untuk 

terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak pekerja yang merasakan manfaat tersebut.Sementara 

itu Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa untuk meningkatkan penyaluran MLT, BPJAMSOSTEK telah 

kerja sama dengan Bank Himbara salah satunya Bank BTN serta Bank Daerah yang tergabung dalam 

Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA). Lebih jauh Anggoro menjelaskan selama tahun 2022, total MLT yang 

telah disalurkan adalah sebanyak 583 unit rumah dengan nilai manfaat mencapai Rp147 milliar. Dirinya 

berharap angka tersebut akan terus bertambah seiring semakin banyaknya pekerja yang menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK.Bagi pekerja yang ingin mendapatkan MLT ini, tentunya ada beberapa persyaratan umum 

yang harus dipenuhi oleh para pekerja, diantaranya telah terdaftar sebagai peserta aktif BPJAMSOSTEK 

minimal 1 tahun, belum memiliki rumah sendiri serta pemberi kerja tertib administrasi kepesertaan dan 

pembayaran iuran BPJAMSOSTEK."Semoga MLT ini mampu mewujudkan mimpi para pekerja dan 

keluarganya untuk memiliki rumah yang layak, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih semangat 

dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia," tutup Anggoro. 
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Title 4 Kementerian/Lembaga Dapat Opini WDP dan BPK Author CNN Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220824123653-532-838482/4-kementerian-

lembaga-dapat-opini-wdp-dan-bpk 

Summary Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) 

kepada 4 kementerian/lembaga. Mengutip laporan keuangan pemerintahan pusat (LKPP) 

2021, Rabu (24/8), 4 kementerian dan lembaga tersebut, yaitu Kementerian 

Ketenagakerjaan, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI), dan Kementerian Perdagangan. Ketua BPK Isma Yatun mengatakan pemeriksaan atas 

LKPP 2021 itu meliputi pengujian kewajaran atas saldo akun-akun yang ada di neraca dan 

transaksi-transaksi pada laporan realisasi APBN, laporan operasional, arus kas, perubahan 

SAL dan perubahan ekuitas. Kemudian, BPK juga menguji kewajaran atas kecukupan CaLK, 

serta SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk 

tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya. 

 

 

 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) kepada 4 

kementerian/lembaga.Mengutip laporan keuangan pemerintahan pusat (LKPP) 2021, Rabu (24/8), 4 

kementerian dan lembaga tersebut, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset Inovasi Nasional 

(BRIN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Kementerian Perdagangan.Ketua BPK Isma 

Yatun mengatakan pemeriksaan atas LKPP 2021 itu meliputi pengujian kewajaran atas saldo akun-akun 

yang ada di neraca dan transaksi-transaksi pada laporan realisasi APBN, laporan operasional, arus kas, 

perubahan SAL dan perubahan ekuitas.Kemudian, BPK juga menguji kewajaran atas kecukupan CaLK, 

serta SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tindak lanjut 

pemeriksaan sebelumnya."Selain melakukan pemeriksaan atas komponen LKPP tersebut, dalam 

Pemeriksaan LKPP Tahun 2021 juga dilakukan reviu pelaksanaan transparansi fiskal atas pemenuhan 

kriteria transparansi fiskal Pemerintah Pusat 2021," katanya.Adapun selain empat entitas tersebut, 

seluruh kementerian dan lembaga mendapatkan opini WTP dari BPK. 
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Title 4 Kementerian/Lembaga Dapat Opini WDP dari BPK Author CNN Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220824123653-532-838482/4-kementerian-

lembaga-dapat-opini-wdp-dari-bpk 

Summary Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) 

kepada 4 kementerian/lembaga. Mengutip laporan keuangan pemerintahan pusat (LKPP) 

2021, Rabu (24/8), 4 kementerian dan lembaga tersebut, yaitu Kementerian 

Ketenagakerjaan, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI), dan Kementerian Perdagangan. Ketua BPK Isma Yatun mengatakan pemeriksaan atas 

LKPP 2021 itu meliputi pengujian kewajaran atas saldo akun-akun yang ada di neraca dan 

transaksi-transaksi pada laporan realisasi APBN, laporan operasional, arus kas, perubahan 

SAL dan perubahan ekuitas. Kemudian, BPK juga menguji kewajaran atas kecukupan CaLK, 

serta SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk 

tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya. 

 

 

 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) kepada 4 

kementerian/lembaga.Mengutip laporan keuangan pemerintahan pusat (LKPP) 2021, Rabu (24/8), 4 

kementerian dan lembaga tersebut, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset Inovasi Nasional 

(BRIN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Kementerian Perdagangan.Ketua BPK Isma 

Yatun mengatakan pemeriksaan atas LKPP 2021 itu meliputi pengujian kewajaran atas saldo akun-akun 

yang ada di neraca dan transaksi-transaksi pada laporan realisasi APBN, laporan operasional, arus kas, 

perubahan SAL dan perubahan ekuitas.Kemudian, BPK juga menguji kewajaran atas kecukupan CaLK, 

serta SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tindak lanjut 

pemeriksaan sebelumnya."Selain melakukan pemeriksaan atas komponen LKPP tersebut, dalam 

Pemeriksaan LKPP Tahun 2021 juga dilakukan reviu pelaksanaan transparansi fiskal atas pemenuhan 

kriteria transparansi fiskal Pemerintah Pusat 2021," katanya.Adapun selain empat entitas tersebut, 

seluruh kementerian dan lembaga mendapatkan opini WTP dari BPK. 
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Title Di Hadapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wagub Sani Akui 

Pengangguran di Jambi Tinggi 

Author Https 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Negative 

Link http://infopublik.id/kategori/nusantara/661311/di-hadapan-wakil-menteri-

ketenagakerjaan-wagub-sani-akui-pengangguran-di-jambi-tinggi 

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor memberikan materi kewirausahaan 

kepada ratusan generasi milenial di Kedai Pinang Merah (Kenara), Kota Jambi. Guna 

terwujudnya visi misi bapak presiden dan tentunya Jambi Mantap, ungkap Wagub Sani, Rabu 

(24/8/2022). "Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jambi melalui dinas ketenagakerjaan 

Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi hendaknya saling sinergi dalam 

pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksakan dengan mengacu pada strategi 

penurunan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan 

berwawasan lingkungan secara konkrit di bidang ketenagakerjaan dalam pemulihan sektor 

ketenagakerjaan di Provinsi Jambi," kata Wagub Sani. "Saya berharap melalui seminar yang 

kita laksanakan hari ini akan dapat memunculkan ide kreatif dan inovatif, serta menyusun 

langkah-langkah dan rekomendasi kepada para stakeholder dalam peningkatan 

produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Provinsi Jambi," kata Wagub Sani. 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor memberikan materi kewirausahaan kepada ratusan 

generasi milenial di Kedai Pinang Merah (Kenara), Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut turut hadir 

Wakil Gubernur Jambi, H. Abdullah Sani. Dalam sambutannya, Abdullah Sani mengatakan masih tingginya 

tingkat pengangguran di Provinsi Jambi. Ia berharap hal tersebut segera diatasi bersama. Salah satu 

permasalahan penting dan strategis sektor ketenagakerjaan di Indonesia lebih khusus di Provinsi Jambi, 

masih relatif tingginya tingkat pengangguran dan masih rendahnya kesempatan kerja atau peluang kerja 

yang tersedia. Maka tantangan ini tentunya perlu diatasi dengan segera. Tentunya melalui kebijakan yang 

berorientasi kepada penyediaan kesempatan kerja dan berusaha meningkatkan SDM tenaga kerja. Guna 

terwujudnya visi misi bapak presiden dan tentunya Jambi Mantap," ungkap Wagub Sani, Rabu 

(24/8/2022). Lebih lanjut, Wagub Abdullah Sani mengatakan diperlukan langkah terpadu untuk 

memulihkan sektor ketenagakerjaan. "Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jambi melalui dinas 

ketenagakerjaan Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi hendaknya saling sinergi dalam 

pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksakan dengan mengacu pada strategi penurunan 

kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan berwawasan lingkungan secara 

konkrit di bidang ketenagakerjaan dalam pemulihan sektor ketenagakerjaan di Provinsi Jambi," kata 

Wagub Sani. Ia pun berharap melalui seminar tersebut akan muncul ide-ide kreatif dan inovatif untuk 

menjadi rekomendasi kepada pengambil kebijakan. "Saya berharap melalui seminar yang kita laksanakan 

hari ini akan dapat memunculkan ide kreatif dan inovatif, serta menyusun langkah-langkah dan 

rekomendasi kepada para stakeholder dalam peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja di 

Provinsi Jambi," kata Wagub Sani. (Diskominfo Prov. Jambi/Tribunjambi. 
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Title Mau Beli dan Renovasi Rumah?Manfaatkan BPJS 

Ketenagakerjaan 

Author Rizkie Fauzian 

Media Medcom.id Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.medcom.id/properti/tips-properti/JKRPn78b-mau-beli-dan-renovasi-rumah-

manfaatkan-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan MLT yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan berupa fasilitas pembiayaan perumahan atau manfaat lain dibiayai dari 

dana investasi Jaminan Hari Tua (JHT). Melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan 

bisa menikmati fasilitas Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka 

Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Telah menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaa selama satu tahun Tertib administrasi Aktif membayar iuran Merupakan 

rumah pertama untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Pinjaman Renovasi Perumahan 

(PRP). Adapun manfaat yang bisa digunakan peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui program 

MLT sebagai berikut. 

 

Pemerintah memberikan kemudahan bagi pekerja atau buruh untuk memiliki hunian melalui 

penambahkan manfaat program jaminan hari tua (JHT). Program manfaat layanan tambahan (MLT) yang 

diberikan berupa fasilitas pembiayaan perumahan yang dibiayai dari investasi program JHT.Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan MLT yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa fasilitas 

pembiayaan perumahan atau manfaat lain dibiayai dari dana investasi Jaminan Hari Tua (JHT).Melalui 

program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), 

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).Manfaat layanan tambahan 

ini dapat diperoleh seluruh peserta BP Jamsostek tanpa melakukan pembayaran iuran tambahan. Namun 

ada syarat yang harus diketahui sebagai berikut. Telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaa selama satu 

tahun Tertib administrasi Aktif membayar iuran Merupakan rumah pertama untuk Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP). Adapun manfaat yang bisa digunakan peserta 

BPJS Ketenagakerjaan melalui program MLT sebagai berikut. 1. Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) PRP 

merupakan pinjaman uang yang diberikan oleh bank penyalur kepada peserta untuk menyediakan 

pinjaman berupa renovasi rumah.Untuk fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp200 

juta yang dapat dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun. 2. 

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) PUMP adalah pinjaman yang diberikan untuk menyediakan 

sebagian atau seluruh uang muka perumahan.Kemudian PUMP, peserta bisa mengajukan kredit hingga 

Rp150 juta yang dapat dipergunakan untuk uang muka atau down payment (DP). 3. Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) KPR BP Jamsostek adalah pinjaman yang diberikan berupa kredit pemilikan rumah tapak 

(KPR) atau Kredit Pemilikan rumah susun/apartemen (KPA) termasuk takeover kredit.Sedangkan fasilitas 

KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp500 juta dengan jangka waktu maksimal 30 tahun. 
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Title Menaker: MLT BPJS Ketenagakerjaan Sangat Bermanfaaf 

Bagi Pekerja 

Author Fadli Hermawan 

Media Xnews.id Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://xnews.id/2022/08/24/kanal/news/menaker-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-sangat-

bermanfaaf-bagi-pekerja 

Summary Dalam keterangannya Menaker mengatakan bahwa MLT merupakan program yang sangat 

baik dan diperlukan oleh masyarakat khususnya para pekerja guna memenuhi kebutuhan 

untuk kepemilikan rumah. Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama Direktur 

Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) Haru Koesmahargyo, kembali menyerahkan Manfaat 

Layanan Tambahan (MLT) kepada para pekerja. MLT tersebut merupakan fasilitas yang 

diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk 

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp 150 juta, Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp 200 juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

maksimal sebesar Rp 500 juta. Selain itu peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas take over 

KPR dari skema umum menjadi skema MLT untuk mendapatkan bunga yang lebih ringan. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Haru Koesmahargyo, 

kembali menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada para pekerja.MLT tersebut merupakan 

fasilitas yang diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk 

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp 150 juta, Pinjaman Renovasi Perumahan 

(PRP) maksimal sebesar Rp 200 juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maksimal sebesar Rp 500 juta. 

Selain itu peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas take over KPR dari skema umum menjadi skema 

MLT untuk mendapatkan bunga yang lebih ringan.Dalam keterangannya Menaker mengatakan bahwa 

MLT merupakan program yang sangat baik dan diperlukan oleh masyarakat khususnya para pekerja guna 

memenuhi kebutuhan untuk kepemilikan rumah."Ini kan program yang bagus sekali, sehingga harus 

banyak masyarakat yang tahu, karena masyarakat butuh rumah yang layak dan dengan program ini 

kesempatan mendapatkan rumah yang layak dapat dipenuhi,"ungkap Ida.Pihaknya menambahkan 
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bahwa dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, pekerja tidak hanya memperoleh perlindungan dari risiko 

kerja namun juga bisa mendapatkan manfaat berupa kemudahan dalam kepemilikan rumah tanpa 

dikenakan iuran tambahan. Ida turut mendorong BPJAMSOSTEK untuk terus melakukan sosialisasi agar 

semakin banyak pekerja yang merasakan manfaat tersebut.Sementara itu Anggoro Eko Cahyo 

mengatakan bahwa untuk meningkatkan penyaluran MLT, BPJAMSOSTEK telah kerja sama dengan Bank 

Himbara salah satunya Bank BTN serta Bank Daerah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah 

(ASBANDA). Lebih jauh Anggoro menjelaskan selama tahun 2022, total MLT yang telah disalurkan adalah 

sebanyak 583 unit rumah dengan nilai manfaat mencapai Rp147 milliar. Dirinya berharap angka tersebut 

akan terus bertambah seiring semakin banyaknya pekerja yang menjadi peserta BPJAMSOSTEK. 
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Title Indonesia Darurat Penempatan PMI Ilegal, Sindikatnya Sampai 

Sewa Pesawat 

Author Febryan. A 

Media Republika Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Negative 

Link http://republika.co.id/berita/rh3wmh396/indonesia-darurat-penempatan-pmi-ilegal-

sindikatnya-sampai-sewa-pesawat 

Summary Indonesia berada dalam status darurat penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. 

"Saya terbuka mengatakan, negara kita sedang dalam keadaan darurat penempatan ilegal," 

kata Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dalam 

rapat bersama Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/8). Sejumlah 

calon pekerja migran mendengarkan penjelasan petugas di Pos Perlindungan dan 

Penempatan Pekerja MIgran Indonesia (P4MI) Dumai, RIau, Rabu (10/8/2022). Buktinya, 

dalam beberapa bulan terakhir, banyak penggagalan pemberangkatan PMI ilegal. 

 

 

 

Indonesia berada dalam status darurat penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. Buktinya, 

dalam beberapa bulan terakhir, banyak penggagalan pemberangkatan PMI ilegal."Saya terbuka 

mengatakan, negara kita sedang dalam keadaan darurat penempatan ilegal," kata Kepala Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, 

di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/8).Menurut Benny, situasi darurat ini diakibatkan oleh 

eksistensi sindikat penempatan ilegal, yang kian hari kian besar. "Hanya untuk memberangkatkan 

penempatan ilegal, mereka bisa cater pesawat. Ini bukan pekerjaan bandar-bandar kecil, ini bandar 

besar," ujarnya.Sejumlah calon pekerja migran mendengarkan penjelasan petugas di Pos Perlindungan 

dan Penempatan Pekerja MIgran Indonesia (P4MI) Dumai, RIau, Rabu (10/8/2022). Sebanyak 45 individu 

yang diduga sebagai calon pekerja migran digagalkan keberangkatannya secara ilegal ke Malaysia oleh 

otoritas kepolisian resor Dumai pada 9 Agustus 2022 di Pantai Selinsing bagian timur kota tersebut. - 

(ANTARA/Aswaddy Hamid)Untuk diketahui, aparat gabungan berhasil menggagalkan pemberangkatan 

PMI ilegal menuju Kamboja, di Bandara Kualanamu, Kota Medan, pada Jumat (12/8) lalu. Pelaku 

memberangkatkan 213 PMI ilegal dengan menyewa sebuah pesawat, yakni Lion Air JT-5385.Benny 

mengatakan, sindikat pengiriman ilegal ke Kamboja ini tak hanya punya sumber daya besar, tapi juga 

punya nyali. Mereka memberangkatkan PMI ilegal ke Kamboja saat pemerintah sedang berupaya 
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memulangkan PMI ilegal korban penipuan dan penyekapan dari negara itu. Sejauh ini pemerintah telah 

memulangkan 241 PMI."Jadi, saat pemulangan dilakukan pemerintah, para sindikat ini tetap 

memberangkatkan. Berarti mereka merasa yakin, karena mereka punya bekingan," ungkapnya.Menurut 

Benny, sindikat pengiriman PMI ilegal ini dibekingi oleh orang-orang yang punya kuasa. Tapi dia tak 

menyebutkan secara gamblang siapa pembeking mafia perdagangan orang ini.Karena itu, Benny menilai, 

BP2MI saja tak akan mampu melawan sindikat ini. Dia pun meminta, Komisi IX untuk mendorong Gugus 

Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) aktif melakukan 

penindakan.Sebagai informasi, Gugus Tugas TPPO terdiri atas 24 kementerian/lembaga. Ketuanya adalah 

Menko PMK dan Menko Polhukam. Anggotanya antara lain adalah Kemenkumham, Kemendagri, 

Kemenaker, Polri, TNI, dan BP2MI.Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika . 
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Title Jangan Salah! Ini Alur Pencairan BSU 2022 Biar BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta Cair 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784250835/jangan-salah-ini-alur-pencairan-

bsu-2022-biar-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair 

Summary Bantuan subsidi upah alias BSU 2022 kembali digulirkan berupa bantuan langsung tunai atau 

BLT subsidi gaji Rp1 juta yang menyasar pekerja. Tak main-main, pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membidik 8,8 juta pekerja sebagai penerima 

dana BSU 2022. Pemerintah menyediakan Rp8,8 triliun untuk pekerja yang memenuhi syarat 

sebagai penerima dana BSU 2022. Sementara jutaan pekerja menanti kepastian BSU 2022 

dengan harap-harap cemas. 

 

 

 

Bantuan subsidi upah alias BSU 2022 kembali digulirkan berupa bantuan langsung tunai atau BLT subsidi 

gaji Rp1 juta yang menyasar pekerja.Tak main-main, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) membidik 8,8 juta pekerja sebagai penerima dana BSU 2022.Artinya, dana yang dialokasikan 

pun tak sedikit. Pemerintah menyediakan Rp8,8 triliun untuk pekerja yang memenuhi syarat sebagai 

penerima dana BSU 2022.Sayangnya, BLT subsidi gaji Rp1 juta ini tak juga cair. Sementara jutaan pekerja 

menanti kepastian BSU 2022 dengan harap-harap cemas.Pekerja mulai meragukan kebenaran BSU 2022 

bakal cair. Sementara, pemerintah telah menyebut jika dana BLT subsidi gaji Rp1 juta bakal segera cair 

pada April lalu.Harapan para pekerja, dana BSU tahun ini dicairkan tak melebihi bulan Agustus seperti 

penyaluran dana BLT subsidi gaji pada tahun lalu.Namun, hingga masuk minggu ketiga bulan Agustus, 

belum juga ada kepastian tanggal penyaluran dana BLT subsidi gaji Rp1 juta. Lantas kapan BSU 2022 cair? 
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Title Peduli Kesehatan Pekerja Perempuan, Menaker Dampingi Ibu 

Negara Tinjau Pelaksanaan Tes IVA di Tanggerang 

Author Author'S 

Response 

Media Paperlane Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://paperplane-tm.site/peduli-kesehatan-pekerja-perempuan-menaker-dampingi-ibu-

negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangger-52286.html 

Summary Menaker Dampingi Ibu Negara Tinjau Pelaksanaan Tes IVA di Tangerang (Kemnaker). Lewat 

pemeriksaan tes IVA, kesehatan pekerja wanita tetap terjaga dan juga akan berdampak pada 

peningkatan produktivitas kerja. Desra juga menjelaskan rangkaian acara Experience 

Indonesia ini akan diisi dengan kegiatan "Indonesia Day", adalah pameran kuliner dan 

budaya Indonesia serta berbagai rangkaian acara lainnya. Gebyar SMK Lampung ini menjadi 

ajang meningkatkan kapasitas dan kompetensi siswa SMK guna mendukung pembangunan 

Lampung Berjaya. 

 

 

 

Lewat pemeriksaan tes IVA, kesehatan pekerja wanita tetap terjaga dan juga akan berdampak pada 

peningkatan produktivitas kerja.Oki Hajiansyah Wahab Rabu, 24 Agustus 2022 | 14:30 WIBMenaker 

Dampingi Ibu Negara Tinjau Pelaksanaan Tes IVA di Tangerang (Kemnaker)Desra juga menjelaskan 

rangkaian acara Experience Indonesia ini akan diisi dengan kegiatan "Indonesia Day", adalah pameran 

kuliner dan budaya Indonesia serta berbagai rangkaian acara lainnya.Sejarah & Budaya | 14:06 

WIBGebyar SMK Lampung ini menjadi ajang meningkatkan kapasitas dan kompetensi siswa SMK guna 

mendukung pembangunan Lampung Berjaya.Peresmian Rumah Moderasi Beragama dan Pusat Studi 

Pancasila ini dapat menjadi angin segar dan tumbuhnya keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegaraLewat menghayati dan memberi makna pada setiap pekerjaan, maka tubuh dan pikiran yang 

sehat dapat menghasilkan jiwa yang kuat, sehingga berimbas pada peradilan yang sehat dan 

bahagia.Salah satu penemuan yang diberikan ialah pembukaan rekening secara digital untuk siswa dan 

mahasiswa bagus di dalam maupun luar negeri.Keunggulan dan potensi yang dimiliki menjadi kunci untuk 

mewujudkan Indonesia sebagai pusat fesyen muslim bumi di tahun 2024.Sejarah & Budaya | 10:48 

WIBPemerintah telah membikin grand design secara komprehensif melalui Peraturan Presiden Nomor 

68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.Sebelumnya Pegadaian 

sukses dengan web series Kelak season 1 dan 2, yang disutradarai oleh Yogi S. Calam.Ekonomi digital 
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Indonesia diperkirakan akan tumbuh hingga Rp4. 818 triliun pada 2030. Ini merupakan market besar dan 

harus dimanfaatkanDulu pemerintah tak menggunakan konsep PPI sebagai garda terdepan, sekarang 

Kemenparekraf mendorong PPI sebagai duta pariwisata Indonesia.Rakor TKPK digelar dalam rangka 

koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Provisi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 

dan pemerintahan desa sehingga upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat melangkah secara 

sinergis.News | 18:55 WIBJob fair yang berlangsung di UIN Sunan Ampel diikuti oleh 47 perusahaan dan 

menyediakan 188 lowongan serta kebutuhan tenaga kerja mencapai 3.873 tenaga kerja.Pada 

kesempatan itu, Menparekraf secara spesifik mengundang seluruh delegasi US-ABC untuk hadir di 

sejumlah acara dalam rangkaian Presidensi G20 Indonesia.Tahun ini 236 pengajar BIPA dari berbagai 

negara akan mengikuti kegiatan pelatihan secara daring yang dibagi ke dalam dua gelombang. 
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Title Menaker Serahkan MLT BPJS Ketenagakerjaan bagi Para 

Pekerja 

Author Evan Yulian 

Philaret 

Media Idn Times Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idntimes.com/news/indonesia/evan-yulian-philaret-2/menaker-serahkan-mlt-

bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-csc 

Summary Dalam keterangannya, Menaker mengatakan bahwa MLT merupakan program yang sangat 

baik dan diperlukan oleh masyarakat. Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, Direktur 

Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo, dan Direktur Utama PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) Haru Koesmahargyo, kembali menyerahkan Manfaat 

Layanan Tambahan (MLT) kepada para pekerja. MLT tersebut merupakan fasilitas yang 

diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk 

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 juta, Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp200 juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

maksimal sebesar Rp500 juta. Selain itu, peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas take over 

KPR dari skema umum menjadi skema MLT untuk mendapatkan bunga yang lebih ringan. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

Anggoro Eko Cahyo, dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Haru Koesmahargyo, 

kembali menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada para pekerja.MLT tersebut merupakan 

fasilitas yang diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk 

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 juta, Pinjaman Renovasi Perumahan 

(PRP) maksimal sebesar Rp200 juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maksimal sebesar Rp500 juta. 

Selain itu, peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas take over KPR dari skema umum menjadi skema 

MLT untuk mendapatkan bunga yang lebih ringan.1. Bantu penuhi kebutuhan perumahanDalam 

keterangannya, Menaker mengatakan bahwa MLT merupakan program yang sangat baik dan diperlukan 

oleh masyarakat. Program ini khususnya bermanfaat bagi para pekerja guna memenuhi kebutuhan untuk 

kepemilikan rumah."Ini kan program yang bagus sekali, sehingga harus banyak masyarakat yang tahu, 

karena masyarakat butuh rumah yang layak dan dengan program ini kesempatan mendapatkan rumah 

yang layak dapat dipenuhi," ungkap Ida.Ia menambahkan bahwa dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, 
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pekerja tidak hanya memperoleh perlindungan dari risiko kerja namun juga bisa mendapatkan manfaat 

berupa kemudahan dalam kepemilikan rumah tanpa dikenakan iuran tambahan. Ida turut mendorong 

BPJAMSOSTEK untuk terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak pekerja yang merasakan manfaat 

tersebut.2. Bekerja sama dengan HimbaraSementara itu, Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa untuk 

meningkatkan penyaluran MLT, BPJAMSOSTEK telah kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara 

(Himbara) salah satunya adalah Bank BTN serta Bank Daerah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah 

(ASBANDA). Lebih jauh Anggoro menjelaskan selama tahun 2022, total MLT yang telah disalurkan adalah 

sebanyak 583 unit rumah dengan nilai manfaat mencapai Rp147 milyar.Dirinya berharap angka tersebut 

akan terus bertambah seiring semakin banyaknya pekerja yang menjadi peserta BPJAMSOSTEK. Dengan 

demikian, pekerja yang mendapat manfaat program ini akan semakin banyak.3. Persyaratan menjadi 

peserta MLTBagi pekerja yang ingin mendapatkan MLT ini, ada beberapa persyaratan umum yang harus 

dipenuhi. Beberapa di antaranya telah terdaftar sebagai peserta aktif BPJAMSOSTEK minimal 1 tahun, 

belum memiliki rumah sendiri serta pemberi kerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran 

BPJAMSOSTEK."Semoga MLT ini mampu mewujudkan mimpi para pekerja dan keluarganya untuk 

memiliki rumah yang layak, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih semangat dan mampu 

berkontribusi dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia," tutup Anggoro. (WEB)Baca Artikel 

Selengkapnya 
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Title DEWAN PERS MULAI URUS 

SKKNI. HARUSNYA TOBAT 

dan AKUI KESALAHAN 

UKW - Berita Panjinasional 

Author Panjinasional.Netmedia Panjinasional Mulai 

Mengabarkan Juni Membawa Kabar Informasi Untuk 

Publik Dengan Motto Mengabarkan Fakta Kebenaran 

Sesuai Amanah Uu Th Tentang Pers Dan Berpijak 

Dengan Etika Jurnalistik. 

Media Panji Nasional Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Negative 

Link http://panjinasional.net/2022/08/24/dewan-pers-mulai-urus-skkni-harusnya-tobat-dan-

akui-kesalahan-ukw 

Summary Beredarnya informasi Dewan Pers melakukan koordinasi dengan mengajak para organisasi 

konstituennya membahas format Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 

artinya Dewan Pers sudah sadar dan tobat akui akan kesalahannya selama ini terkait UKW-

nya yang ilegal itu.. Hal tersebut sudah barang tentu alan memudarkan ribuan pemegang 

sertifikat UKW Dewan Pers yang selama ini mereka terbitkan dan mereka agung-agungkan 

dan di bombardirkan di berbagai instansi dan institusi selama ini bisa dikatakan perbuatan 

cacat formil alias tidak berstandartkan SKKNI dengan prosedur yang benar. Sayangnya, 

kebijakan Seruan, aturan keharusan hingga provokasi besar-besaran bahwa UKW-NYA 

adalah paling sah, bahkan sudah memakan korban hampir 20 ribuan peserta UKW yang habis 

dikuras uangnya saat mengikuti program abal-abal tersebut. Dalam surat Edaran Dewan Pers 

mengajak dan mengkoordinir para ketua umum lembaga-lembaga anggota konstituennya 

untuk ikut membahas Tim Penyusunan Draf SKKNI bersama Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan SDM Kemenkominfo RI guna penyusunan SKKNI Bidang Pers. 

 

 

 

 Beredarnya informasi Dewan Pers melakukan koordinasi dengan mengajak para organisasi 

konstituennya membahas format Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) artinya Dewan 

Pers sudah sadar dan tobat akui akan kesalahannya selama ini terkait UKW-nya yang ilegal itu. Sayangnya, 

kebijakan Seruan, aturan keharusan hingga provokasi besar-besaran bahwa UKW-NYA adalah paling sah, 

bahkan sudah memakan korban hampir 20 ribuan peserta UKW yang habis dikuras uangnya saat 

mengikuti program abal-abal tersebut.Dalam surat Edaran Dewan Pers mengajak dan mengkoordinir 

para ketua umum lembaga-lembaga anggota konstituennya untuk ikut membahas Tim Penyusunan Draf 
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SKKNI bersama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kemenkominfo RI guna penyusunan 

SKKNI Bidang Pers.SKKNI adalah singkatan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang 

dipersyaratkan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk setiap bidang keahlian/profesi. SKKNI ini akan 

menjadi pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi profesi atau kompetensi, baik dalam bentuk ujian 

maupun pemeriksaan portofolio peserta, yang penerapannya dilakukan melalui Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP).Langkah Penyusunan pembentukan SKKNI adalah sebuah pemahaman maju 

bagi Dewan Pers yang sebelumnya hal tersebut dikesampingkan, termasuk tidak mengakui LSP Pers 

Indonesia yang lebih dulu memiliki SKKK versi BNSP dan Kementerian Tenaga Kerja Republik 

Indonesia.Hal tersebut sudah barang tentu alan memudarkan ribuan pemegang sertifikat UKW Dewan 

Pers yang selama ini mereka terbitkan dan mereka agung-agungkan dan di bombardirkan di berbagai 

instansi dan institusi selama ini bisa dikatakan perbuatan cacat formil alias tidak berstandartkan SKKNI 

dengan prosedur yang benar.Dan selanjutnya apakah mereka (wartawan) harus dan semua pemilik 

sertifikat UKW harus wajib kembali mengikuti Sertifikasi Kompetensi Wartawan melalui prosedur yang 

benar dan legal di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terkait yang terlisensi oleh BNSP.Dengan demikian 

mereka bisa mendapatkan Sertifikat Kompetensi Wartawan yang diakui Negara, berlogo Garuda 

Pancasila, dan disahkan BNSP, sebagaimana yang sudah dimiliki wartawan yang telah mengikuti SKW 

melalui LSP Pers Indonesia.Tentunya oknum-oknum Pemerintah (pusat dan daerah), Polri, TNI, dan 

semua lembaga/instansi yang selama ini berlagak meng-agungkan hal itu. Tahu atau pura-pura tidak 

tahu? yang sering membuat aturan bahwa wartawan yang meliput kantornya harus ber UKW?Dewan 

Pers Bagun dari tidurmu. segera berbenah dan bertobat meminta maaf kepada puluhan ribu korban 

sertifikat yang sudah diterbitkan tersebut!!.Perlu diketahui. Saat menjadi saksi persidangan gugatan Pers 

di Mahkamah Konstitusi Dedik Sugianto Ketua Umum SWI menyatakan adanya UKW dan peraturan 

Dewan Pers membuat banyak Lembaga Pers dan Wartawan dirugikan. Hal itu tidak satupun dibantah 

oleh saksi ahli Dewan Pers.Dedik Sugianto yang saat ini menjadi Asesor Sertifikasi Kompetensi Wartawan 

dari LSP-Pers mengomentari, bahwa Proses Dalam pelaksanaan Sertifikasi, LSP Harus melengkapi 2 

persyaratan penting.1). Mempunyai SKKK atau SKKNI Teregistrasi ke Kementerian Tenaga Kerja. 2). 

Mempunyai Skema Terverifikasi BNSP.Sedangkan Dewan Pers baru memulai menyusun SKKNI, "Jadi dari 

selebaran dan aturan DP itu sudah jelas, bahwa pelaksanaan UKW yang selama ini dilakukan DP tidak 

mempunyai Standart Kompeten, dan itu jelas merugikan yang sudah ikut UKW" ujarnya.***Penulis: 

Gatot Irawan Ketua DPW AWDI Jawa Timur. 
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Title Ibu Iriana dan Ibu Wury Tinjau Pelaksanaan Tes IVA di Tangerang - 

Kabarbanten.com 

Author Nama 

Media Kabarbanten.com Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://kabarbanten.com/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang 

Summary Salah satunya adalah peninjauan pemeriksaan kesehatan IVA (inspeksi visual asam asetat) di 

PT KMK Global Sports, Kabupaten Tangerang, Rabu, 24 Agustus 2022. Ibu Iriana Joko Widodo 

menyampaikan bahwa Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) 

akan kembali melakukan kegiatan sosial bersama-sama di berbagai bidang mulai dari 

pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. Saat pandemi, Ibu Iriana menjelaskan bahwa 

OASE KIM tetap aktif melakukan kegiatan sosial. Namun, kegiatan tersebut tidak dilakukan 

secara bersamaan melainkan masing-masing bidang yaitu pengasuhan dan pendidikan 

karakter, peningkatan kualitas kesehatan, sosial dan budaya, Indonesia bersih, dan Indonesia 

hijau. 

 

Ibu Iriana Joko Widodo menyampaikan bahwa Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju 

(OASE KIM) akan kembali melakukan kegiatan sosial bersama-sama di berbagai bidang mulai dari 

pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. Salah satunya adalah peninjauan pemeriksaan kesehatan 

IVA (inspeksi visual asam asetat) di PT KMK Global Sports, Kabupaten Tangerang, Rabu, 24 Agustus 2022. 

Saat pandemi, Ibu Iriana menjelaskan bahwa OASE KIM tetap aktif melakukan kegiatan sosial. Namun, 

kegiatan tersebut tidak dilakukan secara bersamaan melainkan masing-masing bidang yaitu pengasuhan 

dan pendidikan karakter, peningkatan kualitas kesehatan, sosial dan budaya, Indonesia bersih, dan 

Indonesia hijau. "Biasanya kita dari bidang 1 sampai bidang 5 kegiatannya bersamaan, tapi dengan 

adanya pandemi kita hanya khusus kegiatan per bidang, karena rombongannya harus kecil ya tidak boleh 

sebanyak ini," lanjutnya. Sebelumnya, Ibu Iriana dan Ibu Wury Ma'ruf Amin beserta anggota OASE KIM 

meninjau pelaksanaan pemeriksaan tes IVA bagi 100 pegawai wanita PT KMK Global Sports. Sesaat 

setelah tiba, Ibu Iriana dan Ibu Wury langsung menyapa dan berbincang dengan para peserta tes IVA. Ibu 

Iriana dan Ibu Wury juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada para peserta yang sedang menunggu 

giliran tes. "Pemeriksaan IVA test berapa tahun sekali?" tanya Ibu Iriana. "Satu tahun sekali (bila hasil 

positif)," jawab Yohana, salah satu peserta tes. Sebagai informasi, pemeriksaan IVA dilakukan untuk 

deteksi dini penyakit kanker serviks atau kanker mulut rahim pada perempuan. Pemeriksaan tersebut 

dilakukan secara berkala 5 tahun sekali apabila pada pemeriksaan pertama mendapatkan hasil negatif, 

sedangkan pemeriksaan dilakukan setahun sekali untuk hasil positif. Turut mendampingi Ibu Iriana dan 

Ibu Wury dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 
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Title DPRD: PRT Belum Diakui Sebagai Tenaga Kerja Author _noname 

Media Bengkulu News Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.bengkulunews.co.id/dprd-prt-belum-diakui-sebagai-tenaga-kerja 

Summary Nah sanksi itu juga yang tercantum dalam UU Tenaga Kerja dan Permenaker tentang pekerja 

rumah tangga," demikian Usin. Usin mengatakan, pemerintah daerah Provinsi Bengkulu 

tidak memiliki data jumlah PRT, karena tidak ada orang yang melapor mempekerjakan orang 

lain dalam RT mereka. "Mirisnya, ketika kita tanya ke disnaker, pemerintah daerah baik 

provinsi ataupun kabupaten bahkan pengawas tenaga kerja berapa jumlah tenaga kerja PRT 

di Bengkulu, jawabannya nol karena tidak ada data," kata usin pada Bengkulunews.co.id, 

Rabu (24/08/22) siang. Tidak hanya itu, para PRT rupanya belum diakui sebagai pekerja, 

belum mendapatkan perlindungan hukum dan standar kerja yang layak serta tidak adanya 

jaminan Kesehatan seperti BPJS ataupun Jamsostek. 

 

sBENGKULU - Pekerja rumah tangga yang ada di Provinsi Bengkulu tidak terdata. Hal ini dipastikan oleh 

anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah.Usin mengatakan, pemerintah daerah Provinsi 

Bengkulu tidak memiliki data jumlah PRT, karena tidak ada orang yang melapor mempekerjakan orang 

lain dalam RT mereka."Mirisnya, ketika kita tanya ke disnaker, pemerintah daerah baik provinsi ataupun 

kabupaten bahkan pengawas tenaga kerja berapa jumlah tenaga kerja PRT di Bengkulu, jawabannya nol 

karena tidak ada data," kata usin pada Bengkulunews.co.id, Rabu (24/08/22) siang.Tidak hanya itu, para 

PRT rupanya belum diakui sebagai pekerja, belum mendapatkan perlindungan hukum dan standar kerja 

yang layak serta tidak adanya jaminan Kesehatan seperti BPJS ataupun Jamsostek.PRT ternyata juga 

mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Mulai dari jam kerja yang panjang, upah rendah, beban 

kerja berlapis serta minimnya keamanan dan keselamatan kerja.Karena dari itu pemerintah daerah 

bersama dengan Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak PUPA 

merencanakan suatu perlindungan hukum yang dapat melindungi para PRT.Usin menegaskan payung 

hukum ini akan mencakup perlindungan yang akan diberikan pada PRT serta hak mereka. Dari adanya 

waktu istirahat, perlindungan dari kekerasan, adanya jaminan sosial dan pendataan bagi seluruh PRT 

yang ada di Provinsi Bengkulu.Pemerintah juga akan memberikan perlindungan bagi pemberi kerja, 

dengan memastikan data bahwa pekerja memiliki identitas yang lengkap dan keahlian yang 

spesifik."Apakah akan disusun sebagai pergub atau perda, kita masih belum tahu. Ada plus minus sendiri, 

kalau pergub tidak boleh ada sanksi, kalau perda harus ada sanksi. Nah sanksi itu juga yang tercantum 

dalam UU Tenaga Kerja dan Permenaker tentang pekerja rumah tangga," demikian Usin.s 
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Title Dampingi Ibu Negara, Menaker Ida Tinjau Pelaksanaan Tes IVA 

di Tangerang 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/08/24/8367 

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mendampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dan 

Istri Wakil Presiden, Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan pemeriksaan 

tes IVA kepada 500 pekerja perempuan di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (24/8/2022). 

Menaker menyatakan bahwa penyelenggaraan pemeriksaan tes IVA ini sebagai wujud nyata 

program aksi kepedulian terhadap pekerja perempuan. Untuk itu sosialisasi dan 

pemeriksaaan secara berkala harus dilakukan," kata Menaker. Menurut Menaker, dengan 

dilakukan pemeriksaan tes IVA, kesehatan pekerja perempuan tetap terjaga dan juga akan 

berdampak pada peningkatan produktivitas kerja. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mendampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dan Istri Wakil 

Presiden, Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan pemeriksaan tes IVA kepada 500 

pekerja perempuan di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (24/8/2022).Menaker menyatakan bahwa 

penyelenggaraan pemeriksaan tes IVA ini sebagai wujud nyata program aksi kepedulian terhadap pekerja 

perempuan."Pemeriksaan kesehatan ini sangat penting sebagai upaya untuk mencegah dan mendeteksi 

secara dini terjadinya kanker leher rahim pada pekerja perempuan yang merupakan juga bagian dari 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Untuk itu sosialisasi dan pemeriksaaan secara berkala harus 

dilakukan," kata Menaker.Menurut Menaker, dengan dilakukan pemeriksaan tes IVA, kesehatan pekerja 

perempuan tetap terjaga dan juga akan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja.Lebih jauh ia 

mengatakan bahwa Kemnaker sebagai leading sector K3 sangat mengharapkan dukungan semua pihak 

untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan K3.Tidak hanya itu, ia juga mendorong semua pihak agar terus-

menerus mempromosikan K3 dalam rangka meningkatkan perlindungan pekerja dan keberlangsungan 

usaha untuk meningkatkan produktivitas."Apabila K3 terlaksana dengan baik maka kasus kecelakaan 

kerja dan penyakit akibat kerja dapat ditekan, biaya-biaya yang tidak perlu dapat dihindari, sehingga 

dapat tercapai suasana kerja yang aman, nyaman, sehat, dan meningkatnya produktivitas kerja," ujarnya. 
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Title Tanpa Iuran Tambahan, Peserta BPJS Kesehatan Bisa Ajukan KPR 

Tenor 15 Tahun dan 30 Tahun 

Author Feby 

Novalius 

Media Okezone Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/08/24/470/2653589/tanpa-iuran-tambahan-

peserta-bpjs-kesehatan-bisa-ajukan-kpr-tenor-15-tahun-dan-30-tahun 

Summary Peserta BPJS Kesehatan kini bisa mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga 

rendah. Untuk fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp200 juta yang dapat 

dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun. Sedangkan 

fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp500 juta dengan jangka waktu 

maksimal 30 tahun. Hal tersebut usai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja. 

 

 

 

Peserta BPJS Kesehatan kini bisa mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. Hal 

tersebut usai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja.Program ini pun 

mendapat dukungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan, MLT yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa fasilitas pembiayaan perumahan atau 

manfaat lain dibiayai dari dana investasi Jaminan Hari Tua (JHT). Jenis manfaat yang diberikan berupa 

pinjaman uang muka perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP) serta Kredit Konstruksi (KK) bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan."Manfaat 

layanan tambahan ini dapat diperoleh seluruh peserta BP Jamsostek tanpa melakukan pembayaran iuran 

tambahan," ujarnya, Rabu (24/8/2022).Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan disambut antusias. Hal ini terlihat dari realisasi 

KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai 

pinjaman sebesar Rp188,7 miliar."BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu memberikan 

kemudahan bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas 

Haru.Seperti diketahui, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Untuk 
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fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp200 juta yang dapat dimanfaatkan untuk 

renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun.Kemudian PUMP, peserta bisa mengajukan 

kredit hingga Rp150 juta yang dapat dipergunakan untuk uang muka atau down payment (DP). 

Sedangkan fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp500 juta dengan jangka waktu 

maksimal 30 tahun."Dengan suku bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati bunga 

single digit, sehingga ini menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit untuk memiliki atau 

merenovasi rumah dari Bank BTN," terang Haru. 
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Title Peduli Kesehatan Pekerja Perempuan, Menaker Dampingi Ibu 

Negara Tinjau Pelaksanaan Tes IVA di Tanggerang 

Author Bayu Apriliano 

Media Suara.com Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://metro.suara.com/read/2022/08/24/143043/peduli-kesehatan-pekerja-perempuan-

menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tanggerang 

Summary Untuk itu sosialisasi dan pemeriksaaan secara berkala harus dilakukan," kata Menaker. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mendampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dan 

Istri Wakil Presiden, Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan pemeriksaan 

tes IVA kepada 500 pekerja perempuan di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (24/8/2022). 

Ida mengatakan bahwa penyelenggaraan pemeriksaan tes IVA ini sebagai wujud nyata 

program aksi kepedulian terhadap pekerja perempuan. Menurutnya pemeriksaan tes IVA, 

kesehatan pekerja perempuan tetap terjaga dan juga akan berdampak pada peningkatan 

produktivitas kerja. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mendampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dan Istri Wakil 

Presiden, Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan pemeriksaan tes IVA kepada 500 

pekerja perempuan di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (24/8/2022). Ida mengatakan bahwa 

penyelenggaraan pemeriksaan tes IVA ini sebagai wujud nyata program aksi kepedulian terhadap pekerja 

perempuan. Menurutnya pemeriksaan tes IVA, kesehatan pekerja perempuan tetap terjaga dan juga 

akan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja."Pemeriksaan kesehatan ini sangat penting 

sebagai upaya untuk mencegah dan mendeteksi secara dini terjadinya kanker leher rahim pada pekerja 

perempuan yang merupakan juga bagian dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Untuk itu sosialisasi 

dan pemeriksaaan secara berkala harus dilakukan," kata Menaker. Menruutnya Kemnaker sebagai 

leading sector K3 sangat mengharapkan dukungan semua pihak untuk lebih mengoptimalkan 

pelaksanaan K3. Tidak hanya itu, ia juga mendorong semua pihak agar terus-menerus mempromosikan 

K3 dalam rangka meningkatkan perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha untuk meningkatkan 

produktivitas. "Apabila K3 terlaksana dengan baik maka kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 

dapat ditekan, biaya-biaya yang tidak perlu dapat dihindari, sehingga dapat tercapai suasana kerja yang 

aman, nyaman, sehat, dan meningkatnya produktivitas kerja," pungkasnya. 
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Title BSU 2022 Sudah Dialokasikan Rp8,8 Triliun? Cek Daftar Penerima, 

Berikut Penjelasan Kemnaker 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774252975/bsu-2022-sudah-dialokasikan-rp88-

triliun-cek-daftar-penerima-berikut-penjelasan-kemnaker 

Summary - Hingga saat ini sudah banyak pekerja yang menanyakan kapan BSU 2022 akan disalurkan?. 

Dana bantuan BSU 2022 merupakan program bantuan dari Pemerintah melalui Kemnaker 

untuk para pekerja atau buruh. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan pesan 

kepada 8,8 juta pekerja bahwa dana BSU 2022 sudah dialokasikan sebesar Rp8,8 triliun. 

Pekerja atau buruh akan mendapatkan dana bantuan BSU Rp500 ribu selama dua bulan dan 

akan diberikan secara langsung dalam satu tahap Rp1 juta. 

 

 

 

- Hingga saat ini sudah banyak pekerja yang menanyakan kapan BSU 2022 akan disalurkan?Dana bantuan 

BSU 2022 merupakan program bantuan dari Pemerintah melalui Kemnaker untuk para pekerja atau 

buruh.Pekerja atau buruh akan mendapatkan dana bantuan BSU Rp500 ribu selama dua bulan dan akan 

diberikan secara langsung dalam satu tahap Rp1 juta.Sebelum disalurkan kepada pekerja atau buruh, 

Kemnaker harus mendata terlebih dahulu siapa saja yang bisa menjadi penerima dana BLT subsidi 

gaji.Pekerja yang bisa mendapatkan dana BLT subsidi gaji harus memenuhi syarat ketentuan dari 

Kemnaker.Syarat utama yang harus dimiliki oleh pekerja yaitu mempunyai gaji maksimal Rp3,5 juta per 

bulan dan masih aktif sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021.Setelah lama tidak 

mendapatkan penjelasan, akhirnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan 

penjelasan.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan pesan kepada 8,8 juta pekerja bahwa 

dana BSU 2022 sudah dialokasikan sebesar Rp8,8 triliun. 
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Title Enaknya Jadi Pekerja, BTN Berikan KPR Berbunga Rendah Author _noname 

Media Kabar Bisnis Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://kabarbisnis.com/read/28114908/enaknya-jadi-pekerja-btn-berikan-kpr-berbunga-

rendah 

Summary PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang 

telah menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

"Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya 

saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara 

Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa 

(23/8). 

 

 

 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. Program yang mendapat 

dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut mendapat antusias yang tinggi 

dari para pekerja.Salah satu pekerja yang antusias mendapatkan MLT berupa KPR berbunga rendah 

adalah Pendik Andriono. Tenaga keamanan di salah satu BUMN tersebut tak bisa menyembunyikan rasa 

gembiranya setelah 10 tahun bekerja akhirnya bisa memiliki rumah sendiri. "Dengan bantuan dari BTN 

saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang 

saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri 

Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa (23/8).Pendik mengaku proses pengajuan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan dari Bank BTN juga sangat 

membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. "Prosesnya hanya satu 

minggu, saya sudah akad dan bisa langsung menempati rumah," jelasnya.Kegembiraan juga dirasakan 

oleh Yunia iflahah, karyawan di RSUD Dr Sutomo itu mendapat KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan sekitar 

Rp500 juta ditambah bantuan pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp20 juta. Meski masih lajang, 

menurut Yunia memiliki rumah sendiri merupakan impiannya setelah 15 tahun bekerja. "Harga rumahnya 

sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan 
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sangat sulit memiliki rumah saat ini," kata Yunia.Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari 

realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. "BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu memberikan 

kemudahan bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas 

Haru.Seperti diketahui melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas 

Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR). Untuk fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp200 juta yang dapat 

dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun. Kemudian PUMP, 

peserta bisa mengajukan kredit hingga Rp 150 juta yang dapat dipergunakan untuk uang muka atau down 

payment (DP). Sedangkan fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan 

jangka waktu maksimal 30 tahun."Dengan suku bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat 

menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit 

untuk memiliki atau merenovasi rumah dari Bank BTN," terang Haru.Dalam sambutannya, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, MLT yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa fasilitas 

pembiayaan perumahan atau manfaat lain dibiayai dari dana investasi Jaminan Hari Tua (JHT). Jenis 

manfaat yang diberikan berupa pinjaman uang muka perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan Rumah 

(KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) serta Kredit Konstruksi (KK) bagi Perusahaan Pembangunan 

Perumahan. Manfaat layanan tambahan ini dapat diperoleh seluruh peserta BP Jamsostek tanpa 

melakukan pembayaran iuran tambahan. 
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Title Menaker Kembali Serahkan MLT BPJS Ketenagakerjaan Author Alinea Id 

Media Paperlane Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://paperplane-tm.site/menaker-kembali-serahkan-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-

52467.html 

Summary Jakarta, CNN Indonesia-. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama Direktur 

Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) Haru Koesmahargyo kembali menyerahkan Manfaat 

Layanan Tambahan (MLT) kepada para pekerja pada Selasa (23/8). Menaker Ida menilai MLT 

sebagai program yang sangat bagus dan diperlukan oleh masyarakat, khususnya para 

pekerja, guna memenuhi kebutuhan terkait kepemilikan rumah. 

 

Jakarta, CNN Indonesia -Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Haru Koesmahargyo kembali menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada para 

pekerja pada Selasa (23/8). MLT merupakan fasilitas yang diberikan oleh BP Jamsostek kepada peserta 

program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal 

sebesar Rp150 juta, Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp200 juta, serta Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) maksimal sebesar Rp500 juta. Selain itu, peserta juga dapat memanfaatkan 

fasilitas take over KPR dari skema umum menjadi skema MLT untuk mendapatkan kembang yang lebih 

ringan. Menaker Ida menilai MLT sebagai program yang sangat bagus dan diperlukan oleh masyarakat, 

khususnya para pekerja, guna memenuhi kebutuhan terkait kepemilikan rumah. "Ini kan program yang 

bagus sekali, sehingga harus banyak masyarakat yang tahu karena masyarakat butuh rumah yang layak, 

dan dengan program ini kesempatan mendapatkan rumah yang layak dapat dipenuhi," kata Ida. Ida 

menyatakan, dengan menjadi peserta BP Jamsostek, pekerja tak hanya memperoleh perlindungan dari 

risiko kerja, namun juga dapat mendapat faedah berupa kemudahan terkait kepemilikan rumah tanpa 

dikenakan iuran tambahan. Lebih jauh, Ida pun mendorong BP Jamsostek untuk lanjut melakukan 

sosialisasi agar semakin banyak pekerja merasakan faedah tersebut. Sementara, Dirut BPJS 

Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa untuk meningkatkan penyaluran MLT, BP 

Jamsostek telah bekerja sama dengan Bank Himbara, seperti Bank BTN dan Bank Daerah yang tergabung 

dalam Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA). "Selama tahun 2022, total MLT yang telah disalurkan ialah 

sebanyak 583 unit rumah dengan nilai faedah mencapai Rp147 milyar," kata Anggoro seraya 

menambahkan, dirinya berharap nomor itu akan lanjut bertumbuh seiring pertambahan pekerja yang 

menjadi peserta BP Jamsostek. Bagi pekerja yang mau mendapatkan MLT, harus memenuhi sejumlah 

persyaratan umum. Antara lain, telah terdaftar sebagai peserta aktif BP Jamsostek minimal 1 tahun, 

belum mempunyai rumah sendiri, serta pemberi kerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran 

iuran BP Jamsostek. 
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Title Agenda Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Jambi Author _noname 

Media Tribun News Jambi Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://jambi.tribunnews.com/2022/08/24/agenda-wakil-menteri-ketenagakerjaan-di-jambi 

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Noor tiba di Jambi pada 

Rabu, 24 Agustus 2022 dalam rangka memenuhi undangan PTPN VI. Kehadiran Afriansyah di 

Jambi disambut oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, Kadis Nakertrans Provinsi Jambi 

dan perwakilan PTPN VI. 

 

 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Noor tiba di Jambi pada Rabu, 24 Agustus 

2022 dalam rangka memenuhi undangan PTPN VI.Kehadiran Afriansyah di Jambi disambut oleh Wakil 

Gubernur Jambi, Abdullah Sani, Kadis Nakertrans Provinsi Jambi dan perwakilan PTPN VI.Afriansyah 

mengatakan dirinya akan meninjau kondisi pekerja di PTPN VI wilayah Jambi."Saya diundang sebagai 

Wakil Menteri oleh PTPN VI karena mereka punya pekerja kurang lebih 6.500 orang, sekaligus kita 

mengecek bagaimana kondisi tenaga kerja yang ada di BUMN yang membawahi perkebunan di PTPN 6 

ini," ujarnya saat diwawancarai di Bandar Udara Sultan Thaha, Jambi.Lebih lanjut ia mengatakan akan 

melakukan beberapa agenda di Provinsi Jambi. Salah satunya menjadi narasumber pada acara Seminar 

Nasional Merah Putih di Kedai Pinang Merah (Kenara), Kota Jambi.Seminar Nasional ini akan diikuti oleh 

pemuda/i di Jambi. Ia mengatakan seminar tersebut untuk mendorong generasi milenial memiliki skill 

yang bagus."Saya kebetulan adalah sebagai Putra Jambi. Ingin mengajak generasi milenial betul- betul 

mempunyai kemampuan dan skill yang bagus untuk kedepan menata masa depan yang lebih baik. 

Mudah- mudahan kehadiran saya akan memberikan semangat kepada anak- anak muda khususnya 

generasi milenial di Provinsi Jambi," Kata Afriansyah.Afriansyah juga memberikan komentar dengan 

minimnya resapan kerja di Jambi. Ia mengatakan akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai 

wadah untuk mengembangkan tenaga kerja profesional."Kadang- kadang di daerah kita tidak 

mempunyai anak- anak yang memang mempunyai kemampuan tertentu, sehingga resapan- resapan ini 

memang minim sekali. Oleh karena itu, kita mempunyai balai latihan kerja yang memang akan 

menciptakan tenaga kerja yang profesional. Sehingga tenaga bisa dihasilkan dari balai latihan kerja," 

pungkas Afriansyah. (Tribunjambi.com/Wira Dani Damanik)Simak berita terbaru Tribunjambi. com di 

Google News 
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Title Menaker Kembali Serahkan Manfaat Layanan Tambahan BPJS 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Realita Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://realita.co/baca-12172-menaker-kembali-serahkan-manfaat-layanan-tambahan-bpjs-

ketenagakerjaan 

Summary Menaker Ida Fauziyah bersama Dirut BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dan Dirut Bank BTN 

Haru Koesmahargyo saat menyerahkan MLT BPJAMSOSTEK berupa PUMP, PRP dan KPR 

kepada pekerja di acara Job Fair Pasker.id di UINSA Surabaya, Selasa (23/8/2022). Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Haru Koesmahargyo kembali menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada para 

pekerja. Dalam keterangannya Menaker mengatakan, MLT merupakan program yang sangat 

baik dan diperlukan oleh masyarakat khususnya para pekerja guna memenuhi kebutuhan 

untuk kepemilikan rumah. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan dapat memudahkan para 

peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk membeli rumah sejahtera," pungkas Deny. 

 

 

 

Menaker Ida Fauziyah bersama Dirut BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dan Dirut Bank BTN Haru 

Koesmahargyo saat menyerahkan MLT BPJAMSOSTEK berupa PUMP, PRP dan KPR kepada pekerja di 

acara Job Fair Pasker.id di UINSA Surabaya, Selasa (23/8/2022).Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah 

bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Haru Koesmahargyo kembali menyerahkan Manfaat Layanan 

Tambahan (MLT) kepada para pekerja.MLT tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk Pinjaman Uang Muka 

Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 juta, Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) maksimal 

sebesar Rp200 juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maksimal sebesar Rp 500 juta. Selain itu peserta 

juga dapat memanfaatkan fasilitas take over KPR dari skema umum menjadi skema MLT untuk 

mendapatkan bunga yang lebih ringan.Dalam keterangannya Menaker mengatakan, MLT merupakan 

program yang sangat baik dan diperlukan oleh masyarakat khususnya para pekerja guna memenuhi 

kebutuhan untuk kepemilikan rumah."Ini kan program yang bagus sekali, sehingga harus banyak 
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masyarakat yang tahu, karena masyarakat butuh rumah yang layak dan dengan program ini kesempatan 

mendapatkan rumah yang layak dapat dipenuhi," ungkap Ida di acara pembukaan Job Fair Pasker.id di 

Sport Center Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Selasa (23/8/2022).Pihaknya 

menambahkan, dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, pekerja tidak hanya memperoleh perlindungan 

dari risiko kerja, namun juga bisa mendapatkan manfaat berupa kemudahan dalam kepemilikan rumah 

tanpa dikenakan iuran tambahan. Ida turut mendorong BPJAMSOSTEK untuk terus melakukan sosialisasi 

agar semakin banyak pekerja yang merasakan manfaat tersebut.Sementara itu Anggoro Eko Cahyo 

mengatakan, untuk meningkatkan penyaluran MLT, BPJAMSOSTEK telah kerjasama dengan Bank 

Himbara, salah satunya Bank BTN serta Bank Daerah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah 

(ASBANDA).Lebih jauh Anggoro menjelaskan, selama tahun 2022, total MLT yang telah disalurkan 

sebanyak 583 unit rumah dengan nilai manfaat mencapai Rp147 milyar. Dirinya berharap angka tersebut 

akan terus bertambah seiring semakin banyaknya pekerja yang menjadi peserta BPJAMSOSTEK.Bagi 

pekerja yang ingin mendapatkan MLT ini tentunya ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi, 

diantaranya telah terdaftar sebagai peserta aktif BPJAMSOSTEK minimal 1 tahun, belum memiliki rumah 

sendiri serta pemberi kerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran 

BPJAMSOSTEK."Semoga MLT ini mampu mewujudkan mimpi para pekerja dan keluarganya untuk 

memiliki rumah yang layak, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih semangat dan mampu 

berkontribusi dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia," ucap Anggoro.Sementara itu Deputi 

Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny Yusyulian menambahkan, di Jawa Timur MLT yang 

telah disalurkan sebanyak 108 unit rumah dengan total nilai manfaat Rp25 milyar.Optimalisasi 

pelaksanaan MLT di Jawa Timur terus digencarkan. Adapun kendala yang ditemui karena adanya selisih 

margin yang rendah serta ketertarikan dari bank untuk menyalurkan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan (FLPP) yang menyasar pada pekerja/buruh dengan penghasilan rendah."BPJAMSOSTEK 

berusaha memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan peserta. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan 

dapat memudahkan para peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk membeli rumah sejahtera," pungkas Deny. 
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Title Ibu Iriana Temui Anak PAUD: Jangan Sembarangan Pegang 

Ikan Ya 

Author Sigit Purnomo 

Media Kumparan Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://kumparan.com/kumparannews/ibu-iriana-temui-anak-paud-jangan-sembarangan-

pegang-ikan-ya-1yitkhSM6XS 

Summary Anak-anak tampak antusias, sampai di sela-sela pengenalan, Ibu Iriana dan Ibu Wury juga 

memberikan nasihat kepada anak-anak terkait jenis hewan. Jangan sembarangan 

memegang ikan ya, terutama ikan pari karena berbahaya sekali," ujar Ibu Iriana. Ibu Iriana 

menjelaskan bahwa ekor dari ikan pari mengandung racun sehingga disarankan untuk tidak 

disentuh. Ibu Iriana dan Ibu Wury kemudian bernyanyi bersama anak-anak. 

 

IbuIriana Jokowidan Ibu Wury Ma'ruf Amin kembali menghadiri rangkaian acara yang digelar oleh 

Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM).Di antaranya, penyelenggaraan 

penguatan karakter pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui profil Pancasila hingga meninjau 

pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA).Acara bersama anak PAUD dilakukan di Sanggar Kegiatan 

Belajar (SKB) Bina Insani, Kabupaten Tangerang, pada Rabu, (24/8).Acara diawali dengan simulasi cuci 

tangan pakai sabun (CTPS). Anak-anak tampak antusias, sampai di sela-sela pengenalan, Ibu Iriana dan 

Ibu Wury juga memberikan nasihat kepada anak-anak terkait jenis hewan.Ibu Iriana menjelaskan bahwa 

ekor dari ikan pari mengandung racun sehingga disarankan untuk tidak disentuh.S00 01 April 2020"Ini 

ekornya beracun. Jangan sembarangan memegang ikan ya, terutama ikan pari karena berbahaya sekali," 

ujar Ibu Iriana.Ibu Iriana dan Ibu Wury kemudian bernyanyi bersama anak-anak.Dalam kesempatan 

terpisah, Ibu Iriana dan Ibu Wury mendukung acara yang digelar OASE KIM, yakni pemeriksaan kesehatan 

IVA di PT KMK Global Sports, Kabupaten Tangerang, Rabu, (24/8).Pemeriksaan IVA dilakukan untuk 

deteksi dini penyakit kanker serviks atau kanker mulut rahim pada perempuan.Pemeriksaan tersebut 

dilakukan secara berkala 5 tahun sekali apabila pada pemeriksaan pertama mendapatkan hasil negatif, 

sedangkan pemeriksaan dilakukan setahun sekali untuk hasil positif.Turut mendampingi Ibu Iriana dan 

Ibu Wury dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 
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Title Ibu Iriana dan Ibu Wury Tinjau Pelaksanaan Tes IVA di Tangerang Author Oleh 

Media Global Investigasi News Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://globalinvestigasinews.com/2022/08/24/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-

tes-iva-di-tangerang 

Summary Salah satunya adalah peninjauan pemeriksaan kesehatan IVA (inspeksi visual asam asetat) di 

PT KMK Global Sports, Kabupaten Tangerang, Rabu, 24 Agustus 2022. Ibu Iriana Joko Widodo 

menyampaikan bahwa Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) 

akan kembali melakukan kegiatan sosial bersama-sama di berbagai bidang mulai dari 

pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. Saat pandemi, Ibu Iriana menjelaskan bahwa 

OASE KIM tetap aktif melakukan kegiatan sosial. Namun, kegiatan tersebut tidak dilakukan 

secara bersamaan melainkan masing-masing bidang yaitu pengasuhan dan pendidikan 

karakter, peningkatan kualitas kesehatan, sosial dan budaya, Indonesia bersih, dan Indonesia 

hijau. 

 

Ibu Iriana Joko Widodo menyampaikan bahwa Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju 

(OASE KIM) akan kembali melakukan kegiatan sosial bersama-sama di berbagai bidang mulai dari 

pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. Salah satunya adalah peninjauan pemeriksaan kesehatan 

IVA (inspeksi visual asam asetat) di PT KMK Global Sports, Kabupaten Tangerang, Rabu, 24 Agustus 

2022.Saat pandemi, Ibu Iriana menjelaskan bahwa OASE KIM tetap aktif melakukan kegiatan sosial. 

Namun, kegiatan tersebut tidak dilakukan secara bersamaan melainkan masing-masing bidang yaitu 

pengasuhan dan pendidikan karakter, peningkatan kualitas kesehatan, sosial dan budaya, Indonesia 

bersih, dan Indonesia hijau."Biasanya kita dari bidang 1 sampai bidang 5 kegiatannya bersamaan, tapi 

dengan adanya pandemi kita hanya khusus kegiatan per bidang, karena rombongannya harus kecil ya 

tidak boleh sebanyak ini," lanjutnya.Sebelumnya, Ibu Iriana dan Ibu Wury Ma'ruf Amin beserta anggota 

OASE KIM meninjau pelaksanaan pemeriksaan tes IVA bagi 100 pegawai wanita PT KMK Global Sports. 

Sesaat setelah tiba, Ibu Iriana dan Ibu Wury langsung menyapa dan berbincang dengan para peserta tes 

IVA.Ibu Iriana dan Ibu Wury juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada para peserta yang sedang 

menunggu giliran tes. "Pemeriksaan IVA test berapa tahun sekali?" tanya Ibu Iriana."Satu tahun sekali 

(bila hasil positif)," jawab Yohana, salah satu peserta tes.Sebagai informasi, pemeriksaan IVA dilakukan 

untuk deteksi dini penyakit kanker serviks atau kanker mulut rahim pada perempuan. Pemeriksaan 

tersebut dilakukan secara berkala 5 tahun sekali apabila pada pemeriksaan pertama mendapatkan hasil 

negatif, sedangkan pemeriksaan dilakukan setahun sekali untuk hasil positif.Turut mendampingi Ibu 

Iriana dan Ibu Wury dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 
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Title Percepat Pembangunan di Papua, Pemerintah Gelar 

Rakor dengan PGGP 

Author Mediaindonesia.com 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://mediaindonesia.com/nusantara/517346/percepat-pembangunan-di-papua-

pemerintah-gelar-rakor-dengan-pggp 

Summary Untuk itu Sekretariat Wakil Presiden RI menggelar Rapat Koordinasi Percepatan 

Pembangunan Kesejahteraan di Papua Melalui Kemitraan dengan PGGP (Persekutuan 

Gereja-Gereja di Papua). Rapat itu melibatkan kementerian/lembaga pelaksana program 

dengan lembaga gereja di Papua yang tergabung dalam PGGP di Aula Gedung Keuangan 

Negara, Kota Jayapura, 24/8. Rapat koordinasi itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti 

arahan dari Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin untuk melibatkan gereja-gereja Papua dalam 

upaya mengakselerasi percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang disampaikan 

beliau secara langsung saat menerima audiensi dari PGGP/PB pada 20 April lalu di Jakarta. 

Saat itu, PGGP/PB menyerahkan Rekomendasi yang berisi poin-poin masukan dari tokoh 

Gereja Papua sebagai bahan pertimbangan bagi Wapres RI dalam membangun tanah Papua. 

 

 

 

PEMERINTAH terus berupaya membangun Papua agar tidak semakin tertinggal provinsi lain. Untuk itu 

Sekretariat Wakil Presiden RI menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di 

Papua Melalui Kemitraan dengan PGGP (Persekutuan Gereja-Gereja di Papua)Papua dan Papua 

Barat.Rapat itu melibatkan kementerian/lembaga pelaksana program dengan lembaga gereja di Papua 

yang tergabung dalam PGGP di Aula Gedung Keuangan Negara, Kota Jayapura, 24/8.Rapat koordinasi itu 

dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin untuk 

melibatkan gereja-gereja Papua dalam upaya mengakselerasi percepatan pembangunan Papua dan 

Papua Barat yang disampaikan beliau secara langsung saat menerima audiensi dari PGGP/PB pada 20 

April lalu di Jakarta.Saat itu, PGGP/PB menyerahkan Rekomendasi yang berisi poin-poin masukan dari 

tokoh Gereja Papua sebagai bahan pertimbangan bagi Wapres RI dalam membangun tanah Papua. Kini, 

kunjungan jajaran Sekretariat Wapres RI beserta kementerian teknis ke Papua dilakukan untuk 

membahas secara teknis realisasi program kemitraan dengan gereja sekaligus menunjukkan adanya 

keseriusan pemerintah pusat untuk mensinkronkan berbagai program yang telah berjalan dengan 
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aspirasi dari gereja-gereja di Papua.Rapat Koordinasi dibuka oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan 

Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Setwapres RI, dan dipimpin 

langsung oleh Staf Khusus Wapres RI Prof. Masykuri Abdillah.Rakor ini turut mengundang Pdt. Hiskia 

Rollo (Ketua Umum PGGP Papua) beserta jajaran pengurus PGGP Papua dan Papua Barat, Ketua-Ketua 

Lembaga Aras Gereja dan Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw yang juga ditunjuk PGGP untuk menjabat 

sebagai Ketua Umum PCC.Menurut Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan 

Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi penyelenggaraan Rakor di Papua merupakan bagian dari 

langkah pemerintah pusat untuk mengedepankan pendekatan kultural-religius dan humanis dalam 

penanganan isu Papua, terutama dengan tokoh-tokoh gereja sebagai salah satu stakeholder utama 

dalam sejarah pembangunan Papua."Rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk sinkronisasi aspirasi 

PGGP/PB dengan Renaksi Inpres 9/2022 pada program kegiatan percepatan pembangunan 

kesejahteraan Papua 2021-2022 TA 2022 dan penyerapan aspirasi PGGP/PB sebagai bahan penyusunan 

RKP TA 2023, RKPD 2023 dan RAPPP 2023-2024 serta RIPPP 2021-2041," ungkap Hadi.Sementara itu, Staf 

Khusus Wapres RI ProfMasykuri Abdillah mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh PGGP/PB 

secara umum sejalan dengan arah percepatan pembangunan dari Wapres RI."Ke depannya, kemitraan 

dapat terus berlanjut dengan adanya kantor perwakilan dari Setwapres RI beserta beberapa kementerian 

dan lembaga di Jayapura," ungkap Prof Masykuri.Kementerian/lembaga yang ikut terlibat dalam Rapat 

Koordinasi di antaranya Kemensos, Kemenaker, Kemenkop UKM, Kemen PPA/Bappenas, Kantor Staf 

Presiden, Kemenag, Kemenkeu serta sejumlah unsur Pemda Papua dan Papua Barat. Dalam pertemuan 

ini, dibahas hasil sinkronisasi rekomendasi program pembangunan dari pimpinan gereja Papua dengan 

Rencana Aksi Inpres 9/2022 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Rekomendasi ini 

mencakup bidang pendidikan dan SDM, pengembangan ekonomi, sosial dan kesehatan.Selain itu, dalam 

pertemuan tersebut PGGP juga menyampaikan update pembentukan Papua Christian Center (PCC), 

sebuah badan otonom yang ditujukan untuk menjadi wadah kajian dan analisis, memberikan penguatan 

gereja di Papua sekaligus sebagai mitra pemerintah dalam penyusunan dan eksekusi program di 

Papua.Kesimpulan dalam rapat koordinasi itu adalah pemerintah kembali menegaskan komitmennya 

untuk bergandengan tangan dengan PGGP Papua dan Papua Barat dalam mewujudkan perdamaian dan 

kesejahteraan di tanah Papua melalui sinergi eksekusi program K/L dan pemerintah daerah di Papua 

bersama dengan lembaga Gereja Papua.Format kemitraan itu diusulkan dalam bentuk MoU antara 

PGGP/PB dan K/L sehingga terdapat SOP dalam kemitraan. Secara khusus, beberapa program yang 

dibahas di antaranya program Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), pendampingan dan pemberian dana 

usaha, bantuan sosial dan layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedalaman dan penanganan 

stunting di Papua. 
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Title Wakil Menteri Ketenagakerjaan ke Jambi, Akan Tinjau Kondisi Pekerja 

PTPN dan Bertemu Generasi Milenial Jambi | Bicara Apa Adanya 

Author Danang 

Media Detail.id Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://detail.id/2022/08/wakil-menteri-ketenagakerjaan-ke-jambi-akan-tinjau-kondisi-

pekerja-ptpn-dan-bertemu-generasi-milenial-jambi 

Summary "Saya diundang sebagai Wakil Menteri oleh PTPN 6 karena mereka punya pekerja kurang 

lebih 6.500 orang, sekaligus kita mengecek bagaimana kondisi tenaga kerja yang ada di 

BUMN yang membawahi perkebunan di PTPN 6 ini," ujarnya saat diwawancarai di Bandar 

Udara Sultan Thaha, Jambi. Salah satu putra terbaik asal Jambi ini mengatakan akan 

menjalani beberapa agenda di Provinsi Jambi. Salah satunya menjadi narasumber pada acara 

Seminar Nasional Merah Putih di Kedai Pinang Merah (Kenara), Kota Jambi. Seminar Nasional 

ini akan diikuti oleh pemuda/ pemudi di Jambi. 

 

"Saya diundang sebagai Wakil Menteri oleh PTPN 6 karena mereka punya pekerja kurang lebih 6.500 

orang, sekaligus kita mengecek bagaimana kondisi tenaga kerja yang ada di BUMN yang membawahi 

perkebunan di PTPN 6 ini," ujarnya saat diwawancarai di Bandar Udara Sultan Thaha, Jambi. Salah satu 

putra terbaik asal Jambi ini mengatakan akan menjalani beberapa agenda di Provinsi Jambi. Salah satunya 

menjadi narasumber pada acara Seminar Nasional Merah Putih di Kedai Pinang Merah (Kenara), Kota 

Jambi. Seminar Nasional ini akan diikuti oleh pemuda/ pemudi di Jambi. Ia mengatakan agar generasi 

milenial memiliki skill yang bagus untuk menata masa depan yang lebih baik. "Saya kebetulan adalah 

sebagai putra Jambi. Ingin mengajak generasi milenial betul-betul mempunyai kemampuan dan skill yang 

bagus untuk ke depan menata masa depan yang lebih baik. Mudah-mudahan kehadiran saya akan 

memberikan semangat kepada anak-anak muda khususnya generasi milenial di Provinsi Jambi," Katanya 

Mengenai resapan tenaga kerja yang minim di Provinsi Jambi, ia mengatakan Jambi merupakan daerah 

perindustrian yang membutuhkan tenaga kerja dengan skill yang bagus. Untuk mengatasi hal tersebut, 

ia mengatakan telah mempunyai rencana dengan pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun balai 

latihan kerja. "Kadang-kadang di daerah kita tidak mempunyai anak-anak yang memang mempunyai 

kemampuan tertentu, sehingga resapan-resapan ini memang minim sekali. Oleh karena itu, kita 

mempunyai balai latihan kerja yang memang akan menciptakan tenaga kerja yang profesional. Sehingga 

tenaga bisa dihasilkan dari balai latihan kerja," ujar Afriansyah Diakhir, ia mengatakan akan menciptakan 

tenaga kerja khususnya lulusan SMA dan SMK yang memang benar-benar mempunyai potensi. 
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Title Enaknya Jadi Pekerja, Dapat KPR Bunga Rendah dari BTN Author _noname 

Media Neraca Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.neraca.co.id/article/167520/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-bunga-rendah-

dari-btn 

Summary "Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya 

saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara 

Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa 

(23/8). Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, untuk program 

KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari realisasi KPR 

BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan 

tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. Pelayanan dari Bank BTN juga sangat membantu 

untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. 

 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. Program yang mendapat 

dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut mendapat antusias yang tinggi 

dari para pekerja.Salah satu pekerja yang antusias mendapatkan MLT berupa KPR berbunga rendah 

adalah Pendik Andriono. Tenaga keamanan di salah satu BUMN tersebut tak bisa menyembunyikan rasa 

gembiranya setelah 10 tahun bekerja akhirnya bisa memiliki rumah sendiri. "Dengan bantuan dari BTN 

saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang 

saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri 

Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa (23/8).Pendik mengaku proses pengajuan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan dari Bank BTN juga sangat 

membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. "Prosesnya hanya satu 

minggu, saya sudah akad dan bisa langsung menempati rumah," jelasnya.Kegembiraan juga dirasakan 

oleh Yunia iflahah, karyawan di RSUD Dr Sutomo itu mendapat KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan sekitar 

Rp500 juta ditambah bantuan pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp20 juta. Meski masih lajang, 

menurut Yunia memiliki rumah sendiri merupakan impiannya setelah 15 tahun bekerja. "Harga rumahnya 

sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan 

sangat sulit memiliki rumah saat ini," kata Yunia.Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari 

realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. "BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu memberikan 

kemudahan bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas 

Haru.Seperti diketahui melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas 

Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR). Untuk fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp200 juta yang dapat 
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dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun. Kemudian PUMP, 

peserta bisa mengajukan kredit hingga Rp 150 juta yang dapat dipergunakan untuk uang muka atau down 

payment (DP). Sedangkan fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan 

jangka waktu maksimal 30 tahun. "Dengan suku bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat 

menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit 

untuk memiliki atau merenovasi rumah dari Bank BTN," terang Haru.Dalam sambutannya, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, MLT yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa fasilitas 

pembiayaan perumahan atau manfaat lain dibiayai dari dana investasi Jaminan Hari Tua (JHT). Jenis 

manfaat yang diberikan berupa pinjaman uang muka perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan Rumah 

(KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) serta Kredit Konstruksi (KK) bagi Perusahaan Pembangunan 

Perumahan. Manfaat layanan tambahan ini dapat diperoleh seluruh peserta BP Jamsostek tanpa 

melakukan pembayaran iuran tambahan. 
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Title Ekosistem Ketenagakerjaan, Kemnaker Susun Terobosan 

Kebijakan Perbaiki Keseluruhan 

Author Budi Seno P 

Santo 

Media Suarakarya.id Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604253373/ekosistem-ketenagakerjaan-

kemnaker-susun-terobosan-kebijakan-perbaiki-keseluruhan 

Summary Perbaikan Ekosistem Ketenagakerjaan melalui kolaborasi revitalisasi di bidang vokasi, 

pemerintah menargetkan untuk segera meningkatkan kompetensi angkatan kerja khususnya 

generasi muda.. Semua itu dikemukakan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) 

Afriansyah Noor, dalam sambutannya pada Anugerah Educator Award 2022, bertajuk 

'Menjadi Guru dan Tenaga Pendidik Adaptif di Era Digital', di Jakarta, Selasa (23/8/2022). 

 

 

 

Perbaikan Ekosistem Ketenagakerjaan melalui kolaborasi revitalisasi di bidang vokasi, pemerintah 

menargetkan untuk segera meningkatkan kompetensi angkatan kerja khususnya generasi muda. Semua 

itu dikemukakan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, dalam sambutannya 

pada Anugerah Educator Award 2022, bertajuk 'Menjadi Guru dan Tenaga Pendidik Adaptif di Era Digital', 

di Jakarta, Selasa (23/8/2022).Wamenaker menjelaskan, untuk menyiapkan kebutuhan kompetensi SDM 

ke depan, pemerintah telah membuat grand design secara komprehensif, melalui Peraturan Presiden 

Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. "Revitalisasi ini 

mencakup semua aspek, dimulai dari reformasi kelembagaan, SDM, serta jaminan mutu melalui 

akreditasi dan sertifikasi. Yang berkolaborasi dengan semua stakeholder," tuturnya. Anugerah Educator 

Award 2022 ini, lanjutnya, merupakan stimulus bagi dunia pendidikank hususnya guru dan dosen. Agar 

terus berinovasi melahirkan karya-karya yang menjadi pijakan, dalam menghadapi tantangan di masa 

depan.Berdasarkan dokumen United Nations Sustainable Development Goals 2015-2030 

memperlihatkan, pada tahun 2030, seluruh pemerintahan negara-negara di dunia harus menjamin siswa-

siswa dididik oleh guru-guru, yang memiliki kualifikasi, terlatih, profesional, dan sosok motivator yang 

baik. "Demikian pentingnya faktor guru, maka multi kompetensi setiap guru tidak bisa ditawar lagi," kata 

Wamenaker. 

  



 

187 

 

Title Peserta BP Jamsostek Dipermudah Proses KPR, Ini 

Buktinya 

Author Pt. Viva Media Baru - 

Viva 

Media Vivanews Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1513009-peserta-bp-jamsostek-dipermudah-proses-

kpr-ini-buktinya 

Summary PT Bank Tabungan Negara Tbk berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan ( BP Jamsostek ) 

memberikan manfaat layanan tambahan ( MLT ) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek. "Dengan suku bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat 

menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi momentum yang tepat untuk 

memanfaatkan kredit untuk memiliki atau merenovasi rumah dari Bank BTN," terang Haru. 

 

 

 

 PT Bank Tabungan Negara Tbk berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan ( BP Jamsostek ) memberikan 

manfaat layanan tambahan ( MLT ) bagi para pekerja yang telah menjadi peserta BP Jamsostek. Hal itu 

berupa Kredit Pemilikan Rumah ( KPR ) berbunga rendah. Program yang mendapat dukungan penuh dari 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut mendapat antusias yang tinggi dari para pekerja. 

Salah satu pekerja yang antusias mendapatkan MLT berupa KPR berbunga rendah adalah Pendik 

Andriono. "Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya 

dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id 

yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, dikutip, Rabu, 24 Agustus 2022.Pendik 

menceritakan proses pengajuan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan hingga akad kredit mudah dan cepat. 

Pelayanan dari BTN juga sangat membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa 

terpenuhi. "Prosesnya hanya satu minggu, saya sudah akad dan bisa langsung menempati rumah," 

jelasnya.Selain itu, ada pula Yunia Iflahah. Karyawan di RSUD Dr Sutomo itu mendapat KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan sekitar Rp500 juta ditambah bantuan pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp20 

juta.Meski masih lajang, menurut Yunia memiliki rumah sendiri merupakan impiannya setelah 15 tahun 

bekerja. "Harga rumahnya sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit memiliki rumah saat ini," kata Yunia.Direktur Utama BTN Haru 

Koesmahargyo mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi. 

Hal ini terlihat dari realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 
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763 debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. "BTN sebagai bank khusus perumahan akan 

selalu memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja untuk memiliki rumah 

impian," jelas Haru.Seperti diketahui melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati 

fasilitas Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR). Untuk fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp200 juta yang 

dapat dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun. Kemudian PUMP, 

peserta bisa mengajukan kredit hingga Rp 150 juta yang dapat dipergunakan untuk uang muka atau down 

payment (DP). Sedangkan fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan 

jangka waktu maksimal 30 tahun. "Dengan suku bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat 

menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit 

untuk memiliki atau merenovasi rumah dari Bank BTN," terang Haru.Jenis manfaat yang diberikan berupa 

pinjaman uang muka perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP) serta Kredit Konstruksi (KK) bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan. "Manfaat 

layanan tambahan ini dapat diperoleh seluruh peserta BP Jamsostek tanpa melakukan pembayaran iuran 

tambahan," ungkapnya.Ketua OJK Mahendra Siregar menilai peran bank sentral dunia yaitu Federal 

Reserve (The Fed) dan Bank of England terhadap permasalahan global saat ini tidaklah tepat. 
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Title Simak Info Lowongan Kerja Cikarang Barat PT Jotun Indonesia 

Bagian Floor Coating Business Development 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065350130/simak-info-lowongan-kerja-

cikarang-barat-pt-jotun-indonesia-bagian-floor-coating-business-development 

Summary PT Jotun Indonesia sedang membuka peluang bagi para pencari lowongan kerja (loker). PT 

Jotun Indonesia membuka lowongan kerja (loker) di bagian floor coating business 

development. Setelah pelamar resmi di rekrut oleh PT Jotun Indonesia, nantinya akan 

ditempatkan di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah enam kualifikasi 

harus diketahui dan dipenuhi oleh calon pelamar PT Jotun Indonesia bagian floor coating 

business development. 

 

PT Jotun Indonesia sedang membuka peluang bagi para pencari lowongan kerja (loker).PT Jotun 

Indonesia membuka lowongan kerja (loker) di bagian floor coating business development.Setelah 

pelamar resmi di rekrut oleh PT Jotun Indonesia, nantinya akan ditempatkan di Cikarang Barat, 

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.Sejumlah enam kualifikasi harus diketahui dan dipenuhi oleh calon 

pelamar PT Jotun Indonesia bagian floor coating business development.Dilansir PikiranRakyat-

Tasikmalaya.com dari akun Instagram @kemnaker, adapun kualifikasi yang berlaku di bagian floor 

coating business development, yaitu:Pertama, berjenis kelamin laki-laki/Perempuan, dengan usia 

maksimal 35 tahun.Kedua, pendidikan minimal yakni S1.Selanjutnya, ketiga mempunyai pengalaman 

minimal 2 tahun sebagai Business Development atau Specifier dengan bisnis serupa.Keempat, mampu 

menyediakan kendaraan sendiri (mobil) dan SIM A.Kelima, menguasai bahasa Inggris dengan baik secara 

lisan dan tulisan.Keenam, bersedia mobile se-Indonesia.Terdapat 3 poin penting mengenai deskripsi 

pekerjaan, di antaranya:1. Membangun jaringan bisnis yang kuat dalam kelompok konsultan, arsitek, 

perancang, dan penentu proyek profesional.2. Mempertahankan basis data yang diperbarui pada semua 

proyek konstruksi dan arsitek penting.3. Mendukung tim penjualan dalam mencapai target 

penjualan.Kamu bisa mengirimkan lamaran melalui website karirhub.kemnaker.go.id.Ayo, persiapkan 

dirimu. 
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Title Menaker Kembali Serahkan MLT BPJS 

Ketenagakerjaan 

Author Bpjs Ketenagakerjaan 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220824151220-83-838617/menaker-kembali-

serahkan-mlt-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Haru Koesmahargyo kembali menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan 

(MLT) kepada para pekerja pada Selasa (23/8). Menaker Ida menilai MLT sebagai program 

yang sangat baik dan diperlukan oleh masyarakat, khususnya para pekerja, guna memenuhi 

kebutuhan terkait kepemilikan rumah. Bharada E Lihat Brigadir J Terkapar Bersimbah Darah 

di Depan Sambo. MLT merupakan fasilitas yang diberikan oleh BP Jamsostek kepada peserta 

program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) 

maksimal sebesar Rp150 juta, Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp200 

juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maksimal sebesar Rp500 juta. 

 

Bharada E Lihat Brigadir J Terkapar Bersimbah Darah di Depan SamboMenteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Anggoro Eko 

Cahyo dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Haru Koesmahargyo kembali 

menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada para pekerja pada Selasa (23/8).MLT 

merupakan fasilitas yang diberikan oleh BP Jamsostek kepada peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) 

dalam bentuk Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 juta, Pinjaman 

Renovasi Perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp200 juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maksimal 

sebesar Rp500 juta.Selain itu, peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas take over KPR dari skema umum 

menjadi skema MLT untuk mendapatkan bunga yang lebih ringan. Menaker Ida menilai MLT sebagai 

program yang sangat baik dan diperlukan oleh masyarakat, khususnya para pekerja, guna memenuhi 

kebutuhan terkait kepemilikan rumah."Ini kan program yang bagus sekali, sehingga harus banyak 

masyarakat yang tahu karena masyarakat butuh rumah yang layak, dan dengan program ini kesempatan 

mendapatkan rumah yang layak dapat dipenuhi," kata Ida.Ida menyatakan, dengan menjadi peserta BP 

Jamsostek, pekerja tidak hanya memperoleh perlindungan dari risiko kerja, namun juga bisa mendapat 

manfaat berupa kemudahan terkait kepemilikan rumah tanpa dikenakan iuran tambahan.Lebih jauh, Ida 

pun mendorong BP Jamsostek untuk terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak pekerja merasakan 

manfaat tersebut.Sementara, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa untuk 

meningkatkan penyaluran MLT, BP Jamsostek telah bekerja sama dengan Bank Himbara, seperti Bank 

BTN dan Bank Daerah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA)."Selama tahun 2022, total 

MLT yang telah disalurkan adalah sebanyak 583 unit rumah dengan nilai manfaat mencapai Rp147 

milyar," kata Anggoro seraya menambahkan, dirinya berharap angka itu akan terus bertumbuh seiring 

pertambahan pekerja yang menjadi peserta BP Jamsostek.Bagi pekerja yang ingin mendapatkan MLT, 

harus memenuhi sejumlah persyaratan umum. Antara lain, telah terdaftar sebagai peserta aktif BP 

Jamsostek minimal 1 tahun, belum memiliki rumah sendiri, serta pemberi kerja tertib administrasi 

kepesertaan dan pembayaran iuran BP Jamsostek. 
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Title Menaker Kembali Serahkan MLT BPJS Ketenagakerjaan Author Inline Tdc_Css Att 

Media Smkn6sby Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://news.smkn6sby.sch.id/menaker-kembali-serahkan-mlt-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Haru Koesmahargyo kembali menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan 

(MLT) kepada para pekerja pada Selasa (23/8). Menaker Ida menilai MLT sebagai program 

yang sangat baik dan diperlukan oleh masyarakat, khususnya para pekerja, guna memenuhi 

kebutuhan terkait kepemilikan rumah. MLT merupakan fasilitas yang diberikan oleh BP 

Jamsostek kepada peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk Pinjaman Uang 

Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 juta, Pinjaman Renovasi Perumahan 

(PRP) maksimal sebesar Rp200 juta, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maksimal sebesar 

Rp500 juta. Selain itu, peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas take over KPR dari skema 

umum menjadi skema MLT untuk mendapatkan bunga yang lebih ringan. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek) Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Haru 

Koesmahargyo kembali menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada para pekerja pada 

Selasa (23/8).MLT merupakan fasilitas yang diberikan oleh BP Jamsostek kepada peserta program 

Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 

juta, Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp200 juta, serta Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) maksimal sebesar Rp500 juta.Selain itu, peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas take over KPR 

dari skema umum menjadi skema MLT untuk mendapatkan bunga yang lebih ringan. Menaker Ida menilai 

MLT sebagai program yang sangat baik dan diperlukan oleh masyarakat, khususnya para pekerja, guna 

memenuhi kebutuhan terkait kepemilikan rumah."Ini kan program yang bagus sekali, sehingga harus 

banyak masyarakat yang tahu karena masyarakat butuh rumah yang layak, dan dengan program ini 

kesempatan mendapatkan rumah yang layak dapat dipenuhi," kata Ida.Ida menyatakan, dengan menjadi 

peserta BP Jamsostek, pekerja tidak hanya memperoleh perlindungan dari risiko kerja, namun juga bisa 

mendapat manfaat berupa kemudahan terkait kepemilikan rumah tanpa dikenakan iuran 

tambahan.Lebih jauh, Ida pun mendorong BP Jamsostek untuk terus melakukan sosialisasi agar semakin 

banyak pekerja merasakan manfaat tersebut.Sementara, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo 

mengatakan bahwa untuk meningkatkan penyaluran MLT, BP Jamsostek telah bekerja sama dengan Bank 

Himbara, seperti Bank BTN dan Bank Daerah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah 

(ASBANDA)."Selama tahun 2022, total MLT yang telah disalurkan adalah sebanyak 583 unit rumah 

dengan nilai manfaat mencapai Rp147 milyar," kata Anggoro seraya menambahkan, dirinya berharap 

angka itu akan terus bertumbuh seiring pertambahan pekerja yang menjadi peserta BP Jamsostek.Bagi 

pekerja yang ingin mendapatkan MLT, harus memenuhi sejumlah persyaratan umum. Antara lain, telah 

terdaftar sebagai peserta aktif BP Jamsostek minimal 1 tahun, belum memiliki rumah sendiri, serta 

pemberi kerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran BP Jamsostek. 
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Title Ibu Negara, Istri Wapres dan Menaker Tinjau Pelaksanaan 

Tes IVA di Tangerang 

Author Warta Pembaruan 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/ibu-negara-istri-wapres-dan-menaker.html 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mendampingi Ibu Negara, Iriana Joko 

Widodo dan Istri Wakil Presiden, Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan 

pemeriksaan tes IVA kepada 500 pekerja perempuan di Kabupaten Tangerang, Banten, 

Kamis (24/8/2022). Menaker menyatakan bahwa penyelenggaraan pemeriksaan tes IVA ini 

sebagai wujud nyata program aksi kepedulian terhadap pekerja perempuan. Untuk itu 

sosialisasi dan pemeriksaaan secara berkala harus dilakukan," kata Menaker. Menurut 

Menaker, dengan dilakukan pemeriksaan tes IVA, kesehatan pekerja perempuan tetap 

terjaga dan juga akan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja. 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mendampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dan 

Istri Wakil Presiden, Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan pemeriksaan tes IVA 

kepada 500 pekerja perempuan di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (24/8/2022).Menaker 

menyatakan bahwa penyelenggaraan pemeriksaan tes IVA ini sebagai wujud nyata program aksi 

kepedulian terhadap pekerja perempuan."Pemeriksaan kesehatan ini sangat penting sebagai upaya 

untuk mencegah dan mendeteksi secara dini terjadinya kanker leher rahim pada pekerja perempuan 

yang merupakan juga bagian dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Untuk itu sosialisasi dan 

pemeriksaaan secara berkala harus dilakukan," kata Menaker.Menurut Menaker, dengan dilakukan 

pemeriksaan tes IVA, kesehatan pekerja perempuan tetap terjaga dan juga akan berdampak pada 

peningkatan produktivitas kerja.Lebih jauh ia mengatakan bahwa Kemnaker sebagai leading sector K3 

sangat mengharapkan dukungan semua pihak untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan K3.Tidak hanya 

itu, ia juga mendorong semua pihak agar terus-menerus mempromosikan K3 dalam rangka meningkatkan 

perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha untuk meningkatkan produktivitas."Apabila K3 

terlaksana dengan baik maka kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat ditekan, biaya-biaya 

yang tidak perlu dapat dihindari, sehingga dapat tercapai suasana kerja yang aman, nyaman, sehat, dan 

meningkatnya produktivitas kerja," pungkas Menaker Ida Fauziyah. 
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Title PKKMB Polteknaker, Membentuk Cara Pandang Mahasiswa 

Baru Terhadap Masa Depan 

Author Warta 

Pembaruan 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/pkkmb-polteknaker-membentuk-cara.html 

Summary Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) mengadakan kegiatan Pengenalan Kehidupan 

Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB). "Dari PKKMB ini, teman-teman akan menemukan banyak 

hal berbeda dengan apa yang didapatkan ketika di SMA," tutur Sekjen Kemnaker Anwar 

Sanusi ketika memberikan sambutan secara virtual kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus 

Mahasiswa Baru (PKKMB) Politeknik Ketenagakerjaan, Tahun Akademik 2022-2023, di 

Jakarta, Rabu (24/8/2022). 

 

 

 

 Dalam rangka membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga membentuk 

cara pandang mahasiswa terhadap masa depan. Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) mengadakan 

kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB).Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menuturkan, kegiatan PKKMB ini merupakan wahana untuk 

mengenalkan dan memberikan bekal kepada para mahasiswa baru akan dinamikaperkuliahan."Dari 

PKKMB ini, teman-teman akan menemukan banyak hal berbeda dengan apa yang didapatkan ketika di 

SMA," tutur Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan secara virtual kegiatan 

Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Politeknik Ketenagakerjaan, Tahun Akademik 

2022-2023, di Jakarta, Rabu (24/8/2022).Anwar Sanusi menjelaskan, melalui PKKMB diharapkan 

mahasiswa baru Poltenaker dapat melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan 

mandiri, serta katalis dalam proses adaptasi dengan lingkungan baru di perguruan tinggi. "Saya ingin 

teman-teman semua dapat bekerja sama dengan baik dan saling mendukung kegiatan PKKMB ini," jelas 

Anwar.Sekjen Anwar mengharapkan, semua mahasiswa Poltekanaker terus mengasah kemampuan dan 

keterampilannya, baik melalui kegiatan akademik maupun non-akademik."Manfaatkanlah perkuliahan di 

Polteknaker sebagai kawah candradimuka, guna meningkatkan kompetensi anda sesuai dengan bidang 

ilmu masing-masing," pungkas Anwar berharap. 

  



 

194 

 

Title Kapan BSU 2022 Cair ke Rekening Pekerja Rp1 Juta? Cek Link 

Kemnaker Golongan Pekerja yang Dapat BLT Subsidi 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774253996/kapan-bsu-2022-cair-ke-rekening-

pekerja-rp1-juta-cek-link-kemnaker-golongan-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi 

Summary - Dana BSU 2022 merupakan salah satu program bantuan dari pemerintah melalui Kemnaker. 

Program bantuan BSU 2022 dikhususkan kepada pekerja atau buruh dalam rangka 

meningkatkan perekonomian dalam penanganan Covid-19. Pekerja atau buruh yang menjadi 

penerima dana BSU 2022 akan mendapatkan bantuan sebesar Rp500 ribu selama dua bulan 

dan akan diberikan secara langsung Rp1 juta. Terlambatnya penyaluran dana BSU 2022 

disebabkan karena Kemnaker belum merampungkan tahap regulasi terkait pencairan BLT 

subsidi gaji. 

 

 

 

- Dana BSU 2022 merupakan salah satu program bantuan dari pemerintah melalui Kemnaker.Program 

bantuan BSU 2022 dikhususkan kepada pekerja atau buruh dalam rangka meningkatkan perekonomian 

dalam penanganan Covid-19.Pekerja atau buruh yang menjadi penerima dana BSU 2022 akan 

mendapatkan bantuan sebesar Rp500 ribu selama dua bulan dan akan diberikan secara langsung Rp1 

juta.Awalnya, pemerintah melalui Kemnaker berencana akan menyalurkan dan bantuan BLT subsidi gaji 

pada April lalu.Namun sayangnya sampai saat ini dana bantuan tersebut belum juga disalurkan oleh 

Kemnaker kepada penerima.Terlambatnya penyaluran dana BSU 2022 disebabkan karena Kemnaker 

belum merampungkan tahap regulasi terkait pencairan BLT subsidi gaji.Pasalnya, sebelum menyalurkan 

dana BLT subsidi gaji, Kemnaker harus merampungkan regulasi teknis untuk pencairan.Selain itu, pekerja 

atau buruh yang bisa menjadi penerima dana BSU 2022 harus memiliki syarat ketentuan dari Kemnaker. 
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Title BSU BPJS Ketenagakerjaan Cair ke Pekerja: 5 Syarat Penerima Dana 

BLT Subsidi Gaji, Cek di Link Kemnaker 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774254118/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-cair-ke-

pekerja-5-syarat-penerima-dana-blt-subsidi-gaji-cek-di-link-kemnaker 

Summary 5 syarat yang harus dimiliki oleh pekerja atau buruh diantaranya:. - BSU merupakan program 

bantuan dan dari Pemerintah untuk pekerja atau buruh. Dana BSU merupakan lanjutan dari 

BLT yang telah berhasil disalurkan kepada pekerja atau buruh pada tahun 2020-2021. 

Kemnaker berencana akan melanjutkan penyaluran dana BSU pada tahun 2022 ini kepada 

pekerja yang telah memenuhi syarat. 

 

BSU merupakan program bantuan dan dari Pemerintah untuk pekerja atau buruh.Dana BSU merupakan 

lanjutan dari BLT yang telah berhasil disalurkan kepada pekerja atau buruh pada tahun 2020-

2021.Kemnaker berencana akan melanjutkan penyaluran dana BSU pada tahun 2022 ini kepada pekerja 

yang telah memenuhi syarat.Pihak Kemnaker telah menargetkan 8,8 juta pekerja yang bisa mendapat 

dana BLT subsidi gaji dengan anggaran Rp8,8 triliun.Pekerja atau buruh yang bisa menjadi penerima BSU 

akan mendapatkan bantuan Rp500 ribu selama dua bulan dan akan diberikan secara langsung dalam satu 

tahap Rp1 juta.Selain itu, pekerja atau buruh yang bisa mendapatkan dana BLT subsidi gaji harus sudah 

memenuhi syarat ketentuan dari Kemnaker.5 syarat yang harus dimiliki oleh pekerja atau buruh 

diantaranya:- WNI 
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Title Sudah Penuhi Syarat Penerima BSU 2022? Cek Status dan Daftar 

Penerima Lewat Link BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774254239/sudah-penuhi-syarat-penerima-bsu-

2022-cek-status-dan-daftar-penerima-lewat-link-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Sampai saat ini pihak Kemnaker belum juga menyalurkan dana bantuan BSU 2022. Awalnya, 

dana BSU 2022 akan disalurkan kepada pekerja atau buruh pada April lalu sebelum Idul Fitri. 

Namun sayangnya, sampai saat ini belum ada kejelasan dari Kemnaker kapan dana BSU 2022 

akan segera disalurkan. - Mereview data calon penerima BSU dengan BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

Sampai saat ini pihak Kemnaker belum juga menyalurkan dana bantuan BSU 2022.Awalnya, dana BSU 

2022 akan disalurkan kepada pekerja atau buruh pada April lalu sebelum Idul Fitri.Namun sayangnya, 

sampai saat ini belum ada kejelasan dari Kemnaker kapan dana BSU 2022 akan segera disalurkan.Seperti 

yang sudah diketahui, sebelum menyalurkan dana BLT subsidi gaji pihak Kemnaker harus menyelesaikan 

tahap regulasi teknis terlebih dahulu.Tahap regulasi yang harus dirampungkan oleh Kemnaker 

diantaranya:- Mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan- Mereview data calon 

penerima BSU dengan BPJS Ketenagakerjaan- Berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku bank penyalur 
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Title Kolaborasi BTN dan BP Jamsostek Hadirkan KPR Berbunga Rendah 

Untuk Pekerja 

Author _noname 

Media Mnc Trijaya Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.mnctrijaya.com/news/detail/53734/kolaborasi-btn-dan-bp-jamsostek-

hadirkan-kpr-berbunga-rendah-untuk 

Summary PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang 

telah menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

"Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya 

saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara 

Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa 

(23/8). Pendik mengaku proses pengajuan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan hingga akad kredit 

sangat mudah dan cepat. "Harga rumahnya sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan 

BTN dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit memiliki rumah saat ini," 

kata Yunia. 

 

 

 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah.Program yang mendapat 

dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut mendapat antusias yang tinggi 

dari para pekerja. Salah satunya pekerja Pendik Andriono.Tenaga keamanan di salah satu BUMN tersebut 

tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya setelah 10 tahun bekerja akhirnya bisa memiliki rumah 

sendiri."Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya 

dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id 

yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa (23/8).Pendik mengaku proses 

pengajuan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan dari 

Bank BTN juga sangat membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa 

terpenuhi."Prosesnya hanya satu minggu, saya sudah akad dan bisa langsung menempati rumah," 

jelasnya.Kegembiraan juga dirasakan Yunia Iflahah, karyawan di RSUD Dr Sutomo itu mendapat KPR MLT 
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BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp500 juta ditambah bantuan pinjaman uang muka perumahan sebesar 

Rp20 juta. Meski masih lajang, menurut Yunia memiliki rumah sendiri merupakan impiannya setelah 15 

tahun bekerja."Harga rumahnya sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit memiliki rumah saat ini," kata Yunia.Sementara itu, Direktur 

Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan 

antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 

hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar."BTN sebagai bank 

khusus perumahan akan selalu memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia termasuk para 

pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas Haru.Seperti diketahui melalui program ini, peserta BPJS 

Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka 

Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Untuk fasilitas PRP, peserta bisa mengakses 

pinjaman hingga Rp200 juta yang dapat dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan jangka waktu paling 

lama 15 tahun.Kemudian PUMP, peserta bisa mengajukan kredit hingga Rp 150 juta yang dapat 

dipergunakan untuk uang muka atau down payment (DP). Sedangkan fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan 

pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu maksimal 30 tahun."Dengan suku bunga saat ini, 

peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi momentum yang 

tepat untuk memanfaatkan kredit untuk memiliki atau merenovasi rumah dari Bank BTN," terang 

Haru.Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, MLT yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan berupa fasilitas pembiayaan perumahan atau manfaat lain dibiayai dari dana investasi 

Jaminan Hari Tua (JHT).Jenis manfaat yang diberikan berupa pinjaman uang muka perumahan (PUMP), 

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) serta Kredit Konstruksi (KK) bagi 

Perusahaan Pembangunan Perumahan. Manfaat layanan tambahan ini dapat diperoleh seluruh peserta 

BP Jamsostek tanpa melakukan pembayaran iuran tambahan. 
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Title Peringati HUT Kemnaker dan RI, Kemnaker Gelar Konser 

Kebangsaan 'Kerja untuk Kejayaan Bangsa 

Author Warta 

Pembaruan 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/peringati-hut-kemnaker-dan-ri-

kemnaker.html 

Summary Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan 

dan ke-77 Republik Indonesia, Kemnaker menggelar Konser Kebangsaan bertajuk 'Kerja 

untuk Kejayaan Bangsa'. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam sambutannya 

menyampaikan bahwa sejarah perjalanan Kemnaker hingga usianya yang mencapai umur 75 

tahun ini sejatinya adalah sejarah kita bersama dalam merawat dan mengembangkan 

imajinasi kebangsaan Indonesia. Menurut Menaker, melalui konser kebangsaan ini para 

pegawai di lingkungan Kemnaker akan selalu mengingat bahwa apa pun pekerjaan yang 

dilakukan adalah bagian dari proyek besar integrasi nasional, program besar integrasi 

bangsa. Bertempat di Ciputra Artpreneur Theater, Jakarta pada Selasa (23/8/2022), konser 

kebangsaan ini melibatkan sejumlah artis, seperti Twilite Orchestra-Addie MS, Fatin Sidqia, 

Joy Tobing, Shahnaz Soehartono, Twilite Chorus, Gita KDI, dan Woro Widowati. 

 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan dan ke-77 

Republik Indonesia, Kemnaker menggelar Konser Kebangsaan bertajuk 'Kerja untuk Kejayaan 

Bangsa'.Bertempat di Ciputra Artpreneur Theater, Jakarta pada Selasa (23/8/2022), konser kebangsaan 

ini melibatkan sejumlah artis, seperti Twilite Orchestra-Addie MS, Fatin Sidqia, Joy Tobing, Shahnaz 

Soehartono, Twilite Chorus, Gita KDI, dan Woro Widowati.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam 

sambutannya menyampaikan bahwa sejarah perjalanan Kemnaker hingga usianya yang mencapai umur 

75 tahun ini sejatinya adalah sejarah kita bersama dalam merawat dan mengembangkan imajinasi 

kebangsaan Indonesia."Oleh karena itu, acara hari ini saya pandang sebagai wujud rasa syukur kita dan 

monumentalisasi upaya kita bersama dalam merawat imajinasi kebangsaan Indonesia," kata 

Menaker.Menurut Menaker, melalui konser kebangsaan ini para pegawai di lingkungan Kemnaker akan 

selalu mengingat bahwa apa pun pekerjaan yang dilakukan adalah bagian dari proyek besar integrasi 

nasional, program besar integrasi bangsa.Selain itu, acara ini juga disebutnya mengingatkan bahwa 

Indonesia dan keberagaman adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Sebab menurutnya, bicara 

Indonesia otomatis berbicara mengenai keberagaman itu sendiri.Lebih lanjut ia mengatakan, konser 

kebangsaan ini mengingatkan siapa saja bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki 

kebudayaan dan kreatifitas seni yang sangat tinggi dan luar biasa, sehingga mampu bersifat terbuka serta 

mampu mengadopsi berbagai elemen kebudayaan dan seni dunia yang bersifat positif."Elemen 

kebudayaan dan kreatifitas seni ini adalah salah satu bukti bahwa nasionalisme bangsa Indonesia 

bukanlah nasionalisme sempit yang bersifat chauvinistik," pungkas Menaker Ida Fauziyah. 
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Title BTN Gandeng BP Jamsostek, Pekerja Dapat KPR Berbunga 

Rendah 

Author _noname 

Media Duta.co Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://redaksi.duta.co/btn-gandeng-bp-jamsostek-pekerja-dapat-kpr-berbunga-rendah 

Summary PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang 

telah menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

"Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya 

saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara 

Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa 

(23/8). "Harga rumahnya sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT 

BPJS Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit memiliki rumah saat ini," kata Yunia. 

Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, untuk program KPR 

MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari realisasi KPR BPJS 

Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai 

pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. 

 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. Program yang mendapat 

dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut mendapat antusias yang tinggi 

dari para pekerja.Salah satu pekerja yang antusias mendapatkan MLT berupa KPR berbunga rendah 

adalah Pendik Andriono. Tenaga keamanan di salah satu BUMN tersebut tak bisa menyembunyikan rasa 

gembiranya setelah 10 tahun bekerja akhirnya bisa memiliki rumah sendiri."Dengan bantuan dari BTN 

saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang 

saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri 

Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa (23/8).Pendik mengaku proses pengajuan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan dari Bank BTN juga sangat 

membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. "Prosesnya hanya satu 

minggu, saya sudah akad dan bisa langsung menempati rumah," jelasnya.Kegembiraan juga dirasakan 

oleh Yunia iflahah, karyawan di RSUD Dr Sutomo itu mendapat KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan sekitar 

Rp500 juta ditambah bantuan pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp20 juta. Meski masih lajang, 

menurut Yunia memiliki rumah sendiri merupakan impiannya setelah 15 tahun bekerja."Harga rumahnya 

sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan 

sangat sulit memiliki rumah saat ini," kata Yunia.Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari 

realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar."BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu memberikan 

kemudahan bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas 

Haru.Seperti diketahui melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas 

Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan 
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Rumah (KPR). Untuk fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp200 juta yang dapat 

dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun. Kemudian PUMP, 

peserta bisa mengajukan kredit hingga Rp 150 juta yang dapat dipergunakan untuk uang muka atau down 

payment (DP). Sedangkan fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan 

jangka waktu maksimal 30 tahun."Dengan suku bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat 

menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit 

untuk memiliki atau merenovasi rumah dari Bank BTN," terang Haru.Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah mengatakan, MLT yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa fasilitas pembiayaan 

perumahan atau manfaat lain dibiayai dari dana investasi Jaminan Hari Tua (JHT). Jenis manfaat yang 

diberikan berupa pinjaman uang muka perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman 

Renovasi Perumahan (PRP) serta Kredit Konstruksi (KK) bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan. 

Manfaat layanan tambahan ini dapat diperoleh seluruh peserta BP Jamsostek tanpa melakukan 

pembayaran iuran tambahan 
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Title Ibu Iriana dan Ibu Wury Tinjau Pelaksanaan Tes IVA di 

Tangerang ~ D News Radio 

Author Dnews Radio 

Media D News Radio Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://dnewsradio.com/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang 

Summary Salah satunya adalah peninjauan pemeriksaan kesehatan IVA (inspeksi visual asam asetat) di 

PT KMK Global Sports, Kabupaten Tangerang, Rabu, 24 Agustus 2022. Ibu Iriana Joko Widodo 

menyampaikan bahwa Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) 

akan kembali melakukan kegiatan sosial bersama-sama di berbagai bidang mulai dari 

pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. Saat pandemi, Ibu Iriana menjelaskan bahwa 

OASE KIM tetap aktif melakukan kegiatan sosial. Namun, kegiatan tersebut tidak dilakukan 

secara bersamaan melainkan masing-masing bidang yaitu pengasuhan dan pendidikan 

karakter, peningkatan kualitas kesehatan, sosial dan budaya, Indonesia bersih, dan Indonesia 

hijau. 

 

Ibu Iriana Joko Widodo menyampaikan bahwa Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju 

(OASE KIM) akan kembali melakukan kegiatan sosial bersama-sama di berbagai bidang mulai dari 

pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. Salah satunya adalah peninjauan pemeriksaan kesehatan 

IVA (inspeksi visual asam asetat) di PT KMK Global Sports, Kabupaten Tangerang, Rabu, 24 Agustus 2022. 

Saat pandemi, Ibu Iriana menjelaskan bahwa OASE KIM tetap aktif melakukan kegiatan sosial. Namun, 

kegiatan tersebut tidak dilakukan secara bersamaan melainkan masing-masing bidang yaitu pengasuhan 

dan pendidikan karakter, peningkatan kualitas kesehatan, sosial dan budaya, Indonesia bersih, dan 

Indonesia hijau. "Biasanya kita dari bidang 1 sampai bidang 5 kegiatannya bersamaan, tapi dengan 

adanya pandemi kita hanya khusus kegiatan per bidang, karena rombongannya harus kecil ya tidak boleh 

sebanyak ini," lanjutnya. Sebelumnya, Ibu Iriana dan Ibu Wury Ma'ruf Amin beserta anggota OASE KIM 

meninjau pelaksanaan pemeriksaan tes IVA bagi 100 pegawai wanita PT KMK Global Sports. Sesaat 

setelah tiba, Ibu Iriana dan Ibu Wury langsung menyapa dan berbincang dengan para peserta tes IVA. Ibu 

Iriana dan Ibu Wury juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada para peserta yang sedang menunggu 

giliran tes. "Pemeriksaan IVA test berapa tahun sekali?" tanya Ibu Iriana. "Satu tahun sekali (bila hasil 

positif)," jawab Yohana, salah satu peserta tes.Sebagai informasi, pemeriksaan IVA dilakukan untuk 

deteksi dini penyakit kanker serviks atau kanker mulut rahim pada perempuan. Pemeriksaan tersebut 

dilakukan secara berkala 5 tahun sekali apabila pada pemeriksaan pertama mendapatkan hasil negatif, 

sedangkan pemeriksaan dilakukan setahun sekali untuk hasil positif. Turut mendampingi Ibu Iriana dan 

Ibu Wury dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 
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Title Menaker Dampingi Ibu Negara Tinjau Pelaksanaan Tes IVA di 

Tangerang 

Author _noname 

Media Merdekanews Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdekanews.co/read/17536/Menaker-Dampingi-Ibu-Negara-Tinjau-

Pelaksanaan-Tes-IVA-di-Tangerang 

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mendampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dan 

Istri Wakil Presiden, Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan pemeriksaan 

tes IVA kepada 500 pekerja perempuan di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (24/8/2022). 

Menaker menyatakan bahwa penyelenggaraan pemeriksaan tes IVA ini sebagai wujud nyata 

program aksi kepedulian terhadap pekerja perempuan. Untuk itu sosialisasi dan 

pemeriksaaan secara berkala harus dilakukan," kata Menaker. Menurut Menaker, dengan 

dilakukan pemeriksaan tes IVA, kesehatan pekerja perempuan tetap terjaga dan juga akan 

berdampak pada peningkatan produktivitas kerja. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mendampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dan Istri Wakil 

Presiden, Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan pemeriksaan tes IVA kepada 500 

pekerja perempuan di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (24/8/2022).Menaker menyatakan bahwa 

penyelenggaraan pemeriksaan tes IVA ini sebagai wujud nyata program aksi kepedulian terhadap pekerja 

perempuan."Pemeriksaan kesehatan ini sangat penting sebagai upaya untuk mencegah dan mendeteksi 

secara dini terjadinya kanker leher rahim pada pekerja perempuan yang merupakan juga bagian dari 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Untuk itu sosialisasi dan pemeriksaaan secara berkala harus 

dilakukan," kata Menaker.Menurut Menaker, dengan dilakukan pemeriksaan tes IVA, kesehatan pekerja 

perempuan tetap terjaga dan juga akan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja.Lebih jauh ia 

mengatakan bahwa Kemnaker sebagai leading sector K3 sangat mengharapkan dukungan semua pihak 

untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan K3.Tidak hanya itu, ia juga mendorong semua pihak agar terus-

menerus mempromosikan K3 dalam rangka meningkatkan perlindungan pekerja dan keberlangsungan 

usaha untuk meningkatkan produktivitas."Apabila K3 terlaksana dengan baik maka kasus kecelakaan 

kerja dan penyakit akibat kerja dapat ditekan, biaya-biaya yang tidak perlu dapat dihindari, sehingga 

dapat tercapai suasana kerja yang aman, nyaman, sehat, dan meningkatnya produktivitas kerja," ujarnya. 
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Title Menaker RI Serahkan MLT BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di 

Surabaya | TIMES Indonesia 

Author Lely Yuana 

Media Times Indonesia Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.timesindonesia.co.id/read/news/424838/menaker-ri-serahkan-mlt-bpjs-

ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-surabaya 

Summary Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker RI) Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Haru Koesmahargyo, kembali menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan 

(MLT) kepada para pekerja di Surabaya. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan dapat 

memudahkan para peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk membeli rumah sejahtera" pungkas 

Deny.(*) **) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia dengan 

bergabung di Grup Telegram TI Update. "Ini kan program yang bagus sekali, sehingga harus 

banyak masyarakat yang tahu, karena masyarakat butuh rumah yang layak dan dengan 

program ini kesempatan mendapatkan rumah yang layak dapat dipenuhi," ungkap Ida usai 

menyerahkan MLT BPJAMSOSTEK di Surabaya, Rabu (24/8/2022). "Semoga MLT ini mampu 

mewujudkan mimpi para pekerja dan keluarganya untuk memiliki rumah yang layak, 

sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih semangat dan mampu berkontribusi dalam 

pembangunan dan perekonomian Indonesia," tutup Anggoro. 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker RI) Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Haru 

Koesmahargyo, kembali menyerahkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada para pekerja di 

Surabaya. MLT tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta program 

Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 

juta, Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp200 juta, serta Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) maksimal sebesar Rp500 juta. Selain itu, peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas take over KPR 

dari skema umum menjadi skema MLT untuk mendapatkan bunga yang lebih ringan. Dalam 

keterangannya, Menaker mengatakan bahwa MLT merupakan program yang sangat baik dan diperlukan 

oleh masyarakat khususnya para pekerja guna memenuhi kebutuhan untuk kepemilikan rumah. "Ini kan 
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program yang bagus sekali, sehingga harus banyak masyarakat yang tahu, karena masyarakat butuh 

rumah yang layak dan dengan program ini kesempatan mendapatkan rumah yang layak dapat dipenuhi," 

ungkap Ida usai menyerahkan MLT BPJAMSOSTEK di Surabaya, Rabu (24/8/2022). Pihaknya 

menambahkan bahwa dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, pekerja tidak hanya memperoleh 

perlindungan dari risiko kerja namun juga bisa mendapatkan manfaat berupa kemudahan dalam 

kepemilikan rumah tanpa dikenakan iuran tambahan. Ida turut mendorong BPJAMSOSTEK untuk terus 

melakukan sosialisasi agar semakin banyak pekerja yang merasakan manfaat tersebut. Sementara itu 

Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa untuk meningkatkan penyaluran MLT, BPJAMSOSTEK telah kerja 

sama dengan Bank Himbara salah satunya Bank BTN serta Bank Daerah yang tergabung dalam Asosiasi 

Bank Daerah (ASBANDA). Lebih jauh Anggoro menjelaskan selama tahun 2022, total MLT yang telah 

disalurkan adalah sebanyak 583 unit rumah dengan nilai manfaat mencapai Rp147 miliar. Dirinya 

berharap angka tersebut akan terus bertambah seiring semakin banyaknya pekerja yang menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK. Bagi pekerja yang ingin mendapatkan MLT ini, tentunya ada beberapa persyaratan umum 

yang harus dipenuhi oleh para pekerja, diantaranya telah terdaftar sebagai peserta aktif BPJAMSOSTEK 

minimal 1 tahun, belum memiliki rumah sendiri serta pemberi kerja tertib administrasi kepesertaan dan 

pembayaran iuran BPJAMSOSTEK. "Semoga MLT ini mampu mewujudkan mimpi para pekerja dan 

keluarganya untuk memiliki rumah yang layak, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih semangat 

dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia," tutup Anggoro. 

Sementara itu Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny Yusyulian menambahkan di Jawa 

Timur MLT yang telah disalurkan sebanyak 108 unit rumah dengan total nilai manfaat Rp25 miliar. 

Optimalisasi pelaksanaan MLT di Jawa Timur terus digencarkan, adapun kendala yang ditemui karena 

adanya selisih margin yang rendah serta ketertarikan dari bank untuk menyalurkan KPR Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menyasar kepada pekerja/buruh dengan penghasilan rendah. 

"BPJAMSOSTEK berusaha memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan peserta. Dengan adanya 

fasilitas ini diharapkan dapat memudahkan para peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk membeli rumah 

sejahtera" pungkas Deny.(*) **) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia 

dengan bergabung di Grup Telegram TI Update. Caranya, ini dan join.  
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Title Dihadiri Wamenaker, PTPN VI Gelar Seminar Nasional Sasar 

Milenial Jambi 

Author Fransiska Ninditya 

Media Indonews.id Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://indonews.id/artikel/327117/Dihadiri-Wamenaker-PTPN-VI-Gelar-Seminar-Nasional-

Sasar-Milenial-Jambi 

Summary Selain itu, hadir pula Komisaris Utama PTPN VI Rio Sarwono yang memberikan sambutan 

pembuka, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani yang membuka secara resmi kegiatan dan 

Direktur PTPN VI Iswan Ahir serta Purnabakti IPDN selaku Pemred Indonews.id Asri Hadi. 

 

 

 

Jakarta, INDONEWS.ID - PT Perkebunan Nusantara VI atau PTPN VI bersama Kenara Institute menggelar 

seminar nasional bertema "Entrepreuneur Generasi Milennial Indonesia yang Kreatif, Inovatif dan 

Mandiri" di Kenara Cafe dan Resto, pada hari ini (24/8/22). Hadir dalam kegiatan ini antara lain Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ir. Afriansyah Noor-yang dalam kesempatan ini menjadi pembicara utama. 

Selain itu, hadir pula Komisaris Utama PTPN VI Rio Sarwono yang memberikan sambutan pembuka, Wakil 

Gubernur Jambi Abdullah Sani yang membuka secara resmi kegiatan dan Direktur PTPN VI Iswan Ahir 

serta Purnabakti IPDN selaku Pemred Indonews.id Asri Hadi.Pantaun di lokasi, kegiatan yang digelar 

secara hybrid ini diikuti oleg 200 orang peserta yang hadir secara langsung di lokasi. Sementara yang 

hadir secara daring diperkirakan mencapai lebih dari 500 orang. Dalam sambutannya, Komisaris Utama 

PTPN 6 Rio Sarwono mengatakan adalah perlu dan penting untuk memperhatikan melinial Jambi. Sebab 

ke depan, merekalah yang akan menjadi pemimpin selanjutnya, terutama membangun daerah 

Jambi."Diharapkan, acara ini dapat bermanfaat bagi melianial Jambi dan kedepan para melianial bisa 

menjadi pelopor kemajuan jambi," kata Rio Sarwono. Jokas, selaku ketua panita acara mengucapkan 

terima kasih kepada seluruh jajaran PTPN 6, Wakil Gubernur Jambi dan secara khusus kepada Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang di tengah kesibukannya bersedia hadir sebagai 

pembicara utama dari acaranya ini. 
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Title Di Hadapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Abdullah Sani Akui 

Pengangguran di Jambi Tinggi 

Author Devy Ernis 

Media Tribun News Jambi Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Negative 

Link http://jambi.tribunnews.com/2022/08/24/di-hadapan-wakil-menteri-ketenagakerjaan-

abdullah-sani-akui-pengangguran-di-jambi-tinggi 

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor memberikan materi kewirausahaan 

kepada ratusan generasi milenial di Kedai Pinang Merah (Kenara), Kota Jambi. Dalam 

kesempatan tersebut turut hadir Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. 

 

 

 

 Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor memberikan materi kewirausahaan kepada ratusan 

generasi milenial di Kedai Pinang Merah (Kenara), Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut turut hadir 

Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. 
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Title Bahas Masa Depan Milenial Jambi, Wamenaker Hadiri Seminar 

Nasional Merah Putih PTPN VI 

Author Inline Tdc_Css 

Att 

Media Indonews.id Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://indonews.id/artikel/327119/Bahas-Masa-Depan-Milenial-Jambi-Wamenaker-Hadiri-

Seminar-Nasional-Merah-Putih-PTPN-VI 

Summary Jambi, INDONEWS.ID- Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI menghadiri sekaligus 

menjadi narasumber Seminar Nasional Merah Putih. Bertempat di Kenara (Kedai Pinang 

Merah) Wamen didampingi Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, Komisaris Utama dan 

Direktur PTPN VI, M Iswan Achir. "Mohon kepada Bapak Wamen, yang merupakan putra asal 

Jambi, bisa menularkan tips kesuksesannya di Jakarta kepada para milenial. Dalam 

sambutannya, Komut PTPN VI Rio Sarwono menyampaikan terkait masa depan milenial 

Jambi. 

 

 

 

Jambi, INDONEWS.ID - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI menghadiri sekaligus menjadi 

narasumber Seminar Nasional Merah Putih. Ratusan peserta mengikuti seminar gawean PTPN VI dan 

Kenara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor menyapa ratusan peserta dari mahasiswa 

dan pelaku usaha, Rabu 24 Agustus 2022. Bertempat di Kenara (Kedai Pinang Merah) Wamen didampingi 

Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, Komisaris Utama dan Direktur PTPN VI, M Iswan Achir.Ratusan 

peserta tampak antusias pada seminar yang mengangkat Tema Entrepreneur Generasi Milenial Indonesia 

yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri. Dalam sambutannya, Komut PTPN VI Rio Sarwono menyampaikan 

terkait masa depan milenial Jambi. Bagaimana milenial mengabdi di Jambi, tak harus hijrah ke 

ibukotaSebab, sambungnya, banyak potensi Jambi yang harus digali oleh kalangan milenial. Misalnya 

perkebunan, batubara, dan retail-retail modern lainnya. "Mohon kepada Bapak Wamen, yang 

merupakan putra asal Jambi, bisa menularkan tips kesuksesannya di Jakarta kepada para milenial. Mari 

pak, kita bangun Jambi bersama-sama," harapnya. Sementara itu mewakili Kenara Institute, Djokas 

Siburian berharap besar akan kegiatan ini. Peserta sendiri, dari berbagai kampus dan organisasinya. 

"Kegiatan seminar nasional ini, dihadiri oleh sekitar 200 orang peserta secara luring, dan total 500 orang 

secara daring se-nasional. Tentu, ini menjadi formulasi ke depannya, untuk memikirkan kalangan 

milenial," katanya. Sementara Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani mengatakan bahwa melalui acara 
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ini, menjadi momentum meningkatkan kualitas milenial. Sehingga, bilangnya, milenial mumpuni dalam 

dunia kerja Hal ini lantaran masih relatif tingginya tingkat pengangguran, khususnya di Jambi dan 

minimnya kesempatan kerja yang tersedia. "Tentu, untuk mengatasi persoalan ini, dibutuhkan 

peningkatan kualitas SDM dan peluang-peluang kerja. Kemudian, ini juga berkaitan dengan peningkatan 

kewirausahaan," katanya. "Masa depan Jambi, itu bergantung kepada bagaimana kesiapan milenial hari 

ini, dan itu menjadi penentu di masa depan," sambungnya. Hingga berita ini tayang, kegiatan masih 

berlangsung. Ada diskusi menarik dan door prize saat kegiatan yang berlangsung di Kenara yang 

beralamat di Kebun Handil, Jelutung, Kota Jambi. 
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Title Suharto Bawa Rombongan FSPPP-SPSI Temui Langsung 

Komisi 9 DPR RI dan Kemnaker 

Author Langsung Ke 

Konten 

Media Satu Juang Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://satujuang.com/suharto-bawa-rombongan-fsppp-spsi-temui-langsung-komisi-9-dpr-

ri-dan-kemnaker 

Summary Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, H Suharto MBA beserta rombongan, memboyong 

perwakilan FSPPP-SPSI Provinsi Bengkulu menemui secara langsung Komisi 9 DPR RI dan 

Kementrian Ketenagakerjaan RI di Jakarta. Kedatangan rombongan di Komisi 9 DPR RI 

disambut hangat oleh Wakil Ketua Komisi 9, Kurniasih mufidayati beserta rombongan. Dalam 

pertemuan yang juga dihadiri perwakilan Kementrian Tenaga Kerja tersebut, Ketua FSPPP-

SPSI Provinsi Bengkulu menyampaikan secara langsung keinginan dari mereka kepada Komisi 

9 DPR RI. Jakarta- Sebagai bentuk nyata tindak lanjut dari audiensi dengan Federasi Serikat 

Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPPP-SPSI) Provinsi 

Bengkulu beberapa waktu yang lalu. 

 

Jakarta - Sebagai bentuk nyata tindak lanjut dari audiensi dengan Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan 

Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPPP-SPSI) Provinsi Bengkulu beberapa waktu yang 

lalu.Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, H Suharto MBA beserta rombongan, memboyong perwakilan 

FSPPP-SPSI Provinsi Bengkulu menemui secara langsung Komisi 9 DPR RI dan Kementrian 

Ketenagakerjaan RI di Jakarta.Seperti diketahui, pada tanggal 10 Agustus 2022, FSPPP-SPSI melakukan 

aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu yang akhirnya dilakukan audiensi dengan Komisi 

IV DPRD Provinsi Bengkulu.Aksi yang dilakukan serentak se Indonesia ini untuk menuntut membatalkan 

UU Cipta kerja Nomor 11 tahun 2020.Kedatangan rombongan di Komisi 9 DPR RI disambut hangat oleh 

Wakil Ketua Komisi 9, Kurniasih mufidayati beserta rombongan."Kedatangan kami ini sebagai bentuk 

kesungguhan DPRD Provinsi Bengkulu dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Bengkulu, saya 

persilahkan kepada perwakilan FSPPP-SPSI Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan secara langsung," 

sampai Suharto dalam kesempatannya, Rabu (24/8/22).Dalam pertemuan yang juga dihadiri perwakilan 

Kementrian Tenaga Kerja tersebut, Ketua FSPPP-SPSI Provinsi Bengkulu menyampaikan secara langsung 

keinginan dari mereka kepada Komisi 9 DPR RI.Seperti dikabarkan sebelumnya, Ratusan buruh PD FSPPP 

- SPSI yang datang dari Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah mendemo Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu pada Rabu (10/8).Kedatangan ratusan massa ini 

untuk menuntut legislator menyalurkan aspirasi tolak UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

khususnya BAB IV tentang Ketenagakerjaan langsung ke DPR RI di Jakarta.Adapun tuntutan 

buruh/pekerja di Bengkulu yang tergabung dalam aksi tersebut : Mendesak kepada Pemerintah Republik 

Indonesia untuk mencabut undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan 

turunannya, Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan peraturan 

ketenagakerjaan kepada undang-undang nomor 13 tahun 2003 serta peraturan turunannya, Meminta 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu untuk memfasilitasi dan secara 

bersama-sama dengan Pengurus Daerah FSPPP-SPSI Provinsi Bengkulu menyampaikan aspirasi ini ke 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Jakarta. 
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Title Pekerja Mau Dapat KPR Bunga Enteng? Begini 

Caranya 

Author Sylke Febrina Laucereno 

Media Detik Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://finance.detik.com/properti/d-6252312/pekerja-mau-dapat-kpr-bunga-enteng-

begini-caranya 

Summary Pekerja kini bisa mendapatkan fasilitas bunga kredit pemilikan rumah (KPR) ringan dari PT 

Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Ini adalah hasil kerjasama antara BTN dan BPJS 

Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek untuk menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) 

bagi para pekerja yang telah menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) berbunga rendah. Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, untuk 

program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari 

realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 

debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp1 88,7 miliar. Melalui program ini, peserta BPJS 

Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman 

Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

 

 

 

Pekerja kini bisa mendapatkan fasilitas bunga kredit pemilikan rumah (KPR) ringan dari PT Bank Tabungan 

Negara Tbk (BTN).Ini adalah hasil kerjasama antara BTN dan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek 

untuk menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi peserta BP 

Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah.Direktur Utama BTN Haru 

Koesmahargyo mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal 

ini terlihat dari realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 

debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp1 88,7 miliar. "BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu 

memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja untuk memiliki rumah 

impian," kata Haru dalam siaran pers, Rabu (24/8/2022).Melalui program ini, peserta BPJS 

Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka 

Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Untuk fasilitas PRP, peserta bisa mengakses 

pinjaman hingga Rp 200 juta yang dapat dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan jangka waktu paling 

lama 15 tahun.Kemudian PUMP, peserta bisa mengajukan kredit hingga Rp 150 juta yang dapat 



 

212 

 

dipergunakan untuk uang muka atau down payment (DP). Sedangkan fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan 

pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu maksimal 30 tahun."Dengan suku bunga saat ini, 

peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi momentum yang 

tepat untuk memanfaatkan kredit untuk memiliki atau merenovasi rumah dari Bank BTN," terang 

Haru.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, MLT yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan 

berupa fasilitas pembiayaan perumahan atau manfaat lain dibiayai dari dana investasi Jaminan Hari Tua 

(JHT).Jenis manfaat yang diberikan berupa pinjaman uang muka perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan 

Rumah (KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) serta Kredit Konstruksi (KK) bagi Perusahaan 

Pembangunan Perumahan. Manfaat layanan tambahan ini dapat diperoleh seluruh peserta BP Jamsostek 

tanpa melakukan pembayaran iuran tambahan.Salah satu pekerja yang antusias mendapatkan MLT 

berupa KPR berbunga rendah adalah Pendik Andriono. Tenaga keamanan di salah satu BUMN tersebut 

tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya setelah 10 tahun bekerja akhirnya bisa memiliki rumah 

sendiri."Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya 

dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik.Pendik mengaku proses pengajuan KPR 

MLT BPJS Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan dari Bank BTN juga 

sangat membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. "Prosesnya hanya satu 

minggu, saya sudah akad dan bisa langsung menempati rumah," jelasnya.Kegembiraan juga dirasakan 

oleh Yunia iflahah, karyawan di RSUD Dr Sutomo itu mendapat KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan sekitar 

Rp500 juta ditambah bantuan pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp20 juta. Meski masih lajang, 

menurut Yunia memiliki rumah sendiri merupakan impiannya setelah 15 tahun bekerja. "Harga rumahnya 

sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan 

sangat sulit memiliki rumah saat ini," kata Yunia. 
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Title Enaknya Jadi Pekerja, Dapat KPR Berbunga Rendah dari BTN Author Kormen Barus 

Media Industry Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.industry.co.id/read/111836/enaknya-jadi-pekerja-dapat-kpr-berbunga-

rendah-dari-btn 

Summary "Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya 

saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara 

Job Fair Pasker.id yang dibuka. Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal 

ini terlihat dari realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 

sudah ada 763 debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) 

menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. Pelayanan 

dari Bank BTN juga sangat membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa 

terpenuhi. 

 

 

 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. Program yang mendapat 

dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut mendapat antusias yang tinggi 

dari para pekerja.Salah satu pekerja yang antusias mendapatkan MLT berupa KPR berbunga rendah 

adalah Pendik Andriono. Tenaga keamanan di salah satu BUMN tersebut tak bisa menyembunyikan rasa 

gembiranya setelah 10 tahun bekerja akhirnya bisa memiliki rumah sendiri. "Dengan bantuan dari BTN 

saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang 

saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id yang dibukaPendik mengaku proses 

pengajuan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan dari 

Bank BTN juga sangat membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. 

"Prosesnya hanya satu minggu, saya sudah akad dan bisa langsung menempati rumah," 

jelasnya.Kegembiraan juga dirasakan Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 
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mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari 

realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. "BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu memberikan 

kemudahan bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas 

Haru.Seperti diketahui melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas 

Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR). Untuk fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp200 juta yang dapat 

dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun. Kemudian PUMP, 

peserta bisa mengajukan kredit hingga Rp 150 juta yang dapat dipergunakan untuk uang muka atau down 

payment (DP). Sedangkan fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan 

jangka waktu maksimal 30 tahun."Dengan suku bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat 

menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit 

untuk memiliki atau merenovasi rumah dari Bank BTN," terang Haru.Dalam sambutannya, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, MLT yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa fasilitas 

pembiayaan perumahan atau manfaat lain dibiayai dari dana investasi Jaminan Hari Tua (JHT). Jenis 

manfaat yang diberikan berupa pinjaman uang muka perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan Rumah 

(KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) serta Kredit Konstruksi (KK) bagi Perusahaan Pembangunan 

Perumahan. Manfaat layanan tambahan ini dapat diper 
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Title Iriana Joko Widodo dan Wury Ma'ruf Amin Tinjau 

Pelaksanaan Tes IVA di Tangerang 

Author Oleh Bantennews - 

Media Banten News Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.bantennews.co.id/iriana-joko-widodo-dan-wury-maruf-amin-tinjau-

pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang 

Summary Ibu Negara, Iriana Joko Widodo menyampaikan bahwa Organisasi Aksi Solidaritas Era 

Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) akan kembali melakukan kegiatan sosial bersama-sama 

di berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. 

 

 

 

 Ibu Negara, Iriana Joko Widodo menyampaikan bahwa Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia 

Maju (OASE KIM) akan kembali melakukan kegiatan sosial bersama-sama di berbagai bidang mulai dari 

pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. Salah satunya adalah peninjauan pemeriksaan kesehatan 

IVA (inspeksi visual asam asetat) di PT KMK Global Sports, Kabupaten Tangerang, Rabu (24/8/2022). Saat 

pandemi, Iriana menjelaskan bahwa OASE KIM tetap aktif melakukan kegiatan sosial. Namun, kegiatan 

tersebut tidak dilakukan secara bersamaan melainkan masing-masing bidang yaitu pengasuhan dan 

pendidikan karakter, peningkatan kualitas kesehatan, sosial dan budaya, Indonesia bersih, dan Indonesia 

hijau."Biasanya kita dari bidang 1 sampai bidang 5 kegiatannya bersamaan, tapi dengan adanya pandemi 

kita hanya khusus kegiatan per bidang, karena rombongannya harus kecil ya tidak boleh sebanyak ini," 

lanjutnya. Sebelumnya, Iriana dan Wury Ma'ruf Amin beserta anggota OASE KIM meninjau pelaksanaan 

pemeriksaan tes IVA bagi 100 pegawai wanita PT KMK Global Sports. Sesaat setelah tiba, Iriana dan Wury 

langsung menyapa dan berbincang dengan para peserta tes IVA. Iriana dan Wury juga mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada para peserta yang sedang menunggu giliran tes. "Pemeriksaan IVA test 

berapa tahun sekali?" tanya Ibu Iriana."Satu tahun sekali (bila hasil positif)," jawab Yohana, salah satu 

peserta tes. Sebagai informasi, pemeriksaan IVA dilakukan untuk deteksi dini penyakit kanker serviks atau 

kanker mulut rahim pada perempuan. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala 5 tahun sekali 

apabila pada pemeriksaan pertama mendapatkan hasil negatif, sedangkan pemeriksaan dilakukan 

setahun sekali untuk hasil positif. Turut mendampingi Iriana dan Wury dalam kesempatan tersebut yaitu 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 
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Title Iriana Jokowi dan Rombongan Tinjau Pemeriksaan IVA di 

Kabupaten Tangerang 

Author Polres Jombang 

Media Poskota Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://poskota.co.id/2022/08/24/iriana-jokowi-dan-rombongan-tinjau-pemeriksaan-iva-di-

kabupaten-tangerang 

Summary Kegiatan yang diadakan di PT KMK Global Sports, Kabupaten Tangerang, Rabu (24/8/2022), 

juga dihadiri ibu-ibu dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM), 

termasuk Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Iriana Joko Widodo bersama Ibu Wury 

Ma'ruf Amin meninjau pemeriksaan kesehatan IVA (inspeksi visual asam asetat) untuk 

mendeteksi kanker mulut rahim pada perempuan. Saat pandemi, Ibu Iriana menjelaskan 

bahwa OASE KIM tetap aktif melakukan kegiatan sosial. Namun, kegiatan tersebut tidak 

dilakukan secara bersamaan melainkan masing-masing bidang yaitu pengasuhan dan 

pendidikan karakter, peningkatan kualitas kesehatan, sosial dan budaya, Indonesia bersih, 

dan Indonesia hijau. 

 

 

 

 Iriana Joko Widodo bersama Ibu Wury Ma'ruf Amin meninjau pemeriksaan kesehatan IVA (inspeksi visual 

asam asetat) untuk mendeteksi kanker mulut rahim pada perempuan.Kegiatan yang diadakan di PT KMK 

Global Sports, Kabupaten Tangerang, Rabu (24/8/2022), juga dihadiri ibu-ibu dari Organisasi Aksi 

Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM), termasuk Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.Saat 

pandemi, Ibu Iriana menjelaskan bahwa OASE KIM tetap aktif melakukan kegiatan sosial.Namun, kegiatan 

tersebut tidak dilakukan secara bersamaan melainkan masing-masing bidang yaitu pengasuhan dan 

pendidikan karakter, peningkatan kualitas kesehatan, sosial dan budaya, Indonesia bersih, dan Indonesia 

hijau."Biasanya kita dari bidang 1 sampai bidang 5 kegiatannya bersamaan, tapi dengan adanya pandemi 

kita hanya khusus kegiatan per bidang, karena rombongannya harus kecil ya tidak boleh sebanyak ini," 

lanjutnya.Sebelumnya, Ibu Iriana dan Ibu Wury Ma'ruf Amin beserta anggota OASE KIM meninjau 

pelaksanaan pemeriksaan tes IVA bagi 100 pegawai wanita PT KMK Global Sports. Sesaat setelah tiba, 

Ibu Iriana dan Ibu Wury langsung menyapa dan berbincang dengan para peserta tes IVA.Ibu Iriana dan 

Ibu Wury juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada para peserta yang sedang menunggu giliran 

tes."Pemeriksaan IVA test berapa tahun sekali?" tanya Ibu Iriana. "Satu tahun sekali (bila hasil positif)," 
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jawab Yohana, salah satu peserta tes.Sebagai informasi, pemeriksaan IVA dilakukan untuk deteksi dini 

penyakit kanker serviks atau kanker mulut rahim pada perempuan.Pemeriksaan tersebut dilakukan 

secara berkala 5 tahun sekali apabila pada pemeriksaan pertama mendapatkan hasil negatif, sedangkan 

pemeriksaan dilakukan setahun sekali untuk hasil positif. (johara)Pemeriksaan tersebut dilakukan secara 

berkala 5 tahun sekali apabila pada pemeriksaan pertama mendapatkan hasil negatif, sedangkan 

pemeriksaan dilakukan setahun sekali untuk hasil positif. 
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Title Simak! Info Lowongan Kerja di PT Lion Super Indo Bagian Retail 

Management Trainee 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065350193/simak-info-lowongan-kerja-

di-pt-lion-super-indo-bagian-retail-management-trainee 

Summary PT Lion Super Indo sedang membuka lowongan kerja (loker). Bagian yang dibutuhkan dalam 

lowongan kerja PT Lion Super Indo adalah retail management trainee. Laki-laki maupun 

perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat melamar ke lowongan kerja 

PT Lion Super Indo. Terdapat beberapa kualifikasi yang berlaku di lowongan kerja PT Lion 

Super Indo, seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Instagram @kemnaker. 

 

 

 

PT Lion Super Indo sedang membuka lowongan kerja (loker).Bagian yang dibutuhkan dalam lowongan 

kerja PT Lion Super Indo adalah retail management trainee.Laki-laki maupun perempuan mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk dapat melamar ke lowongan kerja PT Lion Super Indo.Terdapat beberapa 

kualifikasi yang berlaku di lowongan kerja PT Lion Super Indo, seperti dikutip PikiranRakyat-

Tasikmalaya.com dari Instagram @kemnaker.Kualifikasi bagian retail management trainee, yakni 

meliputi:Jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.Pendidikan minimal D3 dengan IPK minimum 

3.00.Mempunyai pengalaman di bidang yang sama, dengan minimal kerja selama satu tahun.Memiliki 

kertarikan dengan manajemen karir toko.Memiliki keterampilan dalam komunikasi dan interpersonal 

yang baik.Mampu bekerja sama dengan tim maupun individu.Memiliki etos kerja dan bertanggung 

jawab.Bersedia ditempatkan di semua toko dengan kerja berbasis shift.Anda dapat mengirimkan lamaran 

melalui website berikut:https://www.superindo.co.id/karir/Ayo, segera persiapkan diri. 
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Title Peserta BP Jamsostek Bisa Dapat KPR Bunga Rendah dari BTN Author Freepik Jcomp 

Media Kompas Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.com/homey/read/2022/08/24/173249676/peserta-bp-jamsostek-

bisa-dapat-kpr-bunga-rendah-dari-btn 

Summary "Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya 

saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik dalam keterangan resmi 

BTN, Rabu (24/8/2022). Pelayanan dari BTN juga sangat membantu untuk mengarahkan 

berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. "Harga rumahnya sekitar Rp 700 juta, kalau tidak 

dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit memiliki 

rumah saat ini," ungkap Yunia. Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi. 

 

JAKARTA, KOMPAS. com - Kabar gembira bagi pekerja yang ingin membeli rumah. PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek menghadirkan 

manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi peserta BP Jamsostek berupa 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah.Program yang mendapat dukungan penuh dari 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut mendapat antusias yang tinggi dari para 

pekerja.Salah satu pekerja yang antusias mendapatkan MLT berupa KPR berbunga rendah adalah Pendik 

Andriono. Tenaga keamanan di salah satu BUMN tersebut tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya 

setelah 10 tahun bekerja akhirnya bisa memiliki rumah sendiri.Shutterstock Ilustrasi membeli rumah baru 

Ilustrasi membeli rumah baru"Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik dalam 

keterangan resmi BTN, Rabu (24/8/2022).Pendik mengaku proses pengajuan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan dari BTN juga sangat membantu 

untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi."Prosesnya hanya satu minggu, saya sudah 

akad dan bisa langsung menempati rumah," jelasnya.Kegembiraan juga dirasakan oleh Yunia iflahah, 

karyawan di RSUD Dr Sutomo Surabaya itu mendapat KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp500 juta 

ditambah bantuan pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp 20 juta.Meski masih lajang, menurut 

Yunia memiliki rumah sendiri merupakan impiannya setelah 15 tahun bekerja."Harga rumahnya sekitar 

Rp 700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan sangat 

sulit memiliki rumah saat ini," ungkap Yunia.FREEPIK.COM/JCOMP Ilustrasi menjual rumah, ilustrasi 

membeli rumah. Ilustrasi menjual rumah, ilustrasi membeli rumah.Sementara itu, Direktur Utama BTN 

Haru Koesmahargyo mengatakan, program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi. Hal 

ini terlihat dari realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 

debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp 188,7 miliar."BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu 

memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja untuk memiliki rumah 

impian," jelas Haru.Melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas Pinjaman 

Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR).Untuk fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp 200 juta yang dapat dimanfaatkan 

untuk renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun. Kemudian PUMP, peserta bisa 

mengajukan kredit hingga Rp 150 juta yang dapat digunakan untuk uang muka atau down payment 
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(DP).Adapun fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu 

maksimal 30 tahun."Dengan suku bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati bunga 

single digit, sehingga ini menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit untuk memiliki atau 

merenovasi rumah dari BTN," terang Haru.JAKARTA, KOMPAS. com - Kabar gembira bagi pekerja yang 

ingin membeli rumah. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berkolaborasi dengan BPJS 

Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja 

yang telah menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga 

rendah.Program yang mendapat dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

tersebut mendapat antusias yang tinggi dari para pekerja.Salah satu pekerja yang antusias mendapatkan 

MLT berupa KPR berbunga rendah adalah Pendik Andriono. Tenaga keamanan di salah satu BUMN 

tersebut tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya setelah 10 tahun bekerja akhirnya bisa memiliki 

rumah sendiri.Shutterstock Ilustrasi membeli rumah baru Ilustrasi membeli rumah baru"Dengan bantuan 

dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah 

sendiri yang saya impikan," ujar Pendik dalam keterangan resmi BTN, Rabu (24/8/2022).Pendik mengaku 

proses pengajuan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan 

dari BTN juga sangat membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa 

terpenuhi."Prosesnya hanya satu minggu, saya sudah akad dan bisa langsung menempati rumah," 

jelasnya.Kegembiraan juga dirasakan oleh Yunia iflahah, karyawan di RSUD Dr Sutomo Surabaya itu 

mendapat KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp500 juta ditambah bantuan pinjaman uang muka 

perumahan sebesar Rp 20 juta.Meski masih lajang, menurut Yunia memiliki rumah sendiri merupakan 

impiannya setelah 15 tahun bekerja."Harga rumahnya sekitar Rp 700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN 

dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit memiliki rumah saat ini," ungkap 

Yunia.FREEPIK.COM/JCOMP Ilustrasi menjual rumah, ilustrasi membeli rumah. Ilustrasi menjual rumah, 

ilustrasi membeli rumah.Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, program 

KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi. Hal ini terlihat dari realisasi KPR BPJS 

Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai pinjaman 

sebesar Rp 188,7 miliar."BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu memberikan kemudahan bagi 

masyarakat Indonesia termasuk para pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas Haru.Melalui program 

ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), 

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).Untuk fasilitas PRP, peserta 

bisa mengakses pinjaman hingga Rp 200 juta yang dapat dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan 

jangka waktu paling lama 15 tahun. Kemudian PUMP, peserta bisa mengajukan kredit hingga Rp 150 juta 

yang dapat digunakan untuk uang muka atau down payment (DP).Adapun fasilitas KPR BPJS 

Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu maksimal 30 tahun."Dengan suku 

bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi 

momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit untuk memiliki atau merenovasi rumah dari BTN," 

terang Haru. 
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Title Enaknya jadi pekerja, BTN beri KPR berbunga rendah Author _noname 

Media Kabar Bisnis Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://kabarbisnis.com/read/28114908/enaknya-jadi-pekerja-btn-beri-kpr-berbunga-

rendah 

Summary PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang 

telah menjadi peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. 

Salah satu pekerja yang antusias mendapatkan MLT berupa KPR berbunga rendah adalah 

Pendik Andriono. "Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar 

Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri Ketenakerjaan 

Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa (23/8). "Harga rumahnya sekitar Rp700 juta, kalau tidak 

dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit memiliki 

rumah saat ini," kata Yunia. 

 

 

 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek) menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi 

peserta BP Jamsostek berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. Program yang mendapat 

dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut mendapat antusias yang tinggi 

dari para pekerja.Salah satu pekerja yang antusias mendapatkan MLT berupa KPR berbunga rendah 

adalah Pendik Andriono. Tenaga keamanan di salah satu BUMN tersebut tak bisa menyembunyikan rasa 

gembiranya setelah 10 tahun bekerja akhirnya bisa memiliki rumah sendiri. "Dengan bantuan dari BTN 

saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang 

saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri 

Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Selasa (23/8).Pendik mengaku proses pengajuan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan dari Bank BTN juga sangat 

membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. "Prosesnya hanya satu 

minggu, saya sudah akad dan bisa langsung menempati rumah," jelasnya.Kegembiraan juga dirasakan 

oleh Yunia iflahah, karyawan di RSUD Dr Sutomo itu mendapat KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan sekitar 
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Rp500 juta ditambah bantuan pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp20 juta. Meski masih lajang, 

menurut Yunia memiliki rumah sendiri merupakan impiannya setelah 15 tahun bekerja. "Harga rumahnya 

sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan tentu akan 

sangat sulit memiliki rumah saat ini," kata Yunia.Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo 

mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan antusiasnya cukup tinggi, hal ini terlihat dari 

realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan 

nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. "BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu memberikan 

kemudahan bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas 

Haru.Seperti diketahui melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas 

Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR). Untuk fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp200 juta yang dapat 

dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun. Kemudian PUMP, 

peserta bisa mengajukan kredit hingga Rp 150 juta yang dapat dipergunakan untuk uang muka atau down 

payment (DP). Sedangkan fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan 

jangka waktu maksimal 30 tahun."Dengan suku bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat 

menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit 

untuk memiliki atau merenovasi rumah dari Bank BTN," terang Haru.Dalam sambutannya, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, MLT yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa fasilitas 

pembiayaan perumahan atau manfaat lain dibiayai dari dana investasi Jaminan Hari Tua (JHT). Jenis 

manfaat yang diberikan berupa pinjaman uang muka perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan Rumah 

(KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) serta Kredit Konstruksi (KK) bagi Perusahaan Pembangunan 

Perumahan. Manfaat layanan tambahan ini dapat diperoleh seluruh peserta BP Jamsostek tanpa 

melakukan pembayaran iuran tambahan. 
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Title Buka Pelatihan Milenial Bootcamp Batik Ecoprint, Bupati Hidayat 

Harap Keanekaragaman Tumbuhan Dapat Menjadi Ciri Khas 

Kepahiang 

Author Penulis 

Admin - 

Media Semarak Post Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://semarakpost.com/2022/buka-pelatihan-milenial-bootcamp-batik-ecoprint-bupati-

hidayat-harap-keanekaragaman-tumbuhan-dapat-menjadi-ciri-khas-kepahiang.html 

Summary "Saya berharap dengan keanekaragaman tumbuhan dapat menjadikan batik ecoprint 

memiliki ciri khas Kepahiang. Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid,MM, IPU 

membuka kegiatan pelatihan Milenial Bootcamp Batik Ecoprint yang diselenggarakan oleh 

dinas perindustrian dan tenaga kerja bekerjasama dengan balai besar vokasi dan 

produktivitas kementerian tenaga kerja Republik Indonesia. Rabu (24/08/2022). Hadir dalam 

pembukaan acara tersebut kepala balai besar vokasi dan produktivitas Herman Bija, Kepala 

Dinas/instansi, Kepala BLK Kepahiang, para Asisten, Ketua TP-PKK Kabupaten Kepahiang, 

sera Ketua KNPI. 

 

 

 

 Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid,MM, IPU membuka kegiatan pelatihan Milenial Bootcamp 

Batik Ecoprint yang diselenggarakan oleh dinas perindustrian dan tenaga kerja bekerjasama dengan balai 

besar vokasi dan produktivitas kementerian tenaga kerja Republik Indonesia. Rabu (24/08/2022). Hadir 

dalam pembukaan acara tersebut kepala balai besar vokasi dan produktivitas Herman Bija, Kepala 

Dinas/instansi, Kepala BLK Kepahiang, para Asisten, Ketua TP-PKK Kabupaten Kepahiang, sera Ketua KNPI. 

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan bahwa batik ecoprint merupakan cara pembuatan batik pada 

kain dengan teknik mencetak motif dari bahan-bahan alami seperti daun jati, daun teh, daun kopi, dan 

daun-daun yang ada di sekitar kita. "Dengan demikian Batik Ecoprint akan memiliki motif yang berbeda 

disetiap pembuatannya. Ini akan menjadi nilai lebih dari batik ecoprint," ujar Bupati. Ditambahkan 

Bupati, Kabupaten Kepahiang memiliki ragam jenis tumbuhan yang mungkin tidak ada yang tidak sama 

dengan daerah lain. "Saya berharap dengan keanekaragaman tumbuhan dapat menjadikan batik ecoprint 

memiliki ciri khas Kepahiang. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi UMKM yang menggeluti 

bidang ini," tambah Bupati. Bupati berharap dengan pelatihan ini dapat menumbuhkan UMKM baru yang 

dapat membuka lapangan pekerjaan baru. "Pemerintah juga akan mendorong perbankan untuk 
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memberikan kredit usaha bagi UMKM baru yang terkendala modal. Diharapkan dengan tumbuhnya 

UMKM baru dapat membuka lapangan kerja yang bermuara ke kesejahteraan masyarakat," tutup Bupati. 

Sekadar menambah Ecoprint berasal dari kata eco yaitu ekosistem dan print yang berarti cetak. Dari arti 

tersebut dapat dijelaskan bahwa ecoprint merupakan cara pembuatan batik pada kain dengan teknik 

mencetak motif dari bahan-bahan alami seperti daun jati, daun kopi, daun teh, dan daun-daun yang ada 

di sekitar kita. Motif yang dihasilkan bervariasi dan unik karena setiap daun yang dipakai memiliki ukuran 

dan bentuk berbeda serta menghasilkan warna yang berbeda pula. Bahan batik ecoprint juga bisa 

dijadikan pakaian, jacket, topi, ikat kepala hingga hijab. 
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Title Peringati Hut ke 75 Kemnaker dan HUT RI ke 77, Kemnaker Gelar 

Konser Kebangsaan 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/08/24/8373 

Summary Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan 

dan ke-77 Republik Indonesia, Kemnaker menggelar Konser Kebangsaan bertajuk 'Kerja 

untuk Kejayaan Bangsa'. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam sambutannya 

menyampaikan bahwa sejarah perjalanan Kemnaker hingga usianya yang mencapai umur 75 

tahun ini sejatinya adalah sejarah kita bersama dalam merawat dan mengembangkan 

imajinasi kebangsaan Indonesia. Menaker mengatakan, melalui konser kebangsaan ini para 

pegawai di lingkungan Kemnaker akan selalu mengingat bahwa apa pun pekerjaan yang 

dilakukan adalah bagian dari proyek besar integrasi nasional, program besar integrasi 

bangsa. Bertempat di Ciputra Artpreneur Theater, Jakarta pada Selasa (23/8/2022), konser 

kebangsaan ini melibatkan sejumlah artis, seperti Twilite Orchestra-Addie MS, Fatin Sidqia, 

Joy Tobing, Shahnaz Soehartono, Twilite Chorus, Gita KDI, dan Woro Widowati. 

 

 

 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan dan ke-77 

Republik Indonesia, Kemnaker menggelar Konser Kebangsaan bertajuk 'Kerja untuk Kejayaan 

Bangsa'.Bertempat di Ciputra Artpreneur Theater, Jakarta pada Selasa (23/8/2022), konser kebangsaan 

ini melibatkan sejumlah artis, seperti Twilite Orchestra-Addie MS, Fatin Sidqia, Joy Tobing, Shahnaz 

Soehartono, Twilite Chorus, Gita KDI, dan Woro Widowati.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam 

sambutannya menyampaikan bahwa sejarah perjalanan Kemnaker hingga usianya yang mencapai umur 

75 tahun ini sejatinya adalah sejarah kita bersama dalam merawat dan mengembangkan imajinasi 

kebangsaan Indonesia."Oleh karena itu, acara hari ini saya pandang sebagai wujud rasa syukur kita dan 

monumentalisasi upaya kita bersama dalam merawat imajinasi kebangsaan Indonesia," kata 

Menaker.Menaker mengatakan, melalui konser kebangsaan ini para pegawai di lingkungan Kemnaker 

akan selalu mengingat bahwa apa pun pekerjaan yang dilakukan adalah bagian dari proyek besar integrasi 

nasional, program besar integrasi bangsa.Selain itu, acara ini juga disebutnya mengingatkan bahwa 

Indonesia dan keberagaman adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Sebab menurutnya, bicara 
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Indonesia otomatis berbicara mengenai keberagaman itu sendiri.Lebih lanjut ia mengatakan, konser 

kebangsaan ini mengingatkan siapa saja bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki 

kebudayaan dan kreatifitas seni yang sangat tinggi dan luar biasa, sehingga mampu bersifat terbuka serta 

mampu mengadopsi berbagai elemen kebudayaan dan seni dunia yang bersifat positif."Elemen 

kebudayaan dan kreatifitas seni ini adalah salah satu bukti bahwa nasionalisme bangsa Indonesia 

bukanlah nasionalisme sempit yang bersifat chauvinistik," ucapnya. 

  



 

227 

 

Title Politeknik Ketenagakerjaan Mengadakan kegiatan Pengenalan 

Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://progresnews.info/2022/08/24/8377 

Summary Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) mengadakan kegiatan Pengenalan Kehidupan 

Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB). "Dari PKKMB ini, teman-teman akan menemukan banyak 

hal berbeda dengan apa yang didapatkan ketika di SMA," ucap Sekjen Kemnaker Anwar 

Sanusi ketika memberikan sambutan secara virtual kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus 

Mahasiswa Baru (PKKMB) Politeknik Ketenagakerjaan, Tahun Akademik 2022-2023, di 

Jakarta, Rabu (24/8/2022). 

 

 

 

Dalam membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga membentuk cara 

pandang mahasiswa terhadap masa depan. Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) mengadakan 

kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB).Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menuturkan, kegiatan PKKMB ini merupakan wahana untuk 

mengenalkan dan memberikan bekal kepada para mahasiswa baru akan dinamikaperkuliahan."Dari 

PKKMB ini, teman-teman akan menemukan banyak hal berbeda dengan apa yang didapatkan ketika di 

SMA," ucap Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan secara virtual kegiatan 

Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Politeknik Ketenagakerjaan, Tahun Akademik 

2022-2023, di Jakarta, Rabu (24/8/2022).Anwar Sanusi menjelaskan, melalui PKKMB diharapkan 

mahasiswa baru Poltenaker dapat melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan 

mandiri, serta katalis dalam proses adaptasi dengan lingkungan baru di perguruan tinggi."Saya ingin 

teman-teman semua dapat bekerja sama dengan baik dan saling mendukung kegiatan PKKMB ini," 

ucapnya.Sekjen Anwar mengharapkan, semua mahasiswa Poltekanaker terus mengasah kemampuan 

dan keterampilannya, baik melalui kegiatan akademik maupun non-akademik."Manfaatkanlah 

perkuliahan di Polteknaker sebagai kawah candradimuka, guna meningkatkan kompetensi anda sesuai 

dengan bidang ilmu masing-masing," ujarnya. 
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Title Peserta BP Jamsostek Kini Bisa Dapat Layanan KPR Berbunga 

Rendah - Pos Aceh 

Author Fika Nurul Ulya 

Media Posaceh.com Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://posaceh.com/peserta-bp-jamsostek-kini-bisa-dapat-layanan-kpr-berbunga-rendah 

Summary PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan 

(BP Jamsostek) memberi manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah 

menjadi peserta BP Jamsostek. Layanan tambahan tersebut berupa Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) berbunga rendah. Direktur Utama BTN, Haru Koesmahargyo mengatakan, untuk 

program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, antusiasnya cukup tinggi. Hal ini terlihat dari 

realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 hingga Juli 2022 sudah ada 763 

debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar. 

 

 

 

 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek) memberi manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi peserta BP 

Jamsostek. Layanan tambahan tersebut berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah.Direktur 

Utama BTN, Haru Koesmahargyo mengatakan, untuk program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

antusiasnya cukup tinggi. Hal ini terlihat dari realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan mulai November 2021 

hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp188,7 miliar."BTN sebagai bank 

khusus perumahan akan selalu memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia termasuk para 

pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas Haru di Jakarta, Rabu (24/08/2022).Melalui program ini, 

peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman 

Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Untuk fasilitas PRP, peserta bisa 

mengakses pinjaman hingga Rp200 juta yang dapat dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan jangka 

waktu paling lama 15 tahun.Kemudian PUMP, peserta bisa mengajukan kredit hingga Rp150 juta yang 

dapat dipergunakan untuk uang muka atau down payment (DP). Sedangkan fasilitas KPR BPJS 

Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp500 juta dengan jangka waktu maksimal 30 tahun."Dengan suku 

bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi 

momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit untuk memiliki atau merenovasi rumah dari Bank 

BTN," terang Haru.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, MLT yang diberikan BPJS 
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Ketenagakerjaan berupa fasilitas pembiayaan perumahan atau manfaat lain dibiayai dari dana investasi 

Jaminan Hari Tua (JHT).Jenis manfaat yang diberikan berupa pinjaman uang muka perumahan (PUMP), 

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) serta Kredit Konstruksi (KK) bagi 

Perusahaan Pembangunan Perumahan. Manfaat layanan tambahan ini dapat diperoleh seluruh peserta 

BP Jamsostek tanpa melakukan pembayaran iuran tambahan.Salah satu pekerja yang antusias 

mendapatkan MLT berupa KPR berbunga rendah adalah Pendik Andriono. Tenaga keamanan di salah satu 

BUMN tersebut tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya setelah 10 tahun bekerja akhirnya bisa 

memiliki rumah sendiri."Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job 

Fair Pasker.id yang dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di SurabayaPendik mengaku 

proses pengajuan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat mudah dan cepat. Pelayanan 

dari Bank BTN juga sangat membantu untuk mengarahkan berbagai persyaratan agar bisa terpenuhi. 

"Prosesnya hanya satu minggu, saya sudah akad dan bisa langsung menempati rumah," jelasnya. 

(Merdeka. 
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Title RAPP Raih 8 Kategori Penghargaan K3 Tahun 2022 dari 

Kemenaker 

Author _noname 

Media Berita Intermezo Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.beritaintermezo.com/read-500-11051-2022-08-24-rapp-raih-8-kategori-

penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker.html 

Summary PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kembali menerima delapan penghargaan dan tiga 

kategori penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis Gubernur Riau 

Syamsuar kepada perusahaan bagian dari grup APRIL ini, Selasa (23/8/2022) di Pekanbaru. 

RAPP dinilai telah menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3), Pencegahan dan 

Penanggulangan HIV/AIDS dan COVID-19 di tempat kerja. Human Resources (HR) Manager 

RAPP, Elwan Jumandri mengatakan penghargaan tersebut merupakan wujud konsistensi 

RAPP dalam menjalankan peraturan K3 di wilayah perusahaan. 

 

 

 

PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kembali menerima delapan penghargaan dan tiga kategori 

penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 

Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis Gubernur Riau Syamsuar kepada perusahaan bagian 

dari grup APRIL ini, Selasa (23/8/2022) di Pekanbaru.Penghargaan K3 diberikan kepada perusahaan yang 

dinilai berhasil menerapkan budaya keselamatan dan keselamatan kerja untuk melindungi pekerja dari 

kecelakaan atau penyakit di tempat kerja. RAPP dinilai telah menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3), 

Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan COVID-19 di tempat kerja.Human Resources (HR) 

Manager RAPP, Elwan Jumandri mengatakan penghargaan tersebut merupakan wujud konsistensi RAPP 

dalam menjalankan peraturan K3 di wilayah perusahaan. "Memang di lingkungan kerja RAPP kita aktif 

mengkampanyekan budaya K3 dan ketat dalam penerapan prokes COVID-19 juga secara rutin melakukan 

program edukasi bahaya HIV-AIDS kepada karyawan. Kami bangga dan berterima kasih kepada 

Kemenaker dan Disnakertrans Provinsi Riau atas penghargaan yang diberikan," ungkap Elwan seusai 

menerima penghargaan dari Gubri.Delapan penghargaan yang diterima perusahaan terdiri dari tiga 

kategori penghargaan yaitu Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di tempat 

kerja dengan kategori Platinum, Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di 
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tempat kerja dengan kategori Platinum dan enam Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) untuk 

enam Blok (Estate) di Forestry Division RAPP, Blok (Estate) Cerenti, Blok (Estate) Ukui, Blok (Estate) Tasik 

Belat, Blok (Estate) Langgam, Blok (Estate) Teso dan untuk Blok (Estate) Mandau.Gubernur Riau 

menyampaikan apresiasi kepada Disnakertrans Riau dan badan usaha perusahaan swasta yang 

beroperasi di Provinsi Riau, yang sesuai dengan surat Menteri Ketenagakerjaan perihal penyerahan 

penghargaan K3 tahun 2022."Hal ini sesuai dengan penilaian dari tim K3 Kementerian Ketenagakerjaan 

RI, menyerahkan penghargaan yang datang ke Provinsi Riau beberapa waktu lalu. Semoga jumlah 

penerima penghargaan K3 di Provinsi Riau semakin meningkat setiap tahunnya," pungkas Gubri.*** 
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Title Dana BSU 2022 Sudah Dialokasikan, Begini Alur Pencairan ke 

Rekening Pekerja 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794254831/dana-bsu-2022-sudah-dialokasikan-

begini-alur-pencairan-ke-rekening-pekerja 

Summary Kabar terbaru mengenai dana BSU 2022 sudah dialokasikan hingga alur pencairan ke 

rekening pekerja. Hingga saat ini banyak yang menanyakan jadwal penyaluran dana BSU 

2022 untuk pekerja atau buruh. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberi keterangan 

kepada 8,8 juta pekerja bahwa dana BSU 2022 sudah dialokasikan sebesar Rp8,8 triliun. 

Menaker sebagai penyalur menegaskan bahwa dana BSU 2022 menggunakan dana 

penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dikelola Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian. 

 

 

 

Kabar terbaru mengenai dana BSU 2022 sudah dialokasikan hingga alur pencairan ke rekening 

pekerja.Hingga saat ini banyak yang menanyakan jadwal penyaluran dana BSU 2022 untuk pekerja atau 

buruh.Sebelum disalurkan kepada pekerja, terlebih dahulu Kemnaker harus mendata siapa saja yang bisa 

menjadi penerima dana BLT subsidi gaji.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberi keterangan 

kepada 8,8 juta pekerja bahwa dana BSU 2022 sudah dialokasikan sebesar Rp8,8 triliun.Menaker sebagai 

penyalur menegaskan bahwa dana BSU 2022 menggunakan dana penanganan Covid-19 dan Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dikelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.Karena dana 

bantuan BLT subsidi gaji bersumber dari dana PC-PEN, maka Kemnaker tinggal menunggu keputusan PC-

PEN.Menaker mengatakan bahwa dana BSU 2022 telah dialokasikan dan Kemnaker masih menyeleksi 

data pekerja yang berhak menerima BLT subsidi gaji bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan. 
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Title Ibu Iriana dan Ibu Wury Tinjau Pelaksanaan Tes IVA di 

Tangerang 

Author Barometer Indonesia 

News 

Media Barometerindonesianews.net Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.barometerindonesianews.net/2022/08/ibu-iriana-dan-ibu-wury-tinjau.html 

Summary Salah satunya adalah peninjauan pemeriksaan kesehatan IVA (inspeksi visual asam asetat) di 

PT KMK Global Sports, Kabupaten Tangerang, Rabu, 24 Agustus 2022. Ibu Iriana Joko Widodo 

menyampaikan bahwa Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) 

akan kembali melakukan kegiatan sosial bersama-sama di berbagai bidang mulai dari 

pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. 

 

 

 

 Ibu Iriana Joko Widodo menyampaikan bahwa Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju 

(OASE KIM) akan kembali melakukan kegiatan sosial bersama-sama di berbagai bidang mulai dari 

pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. Salah satunya adalah peninjauan pemeriksaan kesehatan 

IVA (inspeksi visual asam asetat) di PT KMK Global Sports, Kabupaten Tangerang, Rabu, 24 Agustus 

2022.Saat pandemi, Ibu Iriana menjelaskan bahwa OASE KIM tetap aktif melakukan kegiatan sosial. 

Namun, kegiatan tersebut tidak dilakukan secara bersamaan melainkan masing-masing bidang yaitu 

pengasuhan dan pendidikan karakter, peningkatan kualitas kesehatan, sosial dan budaya, Indonesia 

bersih, dan Indonesia hijau. "Biasanya kita dari bidang 1 sampai bidang 5 kegiatannya bersamaan, tapi 

dengan adanya pandemi kita hanya khusus kegiatan per bidang, karena rombongannya harus kecil ya 

tidak boleh sebanyak ini," lanjutnya.Sebelumnya, Ibu Iriana dan Ibu Wury Ma'ruf Amin beserta anggota 

OASE KIM meninjau pelaksanaan pemeriksaan tes IVA bagi 100 pegawai wanita PT KMK Global Sports. 

Sesaat setelah tiba, Ibu Iriana dan Ibu Wury langsung menyapa dan berbincang dengan para peserta tes 

IVA. Ibu Iriana dan Ibu Wury juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada para peserta yang sedang 

menunggu giliran tes. "Pemeriksaan IVA _test_ berapa tahun sekali?" tanya Ibu Iriana. "Satu tahun sekali 

(bila hasil positif)," jawab Yohana, salah satu peserta tes. Sebagai informasi, pemeriksaan IVA dilakukan 

untuk deteksi dini penyakit kanker serviks atau kanker mulut rahim pada perempuan. Pemeriksaan 

tersebut dilakukan secara berkala 5 tahun sekali apabila pada pemeriksaan pertama mendapatkan hasil 

negatif, sedangkan pemeriksaan dilakukan setahun sekali untuk hasil positif. Turut mendampingi Ibu 

Iriana dan Ibu Wury dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 
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Title Wamen Ketenagakerjaan RI Beri Semangat Milineal Jambi di 

Seminar Merah Putih 

Author admin 

Media Patunas Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://patunas.co.id/wamen-ketenagakerjaan-ri-beri-semangat-milineal-jambi-di-seminar-

merah-putih 

Summary Ratusan milienial terdiri dari Organisasi Kepemudaan (OKP) juga para mahasiswa yang 

tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Provinsi Jambi menghadiri Seminar 

Merah Putih, Rabu 24 Agustus 2022 di Kenara Kafe. Mereka yang hadir pada seminar ini yaitu 

Wakil Menteri (Wamen) Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor sebagai narasumber, Wagub 

Jambi Abdullah Sani, Direktur PTVN IV, dan juga Ratu Munawaroh turut hadir sebagai tokoh 

masyarakat. Afriansyah mengatakan, bahwa dirinya merupakan Putra Jambi kelahiran TAC, 

sempat bersekolah di TK Adhyaksa, SD di Arizona, pindah ke Sumatra Selatan, lalu kembali 

lagi SMAN 4 Negeri Jambi. "Jadi saya alumni SMAN 4 Jambi, ada yang alumni SMAN 4 gak 

disini, coba catat namanya," tuturnya disambut tawa para peserta seminar. 

 

Ratusan milienial terdiri dari Organisasi Kepemudaan (OKP) juga para mahasiswa yang tergabung dalam 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Provinsi Jambi menghadiri Seminar Merah Putih, Rabu 24 Agustus 

2022 di Kenara Kafe.Mereka yang hadir pada seminar ini yaitu Wakil Menteri (Wamen) Ketenagakerjaan 

RI Afriansyah Noor sebagai narasumber, Wagub Jambi Abdullah Sani, Direktur PTVN IV, dan juga Ratu 

Munawaroh turut hadir sebagai tokoh masyarakat.Afriansyah mengatakan, bahwa dirinya merupakan 

Putra Jambi kelahiran TAC, sempat bersekolah di TK Adhyaksa, SD di Arizona, pindah ke Sumatra Selatan, 

lalu kembali lagi SMAN 4 Negeri Jambi."Jadi saya alumni SMAN 4 Jambi, ada yang alumni SMAN 4 gak 

disini, coba catat namanya," tuturnya disambut tawa para peserta seminar.Selanjutnya, Afriansyah juga 

menyampaikan bahwa dia baru dua bulan sembilan hari menjabat sebagai Wamen Ketenagakerjaan 

sebagaimana diamanahkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)."Saya baru 2 bulan 9 hari menjabat 

sebagai Wamen, semoga bisa membangun Indonesia, khususnya membantu pembangunan di Provinsi 

Jambi, mudah-mudahan hari ini bisa di ambil hasil yang baik, terutama di Kemenaker itu ada 9 program, 

pertama soal BLK, kita punya hampir di 21 di Provinsi," ungkapnya.Afriansyah tak menapik dan tetap 

mengkritisi bahwa pemerintah daerah maupun pusat terhadap BLK masih kurang."Tetapi ini minta maaf, 

saya juga mengkritisi saya melihat kepedulian pemerintahan daerah maupun pusat terhadap BLK sangat 

kurang, jadi kita sebagai generasi saya harap apa di 2023 dapat menganggarkan lebih," 

tuturnya.Selanjutnya Afriansyah juga memotivasi para Milenial dan para generasi mempunyai skil dan 

kemampuan yang luar biasa, seperti misalnya dari lulusan SMK ada otomotif, perhotelan dan lain 

sebagainya untuk bisa difokuskan ke luar negeri."Jadi fokus yang mempunyai skil, karena seperti negara 

Jepang, China, Taiwan, Malaysia itu membutuhkan tenaga kerja yang trampil dan mempunyai skil. Ini 

harapan kita dari 9 program di Kemenaker dapat bermanfaat salah satunya talenta muda agar supaya 

anak anak punya kreatifitas misalnya kemampuan IT," jelasnya.Sebelumnya, Sekretaris PTPN VII Jambi 

Ahcmedi mengatakan, acara tersebut bertujuan membuka peluang kepada seluruh milienial Jambi untuk 

bisa berkontribusi dan membuka peluang pekerjaan."Secara umum, jadi mereka (Milenial) kalau bisa 

membuat karya di Jambi, kenapa harus ke luar, kan begitu. Artinya Milenial lebih baik di Jambi dan 

berkontribusi ke daerah sendiri," ungkapnya.Lebih lanjut Ratu Munawaroh juga menyampaikan 
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beberapa hal terkait dengan potensi potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jambi sekaligus mendorong para 

UMKM agar dapat diperhatikan.Menurut Ratu, UMKM sangat berpengaruh dalam menompang ekonomi 

terlebih pada saat Pandemi Covid-19, yang rata rata itu dari kaum perempuan."Perempuan harus kokoh, 

dan posisi perempuan sangat luar biasa, dan berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi kita," tegasnya 

dalam memotivasi khusus nya para kaum milienial perempuan yang hadir.Sekjen BEM Universitas 

Muhammadiyah Jambi Candra mengatakan, dari acara ini sangat mempunyai dampak positif terhadap 

aum milenial."Tentu bisa membentuk jiwa enterpreneur pemuda-pemuda, khususnya di Jambi yang hari 

ini mampu untuk berinovasi memperkenalkan produk produk dari Provinsi Jambi sendiri," 

tuturnya.Selanjutnya Candra juga mengatakan bahwa Provinsi Jambi ini kaya akan Sumber Daya Alam 

(SDA). Dari potensi ini tentu bisa di manfaatkan oleh para kaum milienial Provinsi Jambi sendiri dalam 

berkontribusi ke daerah."Saya mahasiswa juga sebagai putra daerah, kenapa tidak kita kalau bisa kita 

sendiri mengembangkan potensi daerah sendiri dan lebih memperkenalkan potensi potensi daerah kita 

sendiri ke luar daerah," pungkasnya. 
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Title Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online Lewat HP, Catat 

2 Cara Mudah Ini! 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095351676/cara-mencairkan-bpjs-

ketenagakerjaan-online-lewat-hp-catat-2-cara-mudah-ini 

Summary Diketahui, terdapat dua cara mencairkan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan secara online 

lewat HP, yakni melalui situs dan aplikasi. Syarat dan tata cara mencairkan saldo Rp10 juta 

dari JHT BPJS Ketenagakerjaan ini pada umumnya mengacu pada peraturan Permenaker No. 

19 Tahun 2015. Cara Mencairkan. Bagaimana cara mencairkan saldo JHT BPJS 

Ketenagakerjaan secara online lewat HP? 

 

 

 

Bagaimana cara mencairkan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan secara online lewat HP? Demikian 

pertanyaan yang kerap dilontarkan.Padahal, tata cara mencairkan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan secara 

online lewat HP cukup mudah untuk dilakukan.Diketahui, terdapat dua cara mencairkan saldo JHT BPJS 

Ketenagakerjaan secara online lewat HP, yakni melalui situs dan aplikasi.BPJS Ketenagakerjaan 

mempunyai beberapa jenis program jaminan bagi pekerja, salah satunya JHT atau Jaminan Hari Tua yang 

bisa dicairkan hingga Rp10 juta.Syarat dan tata cara mencairkan saldo Rp10 juta dari JHT BPJS 

Ketenagakerjaan ini pada umumnya mengacu pada peraturan Permenaker No. 19 Tahun 2015.Lalu 

bagaimana cara mencairkan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan secara online lewat HP? Berikut langkah-

langkah mudahnya.Cara MencairkanMelalui Link lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.idLogin ke link 

lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id menggunakan HP Isi data diri berupa NIK, nama lengkap, dan nomor 

kepesertaan 
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Title Ini Kata Wamen Ketenagakerjaan RI untuk Millennial Jambi di 

Seminar Merah Putih 

Author Reporter 

Media Jambiindependent.co.id Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Neutral 

Link http://jambiindependent.disway.id/read/652519/ini-kata-wamen-ketenagakerjaan-ri-

untuk-millennial-jambi-di-seminar-merah-putih 

Summary Ratusan milienial terdiri dari Organisasi Kepemudaan (OKP) juga para mahasiswa yang 

tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Provinsi Jambi menghadiri Seminar 

Merah Putih, Rabu 24 Agustus 2022 di Kenara Kafe. Mereka yang hadir pada seminar ini yaitu 

Wakil Menteri (Wamen) Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor sebagai narasumber, Wagub 

Jambi Abdullah Sani, Direktur PTVN IV, dan juga Ratu Munawaroh turut hadir sebagai tokoh 

masyarakat. Afriansyah mengatakan, bahwa dirinya merupakan Putra Jambi kelahiran TAC, 

sempat bersekolah di TK Adhyaksa, SD di Arizona, pindah ke Sumatra Selatan, lalu kembali 

lagi SMAN 4 Negeri Jambi. "Jadi saya alumni SMAN 4 Jambi, ada yang alumni SMAN 4 gak 

disini, coba catat namanya," tuturnya disambut tawa para peserta seminar. 

 

 

 

 Ratusan milienial terdiri dari Organisasi Kepemudaan (OKP) juga para mahasiswa yang tergabung dalam 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Provinsi Jambi menghadiri Seminar Merah Putih, Rabu 24 Agustus 

2022 di Kenara Kafe.Mereka yang hadir pada seminar ini yaitu Wakil Menteri (Wamen) Ketenagakerjaan 

RI Afriansyah Noor sebagai narasumber, Wagub Jambi Abdullah Sani, Direktur PTVN IV, dan juga Ratu 

Munawaroh turut hadir sebagai tokoh masyarakat.Afriansyah mengatakan, bahwa dirinya merupakan 

Putra Jambi kelahiran TAC, sempat bersekolah di TK Adhyaksa, SD di Arizona, pindah ke Sumatra Selatan, 

lalu kembali lagi SMAN 4 Negeri Jambi."Jadi saya alumni SMAN 4 Jambi, ada yang alumni SMAN 4 gak 

disini, coba catat namanya," tuturnya disambut tawa para peserta seminar.Selanjutnya, Afriansyah juga 

menyampaikan bahwa dia baru dua bulan sembilan hari menjabat sebagai Wamen Ketenagakerjaan 

sebagaimana diamanahkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)."Saya baru 2 bulan 9 hari menjabat 

sebagai Wamen, semoga bisa membangun Indonesia, khususnya membantu pembangunan di Provinsi 

Jambi, mudah-mudahan hari ini bisa di ambil hasil yang baik, terutama di Kemenaker itu ada 9 program, 

pertama soal BLK, kita punya hampir di 21 di Provinsi," ungkapnya.Afriansyah tak menapik dan tetap 

mengkritisi bahwa pemerintah daerah maupun pusat terhadap BLK masih kurang. "Tetapi ini minta maaf, 
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saya juga mengkritisi saya melihat kepedulian pemerintahan daerah maupun pusat terhadap BLK sangat 

kurang, jadi kita sebagai generasi saya harap apa di 2023 dapat menganggarkan lebih," 

tuturnya.Selanjutnya Afriansyah juga memotivasi para Milenial dan para generasi mempunyai skil dan 

kemampuan yang luar biasa, seperti misalnya dari lulusan SMK ada otomotif, perhotelan dan lain 

sebagainya untuk bisa difokuskan ke luar negeri."Jadi fokus yang mempunyai skil, karena seperti negara 

Jepang, China, Taiwan, Malaysia itu membutuhkan tenaga kerja yang trampil dan mempunyai skil. Ini 

harapan kita dari 9 program di Kemenaker dapat bermanfaat salah satunya talenta muda agar supaya 

anak anak punya kreatifitas misalnya kemampuan IT," jelasnya.Sebelumnya, Sekretaris PTPN VII Jambi 

Ahcmedi mengatakan, acara tersebut bertujuan membuka peluang kepada seluruh milienial Jambi untuk 

bisa berkontribusi dan membuka peluang pekerjaan."Secara umum, jadi mereka (Milenial) kalau bisa 

membuat karya di Jambi, kenapa harus ke luar, kan begitu. Artinya Milenial lebih baik di Jambi dan 

berkontribusi ke daerah sendiri," ungkapnya.Lebih lanjut Ratu Munawaroh juga menyampaikan 

beberapa hal terkait dengan potensi potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jambi sekaligus mendorong para 

UMKM agar dapat diperhatikan. Menurut Ratu, UMKM sangat berpengaruh dalam menompang ekonomi 

terlebih pada saat Pandemi Covid-19, yang rata rata itu dari kaum perempuan. 
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Title Info Loker Terbaru Agustus 2022, PT Bino Mitra Sejati Buka 

Lowongan Lulusan SMK, Cek Persyaratannya 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 24 August 2022 Tone Positive 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125349562/info-loker-terbaru-agustus-2022-

pt-bino-mitra-sejati-buka-lowongan-lulusan-smk-cek-persyaratannya 

Summary Informasi lowongan kerja di PT Bino Mitra Sejati di bulan Agustus 2022 ini memiliki lokasi 

area di kota Balikpapan. Informasi lowongan kerja (loker) terbaru Agustus 2022 tersedia bagi 

Anda yang sedang mencari kesempatan untuk bekerja dan berkarir. PT Bino Mitra Sejati 

(BMS) atau biasa disebut Bantex sedang membuka lowongan kerja untuk yang berusia 

maksimal 35 tahun. Loker yang tersedia di PT Bino Mitra Sejati (Bantex) adalah Sales Area 

dengan memiliki pengalaman di bidang sales atau yang relevan. 

 

Informasi lowongan kerja (loker) terbaru Agustus 2022 tersedia bagi Anda yang sedang mencari 

kesempatan untuk bekerja dan berkarir.Bagi Anda yang lulusan SMK hingga D3 dari segala jurusan bisa 

simak informasi persyaratan loker berikut ini hingga akhir.PT Bino Mitra Sejati (BMS) atau biasa disebut 

Bantex sedang membuka lowongan kerja untuk yang berusia maksimal 35 tahun.Loker yang tersedia di 

PT Bino Mitra Sejati (Bantex) adalah Sales Area dengan memiliki pengalaman di bidang sales atau yang 

relevan.Informasi lowongan kerja di PT Bino Mitra Sejati di bulan Agustus 2022 ini memiliki lokasi area di 

kota Balikpapan.Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram @kemnaker, simak persyaratan dan 

cara melamar untuk posisi tersebut sebagai berikut.Persyaratan Sales Area PT Bino Mitra Sejati (Bantex):- 

Umur maksimal 35 tahun- Pengalaman di bidang penjualan minimal 2 tahun- Memiliki koneksi dengan 

kantor pemerintahan dan sekolah atau universitas lebih diutamakan- Lulusan D3 (segala jurusan) atau 

SMK dengan pengalaman sales 4-5 tahun- Jujur pekerja keras dan dapat bekerjasama dalam tim- Suka 

pekerjaan lapangan yang berorientasi pada komisi- Memiliki kendaraan pribadi (roda dua) dan SIM C- 

Memiliki kepercayaan diri yang tinggi, tangguh dan gigih serta mudah berinteraksiBagi Anda yang 

berminat, bisa melamar lowongan kerja tersebut secepatnya dengan mengirim persyaratan via email 

dengan format berikut:Surat lamaran, CV, transkrip nilai dan ijazah terakhir ke 

join.bantex@gmail.comDengan subjek: Sales Area (BALIKPAPAN) dan nama lengkap.PT Bino Mitra Sejati 

(Bantex) membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia.Info lebih lanjut kunjungi 

IG @bantexindonesia atau website www.bantex.co.id.Itulah informasi lowongan kerja terbaru yang 

tersedia dalam waktu terbatas dan statusnya bisa berubah sewaktu-waktu. 

 

 

 

 

  



 

240 

 

 

 

 

 

Biro Hubungan Masyarakat 
Kementerian Ketenagakerjaan RI 

TERIMA KASIH 

TELAH MEMBACA 


