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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 23 

July 

2022 

RI Malaysia still 

at odds over 

migrant labor 

hiring system 

2 Neutral The 

Jakarta 

Post 

Malaysia still at odds over migrant labor hiring 

system. Indonesia has pushed back against the 

suggestion that its debate with neighboring 

Malaysia on migrant labor recruitment has been 

resolved, with an official saying that a temporary 

ban on sending workers there would be upheld.  

2. 25 

July 

2022 

Tenaga Kerja 

asal Wonogiri 

Tetap Dikirim 

15 Neutral Solopos Tenaga Kerja asal Wonogiri Tetap Dikirim. 

WONOGIRI-Kebijakan pemerintah pusat tentang 

moratorium atau penghentian sementara 

penyaluran pekerja migran Indonesia (PMI) atau 

tenaga kerja Indonesia ke Malaysia tidak 

berdampak terhadap penyaluran PMI dari 

Kabupaten Wonogiri ke Malaysia.  

3. 25 

July 

2022 

Disnaker Kota 

Klaim Serap 141 

Ribu Naker 

6 Neutral Karawang 

Ekspres 

Bekasi 

Disnaker Kota Klaim Serap 141 Ribu Naker.: 

DinasTenaga Kerja Kota Bekasi mengatakan 

telah menyerap tenaga kerja mencapai 141. 000 

orang sejak lima tahun terakhir dari 2018-2022. 

4. 25 

July 

2022 

Wujudkan 

Indonesia 

Tanpa Pekerja 

Anak 

9 Positive Pikiran 

Rakyat 

Menteri Ketenagakeij aan, Ida Fauziyah kembali 

mengajak berbagai pihak, terutama orangtua 

untuk bersama- sama dengan pemerintah 

berperan aktif dalam upaya me- nanggulangi 

pekerja anak. Pada 2008-2020, dalam Program 

Pengurangan Pekerja Anak, Kemnaker berhasil 

me- narik 143. 456 anak dari tempat kerja. 

5. 25 

July 

2022 

Disnakertrans 

Verifikasi 65 

Serikat Pekerja 

11 Neutral Tribun 

Kaltim 

Disnakertrans Verifikasi. 65 Serikat Pekerja. - 

Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi 

(Disnakertrans) Kabupaten Paser lakukan 

verifikasi data terhadap 65 serikat pekerja. 

6. 25 

July 

2022 

Indonesia dan 

Malaysia Cari 

Solusi 

5 Positive Solopos Indonesia dan Malaysia Cari Solusi. 

JAKARTATenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Fadjar 

Dwi Wisnuwardhani, memastikan Pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terns berkomunikasi 

membahas dan mencari jalan keluar atas 

persoalan penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia.  

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-23/THE_JAKARTA_POST1/RI%20Malaysia%20still%20at%20odds%20over%20migrant%20labor%20hiring%20system=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-23/THE_JAKARTA_POST1/RI%20Malaysia%20still%20at%20odds%20over%20migrant%20labor%20hiring%20system=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-23/THE_JAKARTA_POST1/RI%20Malaysia%20still%20at%20odds%20over%20migrant%20labor%20hiring%20system=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-23/THE_JAKARTA_POST1/RI%20Malaysia%20still%20at%20odds%20over%20migrant%20labor%20hiring%20system=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/SOLOPOS1/Tenaga%20Kerja%20asal%20Wonogiri%20Tetap%20Dikirim=1=15=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/SOLOPOS1/Tenaga%20Kerja%20asal%20Wonogiri%20Tetap%20Dikirim=1=15=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/SOLOPOS1/Tenaga%20Kerja%20asal%20Wonogiri%20Tetap%20Dikirim=1=15=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/KARAWANG_EKSPRES_BEKASI1/Disnaker%20Kota%20Klaim%20Serap%20141%20Ribu%20Naker=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/KARAWANG_EKSPRES_BEKASI1/Disnaker%20Kota%20Klaim%20Serap%20141%20Ribu%20Naker=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/KARAWANG_EKSPRES_BEKASI1/Disnaker%20Kota%20Klaim%20Serap%20141%20Ribu%20Naker=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/PIKIRAN_RAKYAT1/Wujudkan%20Indonesia%20Tanpa%20Pekerja%20Anak=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/PIKIRAN_RAKYAT1/Wujudkan%20Indonesia%20Tanpa%20Pekerja%20Anak=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/PIKIRAN_RAKYAT1/Wujudkan%20Indonesia%20Tanpa%20Pekerja%20Anak=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/PIKIRAN_RAKYAT1/Wujudkan%20Indonesia%20Tanpa%20Pekerja%20Anak=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/TRIBUN_KALTIM1/Disnakertrans%20Verifikasi%2065%20Serikat%20Pekerja=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/TRIBUN_KALTIM1/Disnakertrans%20Verifikasi%2065%20Serikat%20Pekerja=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/TRIBUN_KALTIM1/Disnakertrans%20Verifikasi%2065%20Serikat%20Pekerja=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/SOLOPOS1/Indonesia%20dan%20Malaysia%20Cari%20Solusi%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/SOLOPOS1/Indonesia%20dan%20Malaysia%20Cari%20Solusi%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/SOLOPOS1/Indonesia%20dan%20Malaysia%20Cari%20Solusi%20=1=5=1.jpg
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Title RI Malaysia still at odds over migrant labor hiring system 

Media The Jakarta Post Reporter  

Date 23 July 2022 Tone Neutral 

Page 2 PR Value  

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

23/THE_JAKARTA_POST1/RI%20Malaysia%20still%20at%20odds%20over%20migrant%20labor

%20hiring%20system=1=2=1.jpg 

Summ

ary 

Indonesia has pushed back against the suggestion that its debate with neighboring Malaysia on 

migrant labor recruitment has been resolved, with an official saying that a temporary ban on 

sending workers there would be upheld. The government last week stopped sending Indonesian 

migrant workers to Malaysia after it was revealed that the recipient country was recruiting 

laborers outside&apos of the One Channel System that was agreed upon in a bilateral 

memorandum of understanding (MoU) in April.  

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-23/THE_JAKARTA_POST1/RI%20Malaysia%20still%20at%20odds%20over%20migrant%20labor%20hiring%20system=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-23/THE_JAKARTA_POST1/RI%20Malaysia%20still%20at%20odds%20over%20migrant%20labor%20hiring%20system=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-23/THE_JAKARTA_POST1/RI%20Malaysia%20still%20at%20odds%20over%20migrant%20labor%20hiring%20system=1=2=1.jpg
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Title Tenaga Kerja asal Wonogiri Tetap Dikirim 

Media Solopos Reporter  

Date 25 July 2022 Tone Neutral 

Page 15 PR Value  

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

25/SOLOPOS1/Tenaga%20Kerja%20asal%20Wonogiri%20Tetap%20Dikirim=1=15=1.jpg 

Summary Tenaga Kerja asal Wonogiri Tetap Dikirim. WONOGIRI-Kebijakan pemerintah pusat tentang 

moratorium atau penghentian sementara penyaluran pekerja migran Indonesia (PMI) atau 

tenaga kerja Indonesia ke Malaysia tidak berdampak terhadap penyaluran PMI dari Kabupaten 

Wonogiri ke Malaysia. Sementara, tenaga kerja asal Wonogiri yang biasa disalurkan ke 

Malaysia bekerja di sektor formal. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Wonogiri akan tetap 

menyalurkan tenaga kerja ke Malaysia tahun ini. 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/SOLOPOS1/Tenaga%20Kerja%20asal%20Wonogiri%20Tetap%20Dikirim=1=15=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/SOLOPOS1/Tenaga%20Kerja%20asal%20Wonogiri%20Tetap%20Dikirim=1=15=1.jpg
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Title Disnaker Kota Klaim Serap 141 Ribu Naker 

Media Karawang Ekspres Bekasi Reporter  

Date 25 July 2022 Tone Neutral 

Page 6 PR Value  

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

25/KARAWANG_EKSPRES_BEKASI1/Disnaker%20Kota%20Klaim%20Serap%20141%20Ribu%20

Naker=1=6=1.jpg 

Summa

ry 

. Disnaker Kota Klaim Serap 141 Ribu Naker.: DinasTenaga Kerja Kota Bekasi mengatakan telah 

menyerap tenaga kerja mencapai 141. 000 orang sejak lima tahun terakhir dari 2018-2022. 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/KARAWANG_EKSPRES_BEKASI1/Disnaker%20Kota%20Klaim%20Serap%20141%20Ribu%20Naker=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/KARAWANG_EKSPRES_BEKASI1/Disnaker%20Kota%20Klaim%20Serap%20141%20Ribu%20Naker=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/KARAWANG_EKSPRES_BEKASI1/Disnaker%20Kota%20Klaim%20Serap%20141%20Ribu%20Naker=1=6=1.jpg
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Title Wujudkan Indonesia Tanpa Pekerja Anak 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 25 July 2022 Tone Positive 

Page 9 PR Value  

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

25/PIKIRAN_RAKYAT1/Wujudkan%20Indonesia%20Tanpa%20Pekerja%20Anak=1=9=1.jpg 

Summary . Wujudkan Indonesia Tanpa Pekerja Anak. JAKARTA, (PR).-. Menteri Ketenagakeij aan, Ida 

Fauziyah kembali meng- ajak berbagai pihak, terutama orangtua untuk bersama- sama dengan 

pemerintah berperan aktif dalam upaya me- nanggulangi pekerja anak. Pada 2008-2020, dalam 

Program Pengurangan Pekerja Anak, Kemnaker berhasil me- narik 143. 456 anak dari tempat 

kerja. 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/PIKIRAN_RAKYAT1/Wujudkan%20Indonesia%20Tanpa%20Pekerja%20Anak=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/PIKIRAN_RAKYAT1/Wujudkan%20Indonesia%20Tanpa%20Pekerja%20Anak=1=9=1.jpg
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Title Indonesia dan Malaysia Cari Solusi 

Media Solopos Reporter  

Date 25 July 2022 Tone Positive 

Page 5 PR Value  

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

25/SOLOPOS1/Indonesia%20dan%20Malaysia%20Cari%20Solusi%20=1=5=1.jpg 

Summary Indonesia dan Malaysia Cari Solusi. JAKARTATenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Fad jar Dwi 

Wisnuwardhani, memastikan Pemerintah Indonesia dan Malaysia terns berkomunikasi 

membahas dan mencari jalan keluar atas persoalan penempatan pekerja migran Indonesia 

(PMI) di Malaysia. Fadjar mengatakan hal tersebut dilakukan menyusul keputusan pemerintah 

Indonesia terkait penghentian sementara penempatan PMI atau tenaga kerja indoensia (TKI) 

ke Malaysia sejak 13 Juli 2022 lalu. Pelanggaran ini mencederai itikad baik pemimpin kedua 

negara, yakni Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia," kata Fadjar di Jakarta seperti 

dikutip Bisnis. 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/SOLOPOS1/Indonesia%20dan%20Malaysia%20Cari%20Solusi%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/SOLOPOS1/Indonesia%20dan%20Malaysia%20Cari%20Solusi%20=1=5=1.jpg
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Title Disnakertrans Verifikasi 65 Serikat Pekerja 

Media Tribun Kaltim Reporter  

Date 25 July 2022 Tone Neutral 

Page 11 PR Value  

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

25/TRIBUN_KALTIM1/Disnakertrans%20Verifikasi%2065%20Serikat%20Pekerja=1=11=1.jpg 

Summary Disnakertrans Verifikasi. 1051560352996565 Serikat Pekerja. 6642103188970Disnakertrans 

Verifikasi. 65 Serikat Pekerja. - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten 

Paser lakukan verifikasi data terhadap 65 serikat pekerja. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/TRIBUN_KALTIM1/Disnakertrans%20Verifikasi%2065%20Serikat%20Pekerja=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-25/TRIBUN_KALTIM1/Disnakertrans%20Verifikasi%2065%20Serikat%20Pekerja=1=11=1.jpg
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Table Of Contents : 22 July 2022 - 25 July 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 22 

July 

2022 

BSU 2022 Kapan Cair? 

Simak Informasi Resmi 

Menaker Terkait Jadwal 

Pencairan BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta 

Positive Pikiran Rakyat Depok Menaker Ida Fauziyah 

mengatakan bahwa inginnya 

penyaluran dana BSU 2022 bisa 

dilakukan dengan tepat, cepat, 

akurat, dan akuntabel. BSU 2022 

kapan cair? BSU 2022 atau BLT 

subsidi gaji Rp1 juta, sampai saat 

ini masih belum diketahui kapan 

akan bisa dicairkan oleh penerima 

bantuan. Maka dari itu, hingga 

saat ini mekanisme pencairan BSU 

2022 masih dalam tahap 

dirampungkan oleh Kemnaker. 

2. 22 

July 

2022 

Akselerasi Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional, Pemerintah 

Naikkan Plafon KUR 

Positive Radar Madura Untuk mengakselerasi perluasan 

akses pembiayaan KUR bagi 

pelaku UMKM yang unbankable 

dan terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30 % dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp 470 triliun. 

Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) telah 

berperan penting sebagai critical 

engine dalam pemulihan 

perekonomian nasional (PEN). 

Pada tahun 2022, pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM. 

Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah 

mencapai Rp 93,34 triliun dengan 

kontribusi terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) sebesar 

2,08 %. Nantinya diproyeksikan 

meningkat signifikan pasca 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095070978/bsu-2022-kapan-cair-simak-informasi-resmi-menaker-terkait-jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095070978/bsu-2022-kapan-cair-simak-informasi-resmi-menaker-terkait-jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095070978/bsu-2022-kapan-cair-simak-informasi-resmi-menaker-terkait-jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095070978/bsu-2022-kapan-cair-simak-informasi-resmi-menaker-terkait-jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095070978/bsu-2022-kapan-cair-simak-informasi-resmi-menaker-terkait-jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://radarmadura.jawapos.com/nasional/22/07/2022/akselerasi-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-naikkan-plafon-kur
http://radarmadura.jawapos.com/nasional/22/07/2022/akselerasi-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-naikkan-plafon-kur
http://radarmadura.jawapos.com/nasional/22/07/2022/akselerasi-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-naikkan-plafon-kur
http://radarmadura.jawapos.com/nasional/22/07/2022/akselerasi-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-naikkan-plafon-kur
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adanya penyaluran KUR bulan Juni 

2022 sebesar Rp 179,67 triliun. 

3. 22 

July 

2022 

Menaker Kenalkan Portal 

Satu Data Ketenagakerjaan 

dan SMData di Rakornas 

SDK 

Neutral Suara.com Ida mengatakan, dari Rakornas 

SDK juga menyatukan prinsip satu 

data ketenagakerjaan untuk 

mendukung pemulihan nasional 

khususnya sektor ketenagakerjaan 

yang terguncang akibat pandemi 

Covid-19. "Rangkaian sinergitas 

program dan kegiatan pusat dan 

daerah terkait implementasi satu 

data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan menjadi penting 

karena program ini telah sejalan 

dengan rencana aksi satu data 

Indonesia yang disusun 

Kementerian PPN/Bappenas 

selaku sekretariat Satu Data 

Indonesia," pungkasnya.  

4. 22 

July 

2022 

Viral Manajer Blak-blakan 

Sengaja Mutasi Bawahan 

ke Tempat Jauh Agar 

Mengundurkan Diri, Simak 

Videonya! 

Negative Suara.com Kompak mereka meminta kedua 

karyawan untuk tetap bertahan. 

Publik juga menduga strategi 

semacam ini sengaja dilakukan 

supaya karyawan mengundurkan 

diri sehingga perusahaan tidak 

berkewajiban menyediakan 

pesangon. Sementara beberapa 

warganet lain juga terpantau 

menandai akun-akun Instagram 

pihak terkait, seperti minimarket 

yang diduga menjadi tempat 

kejadian, sampai Kementerian 

Ketenagakerjaan yang menaungi 

urusan seperti ini. Hak-hak 

Karyawan Menurut UU 

Ketenagakerjaan. 

5. 22 

July 

2022 

BSU 2022 Cair Juli? Ini 

Kabar Terbaru Kemnaker 

dan BPJS Ketenagakerjaan 

Neutral Ayo Bandung Benarkah BSU 2022 jadi cair Juli? 

Diketahui, program BSU Rp1 juta 

ini diperuntukkan bagi karyawan 

yang memiliki pendapatan atau 

gaji di bawah Rp3,5 juta atau upah 

minimun di wilayah setempat. : 

Kabar BSU 2022 Sudah Cair? 

Segera Cek Namamu di 

http://www.suara.com/bisnis/2022/07/22/094016/menaker-kenalkan-portal-satu-data-ketenagakerjaan-dan-smdata-di-rakornas-sdk
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/22/094016/menaker-kenalkan-portal-satu-data-ketenagakerjaan-dan-smdata-di-rakornas-sdk
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/22/094016/menaker-kenalkan-portal-satu-data-ketenagakerjaan-dan-smdata-di-rakornas-sdk
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/22/094016/menaker-kenalkan-portal-satu-data-ketenagakerjaan-dan-smdata-di-rakornas-sdk
http://www.suara.com/news/2022/07/22/100820/viral-manajer-blak-blakan-sengaja-mutasi-bawahan-ke-tempat-jauh-agar-mengundurkan-diri-simak-videonya
http://www.suara.com/news/2022/07/22/100820/viral-manajer-blak-blakan-sengaja-mutasi-bawahan-ke-tempat-jauh-agar-mengundurkan-diri-simak-videonya
http://www.suara.com/news/2022/07/22/100820/viral-manajer-blak-blakan-sengaja-mutasi-bawahan-ke-tempat-jauh-agar-mengundurkan-diri-simak-videonya
http://www.suara.com/news/2022/07/22/100820/viral-manajer-blak-blakan-sengaja-mutasi-bawahan-ke-tempat-jauh-agar-mengundurkan-diri-simak-videonya
http://www.suara.com/news/2022/07/22/100820/viral-manajer-blak-blakan-sengaja-mutasi-bawahan-ke-tempat-jauh-agar-mengundurkan-diri-simak-videonya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945402/bsu-2022-cair-juli-ini-kabar-terbaru-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945402/bsu-2022-cair-juli-ini-kabar-terbaru-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945402/bsu-2022-cair-juli-ini-kabar-terbaru-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
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kemnaker.go.id. Lalu, kapan BSU 

2022 cair?. Berdasarkan jawaban 

Menaker, Ida Fauziyah itu, bisa 

diperkirakan bahwa dana BSU 

2022 akan segera cair. : Login BSU 

2022, Segera Cek Status Penerima 

BLT Subsidi Gaji yang Cair Rp1 

Juta. 

6. 22 

July 

2022 

Nasihat Menaker Jadi 

Tanda, BSU 2022 Jadi Cair 

Akhir Juli? Cek 

Selengkapnya! 

Positive Ayo Bandung Nasihat Menaker Ida Fauziyah 

menjadi sebuah tanda, perihal 

BSU 2022 jadi cair akhir Juli? 

benarkah demikian? selengkapnya 

dalam artikel ini. Akankah BSU 

2022 jadi cair akhir Juli? Mengenai 

akankah BSU 2022 jadi cair akhir 

Juli ini, belum dipastikan secara 

detail jadwal pencairannya.  

7. 22 

July 

2022 

Link Login BSU 2022 untuk 

Cek BSU BPJS 

Ketenagakerjaan, Sudah 

Cair Akhir Juli atau Belum? 

Neutral Ayo Bandung Link login BSU 2022 untuk cek BSU 

BPJS Ketenagakerjaan, apakah 

sudah Cair akhir Juli atau belum? 

Login melalui link BSU 2022 

dengan mudah hanya dengan HP 

Android, jika penasaran dengan 

dana tersebut.  

8. 22 

July 

2022 

Benarkah Pencairan BSU 

2022 di Bulan Juli? Berikut 

Cara Cek Status Penerima 

dan Syaratnya 

Neutral Ayo Bandung Simak cara cek status penerima 

dan syarat bagi para penerima 

BSU 2022. Kabar mengenai 

pencairan BSU 2022 memang 

sangat ditunggu oleh sebagian 

masyarakat khususnya calon 

penerima yakni buruh atau 

pekerja. Lalu, benarkah pencairan 

BSU 2022 di bulan Juli? Pasalnya 

sampai saat ini kabar mengenai 

pencairan BSU 2022 belum ada 

kejelasan sampai saat ini. : Link 

Login BSU 2022 untuk Cek BSU 

BPJS Ketenagakerjaan, Sudah Cair 

Akhir Juli atau Belum?. 

9. 22 

July 

2022 

Program BSU Bakal Dilanjut 

Tahun Depan? Ini 

Positive Ayo Bandung Berembus kabar bahwa program 

BSU atau BLT subsidi gaji akan 

dilanjut tahun depan yakni 2023 

mendatang. Susiwijono mengaku, 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945504/nasihat-menaker-jadi-tanda-bsu-2022-jadi-cair-akhir-juli-cek-selengkapnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945504/nasihat-menaker-jadi-tanda-bsu-2022-jadi-cair-akhir-juli-cek-selengkapnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945504/nasihat-menaker-jadi-tanda-bsu-2022-jadi-cair-akhir-juli-cek-selengkapnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945504/nasihat-menaker-jadi-tanda-bsu-2022-jadi-cair-akhir-juli-cek-selengkapnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945515/link-login-bsu-2022-untuk-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-sudah-cair-akhir-juli-atau-belum
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945515/link-login-bsu-2022-untuk-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-sudah-cair-akhir-juli-atau-belum
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945515/link-login-bsu-2022-untuk-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-sudah-cair-akhir-juli-atau-belum
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945515/link-login-bsu-2022-untuk-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-sudah-cair-akhir-juli-atau-belum
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945770/benarkah-pencairan-bsu-2022-di-bulan-juli-berikut-cara-cek-status-penerima-dan-syaratnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945770/benarkah-pencairan-bsu-2022-di-bulan-juli-berikut-cara-cek-status-penerima-dan-syaratnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945770/benarkah-pencairan-bsu-2022-di-bulan-juli-berikut-cara-cek-status-penerima-dan-syaratnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945770/benarkah-pencairan-bsu-2022-di-bulan-juli-berikut-cara-cek-status-penerima-dan-syaratnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945343/program-bsu-bakal-dilanjut-tahun-depan-ini-kepastian-terbaru-pemerintah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945343/program-bsu-bakal-dilanjut-tahun-depan-ini-kepastian-terbaru-pemerintah
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Kepastian Terbaru 

Pemerintah 

stake holder terkait menjaga 

subsidi agar tidak naik sehingga 

yang menjadi PR adalah apakah 

BSU perlu dilanjutkan tahun 

depan atau tidak?. Benarkah hal 

tersebut? cek selengkapnya di 

sini. Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian (Kemenko 

Perekonomian) dikabarkan 

sedang mempertimbangkan untuk 

melanjutkan program bantuan 

subsidi upah (BSU). 

10. 22 

July 

2022 

Kabar Baik dari Sekjen 

Kemnaker Tentang Hasil 

Pertemuan Hari Kedua G20 

EWG IV 

Positive Jawa Post National 

Network 

Perjalanan diskusi tadi sangat 

bagus, konstruktif dan masing-

masing negara cukup respek satu 

dengan yang lain," kata Sekretaris 

Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Sekjen 

Kemnaker) Anwar Sanusi seusai 

memimpin pertemuan itu secara 

virtual, Kamis (21/7) malam. 

Pertemuan keempat Kelompok 

Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 

The Fourth Employment Working 

Group (EWG) di hari kedua 

membahas draf deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan.  

11. 22 

July 

2022 

Hari Kedua G20 EWG IV, 

Masuki Pembahasan Awal 

Annex 

Neutral Pripos Memasuki hari kedua, Pertemuan 

Keempat Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan G20 The Fourth 

Employment Working Group 

(EWG), telah membahas draf 

deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan dan 

memasuki pembahasan awal 

Annex terkait pasar kerja inklusif 

dan penyandang disabilitas. 

Anwar Sanusi menjelaskan sidang 

hari kedua G20 EWG Keempat, 

fokus terkait Annex.  

12. 22 

July 

2022 

Pekerja Kena PHK Bisa 

Dapat BSU BLT Subsidi Gaji 

Neutral Ayo Surabaya BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta 

batal diterima pekerja kena PHK? 

AYOSURABAYA.COM-- Apakah 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945343/program-bsu-bakal-dilanjut-tahun-depan-ini-kepastian-terbaru-pemerintah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945343/program-bsu-bakal-dilanjut-tahun-depan-ini-kepastian-terbaru-pemerintah
http://www.jpnn.com/news/kabar-baik-dari-sekjen-kemnaker-tentang-hasil-pertemuan-hari-kedua-g20-ewg-iv
http://www.jpnn.com/news/kabar-baik-dari-sekjen-kemnaker-tentang-hasil-pertemuan-hari-kedua-g20-ewg-iv
http://www.jpnn.com/news/kabar-baik-dari-sekjen-kemnaker-tentang-hasil-pertemuan-hari-kedua-g20-ewg-iv
http://www.jpnn.com/news/kabar-baik-dari-sekjen-kemnaker-tentang-hasil-pertemuan-hari-kedua-g20-ewg-iv
http://pripos.id/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
http://pripos.id/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
http://pripos.id/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783945988/pekerja-kena-phk-bisa-dapat-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783945988/pekerja-kena-phk-bisa-dapat-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta
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via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Rp1 Juta ? 

pekerja kena PHK bisa dapat 

bantuan subsidi upah alias BSU 

BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta?. 

Kabar terkait BSU BLT subsidi gaji 

via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

Rp1 juta batal cair untuk pekerja 

kena pemutusan hubungan kerja 

alias PHK merebak di kalangan 

pekerja. Kemnterian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memberikan penjelasan terkait 

pertanyaan yang merebak di 

kalangan pekerja, mengenai 

pekerja kena PHK masih bisa 

dapat BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta 

atu tidak. 

13. 22 

July 

2022 

Pemerintah Meningkatkan 

Plafon KUR Dalam Rangka 

Mempercepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional - RADAR DEPOK 

Positive Radar Depok Pada tahun 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. Guna 

mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku 

UMKM yang unbankable dan 

terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR).  

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783945988/pekerja-kena-phk-bisa-dapat-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783945988/pekerja-kena-phk-bisa-dapat-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta
http://www.radardepok.com/2022/07/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.radardepok.com/2022/07/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.radardepok.com/2022/07/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.radardepok.com/2022/07/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.radardepok.com/2022/07/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
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14. 22 

July 

2022 

Kemnaker Perkuat 

Implementasi Satu Data 

Ketenagakerjaan Pusat dan 

Daerah 

Positive Pewartasatu.com Kementerian Ketenagakerjaan 

terus memperkuat implementasi 

kebijakan satu data 

ketenagakerjaan dengan 

melakukan koordinasi antar 

instansi ketenagakerjaan di pusat 

dan daerah. Hal tersebut 

dikemukakan Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

ketika membuka Rapat Koordinasi 

Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, 

Bali, Kamis (21/7/2022). Rakornas 

Satu Data Ketenagakerjaan 

merupakan rangkaian sinergitas 

program dan kegiatan pusat dan 

daerah, terkait implementasi Satu 

Data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan.  

15. 22 

July 

2022 

Meski Anies Baswedan 

Banding UMP DKI Jakarta, 

Belum Tentu Banyak 

Membantu 

Negative Juragananime.id Pengamat Politik dan Kebijakan 

Publik Kajian Politik Nasional Adib 

Miftahul memperkirakan, sulit 

bagi Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan untuk mendapatkan 

hasil positif dari banding ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN) terkait Upah Minimum 

Provinsi Menurut Adib, meski 

kalangan buruh mendesak Anies 

Baswedan untuk melakukan 

banding ke PTUN terkait UMP, 

kemungkinan hasilnya tidak jauh 

berbeda. Masyarakat Indonesia, 

tidak terkecuali kalangan buruh 

menurut dia sudah terbiasa 

'dimanja' dengan janji yang 

disampaikan Anis Baswedan 

terkait UMP DKI Jakarta. Untuk 

diketahui, Konfederasi Serikat 

Pekerja Indonesia (KSPI) bersama 

dengan Partai Buruh melakukan 

demonstrasi lanjut di Balaikota 

DKI Jakarta pada Rabu (20/7/22).. 

http://pewartasatu.com/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://pewartasatu.com/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://pewartasatu.com/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://pewartasatu.com/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://juragananime.id/artikel/111248/meski-anies-baswedan-banding-ump-dki-jakarta-belum-tentu-banyak-membantu
http://juragananime.id/artikel/111248/meski-anies-baswedan-banding-ump-dki-jakarta-belum-tentu-banyak-membantu
http://juragananime.id/artikel/111248/meski-anies-baswedan-banding-ump-dki-jakarta-belum-tentu-banyak-membantu
http://juragananime.id/artikel/111248/meski-anies-baswedan-banding-ump-dki-jakarta-belum-tentu-banyak-membantu
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16. 22 

July 

2022 

Pakar: Meski Anies 

Baswedan Banding UMP 

DKI Jakarta, Belum Tentu 

Banyak Membantu 

Negative Suara.com Pengamat Politik dan Kebijakan 

Publik Kajian Politik Nasional Adib 

Miftahul memperkirakan, sulit 

bagi Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan untuk mendapatkan 

hasil positif dari banding ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN) terkait Upah Minimum 

Provinsi (UMP). "Tujuan kami aksi 

ke sini adalah untuk mendukung 

Pemprov DKI, khususnya Bapak 

Anies Baswedan selaku Gubernur 

untuk melakukan upaya banding 

atas putusan PTUN terkait dengan 

UMP 2022, yang mana kita tahu, 

putusannya adalah menurunkan 

nilai UMP yang awalnya sebesar 

Rp 4.600.000 menjadi 4.500.000," 

pungkasnya.  

17. 22 

July 

2022 

Meski Anies Baswedan 

menarik UMP DKI Jakarta, 

tak lantas banyak 

membantu 

Negative Berita Viral Indonesia 

Terbaru 

Pengamat politik dan kebijakan 

publik Adib Miftahul 

memperkirakan Gubernur DKI 

Jakarta Anies Baswedan akan 

kesulitan mengajukan banding 

atas Upah Minimal Provinsi (UMP) 

ke Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN) dengan hasil positif. 

Menurut Adib, meski buruh 

mendesak Anies Baswedan untuk 

mengajukan kasasi UMP ke PTUN, 

hasilnya mungkin tidak jauh 

berbeda.  

18. 22 

July 

2022 

Cara Cek BSU 2022 Cair 

Bisa Pakai NIK KTP, Mudah 

Tinggal Klik Link Ini 

Positive Ayo Semarang Apakah Anda pekerja yang sudah 

memenuhi syarat penerima dana 

BSU 2022?. Jika Anda masih ragu 

apakah termasuk kedalam 

penerima BSU 2022 atau tidak. 

BPJS Ketenagakerjaan sudah 

menyediakan situs website yang 

bisa diakses para pekerja untuk 

mengetahui apakah termasuk 

kedalam penerima dana BSU 

2022.  

http://www.suara.com/bisnis/2022/07/22/104712/pakar-meski-anies-baswedan-banding-ump-dki-jakarta-belum-tentu-banyak-membantu
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/22/104712/pakar-meski-anies-baswedan-banding-ump-dki-jakarta-belum-tentu-banyak-membantu
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/22/104712/pakar-meski-anies-baswedan-banding-ump-dki-jakarta-belum-tentu-banyak-membantu
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/22/104712/pakar-meski-anies-baswedan-banding-ump-dki-jakarta-belum-tentu-banyak-membantu
http://jlksjfdiweslfkj.com/meski-anies-baswedan-menarik-ump-dki-jakarta-tak-lantas-banyak-membantu
http://jlksjfdiweslfkj.com/meski-anies-baswedan-menarik-ump-dki-jakarta-tak-lantas-banyak-membantu
http://jlksjfdiweslfkj.com/meski-anies-baswedan-menarik-ump-dki-jakarta-tak-lantas-banyak-membantu
http://jlksjfdiweslfkj.com/meski-anies-baswedan-menarik-ump-dki-jakarta-tak-lantas-banyak-membantu
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773946291/cara-cek-bsu-2022-cair-bisa-pakai-nik-ktp-mudah-tinggal-klik-link-ini
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773946291/cara-cek-bsu-2022-cair-bisa-pakai-nik-ktp-mudah-tinggal-klik-link-ini
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773946291/cara-cek-bsu-2022-cair-bisa-pakai-nik-ktp-mudah-tinggal-klik-link-ini
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19. 22 

July 

2022 

Info Lowongan Kerja PT 

Indofood Formasi Manajer 

Audit Internal, Berikut 

Syaratnya 

Neutral Pikiran Rakyat 

Tasikmalaya 

Kini lowongan kerja yang tersedia 

di PT Indofood Sukses Makmur 

Tbk yaitu bagian Manajer Audit 

Internal. PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk merekrut calon 

pekerja yang berpengalaman di 

posisi Audit, khususnya di bidang 

manufaktur. 10 tahun dalam 

menangani Audit, khususnya di 

perusahaan manufaktur.  

20. 22 

July 

2022 

Hari Kedua Pertemuan G20 

EWG IV, Masuki 

Pembahasan Awal Annex 

Neutral Wartapembaruan.co.id Hari Kedua Pertemuan G20 EWG 

IV, Masuki Pembahasan Awal 

Annex. Wartapembaruan.co.id, 

Jakarta ~ Memasuki hari kedua, 

Pertemuan Keempat Kelompok 

Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 

The Fourth Employment Working 

Group (EWG), telah membahas 

draf deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan dan 

memasuki pembahasan awal 

Annex terkait pasar kerja inklusif 

dan penyandang disabilitas. 

Anwar Sanusi menjelaskan sidang 

hari kedua G20 EWG Keempat, 

fokus terkait Annex. Selain itu, 

lanjut Anwar, pada sidang G20 

EWG hari ketiga, pada Jumat 

(22/7/2022), mampu 

menuntaskan pembahasan Annex 

terkait pengembangan kapasitas 

SDM untuk pertumbuhan 

produktivitas yang berkelanjutan. 

21. 22 

July 

2022 

Hari Kedua G20 EWG IV, 

Memasuki Pembahasan 

Awal Annex Terkait Pasar 

Kerja Inklusif dan 

Disabilitas 

Neutral Progresnews.info Memasuki hari kedua, Pertemuan 

Keempat Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan G20 The Fourth 

Employment Working Group 

(EWG), telah membahas draf 

deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan dan 

memasuki pembahasan awal 

Annex terkait pasar kerja inklusif 

dan penyandang disabilitas. 

Anwar Sanusi menjelaskan sidang 

http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065072460/info-lowongan-kerja-pt-indofood-formasi-manajer-audit-internal-berikut-syaratnya
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065072460/info-lowongan-kerja-pt-indofood-formasi-manajer-audit-internal-berikut-syaratnya
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065072460/info-lowongan-kerja-pt-indofood-formasi-manajer-audit-internal-berikut-syaratnya
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065072460/info-lowongan-kerja-pt-indofood-formasi-manajer-audit-internal-berikut-syaratnya
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/hari-kedua-pertemuan-g20-ewg-iv-masuki.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/hari-kedua-pertemuan-g20-ewg-iv-masuki.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/hari-kedua-pertemuan-g20-ewg-iv-masuki.html
http://progresnews.info/2022/07/22/hari-kedua-g20-ewg-iv-memasuki-pembahasan-awal-annex-terkait-pasar-kerja-inklusif-dan-disabilitas
http://progresnews.info/2022/07/22/hari-kedua-g20-ewg-iv-memasuki-pembahasan-awal-annex-terkait-pasar-kerja-inklusif-dan-disabilitas
http://progresnews.info/2022/07/22/hari-kedua-g20-ewg-iv-memasuki-pembahasan-awal-annex-terkait-pasar-kerja-inklusif-dan-disabilitas
http://progresnews.info/2022/07/22/hari-kedua-g20-ewg-iv-memasuki-pembahasan-awal-annex-terkait-pasar-kerja-inklusif-dan-disabilitas
http://progresnews.info/2022/07/22/hari-kedua-g20-ewg-iv-memasuki-pembahasan-awal-annex-terkait-pasar-kerja-inklusif-dan-disabilitas
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hari kedua G20 EWG Keempat, 

fokus terkait Annex. Anwar Sanusi 

juga berharap pada sidang G20 

EWG hari ketiga, pada Jumat 

(22/7/2022), mampu 

menuntaskan pembahasan Annex 

terkait pengembangan kapasitas 

SDM untuk pertumbuhan 

produktivitas yang berkelanjutan. 

Itu modalitas bagus sehingga kita 

mampu menyelesaikan dokumen-

dokumen Annex (tambahan 

dokumen), yang melengkapi dari 

deklrasi Menteri-Menteri 

Ketenagakerjaan, " kata Anwar 

Sanusi usai memimpin sidang 

secara virtual di Jakarta, Kamis 

(21/7/2022) malam. 

22. 22 

July 

2022 

Pemerintah Berencana 

Kembali Mencairkan Dana 

BSU Dimana Penyaluran di 

Sesuaikan Dengan 

Ketersediaan - Berita KBB 

Positive Beritakbb.com BERITA KBB- Pada 2022 

pemerintah berencana kembali 

mencairkan dana BSU Rp1 juta 

pada 2022. Dimana penyaluran 

BSU pada 2022 akan disesuaikan 

dengan ketersediaan dana 

pemerintah yang berada di 

Kementerian Keuangan 

(Kemenkeu). Nindya Putri, Sub 

Koordinator Kepesertaan Jaminan 

Sosial Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menyampaikan bahwa Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) tentang penyaluran 

Bantuan Subsisi Upah ( BSU ) pada 

2022 masih disiapkan. Selain itu, 

Nindya mengatakan kriteria 

penerima BSU 2022 tidak jauh 

berbeda dengan kriteria penerima 

pada tahun-tahun sebelumnya. 

23. 22 

July 

2022 

Pemkab Kotim Siapkan 20 

Hektare Lahan untuk 

Pembangunan UPTP 

Perpustakaan 

Positive Borneonews Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Timur (Kotim) 

menyiapkan 20 hektare lahan 

untuk pembangunan Unit 

Pelatihan Teknis Pusat (UPTP) 

http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-965072198/pemerintah-berencana-kembali-mencairkan-dana-bsu-dimana-penyaluran-di-sesuaikan-dengan-ketersediaan
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-965072198/pemerintah-berencana-kembali-mencairkan-dana-bsu-dimana-penyaluran-di-sesuaikan-dengan-ketersediaan
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-965072198/pemerintah-berencana-kembali-mencairkan-dana-bsu-dimana-penyaluran-di-sesuaikan-dengan-ketersediaan
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-965072198/pemerintah-berencana-kembali-mencairkan-dana-bsu-dimana-penyaluran-di-sesuaikan-dengan-ketersediaan
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-965072198/pemerintah-berencana-kembali-mencairkan-dana-bsu-dimana-penyaluran-di-sesuaikan-dengan-ketersediaan
http://www.borneonews.co.id/berita/271028-pemkab-kotim-siapkan-20-hektare-lahan-untuk-pembangunan-uptp-perpustakaan
http://www.borneonews.co.id/berita/271028-pemkab-kotim-siapkan-20-hektare-lahan-untuk-pembangunan-uptp-perpustakaan
http://www.borneonews.co.id/berita/271028-pemkab-kotim-siapkan-20-hektare-lahan-untuk-pembangunan-uptp-perpustakaan
http://www.borneonews.co.id/berita/271028-pemkab-kotim-siapkan-20-hektare-lahan-untuk-pembangunan-uptp-perpustakaan
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perpustakaan di Sampit. "Sudah 

kami siapkan 20 hektare lahan 

untuk pembangunan UPTP 

tersebut," ujar Bupati Kotim 

Halikinnor, Jumat, 22 Juli 2022. 

Dirinya berharap, pembangunan 

UPTP tersebut bisa benar-benar 

terwujud. Sehingga, dampaknya 

sangat besar nantinya bagi Kotim. 

24. 22 

July 

2022 

Kebut Pemulihan UMKM 

Dan Ekonomi Nasional, 

Pemerintah Dongkrak 

Plafon KUR 

Positive Indonesiatelegraph.com Pada tahun 2022, pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM, 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp 373,17 triliun. 

Berdasarkan laporan yang 

diterima Sekretariat Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi 

UMKM dari penyalur KUR, sejak 

tahun 2015 hingga 2022, juga 

terdapat 14,13 juta debitur atau 

39 persen dari total debitur yang 

telah mengakses KUR, berhasil 

naik kelas ke tingkat pembiayaan 

yang lebih tinggi. "Berhubung 

masih terdapat debitur KUR yang 

meminta relaksasi, karena 

kegiatan usahanya belum 

sepenuhnya pulih, relaksasi kredit 

UMKM diusulkan diperpanjang 

hingga April 2024," beber 

Airlangga. Untuk mengakselerasi 

perluasan akses pembiayaan KUR 

bagi pelaku UMKM yang 

unbankable dan terdampak 

pandemi, serta membantu 

pemenuhan rasio kredit UMKM 

yang ditargetkan mencapai 30 

persen dari total penyaluran 

kredit pada tahun 2024, 

pemerintah mendongkrak target 

penyaluran KUR. 

http://www.indonesiatelegraph.com/kebut-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-dongkrak-plafon-kur
http://www.indonesiatelegraph.com/kebut-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-dongkrak-plafon-kur
http://www.indonesiatelegraph.com/kebut-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-dongkrak-plafon-kur
http://www.indonesiatelegraph.com/kebut-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-dongkrak-plafon-kur
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25. 22 

July 

2022 

Kemnaker.go.id Login BSU 

2022 Sudah Cair? Cek 

Namamu Segera 

Neutral Ayo Semarang Berikut informasi terkini BSU 2022 

cair yang sangat dinanti oleh para 

penerimanya, baik dari kalangan 

pekerja ataupun buruh. 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) rencananya akan 

menyalurkan BSU 2022 kepada 

8,8 juta penerima sebesar Rp1 

juta. Pencairan BSU 2022 akan 

langsung ditransfer ke rekening 

penerima masing-masing yang 

termasuk kedalam Himpunan 

Bank Milik Negara (Himbara). 

Namun, para pekerja juga harus 

mengetahui syarat apa saja yang 

diberikan oleh Kemnaker untuk 

penerima BSU 2022. 

26. 22 

July 

2022 

Adi Arnawa Hadiri 

Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan Tahun 

2022 

Neutral Rrinews Denpasar Bupati Badung, I Nyoman Giri 

Prasta yang diwakili Sekda Badung 

Wayan Adi Arnawa menghadiri 

Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan di Trans Resort 

Bali, Seminyak, Kerobokan Bali, 

Kamis (21/7/2022). Rakornas Satu 

Data Ketenagakerjaan 

dimaksudkan untuk mengatur 

penyelenggaraan Tata Kelola Data 

Ketenagakerjaan yang dihasilkan 

oleh Instansi Pusat dan Instansi 

Daerah. Rakornas yang 

dilaksanakan pada hari Rabu-

Jumat, tanggal 20-22 Juli tahun 

2022 ini mengambil tema "Satu 

Data Ketenagakerjaan Untuk 

Mendukung Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Nasional". Dalam 

sambutannya Sekda Adi Arnawa 

mengucapkan selamat datang 

sekaligus memberikan apresiasi 

atas penyelenggaraan Rakornas 

2022 ini di Kabupaten Badung. 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773946566/kemnakergoid-login-bsu-2022-sudah-cair-cek-namamu-segera
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773946566/kemnakergoid-login-bsu-2022-sudah-cair-cek-namamu-segera
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773946566/kemnakergoid-login-bsu-2022-sudah-cair-cek-namamu-segera
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1548805/adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1548805/adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1548805/adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1548805/adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
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27. 22 

July 

2022 

Kemnaker Raih Dua 

Penghargaan di Ajang BKN 

Award 2022 

Positive Harianbhirawa.co.id Kementerian Ketenagakerjaan 

berhasil mendapatkan 2 kategori 

penghargaan pada ajang BKN 

Award 2022. "Alhamdulillah ini 

adalah sebuah penghargaan yang 

patut kita syukuri, karena 

memang ini wujud apresiasi dari 

apa yang selama ini selalu kita 

lakukan," kata Sekjen Kemnaker, 

Anwar Sanusi, Jumat (22/7/2022). 

Selain itu, Ia juga mengapresisi 

jajaran pimpinan dan pegawai 

Kemnaker yang selalu 

memberikan dedikasi terbaik bagi 

nusa dan bangsa. Anwar 

menjelaskan, penghargaan kinerja 

yang berhasil diterima tak lepas 

dari upaya Kemnaker yang 

menerapkan sistem penilaian 

kompetensi, guna mendukung 

kinerja ASN Kemnaker itu sendiri. 

28. 22 

July 

2022 

BSU 2022 Rp1 Juta Cair 

untuk 6 Kriteria Ini, Segera 

Cek Daftar Penerima di 

kemnaker.go.id 

Neutral Ayo Semarang Penerima dana BSU 2022 sebesar 

Rp1 juta bisa mengecek apakah 

bantuan subsidi upah sudah 

disalurkan Kemnaker atau belum. 

Pekerja yang masuk kedalam 

daftar calon penerima BSU 2022 

bisa langsung mengecek melalui 

situs website kemnaker.go.id. 

Selain melalui situs Kemnaker, 

penerima BSU 2022 juga bisa 

mengecek melalui situs website 

BPJS Ketenagakerjaan. Seperti 

yang sudah diketahui, 

Kementerian Ketenagakerjaan 

bersama dengan BPJS 

Ketenagakerjaan akan 

menyalurkan dana Bantuan 

Subsidi Upah 2022 sebesar Rp1 

Juta kepada pekerja yang 

memenuhi syarat. Syarat yang 

ditentukan oleh Kemnaker pada 

tahun ini, tidak jauh berbeda 

dengan tahun sebelumnya. 

http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-raih-dua-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022
http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-raih-dua-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022
http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-raih-dua-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773946954/bsu-2022-rp1-juta-cair-untuk-6-kriteria-ini-segera-cek-daftar-penerima-di-kemnakergoid
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773946954/bsu-2022-rp1-juta-cair-untuk-6-kriteria-ini-segera-cek-daftar-penerima-di-kemnakergoid
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773946954/bsu-2022-rp1-juta-cair-untuk-6-kriteria-ini-segera-cek-daftar-penerima-di-kemnakergoid
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773946954/bsu-2022-rp1-juta-cair-untuk-6-kriteria-ini-segera-cek-daftar-penerima-di-kemnakergoid
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29. 22 

July 

2022 

Aerotrans Services, Anak 

Usaha Garuda Indonesia Ini 

Tak Bayar Upah dan THR 

Karyawan Sejak 2020 

Neutral Voi Ketua Umum Serikat Pekerja 

Dirgantara, Digital, dan 

Transportasi- Federasi Serikat 

Pekerja Metal Indonesia (SPDT-

FSPMI) Iswan Abdullah 

mengungkap, bahwa PT Aerotrans 

Services Indonesia tidak 

membayarkan upah karyawan 

sejak 2020 hingga saat ini. PT 

Aerotrans Services Indonesia 

adalah anak perusahaan Garuda 

Indonesia yang bergerak di bidang 

transportasi angkutan darat, yaitu 

antarjemput karyawan dan 

karyawati Garuda Indonesia. "PT 

Aerotrans Services Indonesia sejak 

2020 sampai saat ini tidak 

membayar THR pada pekerjanya," 

katanya. Termasuk crew pesawat 

seperti pilot, co-pilot, pramugari, 

pramugara, dan seluruh 

kebutuhan transportasi darat PT. 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 

30. 22 

July 

2022 

KADIN Indonesia dan 

Kementerian PUPR Teken 

MoU Pengembangan 

Standar Kompetensi Kerja 

Neutral Media Indonesia Kerja sama itu ditandai dengan 

penandatanganan nota 

Kesepahaman dan Perjanjian 

Kerjasama antara Direktorat 

Jendral Bina Konstruksi 

Kementerian PUPR, dengan Wakil 

Ketua Umum KADIN Indonesia 

Bidang Pekerjaan Umum, 

Perumahan Rakyat dan 

Infrastruktur. "Sehingga tenaga 

kerja konstruksi yang akan 

diberikan pelatihan dan uji 

kompetensi dengan menggunakan 

standar kompetensi tersebut akan 

dapat diserap dengan baik oleh 

dunia industri," kata Dewi di 

kantor KADIN Indonesia, Jakarta. 

Senada, Wakil Ketua Umum 

KADIN Indonesia Bidang 

infrastruktur PUPR Insannul Kamil 

memastikan selain dukungan 

penyusunan standar kompetensi, 

http://voi.id/ekonomi/193191/aerotrans-services-anak-usaha-garuda-indonesia-ini-tak-bayar-upah-dan-thr-karyawan-sejak-2020
http://voi.id/ekonomi/193191/aerotrans-services-anak-usaha-garuda-indonesia-ini-tak-bayar-upah-dan-thr-karyawan-sejak-2020
http://voi.id/ekonomi/193191/aerotrans-services-anak-usaha-garuda-indonesia-ini-tak-bayar-upah-dan-thr-karyawan-sejak-2020
http://voi.id/ekonomi/193191/aerotrans-services-anak-usaha-garuda-indonesia-ini-tak-bayar-upah-dan-thr-karyawan-sejak-2020
http://mediaindonesia.com/ekonomi/508678/kadin-indonesia-dan-kementerian-pupr-teken-mou-pengembangan-standar-kompetensi-kerja
http://mediaindonesia.com/ekonomi/508678/kadin-indonesia-dan-kementerian-pupr-teken-mou-pengembangan-standar-kompetensi-kerja
http://mediaindonesia.com/ekonomi/508678/kadin-indonesia-dan-kementerian-pupr-teken-mou-pengembangan-standar-kompetensi-kerja
http://mediaindonesia.com/ekonomi/508678/kadin-indonesia-dan-kementerian-pupr-teken-mou-pengembangan-standar-kompetensi-kerja
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pihaknya juga akan berpartisipasi 

dalam pemenuhan kebutuhan 

pembiayaan penyusunan standar 

kompetensi kerja konstruksi. 

KADIN Indonesia berharap, 

seluruh kebutuhan akan standar 

kompetensi kerja di sektor 

konstruksi dapat dipenuhi dengan 

segera. 

31. 22 

July 

2022 

Perdana SKW Bersertifikat 

BNSP Dilaksanakan di TUK 

SPI 

Positive Mediahumaspolri.com Untuk Provinsi Riau, TUK SPI satu-

satunya tempat melaksanakan 

SKW bersertifikat BNSP," ucapnya. 

" Iya, 2 (dua) orang kita yang 

diberi surat tugas dari LSP Pers 

Indonesia untuk melaksanakan 

asement SKW di TUK SPI," 

pungkasnya. Setelah melalui 

proses yang cukup panjang, 

akhirnya Sertifikasi Kompetensi 

Wartawan bersertifikat Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 

di Provinsi Riau, Terlaksana. 

Bertempat di Aula Eks. 

32. 22 

July 

2022 

Kemnaker Rencanakan 

Bangun BLK di Kotim, Ini 

Opsi Lokasinya - Intim 

News 

Neutral Intimnews.com Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) Republik Indonesia 

berencana membangun Unit 

Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) 

Balai Latihan Kerja (BLK) di 

Kabupaten Kotawaringin Timur 

(Kotim). Adapun opsi lokasi 

dibangunnya BLK itu yakni di Jalan 

Jenderal Sudirman KM 16 dan KM 

5 kawasan Dinas Ketahanan 

Pangan dan ketiga adalah UPTD 

BLK Kotim di Jalan HM Arsyad. 

Sejumlah opsi lokasi telah disurvei 

guna memastikan tempat 

pembangunan nantinya. Sejumlah 

petinggi kementerian seperti 

Dirjen Binalavotas Budi Hartawan, 

Direktur Bina Lembaga dan 

Pelatihan Kementerian Tenaga 

Kerja RI Agung Nur Rahmad dan 

Staf Khusus Menaker Caswiyono 

http://www.mediahumaspolri.com/perdana-skw-bersertifikat-bnsp-dilaksanakan-di-tuk-spi
http://www.mediahumaspolri.com/perdana-skw-bersertifikat-bnsp-dilaksanakan-di-tuk-spi
http://www.mediahumaspolri.com/perdana-skw-bersertifikat-bnsp-dilaksanakan-di-tuk-spi
http://www.intimnews.com/kemnaker-rencanakan-bangun-blk-di-kotim-ini-opsi-lokasinya
http://www.intimnews.com/kemnaker-rencanakan-bangun-blk-di-kotim-ini-opsi-lokasinya
http://www.intimnews.com/kemnaker-rencanakan-bangun-blk-di-kotim-ini-opsi-lokasinya
http://www.intimnews.com/kemnaker-rencanakan-bangun-blk-di-kotim-ini-opsi-lokasinya
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Rusydie Cakrawangsa melakukan 

survei pada tiga lokasi di Sampit. 

33. 22 

July 

2022 

Pengumuman Kartu 

Prakerja Gelombang 37 

Dirilis Hari Ini, Begini Cara 

Cek Hasilnya Jika Tak Dapat 

SMS 

Neutral Tribun News Jakarta Hari yang ditunggu-tunggu telah 

tiba, pengumuman Kartu Prakerja 

gelombang 37 dirilis pada Jumat, 

(22/7/2022). Hasil seleksi Kartu 

Prakerja gelombang 37 telah 

diumumkan, segera cek hasilnya 

via dashboard atau SMS. 

Informasi tersebut diketahui 

melalui akun Instagram resmi 

@prakerja.go.id.   

34. 22 

July 

2022 

Penyebab BSU 2022 Gagal 

Cair kepada Pekerja, Simak 

Penjelasan Lengkap dan 

Besaran Dana yang 

Disalurkan 

Positive Pikiran Rakyat Depok Informasi mengenai penyebab 

BSU 2022 gagal cair, serta 

penjelasan lengkap dan besaran 

dana yang disalurkan, tersedia 

dalam artikel ini. Pemerintah yang 

bekerja sama dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia (Kemnaker), 

kabarnya akan segera kembali 

menyalurkan dana bansos BSU 

2022. Penyaluran dana BSU 2022 

ini, akan menyasar kepada sekitar 

8,8 juta pekerja atau buruh, yang 

memiliki gaji di bawah Rp3,5 Juta. 

Namun, hingga saat ini masih 

belum diketahui, tanggal resmi 

terkait dengan penyaluran dana 

BSU 2022 dari pemerintah dan 

Kemnaker. 

35. 22 

July 

2022 

Kementerian 

Ketenagakerjaan Gelar 

Talent Scouting Generasi 

Milenial di Surabaya 

Neutral Surya Kementerian Ketenagakerjaan 

mencoba memfasilitasi keinginan 

generasi Milenial melalui program 

Talent Scouting, Hotel Royal Tulip, 

Kota Surabaya. "Talent Scouting di 

Surabaya menghadirkan berbagai 

macam perusahaan dan pekerjaan 

milenial," ujarnya, Jumat 

(22/7/2022). Direktur Bina 

Penempatan Tenaga Kerja Dalam 

Negeri Kementerian 

Ketenagakerjaan (PTKDN 

Kemnaker), Nora Kartika 

http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/22/pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-37-dirilis-hari-ini-begini-cara-cek-hasilnya-jika-tak-dapat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/22/pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-37-dirilis-hari-ini-begini-cara-cek-hasilnya-jika-tak-dapat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/22/pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-37-dirilis-hari-ini-begini-cara-cek-hasilnya-jika-tak-dapat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/22/pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-37-dirilis-hari-ini-begini-cara-cek-hasilnya-jika-tak-dapat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/22/pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-37-dirilis-hari-ini-begini-cara-cek-hasilnya-jika-tak-dapat-sms
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095073172/penyebab-bsu-2022-gagal-cair-kepada-pekerja-simak-penjelasan-lengkap-dan-besaran-dana-yang-disalurkan
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095073172/penyebab-bsu-2022-gagal-cair-kepada-pekerja-simak-penjelasan-lengkap-dan-besaran-dana-yang-disalurkan
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095073172/penyebab-bsu-2022-gagal-cair-kepada-pekerja-simak-penjelasan-lengkap-dan-besaran-dana-yang-disalurkan
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095073172/penyebab-bsu-2022-gagal-cair-kepada-pekerja-simak-penjelasan-lengkap-dan-besaran-dana-yang-disalurkan
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095073172/penyebab-bsu-2022-gagal-cair-kepada-pekerja-simak-penjelasan-lengkap-dan-besaran-dana-yang-disalurkan
http://surabaya.tribunnews.com/2022/07/22/kementerian-ketenagakerjaan-gelar-talent-scouting-generasi-milenial-di-surabaya
http://surabaya.tribunnews.com/2022/07/22/kementerian-ketenagakerjaan-gelar-talent-scouting-generasi-milenial-di-surabaya
http://surabaya.tribunnews.com/2022/07/22/kementerian-ketenagakerjaan-gelar-talent-scouting-generasi-milenial-di-surabaya
http://surabaya.tribunnews.com/2022/07/22/kementerian-ketenagakerjaan-gelar-talent-scouting-generasi-milenial-di-surabaya
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Setyaningrum mengatakan, acara 

ini diadakan oleh Talenthub 

Indonesia bekerja sama dengan 

Direktorat Bina Penempatan 

Tenaga Kerja Dalam Negeri, 

Kementerian Ketenagakerjaan 

serta Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. 

Kemudian PT AKO Pangan 

Sejahtera, PT Vasa Sukses 

Mandiri, PT Ruang Raya Indonesia 

(Ruang Guru), PT JNE Express 

Surabaya, PT Vitapharm Tbk, PT 

Ternaknesia Farm Innovation, PT 

Kosmetika Global Indonesia (MS 

Glow), PT Kaya Kreasi Nusantara, 

PT Ska Nusantara Indonesia 

(Cineverse) dan PT Media 

Nusantara Konsultindo. 

36. 22 

July 

2022 

Kementerian 

Ketenagakerjaan Gelar 

Talent Scouting Generasi 

Milenial di Surabaya - 

Harian-Nasional.com 

Neutral Hariannasional.com SURYA.CO.ID, SURABAYA- 

Kementerian Ketenagakerjaan 

mencoba memfasilitasi keinginan 

generasi Milenial melalui program 

Talent Scouting, Hotel Royal Tulip, 

Kota Surabaya. "Talent Scouting di 

Surabaya menghadirkan berbagai 

macam perusahaan dan pekerjaan 

milenial," ujarnya, Jumat 

(22/7/2022). Kemudian PT AKO 

Pangan Sejahtera, PT Vasa Sukses 

Mandiri, PT Ruang Raya Indonesia 

(Ruang Guru), PT JNE Express 

Surabaya, PT Vitapharm Tbk, PT 

Ternaknesia Farm Innovation, PT 

Kosmetika Global Indonesia (MS 

Glow), PT Kaya Kreasi Nusantara, 

PT Ska Nusantara Indonesia 

(Cineverse) dan PT Media 

Nusantara Konsultindo. Pihaknya 

juga akan menggelar Job Fair 

Online dan Offline pada 6-11 

September 2022, di Mall Grand 

City Surabaya "Ke depan kami 

akan menggelar event Job fair, 

http://harian-nasional.com/ekonomi/kementerian-ketenagakerjaan-gelar-talent-scouting-generasi-milenial-di-surabaya
http://harian-nasional.com/ekonomi/kementerian-ketenagakerjaan-gelar-talent-scouting-generasi-milenial-di-surabaya
http://harian-nasional.com/ekonomi/kementerian-ketenagakerjaan-gelar-talent-scouting-generasi-milenial-di-surabaya
http://harian-nasional.com/ekonomi/kementerian-ketenagakerjaan-gelar-talent-scouting-generasi-milenial-di-surabaya
http://harian-nasional.com/ekonomi/kementerian-ketenagakerjaan-gelar-talent-scouting-generasi-milenial-di-surabaya
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untuk memfasilitasi para pencari 

kerja di Provinsi Jawa Timur. 

37. 22 

July 

2022 

Kemnaker Raih Dua 

Penghargaan di Ajang BKN 

Award 2022 

Positive Infopublik.id Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) berhasil mendapatkan 

dua kategori penghargaan pada 

ajang Badan Kepegawaian 

Nasional (BKN) Award 2022. "Itu 

adalah sebuah penghargaan yang 

patut kita syukuri, karena 

memang itu wujud apresiasi dari 

apa yang selama ini selalu kita 

lakukan," kata Sekjen Kemnaker, 

Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers 

Biro Humas Kemnaker, Jumat 

(22/7/2022). Selain itu, Ia juga 

mengapresisi jajaran pimpinan 

dan pegawai Kemnaker yang 

selalu memberikan dedikasi 

terbaik bagi nusa dan bangsa. 

Anwar menjelaskan, penghargaan 

kinerja yang berhasil diterima tak 

lepas dari upaya Kemnaker yang 

menerapkan sistem penilaian 

kompetensi, guna mendukung 

kinerja ASN Kemnaker itu sendiri. 

38. 22 

July 

2022 

Wakil Ketua Komisi lV 

Dampingi Disnakertrans 

Bertemu Gubernur Jambi 

Neutral Tribun News Jambi Wakil Ketua Komisi lV DPRD 

Provinsi Jambi Supriyanto 

dampingi Dinas Ketenagakerjaan 

dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

Jambi bertemu dengan Gubernur 

Jambi. Pertemuan itu 

dilaksanakan di rumah Dinas 

Gubernur Jambi, dalam 

pertemuan itu juga terlihat 

dihadiri Kepala Lapas Perempuan 

Jambi. "Iya pak Supriyanto wakil 

Ketua Komisi lV mendampingi 

kementerian tenaga kerja dan 

Dinas tenaga kerja menghadap 

gubernur," kata Hefni. Dalam 

pertemuan itu mereka membahas 

berbagai persoalan 

ketenagakerjaan di Jambi. 

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/651667/kemnaker-raih-dua-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/651667/kemnaker-raih-dua-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/651667/kemnaker-raih-dua-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022
http://jambi.tribunnews.com/2022/07/22/wakil-ketua-komisi-lv-dampingi-disnakertrans-bertemu-gubernur-jambi
http://jambi.tribunnews.com/2022/07/22/wakil-ketua-komisi-lv-dampingi-disnakertrans-bertemu-gubernur-jambi
http://jambi.tribunnews.com/2022/07/22/wakil-ketua-komisi-lv-dampingi-disnakertrans-bertemu-gubernur-jambi
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39. 22 

July 

2022 

BSU 2022 Kemnaker.go.id 

Login Kapan Cair? Simak 

Cara Cek Bantuan Subsidi 

Upah 2022 

Positive Ayo Semarang Baca artikel ini sampai habis untuk 

mendapatkan info terkini BSU 

2022 cair yang sangat dinanti oleh 

para penerimanya, baik dari 

kalangan pekerja ataupun buruh. 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) rencananya akan 

menyalurkan BSU 2022 kepada 

8,8 juta penerima sebesar Rp1 

juta. Pencairan BSU 2022 akan 

langsung ditransfer ke rekening 

penerima masing-masing yang 

termasuk kedalam Himpunan 

Bank Milik Negara (Himbara). 

Namun, para pekerja juga harus 

mengetahui syarat apa saja yang 

diberikan oleh Kemnaker untuk 

penerima BSU 2022. 

40. 22 

July 

2022 

Edwar Heppy Hadiri 

Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan 

Neutral Berandang.com Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Provinsi Bengkulu, 

Edwar Heppy S.Sos Menghadiri 

Rapat koordinasi Nasional 

(Rakornas), Ketenagakerjaan terus 

memperkuat implementasi 

kebijakan satu data 

ketenagakerjaan dengan 

melakukan koordinasi antar 

instansi ketenagakerjaan di pusat 

dan daerah. Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan merupakan 

rangkaian sinergitas program dan 

kegiatan pusat dan daerah, terkait 

implementasi Satu Data Indonesia 

di bidang ketenagakerjaan. Edwar 

Heppy, Kadis Nakertrans Provinsi 

Bengkulu mengatakan, "Rakornas 

ini juga memperkenalkan aplikasi 

Portal Satu Data Ketenagakerjaan 

dan SMData, sebagai aplikasi 

pendukung satu data 

ketenagakerjaan yang dapat 

dimanfaatkan pusat dan daerah 

untuk mempercepat 

implementasi satu data 

ketenagakerjaan." ujarnya saat 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773947297/bsu-2022-kemnakergoid-login-kapan-cair-simak-cara-cek-bantuan-subsidi-upah-2022
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773947297/bsu-2022-kemnakergoid-login-kapan-cair-simak-cara-cek-bantuan-subsidi-upah-2022
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773947297/bsu-2022-kemnakergoid-login-kapan-cair-simak-cara-cek-bantuan-subsidi-upah-2022
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773947297/bsu-2022-kemnakergoid-login-kapan-cair-simak-cara-cek-bantuan-subsidi-upah-2022
http://www.berandang.com/news/birokrasi/edwar-heppy-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan
http://www.berandang.com/news/birokrasi/edwar-heppy-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan
http://www.berandang.com/news/birokrasi/edwar-heppy-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan
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dimintai keterangan. Lebih lanjut 

dikatan Edwar Heppy, reformasi 

tata kelola data ketenagakerjaan 

melalui kebijakan satu data 

ketenagakerjaan menjadi hal 

fundamental mewujudkan 

ketersediaan data 

ketenagakerjaan. 

41. 22 

July 

2022 

Siap-siap! Kemnaker akan 

Cairkan BSU 2022 Rp1 Juta 

ke Rekening Pekerja 

dengan Kategori Ini 

Neutral Ayo Bandung Simak kategori pekerja yang akan 

dapat BSU 2022 Rp1 juta dari 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker). Pencairan BSU 2022 

hingga kini masih dinanti banyak 

pihak terutama para pekerja dan 

buruh. Namun, banyak pekerja 

yang kemudian mempertanyakan 

apakah BSU 2022 jadi dicairkan 

atau tidak. Pasalnya, BSU 2022 

yang dijanjikan cair bulan April 

belum disalurkan hingga akhir Juli 

ini. : Benarkah Pencairan BSU 

2022 di Bulan Juli? 

42. 22 

July 

2022 

BPJAMSOSTEK Optimalisasi 

Pemanfaatan Program JKP 

Positive Rrinews Denpasar BPJS Ketenagakerjaan Wilayah 

Bali, Nusa Tenggara, dan Papua 

(Banuspa) menggelar Focus Group 

Disscusion (FGD) Program JKP 

bertajuk "PHK? Program JKP 

(Jaminan Kehilangan Pekerjaan) 

merupakan amanat dari Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja. Deputi 

Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah 

Banuspa, Kuncoro Budi Winarno 

mengatakan, JKP melengkapi 

seluruh program yang dimiliki 

BPJS Ketenagakerjaan. Ia 

memastikan, tambahan manfaat 

JKP tidak diikuti dengan 

penambahan iuran peserta. 

43. 22 

July 

2022 

Pembukaan Kartu Prakerja 

Gelombang 38 Dibuka 

Besok? Siap-siap dan Catat 

Cara agar Lolos Seleksi! 

Positive Ayo Bandung Pembukaan Kartu Prakerja 

Gelombang 38 dibuka besok 

Sabtu? Sebelum mengetahui 

jadwal gelombang 38 dibuka, 

simak terlebih dahulu syarat bagi 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793947373/siap-siap-kemnaker-akan-cairkan-bsu-2022-rp1-juta-ke-rekening-pekerja-dengan-kategori-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793947373/siap-siap-kemnaker-akan-cairkan-bsu-2022-rp1-juta-ke-rekening-pekerja-dengan-kategori-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793947373/siap-siap-kemnaker-akan-cairkan-bsu-2022-rp1-juta-ke-rekening-pekerja-dengan-kategori-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793947373/siap-siap-kemnaker-akan-cairkan-bsu-2022-rp1-juta-ke-rekening-pekerja-dengan-kategori-ini
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1548312/bpjamsostek-optimalisasi-pemanfaatan-program-jkp
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1548312/bpjamsostek-optimalisasi-pemanfaatan-program-jkp
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793947909/pembukaan-kartu-prakerja-gelombang-38-dibuka-besok-siap-siap-dan-catat-cara-agar-lolos-seleksi
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793947909/pembukaan-kartu-prakerja-gelombang-38-dibuka-besok-siap-siap-dan-catat-cara-agar-lolos-seleksi
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793947909/pembukaan-kartu-prakerja-gelombang-38-dibuka-besok-siap-siap-dan-catat-cara-agar-lolos-seleksi
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793947909/pembukaan-kartu-prakerja-gelombang-38-dibuka-besok-siap-siap-dan-catat-cara-agar-lolos-seleksi
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yang belum pernah mendaftar 

Kartu Prakerja. : Siap-siap! Siap-

siap! Catat tips lolos seleksinya di 

sini. 

44. 22 

July 

2022 

Kadin dan PUPR Sepakati 

Pengembangan Standar 

Kompetensi Kerja 

Konstruksi 

Positive Bisnis Indonesia Kamar Dagang dan Industri 

Indonesia ( Kadin) bekerja sama 

dengan Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR) dalam pengembangan 

standar kompetensi kerja yang 

akan menjadi acuan 

penyelenggaraan pelatihan dan 

sertifikasi kompetensi kerja di 

sektor konstruksi. Kerja sama ini 

ditandai dengan 

penandatanganan nota 

Kesepahaman dan Perjanjian 

Kerjasama antara Direktorat 

Jendral Bina Konstruksi 

Kementerian PUPR, dengan Wakil 

Ketua Umum Kadin Bidang 

Pekerjaan Umum, Perumahan 

Rakyat, dan Infrastruktur. 

"Sehingga tenaga kerja konstruksi 

yang akan diberikan pelatihan dan 

uji kompetensi dengan 

menggunakan standar 

kompetensi tersebut akan dapat 

diserap dengan baik oleh dunia 

industri," kata Dewi di kantor 

Kadin, Jakarta, Kamis (21/7/2022). 

Senada, Wakil Ketua Umum 

KADIN Indonesia Bidang 

infrastruktur PUPR Insannul Kamil 

memastikan selain dukungan 

penyusunan standar kompetensi, 

pihaknya juga akan berpartisipasi 

dalam pemenuhan kebutuhan 

pembiayaan penyusunan standar 

kompetensi kerja konstruksi. 

45. 22 

July 

2022 

Kemlu Tegaskan Indonesia 

Tak Pernah Setujui Sistem 

Maid Online Malaysia 

Negative Kompas Tv JAKARTA, KOMPAS.TV- 

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) 

menegaskan, pemerintah 

Indonesia tidak pernah 

http://ekonomi.bisnis.com/read/20220722/45/1558054/kadin-dan-pupr-sepakati-pengembangan-standar-kompetensi-kerja-konstruksi
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220722/45/1558054/kadin-dan-pupr-sepakati-pengembangan-standar-kompetensi-kerja-konstruksi
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220722/45/1558054/kadin-dan-pupr-sepakati-pengembangan-standar-kompetensi-kerja-konstruksi
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220722/45/1558054/kadin-dan-pupr-sepakati-pengembangan-standar-kompetensi-kerja-konstruksi
http://www.kompas.tv/article/311796/kemlu-tegaskan-indonesia-tak-pernah-setujui-sistem-maid-online-malaysia
http://www.kompas.tv/article/311796/kemlu-tegaskan-indonesia-tak-pernah-setujui-sistem-maid-online-malaysia
http://www.kompas.tv/article/311796/kemlu-tegaskan-indonesia-tak-pernah-setujui-sistem-maid-online-malaysia
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menyetujui sistem maid online 

(SMO) Malaysia. Sistem tersebut 

sebelumnya diberlakukan 

Malaysia untuk merekrut pekerja 

migran Indonesia (PMI) atau 

tenaga kerja Indonesia (TKI). 

Direktur Perlindungan WNI dan 

Badan Hukum Indonesia (BHI) 

Kemlu RI Judha Nugraha 

mengatakan, pernyataan pihak 

Malaysia yang menyebut bahwa 

Indonesia telah sepakat untuk 

mengintegrasikan one channel 

system (OCS) dengan SMO, adalah 

tidak benar. "Keberatan dari 

Indonesia mengenai 

dilanjutkannya sistem maid online 

mengenai mekanisme perekrutan 

PMI ke Malaysia karena hal 

tersebut akan membuat one 

channel system yang baru tiga 

bulan disepakati kedua negara, 

menjadi tidak efektif," tutur 

Judha, Kamis (21/7/2022), seperti 

dikutip dari Antara. 

46. 22 

July 

2022 

BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 

Cair? Cek Daftar Penerima 

di Sini Sekarang! - Ayo 

Indonesia 

Neutral Ayoindonesia.com AYOINDONESIA.COM- Berikut 

akan dibahas BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 sudah cair 

? silakan cek daftar penerima. BSU 

BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 

atau disebut juga bantuan 

langsung tunai ( BLT ) subsidi gaji 

Rp1 juta ini merupakan program 

bantuan pemerintah melalui 

Kemnaker via BPJS 

Ketenagakerjaan. Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

atau BPJS Ketenagakerjaan 

menjadi mitra Kemnaker sebagai 

penyedia data pekerja dalam 

proses penyaluran dana BSU BLT 

subsidi gaji 2022 Rp1 juta. Tanda 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 cair Rp1 

Juta dapat dilakukan pengecekan 

http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013948520/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-cek-daftar-penerima-di-sini-sekarang
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013948520/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-cek-daftar-penerima-di-sini-sekarang
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013948520/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-cek-daftar-penerima-di-sini-sekarang
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013948520/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-cek-daftar-penerima-di-sini-sekarang
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013948520/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-cek-daftar-penerima-di-sini-sekarang
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pada salso rekening Bank Himbara 

atau Himpunan Bank Milik 

Negara. 

47. 22 

July 

2022 

Raih 2 Penghargaan di 

Ajang BKN Award 2022, 

Sekjen Kemnaker 

Mengapresisi Jajaran 

Pimpinan dan Pegawai 

Kemnaker 

Positive Wartapembaruan.co.id Raih 2 Penghargaan di Ajang BKN 

Award 2022, Sekjen Kemnaker 

Mengapresisi Jajaran Pimpinan 

dan Pegawai Kemnaker. Jakarta, 

Wartapembaruan.co.id- 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) berhasil mendapatkan 

2 kategori penghargaan pada 

ajang BKN Award 2022. 

Penghargaan pertama adalah 

peringkat ke-4 terbaik Penilaian 

Kinerja, dan kedua adalah 

peringkat 4 terbaik Implementasi 

Manajemen ASN. "Alhamdulillah 

ini adalah sebuah penghargaan 

yang patut kita syukuri, karena 

memang ini wujud apresiasi dari 

apa yang selama ini selalu kita 

lakukan," kata Sekjen Kemnaker, 

Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers 

Biro Humas Kemnaker, Jumat 

(22/7/2022). 

48. 22 

July 

2022 

Hari II G20 EWG IV, Dorong 

Keterlibatan Penyandang 

Disabilitas Di Dalam Pasar 

Kerja 

Neutral Liputan.co.id "Hari ini kita menyelesaikan 

deklarasi Menaker G20. Anwar 

menjelaskan, sidang hari kedua 

G20 EWG Keempat, fokus terkait 

Annex. Di akhir bahasan deklarasi 

kata Anwar Sanusi, setiap negara 

G20 akan menyepakati dalam 

pertemuan-pertemuan G20 

mendatang, untuk melaporkan 

inisiatif kebijakan yang dilakukan 

dalam mendorong pasar kerja 

yang terbuka untuk para 

penyandang disabilitas. Anwar 

Sanusi juga berharap pada sidang 

G20 EWG hari ketiga, pada Jumat 

(22/7/2022), mampu 

menuntaskan pembahasan Annex 

terkait pengembangan kapasitas 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award.html
http://liputan.co.id/2022/07/hari-ii-g20-ewg-iv-dorong-keterlibatan-penyandang-disabilitas-di-dalam-pasar-kerja
http://liputan.co.id/2022/07/hari-ii-g20-ewg-iv-dorong-keterlibatan-penyandang-disabilitas-di-dalam-pasar-kerja
http://liputan.co.id/2022/07/hari-ii-g20-ewg-iv-dorong-keterlibatan-penyandang-disabilitas-di-dalam-pasar-kerja
http://liputan.co.id/2022/07/hari-ii-g20-ewg-iv-dorong-keterlibatan-penyandang-disabilitas-di-dalam-pasar-kerja
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SDM untuk pertumbuhan 

produktivitas yang berkelanjutan. 

49. 22 

July 

2022 

BSU BLT Subsidi Gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 

Rp1 Juta Cair ke Rekening 

Pekerja Tertentu 

Positive Ayo Surabaya Kabar bantuan subsidi upah atau 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta 

cair khusus ke rekening pekerja 

dengan kategori tertentu. Simak 

kategori pekerja yang akan dapat 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta 

dalam artikel ini. Sebelum 

mengetahui lebih lanjut kategori 

pekerja yang dimaksud, 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) telah memastikan 

pencairan BSU BLT subsidi gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 

juta. Melalui sejumlah 

peryataannya, Kemnaker akan 

menyalurkan BSU BLT subsidi gaji 

via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

Rp1 juta Rp8,8 triliun kepada 8,8 

juta pekerja penerima upah. 

50. 22 

July 

2022 

APPMI: PMI yang Bisa ke 

Malaysia Hanya yang 

Masuk Sistem 

Neutral Lombokpost Pengiriman pekerja migran 

Indonesia (PMI) ke Malaysia 

ditahan sementara. Artinya, 

Pemerintah Indonesia melalui 

dubes RI di Malaysia menahan 

(hold-red) sementara. Penahanan 

sementara ini dilakukan agar MoU 

yang ditandatangani antara 

Pemerintah Indonesia dan 

Pemerintah Malaysia berjalan 

dengan baik serta ditaati. "Salah 

satu yang tidak ditaati oleh 

Pemerintah Malaysia yakni masih 

ada agen atau pengguna di 

Malaysia itu masih menerima TKI 

Ilegal. 

51. 22 

July 

2022 

KADIN Indonesia Gandeng 

PUPR Teken Terkait 

Pengembangan Standar 

Kompetensi Kerja 

Neutral Republika Kerja sama ini ditandai dengan 

penandatanganan nota 

Kesepahaman dan Perjanjian 

Kerja sama antara Direktorat 

Jendral Bina Konstruksi 

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783948695/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-pekerja-tertentu
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783948695/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-pekerja-tertentu
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783948695/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-pekerja-tertentu
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783948695/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-pekerja-tertentu
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/22/07/2022/appmi-pmi-yang-bisa-ke-malaysia-hanya-yang-masuk-sistem
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/22/07/2022/appmi-pmi-yang-bisa-ke-malaysia-hanya-yang-masuk-sistem
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/22/07/2022/appmi-pmi-yang-bisa-ke-malaysia-hanya-yang-masuk-sistem
http://www.republika.co.id/berita/rff2dt349/kadin-indonesia-gandeng-pupr-teken-terkait-pengembangan-standar-kompetensi-kerja
http://www.republika.co.id/berita/rff2dt349/kadin-indonesia-gandeng-pupr-teken-terkait-pengembangan-standar-kompetensi-kerja
http://www.republika.co.id/berita/rff2dt349/kadin-indonesia-gandeng-pupr-teken-terkait-pengembangan-standar-kompetensi-kerja
http://www.republika.co.id/berita/rff2dt349/kadin-indonesia-gandeng-pupr-teken-terkait-pengembangan-standar-kompetensi-kerja
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Kementerian PUPR, dengan Wakil 

Ketua Umum KADIN Indonesia 

Bidang Pekerjaan Umum, 

Perumahan Rakyat dan 

Infrastruktur.. "Sehingga tenaga 

kerja konstruksi yang akan 

diberikan pelatihan dan uji 

kompetensi dengan menggunakan 

standar kompetensi tersebut akan 

dapat diserap dengan baik oleh 

dunia industri," kata Dewi di 

kantor KADIN Indonesia, Jakarta, 

Kamis (21/7/2022). Senada, Wakil 

Ketua Umum KADIN Indonesia 

Bidang infrastruktur PUPR 

Insannul Kamil memastikan, selain 

dukungan penyusunan standar 

kompetensi, pihaknya juga akan 

berpartisipasi dalam pemenuhan 

kebutuhan pembiayaan 

penyusunan standar kompetensi 

kerja konstruksi. KADIN Indonesia 

berharap, seluruh kebutuhan akan 

standar kompetensi kerja di 

sektor konstruksi dapat dipenuhi 

dengan segera. 

52. 22 

July 

2022 

KADIN Indonesia Gandeng 

PUPR Teken Terkait 

Pengembangan Standar 

Kompetensi Kerja 

Neutral Harian Aceh Kerja sama ini ditandai dengan 

penandatanganan nota 

Kesepahaman dan Perjanjian 

Kerja sama antara Direktorat 

Jendral Bina Konstruksi 

Kementerian PUPR, dengan Wakil 

Ketua Umum KADIN Indonesia 

Bidang Pekerjaan Umum, 

Perumahan Rakyat dan 

Infrastruktur. "Sehingga tenaga 

kerja konstruksi yang akan 

diberikan pelatihan dan uji 

kompetensi dengan menggunakan 

standar kompetensi tersebut akan 

dapat diserap dengan baik oleh 

dunia industri," kata Dewi di 

kantor KADIN Indonesia, Jakarta, 

Kamis (21/7/2022). Senada, Wakil 

Ketua Umum KADIN Indonesia 

http://www.harianaceh.co.id/2022/07/22/kadin-indonesia-gandeng-pupr-teken-terkait-pengembangan-standar-kompetensi-kerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/22/kadin-indonesia-gandeng-pupr-teken-terkait-pengembangan-standar-kompetensi-kerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/22/kadin-indonesia-gandeng-pupr-teken-terkait-pengembangan-standar-kompetensi-kerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/22/kadin-indonesia-gandeng-pupr-teken-terkait-pengembangan-standar-kompetensi-kerja
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Bidang infrastruktur PUPR 

Insannul Kamil memastikan, selain 

dukungan penyusunan standar 

kompetensi, pihaknya juga akan 

berpartisipasi dalam pemenuhan 

kebutuhan pembiayaan 

penyusunan standar kompetensi 

kerja konstruksi. KADIN Indonesia 

berharap, seluruh kebutuhan akan 

standar kompetensi kerja di 

sektor konstruksi dapat dipenuhi 

dengan segera. 

53. 22 

July 

2022 

KADIN Indonesia Gandeng 

PUPR Teken Terkait 

Pengembangan Standar 

Kompetensi Kerja 

Neutral Republika Kerja sama ini ditandai dengan 

penandatanganan nota 

Kesepahaman dan Perjanjian 

Kerja sama antara Direktorat 

Jendral Bina Konstruksi 

Kementerian PUPR, dengan Wakil 

Ketua Umum KADIN Indonesia 

Bidang Pekerjaan Umum, 

Perumahan Rakyat dan 

Infrastruktur.. "Sehingga tenaga 

kerja konstruksi yang akan 

diberikan pelatihan dan uji 

kompetensi dengan menggunakan 

standar kompetensi tersebut akan 

dapat diserap dengan baik oleh 

dunia industri," kata Dewi di 

kantor KADIN Indonesia, Jakarta, 

Kamis (21/7/2022). Senada, Wakil 

Ketua Umum KADIN Indonesia 

Bidang infrastruktur PUPR 

Insannul Kamil memastikan, selain 

dukungan penyusunan standar 

kompetensi, pihaknya juga akan 

berpartisipasi dalam pemenuhan 

kebutuhan pembiayaan 

penyusunan standar kompetensi 

kerja konstruksi. KADIN Indonesia 

berharap, seluruh kebutuhan akan 

standar kompetensi kerja di 

sektor konstruksi dapat dipenuhi 

dengan segera. 

http://republika.co.id/berita/rff2dt349/kadin-indonesia-gandeng-pupr-teken-terkait-pengembangan-standar-kompetensi-kerja
http://republika.co.id/berita/rff2dt349/kadin-indonesia-gandeng-pupr-teken-terkait-pengembangan-standar-kompetensi-kerja
http://republika.co.id/berita/rff2dt349/kadin-indonesia-gandeng-pupr-teken-terkait-pengembangan-standar-kompetensi-kerja
http://republika.co.id/berita/rff2dt349/kadin-indonesia-gandeng-pupr-teken-terkait-pengembangan-standar-kompetensi-kerja
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54. 22 

July 

2022 

Menaker Ajak Orang Tua 

Ikut Hapus Pekerja Anak 

Neutral Matain.id REPUBLIKA.CO.ID,- Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengajak semua pihak 

terutama orang tua bersama-

sama pemerintah berkontribusi 

melakukan berbagai langkah dan 

upaya menghapuskan pekerja 

anak di Indonesia. "Di Hari Anak 

Nasional ini, saya ingin kembali 

mengajak untuk memperkuat 

peran aktif pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dunia usaha, 

serikat pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker Ida 

dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Sabtu 

(23/7/2022). Ajakan ini dia 

sampaikan dalam peringatan Hari 

Anak Nasional 2022. - News. 

55. 22 

July 

2022 

Pendaftar Kartu Prakerja 

Capai 15,9 Juta Orang - 

MPGI News 

Neutral Mpgi News Jakarta, MPGINEWS- Pendaftaran 

Krtu Prkrj di tu resmi www.rkrj.g.d 

sampai t ini telah mn 15,9 juta 

orang ndftr. Dari 6 gelombang 

pendaftaran, tlh dttkn bnk 3 jut 

rng nrm Kartu Prkrj dr 34 rvn se-

Indonesia. Adapun, sebanyak 849. 

921 rng telah menyelesaikan lthn 

rtmn dn 610. 563 orang telah 

mnrm insentif. Hngg t ini, Program 

Kartu Prkrj dt dk mllu 7 ltfrm dgtl, 

4 mtr pembayaran dan 165 

lembaga pelatihan ng 

menyediakan lebih dari 2.000 jn 

lthn. 

56. 22 

July 

2022 

Percepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional, Pemerintah 

Tingkatkan Plafon KUR 

Positive Metrojambi.com Pada tahun 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. Guna 

http://www.matain.id/article/10011/2022/0724/menaker-ajak-orang-tua-ikut-hapus-pekerja-anak.html
http://www.matain.id/article/10011/2022/0724/menaker-ajak-orang-tua-ikut-hapus-pekerja-anak.html
http://mpginews.id/pendaftar-kartu-prakerja-capai-159-juta-orang
http://mpginews.id/pendaftar-kartu-prakerja-capai-159-juta-orang
http://mpginews.id/pendaftar-kartu-prakerja-capai-159-juta-orang
http://www.metrojambi.com/read/2022/07/22/72245/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-
http://www.metrojambi.com/read/2022/07/22/72245/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-
http://www.metrojambi.com/read/2022/07/22/72245/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-
http://www.metrojambi.com/read/2022/07/22/72245/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-
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mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku 

UMKM yang unbankable dan 

terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Berdasarkan pembahasan 

dalam rapat tersebut, penyaluran 

KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan 

mencapai 41% (yoy) dibandingkan 

bulan Juni tahun 2021, sehingga 

Pemerintah optimis dapat 

mencapai target penyaluran KUR 

tahun 2022 yang diproyeksikan 

sebesar Rp373,17 triliun. 

57. 22 

July 

2022 

Pembelian Pelatihan Kartu 

Prakerja Gelombang 33 

Segera Ditutup, Gunakan 

Sisa Waktunya Sebaik 

Mungkin 

Positive Zona Banten Sabtu, 23 Juli 2022 pukul 00.00 

WIB adalah batas akhir 

penggunaan saldo untuk 

pembelian pelatihan Kartu 

Prakerja gelombang 33. 00.00 

adalah batas akhir pembelian 

pelatihan pertama untuk kamu 

penerima Kartu Prakerja 

gelombang 33. Demikian 

informasi tentang batas akhir 

penggunaan saldo untuk membeli 

pelatihan Kartu Prakerja 

gelombang 33. Pihak Kartu 

Prakerja telah mengumumkan hal 

tersebut melalui Instagram resmi 

http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235075170/pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-33-segera-ditutup-gunakan-sisa-waktunya-sebaik-mungkin
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235075170/pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-33-segera-ditutup-gunakan-sisa-waktunya-sebaik-mungkin
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235075170/pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-33-segera-ditutup-gunakan-sisa-waktunya-sebaik-mungkin
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235075170/pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-33-segera-ditutup-gunakan-sisa-waktunya-sebaik-mungkin
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235075170/pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-33-segera-ditutup-gunakan-sisa-waktunya-sebaik-mungkin
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@prakerja.go.id. "Tanggal 23 Juli 

2022 pkl. 

58. 22 

July 

2022 

Airlangga: Pemerintah 

Meningkatkan Plafon KUR 

Dalam Rangka 

Mempercepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional 

Positive Sumut Pos Pada tahun 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. Guna 

mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku 

UMKM yang unbankable dan 

terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Berdasarkan pembahasan 

dalam rapat tersebut, penyaluran 

KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan 

mencapai 41% (yoy) dibandingkan 

bulan Juni tahun 2021, sehingga 

Pemerintah optimis dapat 

mencapai target penyaluran KUR 

tahun 2022 yang diproyeksikan 

sebesar Rp373,17 triliun. 

59. 22 

July 

2022 

Pemerintah Tingkatkan 

Plafon KUR Demi 

Percepatan Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional 

Positive Metropolitan.id Pada tahun 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. Guna 

mengakselerasi perluasan akses 

http://sumutpos.jawapos.com/nasional/22/07/2022/airlangga-pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://sumutpos.jawapos.com/nasional/22/07/2022/airlangga-pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://sumutpos.jawapos.com/nasional/22/07/2022/airlangga-pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://sumutpos.jawapos.com/nasional/22/07/2022/airlangga-pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://sumutpos.jawapos.com/nasional/22/07/2022/airlangga-pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://sumutpos.jawapos.com/nasional/22/07/2022/airlangga-pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.metropolitan.id/2022/07/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-demi-percepatan-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.metropolitan.id/2022/07/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-demi-percepatan-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.metropolitan.id/2022/07/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-demi-percepatan-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.metropolitan.id/2022/07/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-demi-percepatan-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.metropolitan.id/2022/07/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-demi-percepatan-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
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pembiayaan KUR bagi pelaku 

UMKM yang unbankable dan 

terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30 persen dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Berdasarkan pembahasan 

dalam rapat tersebut, penyaluran 

KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan 

mencapai 41% (yoy) dibandingkan 

bulan Juni tahun 2021, sehingga 

Pemerintah optimis dapat 

mencapai target penyaluran KUR 

tahun 2022 yang diproyeksikan 

sebesar Rp373,17 triliun. 

60. 22 

July 

2022 

Tingkatkan Plafon KUR, 

Menko Airlangga: Ini untuk 

Percepatan Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional 

Positive Gonews.co "Mengingat masih terdapat 

debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan 

usahanya belum sepenuhnya 

pulih, maka relaksasi kredit 

UMKM diusulkan untuk 

diperpanjang sampai dengan April 

2024," ungkap Menko Airlangga. 

Guna mengakselerasi perluasan 

akses pembiayaan KUR bagi 

pelaku UMKM yang unbankable 

dan terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

http://www.gonews.co/berita/baca/2022/07/22/tingkatkan-plafon-kur-menko-airlangga-ini-untuk-percepatan-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/07/22/tingkatkan-plafon-kur-menko-airlangga-ini-untuk-percepatan-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/07/22/tingkatkan-plafon-kur-menko-airlangga-ini-untuk-percepatan-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/07/22/tingkatkan-plafon-kur-menko-airlangga-ini-untuk-percepatan-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/07/22/tingkatkan-plafon-kur-menko-airlangga-ini-untuk-percepatan-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
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target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) telah 

menorehkan peran penting 

sebagai critical engine dalam 

pemulihan perekonomian 

nasional dengan menggerakkan 

ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM 

tersebut menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi 

UMKM, salah satunya melalui 

akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). 

61. 22 

July 

2022 

Pemerintah Tingkatkan 

Plafon KUR, Menko 

Airlangga: Berdampak 

Positif Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

Positive Pikiran Rakyat KUR juga berkontribusi dalam 

penyerapan tenaga kerja baru 

yang pada tahun 2021 berhasil 

menyerap 12,6 juta tenaga kerja," 

ungkap Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga 

Hartarto dalam Rapat Koordinasi 

terkait Evaluasi Pelaksanaan 

Penyaluran KUR pada Semester I 

tahun 2022 di Kantor Kemenko 

Perekonomian, Jumat, 22 Juli 

2022. "Mengingat masih terdapat 

debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan 

usahanya belum sepenuhnya 

pulih, maka relaksasi kredit 

UMKM diusulkan untuk 

diperpanjang sampai dengan April 

2024," ungkap Menko Airlangga. 

Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) telah 

menorehkan peran penting 

sebagai critical engine dalam 

pemulihan perekonomian 

nasional dengan menggerakkan 

ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM 

tersebut menjadi perhatian utama 

http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015075498/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-menko-airlanggaberdampak-positif-terhadap-pertumbuhan-ekonomi
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015075498/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-menko-airlanggaberdampak-positif-terhadap-pertumbuhan-ekonomi
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015075498/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-menko-airlanggaberdampak-positif-terhadap-pertumbuhan-ekonomi
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015075498/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-menko-airlanggaberdampak-positif-terhadap-pertumbuhan-ekonomi
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015075498/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-menko-airlanggaberdampak-positif-terhadap-pertumbuhan-ekonomi
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Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi 

UMKM, salah satunya melalui 

akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). 

62. 22 

July 

2022 

G20 EWG Hari Terakhir, 

Peserta Forum Sepakati 

Draf Deklarasi Menaker 

Positive Harianbhirawa.co.id Draf deklarasi tersebut nantinya 

akan disampaikan kepada seluruh 

peserta setelah dibacakan 

Menaker pada Pertemuan 

Menteri Ketenagakerjaan Anggota 

G20 di Bali, pada September 2022 

mendatang. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, 

menutup penyelenggaraan Forum 

G20 Keempat Kelompok Kerja 

Bidang Ketenagakerjaan (4th 

Employment Working Group), 

secara virtual di Jakarta, Jumat 

(22/7/2022) malam. Usai 

menutup acara, Anwar Sanusi 

mengatakan di hari ketiga 

penyusunan draf para Menteri 

Ketenagakerjaan, peserta forum 

telah menyelesaikan pembahasan 

dua Annex. Annex I yaitu 

dokumen tambahan tentang 

output yang konkret terkait isu 

pasar kerja inklusif dan afirmasi 

pekerjaan yang layak bagi 

penyandang disabilitas. 

63. 22 

July 

2022 

Template Surat Resign 

Profesional 

Positive Kompas Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) menginformasikan 

soal template surat resign atau 

pengunduran diri yang 

profesional. Hal itu dibagikan 

Kemnaker melalui akun Instagram 

resminya, @kemnaker, Kamis 

(21/7/2022). "Ketika ingin resign 

dari kantor kita harus membuat 

surat pengantar pengunduran 

diri," tulis keterangan akun 

@kemnaker. Menurut Kemnaker, 

susunan surat resign profesional 

http://www.harianbhirawa.co.id/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://www.harianbhirawa.co.id/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://www.harianbhirawa.co.id/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://www.kompas.com/tren/read/2022/07/22/170500665/template-surat-resign-profesional
http://www.kompas.com/tren/read/2022/07/22/170500665/template-surat-resign-profesional
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terdiri atas kalimat pembuka, 

tujuan, ucapan terima kasih, 

hingga kalimat penutup. 

64. 22 

July 

2022 

Info Loker: Bank Muamalat 

Buka Lowongan Kerja bagi 

Lulusan D3-S1, Simak 

Kualifikasinya - Giwangkara 

Neutral Giwangkara.com Giwangkara.com- Bank Muamalat 

sedang membuka lowongan kerja 

bagi lulusan D3 atau S1 untuk 

menempati posisi menjadi 

Account Officer ( Internship ). 

Lowongan kerja dari Bank 

Muamalat kali ini untuk 

penempatan di Muamalat 

Institute (Jakarta Barat) / 

Muamalat Tower (Jakarta 

Selatan). Bank Muamalat didirikan 

atas gagasan dari Majelis Ulama 

Inodnesia (MUI), Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia 

Saat ini Bank Muamalat telah 

memiliki ratusan kantor layanan, 

termasuk satu kantor cabang di 

Malaysia. 

65. 22 

July 

2022 

Airlangga: KUR Berdampak 

Positif Tingkatkan 

Pertumbuhan Ekonomi 

Positive Kalteng.co Urgensi peran UMKM tersebut 

menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi 

UMKM, salah satunya melalui 

akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). Pada tahun 2022, 

Pemerintah telah mengupayakan 

perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan 

plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. Hingga kini, penyaluran 

KUR untuk Triwulan-I tahun 2022 

telah mencapai Rp93,34 triliun 

dengan kontribusi terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) 

sebesar 2,08% dan diproyeksikan 

akan meningkat signifikan dengan 

adanya penyaluran KUR bulan Juni 

2022 sebesar Rp179,67 triliun. 

"Penyaluran KUR memberikan 

dampak positif terhadap 

http://www.giwangkara.com/nasional/pr-853948882/info-loker-bank-muamalat-buka-lowongan-kerja-bagi-lulusan-d3-s1-simak-kualifikasinya
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-853948882/info-loker-bank-muamalat-buka-lowongan-kerja-bagi-lulusan-d3-s1-simak-kualifikasinya
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-853948882/info-loker-bank-muamalat-buka-lowongan-kerja-bagi-lulusan-d3-s1-simak-kualifikasinya
http://www.giwangkara.com/nasional/pr-853948882/info-loker-bank-muamalat-buka-lowongan-kerja-bagi-lulusan-d3-s1-simak-kualifikasinya
http://kalteng.co/nasional/airlangga-kur-berdampak-positif-tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi
http://kalteng.co/nasional/airlangga-kur-berdampak-positif-tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi
http://kalteng.co/nasional/airlangga-kur-berdampak-positif-tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi
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peningkatan pertumbuhan 

ekonomi, yang pada tahun 2016 

berkontribusi sebesar 0,76% 

terhadap PDB menjadi sebesar 

2,08% terhadap PDB pada 

Triwulan I-2022. 

66. 22 

July 

2022 

Kabar Baik Bagi Pelaku 

UMKM, Menko Airlangga: 

Pemerintah Tingkatkan 

Plafon KUR 

Neutral Fajar Indonesia Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto 

saat Rapat Koordinasi terkait 

Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran 

KUR pada Semester I tahun 2022 

di Kantor Kemenko 

Perekonomian, Jumat, 22 Juli 

2022.-DOK-ekon.go.id. - Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) telah menorehkan peran 

penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian 

nasional dengan menggerakkan 

ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. KUR juga berkontribusi 

dalam penyerapan tenaga kerja 

baru yang pada tahun 2021 

berhasil menyerap 12,6 juta 

tenaga kerja," ungkap Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto dalam Rapat 

Koordinasi terkait Evaluasi 

Pelaksanaan Penyaluran KUR pada 

Semester I tahun 2022 di Kantor 

Kemenko Perekonomian, Jumat, 

22 Juli 2022. "Mengingat masih 

terdapat debitur KUR yang 

meminta relaksasi karena 

kegiatan usahanya belum 

sepenuhnya pulih, maka relaksasi 

kredit UMKM diusulkan untuk 

diperpanjang sampai dengan April 

2024," ungkap Menko Airlangga. 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto 

saat Rapat Koordinasi terkait 

Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran 

KUR pada Semester I tahun 2022 

di Kantor Kemenko 

http://fin.co.id/read/103049/Kabar-Baik-Bagi-Pelaku-UMKM-Menko-Airlangga-Pemerintah-Tingkatkan-Plafon-KUR
http://fin.co.id/read/103049/Kabar-Baik-Bagi-Pelaku-UMKM-Menko-Airlangga-Pemerintah-Tingkatkan-Plafon-KUR
http://fin.co.id/read/103049/Kabar-Baik-Bagi-Pelaku-UMKM-Menko-Airlangga-Pemerintah-Tingkatkan-Plafon-KUR
http://fin.co.id/read/103049/Kabar-Baik-Bagi-Pelaku-UMKM-Menko-Airlangga-Pemerintah-Tingkatkan-Plafon-KUR
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Perekonomian, Jumat, 22 Juli 

2022.-DOK-ekon.go.id. Rapat 

koordinasi tersebut turut dihadiri 

oleh Menteri Koperasi dan UKM, 

Menteri Ketenagakerjaan, Wakil 

Menteri Keuangan, Ketua Dewan 

Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan, Deputi Gubernur Bank 

Indonesia, Deputi Bidang 

Koordinasi Ekonomi Makro dan 

Keuangan Kementerian Koordinasi 

Bidang Perekonomian, Dirjen 

Industri Kecil, Menengah dan 

Aneka Kementerian Perindustrian, 

Staf Ahli Bidang Regulasi, 

Penegakan Hukum, dan 

Ketahanan Ekonomi Kementerian 

Koordinator Bidang 

Perekonomian, serta Tim Asistensi 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian. 

67. 22 

July 

2022 

Kejamnya Dunia Kerja, 

Manajer Sengaja Mutasi 

Bawahan Agar Resign 

Videonya Viral 

Negative Bogordaily.net Kejamnya dunia kerja viral di 

media sosial. "(Mutasi) bukan 

untuk memperbaiki kinerja kalian, 

bukan, (tapi) supaya kalian resign 

sendiri," kata manajer tersebut. 

Aksi seorang manajer terekam 

kamera blak-blakan menceritakan 

mutasi karyawan supaya tidak 

betah dan berakhir resign. Dalam 

video yang di bagikan akun 

Instagram @keluhkesahojol.id, 

memperlihatkan pengakuan blak-

blakan seorang manajer yang 

mendesak bawahannya untuk 

mengundurkan diri. 

68. 22 

July 

2022 

Persyaratan BSU 2022 dari 

Kemnaker, Pekerja yang 

Dapat Notifikasi Ini Terpilih 

Jadi Penerima BLT Subsidi 

Gaji 

Positive Pikiran Rakyat Depok Rencananya BSU 2022 atau yang 

dikenal juga dengan BLT Subsidi 

Gaji ini akan dicairkan kepada 

pekerja yang memenuhi 

persyaratan. Namun melihat 

penyaluran tahun sebelumnya, 

terdapat beberapa syarat agar 

pekerja bisa menjadi penerima 

http://bogordaily.net/2022/07/manajer-sengaja-mutasi-bawahan-agar-resign
http://bogordaily.net/2022/07/manajer-sengaja-mutasi-bawahan-agar-resign
http://bogordaily.net/2022/07/manajer-sengaja-mutasi-bawahan-agar-resign
http://bogordaily.net/2022/07/manajer-sengaja-mutasi-bawahan-agar-resign
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095075612/persyaratan-bsu-2022-dari-kemnaker-pekerja-yang-dapat-notifikasi-ini-terpilih-jadi-penerima-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095075612/persyaratan-bsu-2022-dari-kemnaker-pekerja-yang-dapat-notifikasi-ini-terpilih-jadi-penerima-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095075612/persyaratan-bsu-2022-dari-kemnaker-pekerja-yang-dapat-notifikasi-ini-terpilih-jadi-penerima-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095075612/persyaratan-bsu-2022-dari-kemnaker-pekerja-yang-dapat-notifikasi-ini-terpilih-jadi-penerima-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095075612/persyaratan-bsu-2022-dari-kemnaker-pekerja-yang-dapat-notifikasi-ini-terpilih-jadi-penerima-blt-subsidi-gaji
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BLT Subsidi Gaji ini dari Kemnaker. 

Pemerintah dari jauh-jauh hari 

sudah mengabarkan bahwa akan 

melanjutkan program Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) pada tahun 

2022 ini. Pada BSU 2022, 

Pemerintah telah menyampaikan 

bahwa pekerja atau buruh sebagai 

penerima program akan 

mendapatkan bantuan sebesar 

Rp1 juta. 

69. 22 

July 

2022 

Pemerintah Meningkatkan 

Plafon KUR Dalam Rangka 

Mempercepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional 

Positive Tribun News Pada tahun 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. Guna 

mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku 

UMKM yang unbankable dan 

terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30 % dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Berdasarkan pembahasan 

dalam rapat tersebut, penyaluran 

KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan 

mencapai 41 % (yoy) 

dibandingkan bulan Juni tahun 

2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target 

penyaluran KUR tahun 2022 yang 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/22/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/22/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/22/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/22/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/22/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
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diproyeksikan sebesar Rp373,17 

triliun. 

70. 22 

July 

2022 

Percepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional, Pemerintah 

Tingkatkan Plafon KUR 

Positive Waspada Pada tahun 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. Serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Berdasarkan pembahasan 

dalam rapat tersebut, penyaluran 

KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan 

mencapai 41% (yoy) dibandingkan 

bulan Juni tahun 2021, sehingga 

Pemerintah optimis dapat 

mencapai target penyaluran KUR 

tahun 2022 yang diproyeksikan 

sebesar Rp373,17 triliun. 

71. 22 

July 

2022 

Kemnaker Boyong Dua 

Penghargaan di BKN Award 

2022, Sekjen Anwar 

Ucapkan Kalimat Ini 

Positive Jawa Post National 

Network 

Sekjen Anwar Sanusi 

mengucapkan terima kasih 

kepada Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah yang selalu 

memberikan arahan agar 

kementeriannya selalu bekerja 

dan berkinerja lebih baik. Egitu 

juga dengan pengisian jabatan, 

lanjut Sekjen Anwar, Kemnaker 

berdasarkan pada kesesuaian 

kompetensi calon dengan 

http://waspada.co.id/2022/07/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://waspada.co.id/2022/07/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://waspada.co.id/2022/07/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://waspada.co.id/2022/07/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-boyong-dua-penghargaan-di-bkn-award-2022-sekjen-anwar-ucapkan-kalimat-ini
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-boyong-dua-penghargaan-di-bkn-award-2022-sekjen-anwar-ucapkan-kalimat-ini
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-boyong-dua-penghargaan-di-bkn-award-2022-sekjen-anwar-ucapkan-kalimat-ini
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-boyong-dua-penghargaan-di-bkn-award-2022-sekjen-anwar-ucapkan-kalimat-ini
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persyaratan kompetensi dari 

sebuah jabatan. "Memang saat ini 

belum menjadi yang terbaik, 

tetapi award atau penghargaan 

masuk dalam 5 besar kategori ini 

merupakan sesuatu yang harus 

kami syukuri, menjadi pelecut 

semangat untuk berkarya lebih 

baik bagi nusa dan bangsa, lewat 

Kementerian Ketenagakerjaan," 

kata Sekjen Anwar Sanusi penuh 

semangat. Kementerian 

Ketenagakerjaan berhasil 

memboyong 2 kategori 

penghargaan pada ajang BKN 

Award 2022. 

72. 22 

July 

2022 

Pemerintah Tingkatkan 

Plafon KUR Dalam Rangka 

Percepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional - International 

Media 

Positive Internationalmedia.co.id Pada tahun 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. Guna 

mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku 

UMKM yang unbankable dan 

terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Hingga kini, penyaluran 

KUR untuk triwulan-I tahun 2022 

telah mencapai Rp93,34 triliun 

dengan kontribusi terhadap 

http://internationalmedia.co.id/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://internationalmedia.co.id/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://internationalmedia.co.id/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://internationalmedia.co.id/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://internationalmedia.co.id/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://internationalmedia.co.id/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
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Produk Domestik Bruto (PDB) 

sebesar 2,08% dan diproyeksikan 

akan meningkat signifikan dengan 

adanya penyaluran KUR bulan Juni 

2022 sebesar Rp179,67 triliun. 

73. 22 

July 

2022 

Kalimantan Tengah Masuk 

10 Besar Pelayanan AK-1 

Neutral Palangka News Palangkanews.co.id /// Provinsi 

Kalimantan Tengah Palangka 

Raya- Provinsi Kalimantan Tengah 

(Prov. Kalimantan Tengah) masuk 

dalam 10 besar dalam Pelayanan 

verifikasi dan penerbitan AK-1 

(pencari kerja) di dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan 

kabupaten/kota se-Prov. 

Kalimantan Tengah Masuk 10 

Besar Pelayanan AK-1 Prov. 

Kalimantan Tengah masuk dalam 

10 besar dalam Pelayanan 

Verifikasi dan Penerbitan AK-1 

(pencari kerja) di Dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan 

kabupaten/kota se Prov. 

Kalimantan Tengah Tahun 2021-

2022. 

74. 22 

July 

2022 

Percepat Pemulihan 

Ekonomi, Plafon KUR 

Ditambah Jadi Rp 373,1 

Triliun 

Positive Liputan 6 Pada tahun 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. 

Berdasarkan pembahasan dalam 

rapat tersebut, penyaluran KUR 

pada bulan Juni 2022 meningkat 

signifikan dan mencapai 41 persen 

(yoy) dibandingkan bulan Juni 

tahun 2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target 

penyaluran KUR tahun 2022 yang 

diproyeksikan sebesar Rp373,17 

triliun. Hingga kini, penyaluran 

KUR untuk Triwulan-I tahun 2022 

telah mencapai Rp93,34 triliun 

dengan kontribusi terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) 

http://palangkanews.co.id/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1
http://palangkanews.co.id/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5021341/percepat-pemulihan-ekonomi-plafon-kur-ditambah-jadi-rp-3731-triliun
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5021341/percepat-pemulihan-ekonomi-plafon-kur-ditambah-jadi-rp-3731-triliun
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5021341/percepat-pemulihan-ekonomi-plafon-kur-ditambah-jadi-rp-3731-triliun
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5021341/percepat-pemulihan-ekonomi-plafon-kur-ditambah-jadi-rp-3731-triliun
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sebesar 2,08 persen dan 

diproyeksikan akan meningkat 

signifikan dengan adanya 

penyaluran KUR bulan Juni 2022 

sebesar Rp179,67 triliun. Adapun 

total outstanding KUR sejak bulan 

Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 

sebesar Rp507 triliun dan 

diberikan kepada 35,96 juta 

debitur. 

75. 22 

July 

2022 

Hasil Seleksi Kartu Prakerja 

Gelombang 37 Sudah 

Keluar, Beli Pelatihan di 

Digital Platform Ini Selagi 

Bisa 

Neutral Zona Banten Seperti yang diketahui, hasil 

seleksi Kartu Prakerja gelombang 

37 telah diumumkan pada Jumat, 

22 Juli 2022. Jika calon peserta 

Kartu Prakerja gelombang 37 

dinyatakan lolos, maka bisa 

langsung membeli pelatihan 

dengan saldo yang sudah 

diberikan di beberapa platform 

digital berikut:. Lantas, bagaimana 

cara membeli pelatihan Kartu 

Prakerja gelombang 37? 5. Beli 

pelatihan dan bayar dengan 

Nomor Kartu Prakerja. 

76. 22 

July 

2022 

Dua Penghargaan Diraih 

Kemnaker di Ajang BKN 

Award 2022 

Positive Progresnews.info Kementerian Ketenagakerjaan 

berhasil mendapatkan 2 kategori 

penghargaan pada ajang BKN 

Award 2022. "Alhamdulillah ini 

adalah sebuah penghargaan yang 

patut kita syukuri, karena 

memang ini wujud apresiasi dari 

apa yang selama ini selalu kita 

lakukan," kata Sekjen Kemnaker, 

Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers 

Biro Humas Kemnaker, Jumat 

(22/7/2022). Selain itu, Ia juga 

mengapresisi jajaran pimpinan 

dan pegawai Kemnaker yang 

selalu memberikan dedikasi 

terbaik bagi nusa dan bangsa. 

Anwar menjelaskan, penghargaan 

kinerja yang berhasil diterima tak 

lepas dari upaya Kemnaker yang 

menerapkan sistem penilaian 

http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235075698/hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-37-sudah-keluar-beli-pelatihan-di-digital-platform-ini-selagi-bisa
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235075698/hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-37-sudah-keluar-beli-pelatihan-di-digital-platform-ini-selagi-bisa
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235075698/hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-37-sudah-keluar-beli-pelatihan-di-digital-platform-ini-selagi-bisa
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235075698/hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-37-sudah-keluar-beli-pelatihan-di-digital-platform-ini-selagi-bisa
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235075698/hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-37-sudah-keluar-beli-pelatihan-di-digital-platform-ini-selagi-bisa
http://progresnews.info/2022/07/22/8066
http://progresnews.info/2022/07/22/8066
http://progresnews.info/2022/07/22/8066
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kompetensi, guna mendukung 

kinerja ASN Kemnaker itu sendiri. 

77. 22 

July 

2022 

Perhatian Utama Airlangga 

Hartarto, Plafon KUR Terus 

Ditingkatkan untuk 

Pemulihan UMKM 

Positive Patunas KUR juga berkontribusi dalam 

penyerapan tenaga kerja baru 

yang pada tahun 2021 berhasil 

menyerap 12,6 juta tenaga kerja," 

ungkap Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga 

Hartarto dalam Rapat Koordinasi 

terkait Evaluasi Pelaksanaan 

Penyaluran KUR pada Semester I 

tahun 2022 di Kantor Kemenko 

Perekonomian, Jumat (22/07). 

Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) telah 

menorehkan peran penting 

sebagai critical engine dalam 

pemulihan perekonomian 

nasional dengan menggerakkan 

ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM 

tersebut menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi 

UMKM, salah satunya melalui 

akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). Pada tahun 2022, 

Pemerintah telah mengupayakan 

perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan 

plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. 

78. 22 

July 

2022 

Info Lowongan Kerja Posisi 

Desainer Multimedia 

Periode 4 Bulan 

Neutral Pikiran Rakyat 

Tasikmalaya 

Bagian yang tersedia di PT United 

Tractors Tbk yaitu Desainer 

multimedia. Seorang Desainer 

Multimedia mampu menciptakan 

efek visual yang menggairahkan, 

menjelaskan, dan menghibur. 

Dilansir PikiranRakyat-

Tasikmalaya.com dari akun 

Instagram @kemnaker, terdapat 

beberapa kualifikasi dan 

keterampilan yang di penuhi oleh 

http://patunas.co.id/perhatian-utama-airlangga-hartarto-plafon-kur-terus-ditingkatkan-untuk-pemulihan-umkm
http://patunas.co.id/perhatian-utama-airlangga-hartarto-plafon-kur-terus-ditingkatkan-untuk-pemulihan-umkm
http://patunas.co.id/perhatian-utama-airlangga-hartarto-plafon-kur-terus-ditingkatkan-untuk-pemulihan-umkm
http://patunas.co.id/perhatian-utama-airlangga-hartarto-plafon-kur-terus-ditingkatkan-untuk-pemulihan-umkm
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065072851/info-lowongan-kerja-posisi-desainer-multimedia-periode-4-bulan
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065072851/info-lowongan-kerja-posisi-desainer-multimedia-periode-4-bulan
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065072851/info-lowongan-kerja-posisi-desainer-multimedia-periode-4-bulan
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calon pelamar kerja di bagian 

Desainer multimedia, di 

antaranya:. Anda bisa mengirim 

CV dan portofolio Anda ke 

lidyae@unitedtractors.com. Lama 

periode loker tersebut yaitu 

selama 4 bulan. 

79. 22 

July 

2022 

Kemenlu Bongkar Celah 

Sistem Rekrutmen PRT 

Malaysia: Visa Wisata 

Diubah Jadi Visa Kerja 

Neutral Kompas Com- Kementerian Luar Negeri 

(Kemenlu) menyatakan alasan 

menolak perekrutan pekerja 

migran Indonesia (PMI) sektor 

domestik alias Pembantu Rumah 

Tangga (PRT) menggunakan 

sistem maid online (SMO) milik 

Kementerian Dalam Negeri 

Malaysia karena rentan terjadi 

penyelewengan visa. Masuk ke 

Malaysia menggunakan visa 

kunjungan wisata yang dikonversi 

ke visa kerja, hal ini membuat 

posisi PMI rentan tereksploitasi," 

kata Direktur Perlindungan Warga 

Negara Indonesia (WNI) 

Kementerian Luar Negeri 

(Kemenlu) Judha Nugraha dalam 

konferensi pers, Kamis 

(21/7/2022). Com- Kementerian 

Luar Negeri (Kemenlu) 

menyatakan alasan menolak 

perekrutan pekerja migran 

Indonesia (PMI) sektor domestik 

alias Pembantu Rumah Tangga 

(PRT) menggunakan sistem maid 

online (SMO) milik Kementerian 

Dalam Negeri Malaysia karena 

rentan terjadi penyelewengan 

visa. Masuk ke Malaysia 

menggunakan visa kunjungan 

wisata yang dikonversi ke visa 

kerja, hal ini membuat posisi PMI 

rentan tereksploitasi," kata 

Direktur Perlindungan Warga 

Negara Indonesia (WNI) 

Kementerian Luar Negeri 

(Kemenlu) Judha Nugraha dalam 

http://nasional.kompas.com/read/2022/07/22/18044811/kemenlu-bongkar-celah-sistem-rekrutmen-prt-malaysia-visa-wisata-diubah-jadi
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/22/18044811/kemenlu-bongkar-celah-sistem-rekrutmen-prt-malaysia-visa-wisata-diubah-jadi
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/22/18044811/kemenlu-bongkar-celah-sistem-rekrutmen-prt-malaysia-visa-wisata-diubah-jadi
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/22/18044811/kemenlu-bongkar-celah-sistem-rekrutmen-prt-malaysia-visa-wisata-diubah-jadi
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konferensi pers, Kamis 

(21/7/2022). 

80. 22 

July 

2022 

Airlangga: KUR Berdampak 

Positif Bagi Pertumbuhan 

UMKM 

Positive Radarbogor.id Urgensi peran UMKM tersebut 

menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi 

UMKM, salah satunya melalui 

akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). Pada tahun 2022, 

Pemerintah telah mengupayakan 

perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan 

plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. Selain itu, berdasarkan 

laporan yang diterima Sekretariat 

Komite Kebijakan Pembiayaan 

bagi UMKM dari penyalur KUR, 

sejak tahun 2015 hingga 2022 juga 

terdapat sebesar 14,13 juta 

debitur atau 39% dari total 

debitur yang telah mengakses 

KUR, berhasil naik kelas ke tingkat 

pembiayaan yang lebih tinggi. 

"Mengingat masih terdapat 

debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan 

usahanya belum sepenuhnya 

pulih, maka relaksasi kredit 

UMKM diusulkan untuk 

diperpanjang sampai dengan April 

2024," ungkap Menko Airlangga. 

81. 22 

July 

2022 

KUR Juni Naik 41 persen, 

Airlangga Optimistis Target 

Penyaluran Rp373,17 

Triliun Tercapai. 

Positive Tribun Sulbar Berdasarkan pembahasan dalam 

rapat tersebut, penyaluran KUR 

pada bulan Juni 2022 meningkat 

signifikan dan mencapai 41 persen 

(yoy) dibandingkan bulan Juni 

tahun 2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target 

penyaluran KUR tahun 2022 yang 

diproyeksikan sebesar Rp373,17 

triliun. "KUR juga berkontribusi 

dalam penyerapan tenaga kerja 

baru yang pada tahun 2021 

http://www.radarbogor.id/2022/07/23/airlangga-kur-berdampak-positif-bagi-pertumbuhan-umkm
http://www.radarbogor.id/2022/07/23/airlangga-kur-berdampak-positif-bagi-pertumbuhan-umkm
http://www.radarbogor.id/2022/07/23/airlangga-kur-berdampak-positif-bagi-pertumbuhan-umkm
http://sulbar.tribunnews.com/2022/07/22/kur-juni-naik-41-persen-airlangga-optimistis-target-penyaluran-rp37317-triliun-tercapai
http://sulbar.tribunnews.com/2022/07/22/kur-juni-naik-41-persen-airlangga-optimistis-target-penyaluran-rp37317-triliun-tercapai
http://sulbar.tribunnews.com/2022/07/22/kur-juni-naik-41-persen-airlangga-optimistis-target-penyaluran-rp37317-triliun-tercapai
http://sulbar.tribunnews.com/2022/07/22/kur-juni-naik-41-persen-airlangga-optimistis-target-penyaluran-rp37317-triliun-tercapai
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berhasil menyerap 12,6 juta 

tenaga kerja," ungkap Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto dalam Rapat 

Koordinasi terkait Evaluasi 

Pelaksanaan Penyaluran KUR pada 

Semester I tahun 2022 di Kantor 

Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/7/2022). Pada tahun 2022, 

Pemerintah telah mengupayakan 

perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan 

plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. Hingga kini, penyaluran 

KUR untuk Triwulan-I tahun 2022 

telah mencapai Rp93,34 triliun 

dengan kontribusi terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) 

sebesar 2,08 persen dan 

diproyeksikan akan meningkat 

signifikan dengan adanya 

penyaluran KUR bulan Juni 2022 

sebesar Rp179,67 triliun. 

82. 22 

July 

2022 

Mempercepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional, Pemerintah 

Tingkatkan Plafon KUR 

Positive Harian Rakyat Aceh Pada tahun 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. Guna 

mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku 

UMKM yang unbankable dan 

terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

http://harianrakyataceh.com/2022/07/22/mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://harianrakyataceh.com/2022/07/22/mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://harianrakyataceh.com/2022/07/22/mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://harianrakyataceh.com/2022/07/22/mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
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untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Berdasarkan pembahasan 

dalam rapat tersebut, penyaluran 

KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan 

mencapai 41% (yoy) dibandingkan 

bulan Juni tahun 2021, sehingga 

Pemerintah optimis dapat 

mencapai target penyaluran KUR 

tahun 2022 yang diproyeksikan 

sebesar Rp373,17 triliun. 

83. 22 

July 

2022 

Kebut Pemulihan UMKM 

Dan Ekonomi Nasional, 

Pemerintah Dongkrak 

Plafon KUR 

Positive Rmco.id Pada tahun 2022, pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM, 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp 373,17 triliun. 

Berdasarkan laporan yang 

diterima Sekretariat Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi 

UMKM dari penyalur KUR, sejak 

tahun 2015 hingga 2022, juga 

terdapat 14,13 juta debitur atau 

39 persen dari total debitur yang 

telah mengakses KUR, berhasil 

naik kelas ke tingkat pembiayaan 

yang lebih tinggi. "Berhubung 

masih terdapat debitur KUR yang 

meminta relaksasi, karena 

kegiatan usahanya belum 

sepenuhnya pulih, relaksasi kredit 

UMKM diusulkan diperpanjang 

hingga April 2024," beber 

Airlangga. Untuk mengakselerasi 

perluasan akses pembiayaan KUR 

bagi pelaku UMKM yang 

unbankable dan terdampak 

pandemi, serta membantu 

pemenuhan rasio kredit UMKM 

yang ditargetkan mencapai 30 

persen dari total penyaluran 

kredit pada tahun 2024, 

http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/133503/kebut-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-dongkrak-plafon-kur
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/133503/kebut-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-dongkrak-plafon-kur
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/133503/kebut-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-dongkrak-plafon-kur
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/133503/kebut-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-dongkrak-plafon-kur
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pemerintah mendongkrak target 

penyaluran KUR. 

84. 22 

July 

2022 

Kemnaker Raih 2 

Penghargaan di Ajang BKN 

Award 2022 

Positive Liputan.co.id Kementerian Ketenagakerjaan 

berhasil mendapatkan dua 

kategori penghargaan pada ajang 

BKN Award 2022. "Alhamdulillah 

ini adalah sebuah penghargaan 

yang patut kita syukuri, karena 

memang ini wujud apresiasi dari 

apa yang selama ini selalu kita 

lakukan," kata Sekjen Kemnaker, 

Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers 

Biro Humas Kemnaker, Jumat 

(22/7/2022). Selain itu, Ia juga 

mengapresiasi jajaran pimpinan 

dan pegawai Kemnaker yang 

selalu memberikan dedikasi 

terbaik bagi nusa dan bangsa. 

Anwar menjelaskan, penghargaan 

kinerja yang berhasil diterima tak 

lepas dari upaya Kemnaker yang 

menerapkan sistem penilaian 

kompetensi, guna mendukung 

kinerja ASN Kemnaker itu sendiri. 

85. 22 

July 

2022 

Airlangga: Pemerintah 

Tingkatkan Plafon KUR 

untuk Mempercepat 

Pemulihan UMKM dan 

Ekonomi Nasional 

Positive Manadopost.id Guna mengakselerasi perluasan 

akses pembiayaan KUR bagi 

pelaku UMKM yang unbankable 

dan terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Guna 

mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku 

UMKM yang unbankable dan 

terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

http://liputan.co.id/2022/07/kemnaker-raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022
http://liputan.co.id/2022/07/kemnaker-raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022
http://liputan.co.id/2022/07/kemnaker-raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022
http://manadopost.jawapos.com/nasional/22/07/2022/airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://manadopost.jawapos.com/nasional/22/07/2022/airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://manadopost.jawapos.com/nasional/22/07/2022/airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://manadopost.jawapos.com/nasional/22/07/2022/airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://manadopost.jawapos.com/nasional/22/07/2022/airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
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penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Pada tahun 2022, 

Pemerintah telah mengupayakan 

perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan 

plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. 

86. 22 

July 

2022 

Airlangga: Percepat 

Pemulihan Ekonomi, 

Pemerintah Percepat KUR 

Positive Radar Gersik Urgensi peran UMKM tersebut 

menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi 

UMKM, salah satunya melalui 

akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). Pada tahun 2022, 

Pemerintah telah mengupayakan 

perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan 

plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. Berdasarkan pembahasan 

dalam rapat tersebut, penyaluran 

KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan 

mencapai 41% (yoy) dibandingkan 

bulan Juni tahun 2021, sehingga 

Pemerintah optimis dapat 

mencapai target penyaluran KUR 

tahun 2022 yang diproyeksikan 

sebesar Rp373,17 triliun. Selain 

membahas mengenai capaian 

penyaluran, Pemerintah turut 

membahas mengenai rencana 

penyaluran KUR dan kebutuhan 

http://radargresik.jawapos.com/politika/politik-pemerintahan/22/07/2022/airlangga-percepat-pemulihan-ekonomi-pemerintah-percepat-kur
http://radargresik.jawapos.com/politika/politik-pemerintahan/22/07/2022/airlangga-percepat-pemulihan-ekonomi-pemerintah-percepat-kur
http://radargresik.jawapos.com/politika/politik-pemerintahan/22/07/2022/airlangga-percepat-pemulihan-ekonomi-pemerintah-percepat-kur
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anggaran subsidi bunga KUR pada 

tahun 2023 dan 2024. 

87. 22 

July 

2022 

Percepat Pemulihan 

UMKM & Ekonomi 

Nasional, Menko Airlangga: 

Pemerintah Tingkatkan 

Plafon KUR 

Neutral Radar Papua KUR juga berkontribusi dalam 

penyerapan tenaga kerja baru 

yang pada tahun 2021 berhasil 

menyerap 12,6 juta tenaga kerja," 

ungkap Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga 

Hartarto dalam Rapat Koordinasi 

terkait Evaluasi Pelaksanaan 

Penyaluran KUR pada Semester I 

tahun 2022 di Kantor Kemenko 

Perekonomian, Jumat (22/07). 

"Mengingat masih terdapat 

debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan 

usahanya belum sepenuhnya 

pulih, maka relaksasi kredit 

UMKM diusulkan untuk 

diperpanjang sampai dengan April 

2024," ungkap Menko Airlangga. 

Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) telah 

menorehkan peran penting 

sebagai critical engine dalam 

pemulihan perekonomian 

nasional dengan menggerakkan 

ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM 

tersebut menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi 

UMKM, salah satunya melalui 

akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). 

88. 22 

July 

2022 

Mempercepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional, Menko Airlangga: 

Pemerintah Meningkatkan 

Plafon KUR 

Neutral Tribun News Pontianak KUR juga berkontribusi dalam 

penyerapan tenaga kerja baru 

yang pada tahun 2021 berhasil 

menyerap 12,6 juta tenaga kerja," 

ungkap Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga 

Hartarto dalam Rapat Koordinasi 

terkait Evaluasi Pelaksanaan 

Penyaluran KUR pada Semester I 

http://radarpapua.jawapos.com/ekonomi-bisnis/22/07/2022/percepat-pemulihan-umkm-ekonomi-nasional-menko-airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://radarpapua.jawapos.com/ekonomi-bisnis/22/07/2022/percepat-pemulihan-umkm-ekonomi-nasional-menko-airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://radarpapua.jawapos.com/ekonomi-bisnis/22/07/2022/percepat-pemulihan-umkm-ekonomi-nasional-menko-airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://radarpapua.jawapos.com/ekonomi-bisnis/22/07/2022/percepat-pemulihan-umkm-ekonomi-nasional-menko-airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://radarpapua.jawapos.com/ekonomi-bisnis/22/07/2022/percepat-pemulihan-umkm-ekonomi-nasional-menko-airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/22/mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-menko-airlangga-pemerintah-meningkatkan-plafon-kur
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/22/mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-menko-airlangga-pemerintah-meningkatkan-plafon-kur
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/22/mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-menko-airlangga-pemerintah-meningkatkan-plafon-kur
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/22/mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-menko-airlangga-pemerintah-meningkatkan-plafon-kur
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/22/mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-menko-airlangga-pemerintah-meningkatkan-plafon-kur
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tahun 2022 di Kantor Kemenko 

Perekonomian, Jumat (22/7). 

"Mengingat masih terdapat 

debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan 

usahanya belum sepenuhnya 

pulih, maka relaksasi kredit 

UMKM diusulkan untuk 

diperpanjang sampai dengan April 

2024," ungkap Menko Airlangga. 

Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) telah 

menorehkan peran penting 

sebagai critical engine dalam 

pemulihan perekonomian 

nasional dengan menggerakkan 

ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM 

tersebut menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi 

UMKM, salah satunya melalui 

akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). 

89. 22 

July 

2022 

Peningkatan Plafon KUR 

untuk Mempercepat 

Pemulihan UMKM dan 

Ekonomi Nasional 

Positive Harian Jogja Guna mengakselerasi perluasan 

akses pembiayaan KUR bagi 

pelaku UMKM yang unbankable 

dan terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Pada tahun 2022, 

Pemerintah telah mengupayakan 

http://news.harianjogja.com/read/2022/07/22/500/1106920/peningkatan-plafon-kur-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://news.harianjogja.com/read/2022/07/22/500/1106920/peningkatan-plafon-kur-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://news.harianjogja.com/read/2022/07/22/500/1106920/peningkatan-plafon-kur-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://news.harianjogja.com/read/2022/07/22/500/1106920/peningkatan-plafon-kur-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
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perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan 

plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. Hingga kini, penyaluran 

KUR untuk Triwulan-I tahun 2022 

telah mencapai Rp93,34 triliun 

dengan kontribusi terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) 

sebesar 2,08% dan diproyeksikan 

akan meningkat signifikan dengan 

adanya penyaluran KUR bulan Juni 

2022 sebesar Rp179,67 triliun. 

90. 22 

July 

2022 

KADIN Indonesia dan 

Kementerian PUPR Teken 

MoU Terkait 

Pengembangan Standar 

Kompetensi Kerja 

Neutral Akurat.co Kamar Dagang dan Industri 

Indonesia (KADIN) Indonesia 

bekerja sama dengan 

Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat (PUPR), 

dalam pengembangan standar 

kompetensi kerja yang akan 

menjadi acuan penyelenggaraan 

pelatihan dan sertifikasi 

kompetensi kerja di sektor 

konstruksi. Kerja sama ini ditandai 

dengan penandatanganan Nota 

Kesepahaman dan Perjanjian 

Kerjasama antara Direktorat 

Jenderal Bina Konstruksi 

Kementerian PUPR, dengan Wakil 

Ketua Umum KADIN Indonesia 

Bidang Pekerjaan Umum, 

Perumahan Rakyat dan 

Infrastruktur. "Sehingga tenaga 

kerja konstruksi yang akan 

diberikan pelatihan dan uji 

kompetensi dengan menggunakan 

standar kompetensi tersebut akan 

dapat diserap dengan baik oleh 

dunia industri," kata Dewi di 

kantor KADIN Indonesia, Jakarta, 

Kamis (21/7/2022). Senada, Wakil 

Ketua Umum KADIN Indonesia 

Bidang Infrastruktur PUPR, 

Insannul Kamil memastikan selain 

dukungan penyusunan standar 

http://akurat.co/kadin-indonesia-dan-kementerian-pupr-teken-mou-terkait-pengembangan-standar-kompetensi-kerja
http://akurat.co/kadin-indonesia-dan-kementerian-pupr-teken-mou-terkait-pengembangan-standar-kompetensi-kerja
http://akurat.co/kadin-indonesia-dan-kementerian-pupr-teken-mou-terkait-pengembangan-standar-kompetensi-kerja
http://akurat.co/kadin-indonesia-dan-kementerian-pupr-teken-mou-terkait-pengembangan-standar-kompetensi-kerja
http://akurat.co/kadin-indonesia-dan-kementerian-pupr-teken-mou-terkait-pengembangan-standar-kompetensi-kerja
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kompetensi, pihaknya juga akan 

berpartisipasi dalam pemenuhan 

kebutuhan pembiayaan 

penyusunan standar kompetensi 

kerja konstruksi. 

91. 22 

July 

2022 

Pemerintah Tingkatkan 

Plafon KUR untuk Percepat 

Pemulihan Ekonomi dan 

UMKM 

Positive Inews Portal Guna mengakselerasi perluasan 

akses pembiayaan KUR bagi 

pelaku UMKM yang unbankable 

dan terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30 persen dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

(Menko Perekonomian), Airlangga 

Hartarto, mengatakan pemerintah 

fokus meningkatkan plafon Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM 

guna mempercepat pemulihan 

ekonomi. Urgensi peran UMKM 

tersebut menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi 

UMKM, salah satunya melalui 

akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). Pada tahun 2022, 

Pemerintah telah mengupayakan 

perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan 

plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. 

92. 22 

July 

2022 

Pemerintah Meningkatkan 

Plafon KUR Mempercepat 

Pemulihan UMKM 

Positive Radar Kediri Guna mengakselerasi perluasan 

akses pembiayaan KUR bagi 

pelaku UMKM yang unbankable 

dan terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

http://www.inews.id/finance/bisnis/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-percepat-pemulihan-ekonomi-dan-umkm
http://www.inews.id/finance/bisnis/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-percepat-pemulihan-ekonomi-dan-umkm
http://www.inews.id/finance/bisnis/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-percepat-pemulihan-ekonomi-dan-umkm
http://www.inews.id/finance/bisnis/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-percepat-pemulihan-ekonomi-dan-umkm
http://radarkediri.jawapos.com/nasional/22/07/2022/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-mempercepat-pemulihan-umkm
http://radarkediri.jawapos.com/nasional/22/07/2022/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-mempercepat-pemulihan-umkm
http://radarkediri.jawapos.com/nasional/22/07/2022/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-mempercepat-pemulihan-umkm
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penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama pemerintah 

untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Pada tahun 2022, 

pemerintah telah mengupayakan 

perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan 

plafon KUR sebesar Rp 373,17 

triliun. Berdasarkan pembahasan 

dalam rapat tersebut, penyaluran 

KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan 

mencapai 41% (yoy) dibandingkan 

bulan Juni tahun 2021, sehingga 

Pemerintah optimis dapat 

mencapai target penyaluran KUR 

tahun 2022 yang diproyeksikan 

sebesar Rp 373,17 triliun. 

93. 22 

July 

2022 

Pemerintah Tingkatkan 

Plafon KUR Dalam Rangka 

Percepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional 

Positive Tribun News Pekanbaru Pada tahun 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. Serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30 persen dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/07/22/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/07/22/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/07/22/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/07/22/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/07/22/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
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untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Selain membahas 

mengenai capaian penyaluran, 

Pemerintah turut membahas 

mengenai rencana penyaluran 

KUR dan kebutuhan anggaran 

subsidi bunga KUR pada tahun 

2023 dan 2024. 

94. 22 

July 

2022 

Sekda Adi Arnawa Hadiri 

Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan Tahun 

2022 

Neutral Rrinews Denpasar Bupati Badung, I Nyoman Giri 

Prasta yang diwakili Sekda Badung 

Wayan Adi Arnawa menghadiri 

Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan di Trans Resort 

Bali, Seminyak, Kerobokan Bali, 

Kamis (21/7/2022). Rakornas Satu 

Data Ketenagakerjaan 

dimaksudkan untuk mengatur 

penyelenggaraan Tata Kelola Data 

Ketenagakerjaan yang dihasilkan 

oleh Instansi Pusat dan Instansi 

Daerah. Rakornas yang 

dilaksanakan pada hari Rabu-

Jumat, tanggal 20-22 Juli tahun 

2022 ini mengambil tema "Satu 

Data Ketenagakerjaan Untuk 

Mendukung Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Nasional". Dalam 

sambutannya Sekda Adi Arnawa 

mengucapkan selamat datang 

sekaligus memberikan apresiasi 

atas penyelenggaraan Rakornas 

2022 ini di Kabupaten Badung. 

95. 22 

July 

2022 

Pemerintah Tingkatkan 

Plafon KUR untuk 

Mempercepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional 

Positive Detik Sultra Guna mengakselerasi perluasan 

akses pembiayaan KUR bagi 

pelaku UMKM yang unbankable 

dan terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1548805/sekda-adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1548805/sekda-adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1548805/sekda-adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1548805/sekda-adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
http://detiksultra.com/nasional/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://detiksultra.com/nasional/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://detiksultra.com/nasional/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://detiksultra.com/nasional/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://detiksultra.com/nasional/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
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2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Pada tahun 2022, 

Pemerintah telah mengupayakan 

perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan 

plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. Hingga kini, penyaluran 

KUR untuk Triwulan-I tahun 2022 

telah mencapai Rp93,34 triliun 

dengan kontribusi terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) 

sebesar 2,08% dan diproyeksikan 

akan meningkat signifikan dengan 

adanya penyaluran KUR bulan Juni 

2022 sebesar Rp179,67 triliun. 

96. 22 

July 

2022 

Dana KUR Sudah 

Tersalurkan Rp93,34 T 

hingga Triwulan I-2022 

Positive Idx Channel Pemerintah mencatat penyaluran 

pembiayaan melalui Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) sudah mencapai 

Rp93,34 triliun hingga triwulan I-

2022. "Penyaluran KUR 

memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, yang pada 

tahun 2016 berkontribusi sebesar 

0,76% terhadap PDB menjadi 

sebesar 2,08% terhadap PDB pada 

Triwulan I-2022. Hal ini sebagai 

bentuk dukungan terhadap Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian 

nasional. Pada 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

http://www.idxchannel.com/economics/dana-kur-sudah-tersalurkan-rp9334-t-hingga-triwulan-i-2022
http://www.idxchannel.com/economics/dana-kur-sudah-tersalurkan-rp9334-t-hingga-triwulan-i-2022
http://www.idxchannel.com/economics/dana-kur-sudah-tersalurkan-rp9334-t-hingga-triwulan-i-2022
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dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. 

97. 22 

July 

2022 

Percepat Pemulihan 

Ekonomi, Pemerintah 

Tingkatkan Plafon KUR 

Rp470 triliun di 2023 

Positive Investor Daily Guna mengakselerasi perluasan 

akses pembiayaan KUR bagi 

pelaku UMKM yang unbankable 

dan terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Berdasarkan 

pembahasan dalam rapat 

tersebut, penyaluran KUR pada 

bulan Juni 2022 meningkat 

signifikan dan mencapai 41% (yoy) 

dibandingkan bulan Juni tahun 

2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target 

penyaluran KUR tahun 2022 yang 

diproyeksikan sebesar Rp373,17 

triliun. Selain membahas 

mengenai capaian penyaluran, 

Pemerintah turut membahas 

mengenai rencana penyaluran 

KUR dan kebutuhan anggaran 

subsidi bunga KUR pada tahun 

2023 dan 2024. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). 

98. 22 

July 

2022 

Percepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional, Pemerintah 

Tingkatkan Plafon KUR 

Rp470 triliun di 2023 

Positive Investor Daily Guna mengakselerasi perluasan 

akses pembiayaan KUR bagi 

pelaku UMKM yang unbankable 

dan terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

http://investor.id/business/300543/percepat-pemulihan-ekonomi-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-rp470-triliun-di-2023
http://investor.id/business/300543/percepat-pemulihan-ekonomi-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-rp470-triliun-di-2023
http://investor.id/business/300543/percepat-pemulihan-ekonomi-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-rp470-triliun-di-2023
http://investor.id/business/300543/percepat-pemulihan-ekonomi-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-rp470-triliun-di-2023
http://investor.id/business/300543/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-rp470-triliun-di-2023
http://investor.id/business/300543/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-rp470-triliun-di-2023
http://investor.id/business/300543/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-rp470-triliun-di-2023
http://investor.id/business/300543/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-rp470-triliun-di-2023
http://investor.id/business/300543/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-rp470-triliun-di-2023
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kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Pada tahun 2022, 

Pemerintah telah mengupayakan 

perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan 

plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. Berdasarkan pembahasan 

dalam rapat tersebut, penyaluran 

KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan 

mencapai 41% (yoy) dibandingkan 

bulan Juni tahun 2021, sehingga 

Pemerintah optimis dapat 

mencapai target penyaluran KUR 

tahun 2022 yang diproyeksikan 

sebesar Rp373,17 triliun. Selain 

membahas mengenai capaian 

penyaluran, Pemerintah turut 

membahas mengenai rencana 

penyaluran KUR dan kebutuhan 

anggaran subsidi bunga KUR pada 

tahun 2023 dan 2024. 

99. 22 

July 

2022 

Plafon KUR Ditingkatkan, 

Demi Percepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional 

Positive Nusabali Pada tahun 20 Pemerintah telah 

mengupayakan perluasan akses 

pembiayaan yang mudah dan 

murah bagi pelaku UMKM dengan 

menetapkan plafon KUR sebesar 

Rp 373,17 triliun. Guna 

mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku 

UMKM yang unbankable dan 

terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

http://www.nusabali.com/berita/121678/plafon-kur-ditingkatkan-demi-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.nusabali.com/berita/121678/plafon-kur-ditingkatkan-demi-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.nusabali.com/berita/121678/plafon-kur-ditingkatkan-demi-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.nusabali.com/berita/121678/plafon-kur-ditingkatkan-demi-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
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tahun 20sebesar Rp 470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar Rp 

585 triliun. Com- Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) 

telah menorehkan peran penting 

sebagai critical engine dalam 

pemulihan perekonomian 

nasional dengan menggerakkan 

ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM 

tersebut menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi 

UMKM, salah satunya melalui 

akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). 

100. 22 

July 

2022 

Menko Airlangga: 

Pemerintah Tingkatkan 

Plafon KUR guna Percepat 

Pemulihan UMKM dan 

Ekonomi Nasional 

Positive Tribun News Medan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) telah 

menorehkan peran penting 

sebagai dalam pemulihan 

perekonomian nasional dengan 

menggerakkan ekonomi rakyat 

hingga pada level terkecil. Urgensi 

peran tersebut menjadi perhatian 

utama Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Pada tahun 2022, 

Pemerintah telah mengupayakan 

perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku 

dengan menetapkan plafon 

sebesar Rp373,17 triliun. 

Berdasarkan pembahasan dalam 

rapat tersebut, penyaluran pada 

bulan Juni 2022 meningkat 

signifikan dan mencapai 41 persen 

(yoy) dibandingkan bulan Juni 

tahun 2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target 

penyaluran tahun 2022 yang 

diproyeksikan sebesar Rp373,17 

triliun. 

http://medan.tribunnews.com/2022/07/22/menko-airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-guna-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://medan.tribunnews.com/2022/07/22/menko-airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-guna-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://medan.tribunnews.com/2022/07/22/menko-airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-guna-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://medan.tribunnews.com/2022/07/22/menko-airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-guna-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://medan.tribunnews.com/2022/07/22/menko-airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-guna-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
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101. 22 

July 

2022 

Menko Airlangga Sebut 

KUR Percepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi RI 

Positive Okezone KUR juga berkontribusi dalam 

penyerapan tenaga kerja baru 

yang pada tahun 2021 berhasil 

menyerap 12,6 juta tenaga kerja," 

ujar Menko Airlangga dalam Rapat 

Koordinasi terkait Evaluasi 

Pelaksanaan Penyaluran KUR pada 

Semester I tahun 2022 di Kantor 

Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/07). "Mengingat masih 

terdapat debitur KUR yang 

meminta relaksasi karena 

kegiatan usahanya belum 

sepenuhnya pulih, maka relaksasi 

kredit UMKM diusulkan untuk 

diperpanjang sampai dengan April 

2024," ungkap Menko Airlangga. 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto 

menyebut kalau Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) 

telah menorehkan peran penting 

sebagai critical engine dalam 

pemulihan perekonomian 

nasional dengan menggerakkan 

ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM 

tersebut menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi 

UMKM, salah satunya melalui 

akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). 

102. 22 

July 

2022 

Pemerintah Tingkatkan 

Plafon KUR Guna Percepat 

Pemulihan UMKM dan 

Ekonomi Nasional 

Positive Gopos.id Guna mengakselerasi perluasan 

akses pembiayaan KUR bagi 

pelaku UMKM yang unbankable 

dan terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

http://economy.okezone.com/read/2022/07/22/320/2634729/menko-airlangga-sebut-kur-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-ri
http://economy.okezone.com/read/2022/07/22/320/2634729/menko-airlangga-sebut-kur-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-ri
http://economy.okezone.com/read/2022/07/22/320/2634729/menko-airlangga-sebut-kur-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-ri
http://gopos.id/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-guna-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://gopos.id/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-guna-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://gopos.id/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-guna-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://gopos.id/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-guna-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
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Rp585 triliun. Pada tahun 2022, 

Pemerintah telah mengupayakan 

perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan 

plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. Urgensi peran UMKM 

tersebut menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi 

UMKM, salah satunya melalui 

akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). Berdasarkan 

pembahasan dalam rapat 

tersebut, penyaluran KUR pada 

bulan Juni 2022 meningkat 

signifikan dan mencapai 41% (yoy) 

dibandingkan bulan Juni tahun 

2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target 

penyaluran KUR tahun 2022 yang 

diproyeksikan sebesar Rp373,17 

triliun. 

103. 22 

July 

2022 

Percepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional, Menko Airlangga: 

Pemerintah Tingkatkan 

Plafon KUR 

Neutral Magelang Ekspres KUR juga berkontribusi dalam 

penyerapan tenaga kerja baru 

yang pada tahun 2021 berhasil 

menyerap 12,6 juta tenaga kerja," 

ungkap Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga 

Hartarto dalam Rapat Koordinasi 

terkait Evaluasi Pelaksanaan 

Penyaluran KUR pada Semester I 

tahun 2022 di Kantor Kemenko 

Perekonomian, Jumat (22/07). 

"Mengingat masih terdapat 

debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan 

usahanya belum sepenuhnya 

pulih, maka relaksasi kredit 

UMKM diusulkan untuk 

diperpanjang sampai dengan April 

2024," ungkap Menko Airlangga. 

Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) telah 

menorehkan peran penting 

http://magelangekspres.com/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-menko-airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://magelangekspres.com/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-menko-airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://magelangekspres.com/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-menko-airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://magelangekspres.com/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-menko-airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://magelangekspres.com/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-menko-airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
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sebagai critical engine dalam 

pemulihan perekonomian 

nasional dengan menggerakkan 

ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM 

tersebut menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi 

UMKM, salah satunya melalui 

akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). 

104. 22 

July 

2022 

Percepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional, Pemerintah 

Tingkatkan Plafon KUR 

Positive Malutpost Pada tahun 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. Guna 

mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku 

UMKM yang unbankable dan 

terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Berdasarkan pembahasan 

dalam rapat tersebut, penyaluran 

KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan 

mencapai 41% (yoy) dibandingkan 

bulan Juni tahun 2021, sehingga 

Pemerintah optimis dapat 

mencapai target penyaluran KUR 

http://malutpost.id/2022/07/22/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://malutpost.id/2022/07/22/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://malutpost.id/2022/07/22/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://malutpost.id/2022/07/22/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
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tahun 2022 yang diproyeksikan 

sebesar Rp373,17 triliun. 

105. 22 

July 

2022 

Peran UMKM Jadi 

Perhatian Utama 

Pemerintah Buka Akses 

Pembiyayaan KUR 

Neutral Maluku News Urgensi peran UMKM tersebut 

menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi 

UMKM, salah satunya melalui 

akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). Pada tahun 2022, 

Pemerintah telah mengupayakan 

perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan 

plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. Guna mengakselerasi 

perluasan akses pembiayaan KUR 

bagi pelaku UMKM yang 

unbankable dan terdampak 

pandemi, serta membantu 

pemenuhan rasio kredit UMKM 

yang ditargetkan mencapai 30% 

dari total penyaluran kredit pada 

tahun 2024, Pemerintah 

menetapkan target penyaluran 

KUR untuk tahun 2023 sebesar 

Rp470 triliun dan untuk tahun 

2024 sebesar Rp585 triliun. 

Berdasarkan pembahasan dalam 

rapat tersebut, penyaluran KUR 

pada bulan Juni 2022 meningkat 

signifikan dan mencapai 41% (yoy) 

dibandingkan bulan Juni tahun 

2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target 

penyaluran KUR tahun 2022 yang 

diproyeksikan sebesar Rp373,17 

triliun. 

106. 22 

July 

2022 

Pemerintah Meningkatkan 

Plafon KUR Dalam Rangka 

Mempercepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional 

Positive Tribun Bali Pada tahun 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. Guna 

mengakselerasi perluasan akses 

http://www.malukunews.co/berita/nasional/cynkuoc1eeq2lmy/peran-umkm-jadi-perhatian-utama-pemerintah-buka-akses-pembiyayaan-kur
http://www.malukunews.co/berita/nasional/cynkuoc1eeq2lmy/peran-umkm-jadi-perhatian-utama-pemerintah-buka-akses-pembiyayaan-kur
http://www.malukunews.co/berita/nasional/cynkuoc1eeq2lmy/peran-umkm-jadi-perhatian-utama-pemerintah-buka-akses-pembiyayaan-kur
http://www.malukunews.co/berita/nasional/cynkuoc1eeq2lmy/peran-umkm-jadi-perhatian-utama-pemerintah-buka-akses-pembiyayaan-kur
http://bali.tribunnews.com/2022/07/22/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://bali.tribunnews.com/2022/07/22/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://bali.tribunnews.com/2022/07/22/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://bali.tribunnews.com/2022/07/22/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://bali.tribunnews.com/2022/07/22/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
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pembiayaan KUR bagi pelaku 

UMKM yang unbankable dan 

terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30 % dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Berdasarkan pembahasan 

dalam rapat tersebut, penyaluran 

KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan 

mencapai 41 % (yoy) 

dibandingkan bulan Juni tahun 

2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target 

penyaluran KUR tahun 2022 yang 

diproyeksikan sebesar Rp373,17 

triliun. 

107. 22 

July 

2022 

Percepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional, Pemerintah 

Tingkatkan Plafon KUR 

Positive Pantura Post Pada tahun 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. Guna 

mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku 

UMKM yang unbankable dan 

terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

http://panturapost.com/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://panturapost.com/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://panturapost.com/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://panturapost.com/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
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tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Pemerintah 

membeti perhatian khusus 

terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM). Berdasarkan 

pembahasan dalam rapat 

tersebut, penyaluran KUR pada 

bulan Juni 2022 meningkat 

signifikan dan mencapai 41% (yoy) 

dibandingkan bulan Juni tahun 

2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target 

penyaluran KUR tahun 2022 yang 

diproyeksikan sebesar Rp373,17 

triliun. 

108. 22 

July 

2022 

Menteri Tenaga Kerja 

perkenalkan Portal 

Knowledge Satu 

Ketenagakerjaan dan 

SMData di SDK 

Neutral Berita Viral Indonesia 

Terbaru 

Permohonan Portal Knowledge 

Satu Ketenagakerjaan dan 

SMData itu disampaikan Menteri 

Tenaga Kerja (Menaker) Ida 

Fauziyah pada Rapat Koordinasi 

Nasional (Rakornas) Satu 

Knowledge Ketenagakerjaan (SDK) 

di Padang, Bali, Kamis 

(21/7/2022). Rakernas 

Harmonisasi Knowledge 

Ketenagakerjaan merupakan 

rangkaian sinergi program dan 

kegiatan pusat dan daerah terkait 

implementasi Harmonisasi 

Knowledge Indonesia di 

Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Rakornas ini merupakan wahana 

peningkatan kerjasama, 

kolaborasi dan sinergi antara 

Kementerian Tenaga Kerja dan 

Kementerian Tenaga Kerja untuk 

mewujudkan tata kelola 

knowledge ketenagakerjaan yang 

sejalan dengan Prinsip Knowledge 

Indonesia," ujarnya. Aplikasi ini 

merupakan pendukung 

knowledge ketenagakerjaan yang 

dapat digunakan oleh pemerintah 

pusat dan daerah untuk 

http://jlksjfdiweslfkj.com/menteri-tenaga-kerja-perkenalkan-portal-data-satu-ketenagakerjaan-dan-smdata-di-sdk-2
http://jlksjfdiweslfkj.com/menteri-tenaga-kerja-perkenalkan-portal-data-satu-ketenagakerjaan-dan-smdata-di-sdk-2
http://jlksjfdiweslfkj.com/menteri-tenaga-kerja-perkenalkan-portal-data-satu-ketenagakerjaan-dan-smdata-di-sdk-2
http://jlksjfdiweslfkj.com/menteri-tenaga-kerja-perkenalkan-portal-data-satu-ketenagakerjaan-dan-smdata-di-sdk-2
http://jlksjfdiweslfkj.com/menteri-tenaga-kerja-perkenalkan-portal-data-satu-ketenagakerjaan-dan-smdata-di-sdk-2
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mempercepat implementasi 

knowledge ketenagakerjaan. 

109. 22 

July 

2022 

Airlangga: UMKM Berperan 

Penting Pulihkan Ekonomi 

Nasional 

Positive Radar Nonstop Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) telah 

menorehkan peran penting 

sebagai critical engine dalam 

pemulihan perekonomian 

nasional, dengan menggerakkan 

ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM 

tersebut menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi 

UMKM, salah satunya melalui 

akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). Pada tahun 2022, 

Pemerintah telah mengupayakan 

perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan 

plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. Selain itu, berdasarkan 

laporan yang diterima Sekretariat 

Komite Kebijakan Pembiayaan 

bagi UMKM dari penyalur KUR, 

sejak tahun 2015 hingga 2022 juga 

terdapat sebesar 14,13 juta 

debitur atau 39% dari total 

debitur yang telah mengakses 

KUR, berhasil naik kelas ke tingkat 

pembiayaan yang lebih tinggi. 

110. 22 

July 

2022 

Percepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional, Pemerintah 

Tingkatkan Plafon KUR 

Rp373,17 Triliun 

Positive Bizlaw Pada tahun 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. 

Berdasarkan pembahasan dalam 

rapat tersebut, penyaluran KUR 

pada bulan Juni 2022 meningkat 

signifikan dan mencapai 41 persen 

(yoy) dibandingkan bulan Juni 

tahun 2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target 

http://radarnonstop.co/read/37791/Airlangga-UMKM-Berperan-Penting-Pulihkan-Ekonomi-Nasional
http://radarnonstop.co/read/37791/Airlangga-UMKM-Berperan-Penting-Pulihkan-Ekonomi-Nasional
http://radarnonstop.co/read/37791/Airlangga-UMKM-Berperan-Penting-Pulihkan-Ekonomi-Nasional
http://bizlaw.id/read/61266/Percepat-Pemulihan-UMKM-dan-Ekonomi-Nasional-Pemerintah-Tingkatkan-Plafon-KUR-Rp37317-Triliun
http://bizlaw.id/read/61266/Percepat-Pemulihan-UMKM-dan-Ekonomi-Nasional-Pemerintah-Tingkatkan-Plafon-KUR-Rp37317-Triliun
http://bizlaw.id/read/61266/Percepat-Pemulihan-UMKM-dan-Ekonomi-Nasional-Pemerintah-Tingkatkan-Plafon-KUR-Rp37317-Triliun
http://bizlaw.id/read/61266/Percepat-Pemulihan-UMKM-dan-Ekonomi-Nasional-Pemerintah-Tingkatkan-Plafon-KUR-Rp37317-Triliun
http://bizlaw.id/read/61266/Percepat-Pemulihan-UMKM-dan-Ekonomi-Nasional-Pemerintah-Tingkatkan-Plafon-KUR-Rp37317-Triliun
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penyaluran KUR tahun 2022 yang 

diproyeksikan sebesar Rp373,17 

triliun. Guna mengakselerasi 

perluasan akses pembiayaan KUR 

bagi pelaku UMKM yang 

unbankable dan terdampak 

pandemi, serta membantu 

pemenuhan rasio kredit UMKM 

yang ditargetkan mencapai 30 

persen dari total penyaluran 

kredit pada tahun 2024, 

Pemerintah menetapkan target 

penyaluran KUR untuk tahun 2023 

sebesar Rp470 triliun dan untuk 

tahun 2024 sebesar Rp585 triliun. 

Urgensi peran UMKM tersebut 

menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi 

UMKM, salah satunya melalui 

akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). 

111. 22 

July 

2022 

Percepatan Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional, Pemerintah 

Meningkatkan Plafon KUR 

Positive Warta Kepri Pada tahun 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. Guna 

mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku 

UMKM yang unbankable dan 

terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

http://wartakepri.co.id/2022/07/22/percepatan-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-meningkatkan-plafon-kur
http://wartakepri.co.id/2022/07/22/percepatan-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-meningkatkan-plafon-kur
http://wartakepri.co.id/2022/07/22/percepatan-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-meningkatkan-plafon-kur
http://wartakepri.co.id/2022/07/22/percepatan-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-meningkatkan-plafon-kur
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satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Berdasarkan pembahasan 

dalam rapat tersebut, penyaluran 

KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan 

mencapai 41% (yoy) dibandingkan 

bulan Juni tahun 2021, sehingga 

Pemerintah optimis dapat 

mencapai target penyaluran KUR 

tahun 2022 yang diproyeksikan 

sebesar Rp373,17 triliun. 

112. 22 

July 

2022 

Malaysia dan TKI dan Kita: 

Baperan yang Tak Pernah 

Usai 

Neutral Pepnews.com Tanpa angin, tak ada badai: tiba-

tiba kementrian ini secara sepihak 

memutuskan pengiriman pekerja 

migran ke Malaysia. Yah ke 

Malaysia. Alasannya tak kalah 

lucu, Malaysia dianggap 

melanggar MoU tentang 

Penempatan dan Pelindungan 

PMI (pekerja migran Indonesia) 

Sektor Domestik di Malaysia yang 

ditandatangani tanggal 1 April 

2022. Penandatanganan MoU 

yang turut disaksikan oleh Joko 

Widodo dan PM Malaysia, Dato' 

Sri Ismail Sabri Yakob. 

113. 22 

July 

2022 

Kemnaker Raih Dua 

Penghargaan BKN Award 

2022 

Positive Harianbhirawa.co.id Kementerian Ketenagakerjaan 

berhasil mendapatkan 2 kategori 

penghargaan pada ajang BKN 

Award 2022. "Alhamdulillah ini 

adalah sebuah penghargaan yang 

patut kita syukuri, karena 

memang ini wujud apresiasi dari 

apa yang selama ini selalu kita 

lakukan," kata Sekjen Kemnaker, 

Anwar Sanusi, Jumat (22/7/2022). 

Penghargaan pertama adalah 

peringkat ke-4 terbaik Penilaian 

Kinerja, dan kedua adalah 

peringkat 4 terbaik Implementasi 

Manajemen ASN. Anwar Sanusi 

mengucapkan terima kasih 

kepada pimpinan Kemnaker yakni 

http://pepnews.com/politik/p-7165984730859c9/malaysia-dan-tki-dan-kita-baperan-yang-tak-pernah-usai
http://pepnews.com/politik/p-7165984730859c9/malaysia-dan-tki-dan-kita-baperan-yang-tak-pernah-usai
http://pepnews.com/politik/p-7165984730859c9/malaysia-dan-tki-dan-kita-baperan-yang-tak-pernah-usai
http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-raih-dua-penghargaan-bkn-award-2022
http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-raih-dua-penghargaan-bkn-award-2022
http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-raih-dua-penghargaan-bkn-award-2022
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Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, yang selalu memberikan 

arahan agar Kementeriannya 

selalu bekerja dan berkinerja lebih 

baik. 

114. 22 

July 

2022 

Negara-negara G20 

Sepakati Pasar Kerja bagi 

Penyandang Disabilitas 

Positive Vibiz Media Pasar Kerja yang Terbuka bagi 

Para Penyandang Disabilitas. 

Memasuki hari kedua, Pertemuan 

Keempat Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan G20 The Fourth 

Employment Working Group 

(EWG), telah membahas draf 

deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan dan 

memasuki pembahasan awal 

Annex (tambahan dokumen), 

terkait pasar kerja inklusif dan 

penyandang disabilitas. Semoga 

indikator yang nanti digunakan 

jadi pedoman bagi negara G20, 

untuk kita lebih melihat 

bagaimana inisiatif setiap negara 

mendorong keterlibatan para 

penyandang disabilitas di dalam 

pasar kerja," katanya. Usai 

memimpin sidang secara virtual di 

Jakarta, Kamis (21/7), Sekretaris 

Jenderal untuk Kementerian 

Ketenagakerjaan, Republik 

Indonesia, Anwar Sanusi 

mengatakan bahwa mereka telah 

menyelesaikan deklarasi Menaker 

G20. 

115. 22 

July 

2022 

Airlangga: Pemerintah 

Naikkan Plafon KUR Demi 

Mempercepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional 

Positive Terkini.id Pada tahun 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. Guna 

mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku 

UMKM yang unbankable dan 

terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

http://www.vibizmedia.com/2022/07/22/negara-negara-g20-sepakati-pasar-kerja-bagi-penyandang-disabilitas
http://www.vibizmedia.com/2022/07/22/negara-negara-g20-sepakati-pasar-kerja-bagi-penyandang-disabilitas
http://www.vibizmedia.com/2022/07/22/negara-negara-g20-sepakati-pasar-kerja-bagi-penyandang-disabilitas
http://makassar.terkini.id/airlangga-pemerintah-naikan-plafon-kur-demi-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://makassar.terkini.id/airlangga-pemerintah-naikan-plafon-kur-demi-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://makassar.terkini.id/airlangga-pemerintah-naikan-plafon-kur-demi-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://makassar.terkini.id/airlangga-pemerintah-naikan-plafon-kur-demi-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://makassar.terkini.id/airlangga-pemerintah-naikan-plafon-kur-demi-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
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kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Berdasarkan pembahasan 

dalam rapat tersebut, penyaluran 

KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan 

mencapai 41% (yoy) dibandingkan 

bulan Juni tahun 2021, sehingga 

Pemerintah optimis dapat 

mencapai target penyaluran KUR 

tahun 2022 yang diproyeksikan 

sebesar Rp373,17 triliun. 

116. 22 

July 

2022 

Pemerintah Meningkatkan 

Plafon KUR Dalam Rangka 

Mempercepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional - Pasundan 

Ekspres 

Positive Pasundanekspres.co Pada tahun 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. Guna 

mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku 

UMKM yang unbankable dan 

terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. JAKARTA- Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) telah menorehkan peran 

http://pasundan.jabarekspres.com/2022/07/22/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://pasundan.jabarekspres.com/2022/07/22/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://pasundan.jabarekspres.com/2022/07/22/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://pasundan.jabarekspres.com/2022/07/22/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://pasundan.jabarekspres.com/2022/07/22/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://pasundan.jabarekspres.com/2022/07/22/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
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penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian 

nasional dengan menggerakkan 

ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM 

tersebut menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi 

UMKM, salah satunya melalui 

akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). 

117. 22 

July 

2022 

Kapan BSU 2022 Cair? 

Berikut Info Jadwal 

Pencairan BLT Karyawan 

Rp1 Juta dari Kemenaker 

Neutral Pikiran Rakyat Depok Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

2022 masih menjadi sorotan 

masyarakat, terutama para 

pekerja dan karyawan. Pasalnya, 

BSU 2022 ini tak kunjung cair 

kepada pekerja dan karyawan 

hingga saat ini. Sebelumnya, 

sempat beredar kabar yang 

menyebutkan bahwa BSU 2022 

akan cair di bulan April lalu. 

Nyatanya, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

hingga saat ini masih belum 

melaksanakan penyaluran BSU 

2022. 

118. 22 

July 

2022 

Info Terbaru BSU 2022 dari 

Kemnaker, Apakah BLT 

Subsidi Gaji Rp1 Juta Cair 

Juli 2022? 

Neutral Pikiran Rakyat Depok Seperti pengumuman 

sebelumnya, Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) akan menyalurkan 

BSU 2022 sebesar Rp1 juta kepada 

pekerja. Akan tetapi hingga 

memasuki akhir Juli 2022 ini 

pekerja masih menantikan jadwal 

pasti pencairan BSU 2022 ini dari 

Kemnaker. Kabarnya, Kemnaker 

masih menggodok regulasi 

pencairan hingga aturan 

persyaratan pekerja yang akan 

mendapatkan BSU 2022. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah sebelumnya 

menyatakan, pihaknya akan 

menggunakan data kepesertaan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095077366/kapan-bsu-2022-cair-berikut-info-jadwal-pencairan-blt-karyawan-rp1-juta-dari-kemenaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095077366/kapan-bsu-2022-cair-berikut-info-jadwal-pencairan-blt-karyawan-rp1-juta-dari-kemenaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095077366/kapan-bsu-2022-cair-berikut-info-jadwal-pencairan-blt-karyawan-rp1-juta-dari-kemenaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095077366/kapan-bsu-2022-cair-berikut-info-jadwal-pencairan-blt-karyawan-rp1-juta-dari-kemenaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095077245/info-terbaru-bsu-2022-dari-kemnaker-apakah-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-juli-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095077245/info-terbaru-bsu-2022-dari-kemnaker-apakah-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-juli-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095077245/info-terbaru-bsu-2022-dari-kemnaker-apakah-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-juli-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095077245/info-terbaru-bsu-2022-dari-kemnaker-apakah-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-juli-2022
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BPJS Ketenagakerjaan dalam 

penyaluran BSU 2022. 

119. 22 

July 

2022 

Soal Proses Pencairan BSU 

BPJS Ketenagakerjaan, 

Kemnaker Bilang Begini 

Terkait BSU 2022 

Neutral Ayo Bandung Simak penjelasan Kemnaker 

terkait BSU 2022 kapan cair dan 

proses pencairan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan. COM-- Sampai 

saat ini BSU 2022 kapan cair, 

masih terus jadi perbincangan 

hangat. Karena sampai saat ini 

BSU 2022 Kapan cair, masih 

dinantikan bagi para pekerja atau 

buruh yang telah memenuhi 

syarat. Harapan tentang BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 hadir 

ketika Kemnaker menyatakan 

telah mengalokasikan dana 

bantuan sebesar Rp8,8 Triliun. 

120. 22 

July 

2022 

WAGUB: PEMERINTAH 

TERUS DORONG 

PERUSAHAAN TINGKATKAN 

K3 

Neutral Beritaalfath.com Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, 

Dr. Drs. Hal itu dikemukakan oleh 

Wagub dalam Apel Hari 

Keselamatan dam Kesehatan Kerja 

Nasional Tingkat Provinsi Jambi 

dan Pernyataan Dimulainya Bulan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Nasional Tahun 2017, bertempat 

di Lapangan Pertamina EP Kenali 

Asam, Kota Jambi, Kamis (9/1) 

siang. Dalam acara yang bertema 

"Dengan Budaya K3, Kita 

Tingkatkan Kualitas Hidup 

Manusia Menuju Masyarakat yang 

Selamat, Sehat, dan Produktif 

tersebut, Wagub bertindak 

sebagai pembina apel yang diikuti 

oleh perwakilan perusahaan-

perusahaan di Provinsi Jambi. 

Wagub mengatakan, peningkatan 

K3 tersebut juga merupakan 

upaya untuk menciptakan 

ketertiban, tertib dalam dunia 

kerja, yang selanjutnya 

diharapkan untuk meningkatkan 

kinerja dan produktivitas kerja. 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793950033/soal-proses-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-kemnaker-bilang-begini-terkait-bsu-2022
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793950033/soal-proses-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-kemnaker-bilang-begini-terkait-bsu-2022
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793950033/soal-proses-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-kemnaker-bilang-begini-terkait-bsu-2022
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793950033/soal-proses-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-kemnaker-bilang-begini-terkait-bsu-2022
http://beritaalfath.com/detail/wagub-pemerintah-terus-dorong-perusahaan-tingkatkan-k3
http://beritaalfath.com/detail/wagub-pemerintah-terus-dorong-perusahaan-tingkatkan-k3
http://beritaalfath.com/detail/wagub-pemerintah-terus-dorong-perusahaan-tingkatkan-k3
http://beritaalfath.com/detail/wagub-pemerintah-terus-dorong-perusahaan-tingkatkan-k3
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121. 22 

July 

2022 

Mempercepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional, Pemerintah 

Tingkatkan Plafon KUR 

Positive Indotimur Pada tahun 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. Guna 

mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku 

UMKM yang unbankable dan 

terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Berdasarkan pembahasan 

dalam rapat tersebut, penyaluran 

KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan 

mencapai 41% (yoy) dibandingkan 

bulan Juni tahun 2021, sehingga 

Pemerintah optimis dapat 

mencapai target penyaluran KUR 

tahun 2022 yang diproyeksikan 

sebesar Rp373,17 triliun. 

122. 22 

July 

2022 

4 Fakta BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta Tidak Cair ke 

Semua Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan : Sejenak 

Online Economy 

Neutral Sejenak.online JAKARTA- Pekerja harus tahu 

bahwa BLT subsidi gaji tidak cair 

meski sudah terdaftar sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan. 1. 

Tidak Semua Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan Dapat. Adapun 

bantuan sosial (Bansos) tersebut 

diberikan sebesar Rp1 juta. 

Sejenak Online merangkum fakta-

fakta menarik terkait BLT subsidi 

http://indotimur.com/nasional/mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://indotimur.com/nasional/mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://indotimur.com/nasional/mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://indotimur.com/nasional/mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur
http://sejenak.online/berita/hot/4-fakta-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tidak-cair-ke-semua-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-sejenak-online-economy
http://sejenak.online/berita/hot/4-fakta-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tidak-cair-ke-semua-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-sejenak-online-economy
http://sejenak.online/berita/hot/4-fakta-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tidak-cair-ke-semua-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-sejenak-online-economy
http://sejenak.online/berita/hot/4-fakta-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tidak-cair-ke-semua-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-sejenak-online-economy
http://sejenak.online/berita/hot/4-fakta-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tidak-cair-ke-semua-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-sejenak-online-economy
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gaji dan syarat mendapatkan 

bantuannya, Sabtu (23/7/2022):. 

123. 22 

July 

2022 

Hari Kedua G20 EWG IV, 

Masuki Pembahasan Awal 

Annex 

Neutral Pewartasatu.com Memasuki hari kedua, Pertemuan 

Keempat Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan G20 The Fourth 

Employment Working Group 

(EWG), telah membahas draf 

deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan dan 

memasuki pembahasan awal 

Annex terkait pasar kerja inklusif 

dan penyandang disabilitas. 

Anwar Sanusi menjelaskan sidang 

hari kedua G20 EWG Keempat, 

fokus terkait Annex. Anwar Sanusi 

juga berharap pada sidang G20 

EWG hari ketiga, pada Jumat 

(22/7/2022), mampu 

menuntaskan pembahasan Annex 

terkait pengembangan kapasitas 

SDM untuk pertumbuhan 

produktivitas yang berkelanjutan. 

Itu modalitas bagus sehingga kita 

mampu menyelesaikan dokumen-

dokumen Annex (tambahan 

dokumen), yang melengkapi dari 

deklarasi Menteri-Menteri 

Ketenagakerjaan, " kata Anwar 

Sanusi usai memimpin sidang 

secara virtual di Jakarta, Kamis 

(21/7/2022) malam. 

124. 22 

July 

2022 

Genjot Plafon KUR Rp373 

Triliun, Menko Airlangga 

Yakin Ekonomi Pulih Cepat 

Positive Inilah KUR juga berkontribusi dalam 

penyerapan tenaga kerja baru 

yang pada tahun 2021 berhasil 

menyerap 12,6 juta tenaga kerja," 

papar Menko Airlangga dalam 

Rapat Koordinasi (Rakor) terkait 

Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran 

KUR pada Semester I tahun 2022 

di Kantor Kemenko 

Perekonomian, Jumat 

(22/7/2022). "Mengingat masih 

terdapat debitur KUR yang 

meminta relaksasi karena 

http://pewartasatu.com/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
http://pewartasatu.com/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
http://pewartasatu.com/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
http://www.inilah.com/genjot-kur-rp373-triliun-menko-airlangga-yakin-ekonomi-pulih-cepat
http://www.inilah.com/genjot-kur-rp373-triliun-menko-airlangga-yakin-ekonomi-pulih-cepat
http://www.inilah.com/genjot-kur-rp373-triliun-menko-airlangga-yakin-ekonomi-pulih-cepat
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kegiatan usahanya belum 

sepenuhnya pulih, maka relaksasi 

kredit UMKM diusulkan untuk 

diperpanjang sampai dengan April 

2024," ungkap Menko Airlangga. 

Menko Perekonomian, Airlangga 

Hartarto paham betul bahwa 

UMKM harus menjadi perhatian 

utama Pemerintah. Pada 2022, 

kata Menko Airlangga, 

pemerintah mengupayakan 

perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM. 

125. 22 

July 

2022 

Kemnaker Raih 2 

Penghargaan di Ajang BKN 

Award 2022 

Positive Pripos JAKARTA, PRIPOS.ID 

(22Kementerian Ketenagakerjaan 

berhasil mendapatkan 2 kategori 

penghargaan pada ajang BKN 

Award 2022. "Alhamdulillah ini 

adalah sebuah penghargaan yang 

patut kita syukuri, karena 

memang ini wujud apresiasi dari 

apa yang selama ini selalu kita 

lakukan," kata Sekjen Kemnaker, 

Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers 

Biro Humas Kemnaker, Jumat 

(22/7/2022). Selain itu, Ia juga 

mengapresisi jajaran pimpinan 

dan pegawai Kemnaker yang 

selalu memberikan dedikasi 

terbaik bagi nusa dan bangsa. 

Anwar menjelaskan, penghargaan 

kinerja yang berhasil diterima tak 

lepas dari upaya Kemnaker yang 

menerapkan sistem penilaian 

kompetensi, guna mendukung 

kinerja ASN Kemnaker itu sendiri. 

126. 22 

July 

2022 

Kemnaker Raih 2 

Penghargaan di Ajang BKN 

Award 2022 

Positive Pewartasatu.com Com-Kementerian 

Ketenagakerjaan berhasil 

mendapatkan 2 kategori 

penghargaan pada ajang BKN 

Award 2022. "Alhamdulillah ini 

adalah sebuah penghargaan yang 

patut kita syukuri, karena 

http://pripos.id/kemnaker-raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022
http://pripos.id/kemnaker-raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022
http://pripos.id/kemnaker-raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022
http://pewartasatu.com/kemnaker-raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022
http://pewartasatu.com/kemnaker-raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022
http://pewartasatu.com/kemnaker-raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022


 

83 

 

memang ini wujud apresiasi dari 

apa yang selama ini selalu kita 

lakukan," kata Sekjen Kemnaker, 

Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers 

Biro Humas Kemnaker, Jumat 

(22/7/2022). Selain itu, Ia juga 

mengapresiasi jajaran pimpinan 

dan pegawai Kemnaker yang 

selalu memberikan dedikasi 

terbaik bagi nusa dan bangsa. 

Anwar menjelaskan, penghargaan 

kinerja yang berhasil diterima tak 

lepas dari upaya Kemnaker yang 

menerapkan sistem penilaian 

kompetensi, guna mendukung 

kinerja ASN Kemnaker itu sendiri. 

127. 22 

July 

2022 

Target Plafon KUR Naik Rp 

373,17 T Tahun ini 

Neutral Berita Jatim Pada tahun 2022, Pemerintah 

mengupayakan perluasan akses 

pembiayaan yang mudah dan 

murah bagi pelaku UMKM dengan 

menetapkan plafon KUR sebesar 

Rp 373,17 triliun. Penyaluran KUR 

nasional untuk Triwulan-I tahun 

2022 mencapai Rp 93,34 triliun 

dengan kontribusi terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) 

sebesar 2,08%. Angka ini 

meningkat signifikan dengan 

adanya penyaluran KUR bulan Juni 

2022 sebesar Rp 179,67 triliun. 

Berdasarkan pembahasan dalam 

rapat tersebut, penyaluran KUR 

pada bulan Juni 2022 meningkat 

signifikan dan mencapai 41% (yoy) 

dibandingkan bulan Juni tahun 

2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target 

penyaluran KUR tahun 2022 yang 

diproyeksikan sebesar Rp373,17 

triliun. 

128. 22 

July 

2022 

Pemerintah Tingkatkan 

Plafon KUR Guna Percepat 

Pemulihan UMKM dan 

Ekonomi Nasional 

Positive Serambi Indonesia Guna mengakselerasi perluasan 

akses pembiayaan KUR bagi 

pelaku UMKM yang unbankable 

dan terdampak pandemi, serta 

http://beritajatim.com/ekbis/target-plafon-kur-naik-rp-37317-t-tahun-ini
http://beritajatim.com/ekbis/target-plafon-kur-naik-rp-37317-t-tahun-ini
http://aceh.tribunnews.com/2022/07/22/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-guna-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://aceh.tribunnews.com/2022/07/22/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-guna-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://aceh.tribunnews.com/2022/07/22/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-guna-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://aceh.tribunnews.com/2022/07/22/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-guna-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
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membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30 % dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Pada tahun 2022, 

Pemerintah telah mengupayakan 

perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan 

plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. Selain membahas 

mengenai capaian penyaluran, 

Pemerintah turut membahas 

mengenai rencana penyaluran 

KUR dan kebutuhan anggaran 

subsidi bunga KUR pada tahun 

2023 dan 2024. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). 

129. 22 

July 

2022 

Hari Kedua G20 EWG IV, 

Berikut Pembahasannya 

Neutral Liputan 6 Memasuki hari kedua, Pertemuan 

Keempat Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan G20 The Fourth 

Employment Working Group 

(EWG), telah membahas draf 

deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan dan 

memasuki pembahasan awal 

Annex terkait pasar kerja inklusif 

dan penyandang disabilitas. 

Anwar Sanusi menjelaskan, sidang 

hari kedua G20 EWG Keempat, 

fokus terkait Annex. Anwar Sanusi 

juga berharap pada sidang G20 

EWG hari ketiga, pada Jumat 

(22/7/2022), mampu 

menuntaskan pembahasan Annex 

http://www.liputan6.com/news/read/5021542/hari-kedua-g20-ewg-iv-berikut-pembahasannya
http://www.liputan6.com/news/read/5021542/hari-kedua-g20-ewg-iv-berikut-pembahasannya
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terkait pengembangan kapasitas 

SDM untuk pertumbuhan 

produktivitas yang berkelanjutan. 

Pertemuan G20 EWG Keempat 

dihadiri oleh negara-negara 

Anggota G20, undangan tetap 

negara pengamat G20, dan 

organisasi Internasional seperti 

International Labour Organization 

(ILO) dan Organization for 

Economic Co-operation and 

Development (OECD). 

130. 22 

July 

2022 

Pemerintah Tingkatkan 

Plafon KUR untuk Percepat 

Pemulihan Ekonomi 

Nasional 

Positive Radar Bromo Urgensi peran UMKM tersebut 

menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi 

UMKM, salah satunya melalui 

akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). Guna 

mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku 

UMKM yang unbankable dan 

terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp 470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Guna mengakselerasi 

perluasan akses pembiayaan KUR 

bagi pelaku UMKM yang 

unbankable dan terdampak 

pandemi, serta membantu 

pemenuhan rasio kredit UMKM 

yang ditargetkan mencapai 30% 

http://radarbromo.jawapos.com/ekonomi-bisnis/22/07/2022/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-percepat-pemulihan-ekonomi-nasional
http://radarbromo.jawapos.com/ekonomi-bisnis/22/07/2022/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-percepat-pemulihan-ekonomi-nasional
http://radarbromo.jawapos.com/ekonomi-bisnis/22/07/2022/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-percepat-pemulihan-ekonomi-nasional
http://radarbromo.jawapos.com/ekonomi-bisnis/22/07/2022/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-percepat-pemulihan-ekonomi-nasional
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dari total penyaluran kredit pada 

tahun 2024, Pemerintah 

menetapkan target penyaluran 

KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp 

470 triliun dan untuk tahun 2024 

sebesar Rp585 triliun. 

131. 22 

July 

2022 

Disnakertrans Paser 

verifikasi 65 serikat pekerja 

perusahaan 

Neutral Antara Kaltim Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) 

Kabupaten Paser melakukan 

verifikasi data terhadap 65 serikat 

pekerja dari perusahaan yang 

beroperasi di daerah itu. "Ada 65 

serikat pekerja yang terdiri 37 

serikat pekerja perusahaan 

tambang batu bara dan 28 serikat 

pekerja di perusahaan 

perkebunan," kata Sub 

Koordinator Kelembagaan dan 

Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

Kabupaten Paser, M.Hafidz Sahid, 

Jumat (22/07). Menurutnya, 

Disnakertrans Paser akan 

mengumumkan nama-nama 

anggota yang telah terverifikasi di 

perusahaan masing-masing. 

Hafidz mengatakan setelah ada 

keberatan atas verifikasi yang 

telah diumumkan tersebut, 

Disnakertrans Paser melakukan 

koreksi untuk kemudian membuat 

daftar tetap pengurus serikat yang 

di tuangkan dalam berita acara. 

132. 22 

July 

2022 

Kemnaker Raih 2 

Penghargaan di Ajang BKN 

Award 2022 

Positive Liputan 6 Kementerian Ketenagakerjaan 

berhasil mendapatkan 2 kategori 

penghargaan pada ajang BKN 

Award 2022. "Alhamdulillah ini 

adalah sebuah penghargaan yang 

patut kita syukuri, karena 

memang ini wujud apresiasi dari 

apa yang selama ini selalu kita 

lakukan," kata Sekjen Kemnaker, 

Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers 

Biro Humas Kemnaker, Jumat 

http://kaltim.antaranews.com/berita/163717/disnakertrans-paser-verifikasi-65-serikat-pekerja-perusahaan
http://kaltim.antaranews.com/berita/163717/disnakertrans-paser-verifikasi-65-serikat-pekerja-perusahaan
http://kaltim.antaranews.com/berita/163717/disnakertrans-paser-verifikasi-65-serikat-pekerja-perusahaan
http://www.liputan6.com/news/read/5021545/kemnaker-raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022
http://www.liputan6.com/news/read/5021545/kemnaker-raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022
http://www.liputan6.com/news/read/5021545/kemnaker-raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022
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(22/7/2022). Selain itu, Ia juga 

mengapresisi jajaran pimpinan 

dan pegawai Kemnaker yang 

selalu memberikan dedikasi 

terbaik bagi nusa dan bangsa. 

Anwar menjelaskan, penghargaan 

kinerja yang berhasil diterima tak 

lepas dari upaya Kemnaker yang 

menerapkan sistem penilaian 

kompetensi, guna mendukung 

kinerja ASN Kemnaker itu sendiri. 

133. 22 

July 

2022 

UPTPTK Bakal Berdiri di 

Sampit, Bupati Kotim Yakin 

Ekonomi Bangkit 

Positive Fajar Harapan Sementara itu, Bupati Kotim H. 

Halikinnor kepada wartawan, 

Kamis (21/7/2022) membenarkan 

hal rencana dibangunnya UPTPTK 

di Sampit. Kementerian Tenaga 

Kerja RI bakal bangun gedung Unit 

Pelaksana Teknis Pelatihan 

Tenaga Kerja (UPTPTK) di Sampit 

Kabupaten Kotawaringin Timur 

(Kotim), Kalimantan Tengah 

(Kalimantan Tengah). Untuk 

pembangunan UPTPTK, Dirjen dari 

Kementerian Tenaga Kerja Pusat 

bersama staf khusus menteri 

datang ke Sampit untuk melihat 

secara langsung lokasi rencana 

pembangunan itu, Kamis 

(21/7/2022). Dia mengatakan, 

pengelolaan UPTPTK tersebut 

merupakan kewenangan Pemprov 

Kalimantan Tengah untuk 

pengelolaanya, namun 

pemerintah pusat memilih lokasi 

pembangunanya di Sampit. 

134. 23 

July 

2022 

Pertama di Indonesia, KEK 

Sanur Wujud Peningkatan 

Kualitas Kesehatan 

sekaligus Destinasi Wisata 

Positive Berita Manado Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, di mana banyak 

http://www.fajarharapan.id/2022/07/uptptk-bakal-berdiri-di-sampit-bupati.html
http://www.fajarharapan.id/2022/07/uptptk-bakal-berdiri-di-sampit-bupati.html
http://www.fajarharapan.id/2022/07/uptptk-bakal-berdiri-di-sampit-bupati.html
http://beritamanado.com/pertama-di-indonesia-kek-sanur-wujud-peningkatan-kualitas-kesehatan-sekaligus-destinasi-wisata
http://beritamanado.com/pertama-di-indonesia-kek-sanur-wujud-peningkatan-kualitas-kesehatan-sekaligus-destinasi-wisata
http://beritamanado.com/pertama-di-indonesia-kek-sanur-wujud-peningkatan-kualitas-kesehatan-sekaligus-destinasi-wisata
http://beritamanado.com/pertama-di-indonesia-kek-sanur-wujud-peningkatan-kualitas-kesehatan-sekaligus-destinasi-wisata
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penduduk Indonesia lebih memilih 

untuk mendapatkan perawatan 

medis ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Dengan disetujuinya 

usulan KEK Sanur diharapkan akan 

terjadi penghematan devisa dan 

peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan fasilitas 

kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. Di 

tahun 2030, diharapkan sekitar 4 

persen hingga 8 persen penduduk 

Indonesia yang sebelumnya 

berobat ke luar negeri menjadi 

berobat ke KEK Sanur dengan 

total pasien berada dalam kisaran 

123 ribu sampai dengan 240 ribu 

orang. 

135. 23 

July 

2022 

4 Fakta BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta Tidak Cair ke 

Semua Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan : Okezone 

Economy 

Neutral Okezone Pekerja harus tahu bahwa BLT 

subsidi gaji tidak cair meski sudah 

terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Okezone 

merangkum fakta-fakta menarik 

terkait BLT subsidi gaji dan syarat 

mendapatkan bantuannya, Sabtu 

(23/7/2022):. Adapun bantuan 

sosial (Bansos) tersebut diberikan 

sebesar Rp1 juta. Anggota 

Ombudsman RI Robert Na Endi 

Jaweng, letak masalah ada pada 

proses validasi data pekerja 

penerima manfaat BSU. 

136. 23 

July 

2022 

Utak-atik Jam Masuk 

Kantor untuk Redakan 

Kemacetan 

Positive Kompas.id Seminggu setelah dilantik menjadi 

Direktur Lalu Lintas Kepolisian 

Daerah Metro Jaya, Komisaris 

Besar Latif Usman mewacanakan 

pengaturan jam masuk kantor 

untuk membantu mengurangi 

kemacetan di DKI Jakarta. "Semua 

masuk Jakarta pada waktu 

bersamaan sehingga kita semua 

harus bekerja sama, setiap 

instansi bisa mengatur waktu jam 

http://economy.okezone.com/read/2022/07/22/320/2634344/4-fakta-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tidak-cair-ke-semua-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://economy.okezone.com/read/2022/07/22/320/2634344/4-fakta-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tidak-cair-ke-semua-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://economy.okezone.com/read/2022/07/22/320/2634344/4-fakta-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tidak-cair-ke-semua-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://economy.okezone.com/read/2022/07/22/320/2634344/4-fakta-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tidak-cair-ke-semua-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://economy.okezone.com/read/2022/07/22/320/2634344/4-fakta-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tidak-cair-ke-semua-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.kompas.id/baca/metro/2022/07/22/utak-atik-jam-masuk-kantor-untuk-redakan-kemacetan
http://www.kompas.id/baca/metro/2022/07/22/utak-atik-jam-masuk-kantor-untuk-redakan-kemacetan
http://www.kompas.id/baca/metro/2022/07/22/utak-atik-jam-masuk-kantor-untuk-redakan-kemacetan
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kerja karyawan untuk tidak masuk 

bersama-sama," kata Latif saat 

dihubungi, Jumat (22/7/2022). 

Latif berharap, kebijakan itu 

nantinya tidak akan berpengaruh 

pada perputaran ekonomi, tetapi 

bisa menjadi solusi jangka pendek 

untuk mengatasi kepadatan lalu 

lintas dan kemacetan di hilir. 

Kebijakan ini juga akan tetap 

dijalankan bersama dengan 

program ganjil genap yang 

diterapkan di 25 kawasan serta 

program lain untuk mendukung 

transportasi umum yang terus 

digarap secara berkelanjutan. 

137. 23 

July 

2022 

Pemerintah Meningkatkan 

Plafon KUR Dalam Rangka 

Mempercepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional 

Positive Bizlaw Pada tahun 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. Guna 

mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku 

UMKM yang unbankable dan 

terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Berdasarkan pembahasan 

dalam rapat tersebut, penyaluran 

KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan 

http://bizlaw.id/read/61275/Pemerintah-Meningkatkan-Plafon-KUR-Dalam-Rangka-Mempercepat-Pemulihan-UMKM-dan-Ekonomi-Nasional
http://bizlaw.id/read/61275/Pemerintah-Meningkatkan-Plafon-KUR-Dalam-Rangka-Mempercepat-Pemulihan-UMKM-dan-Ekonomi-Nasional
http://bizlaw.id/read/61275/Pemerintah-Meningkatkan-Plafon-KUR-Dalam-Rangka-Mempercepat-Pemulihan-UMKM-dan-Ekonomi-Nasional
http://bizlaw.id/read/61275/Pemerintah-Meningkatkan-Plafon-KUR-Dalam-Rangka-Mempercepat-Pemulihan-UMKM-dan-Ekonomi-Nasional
http://bizlaw.id/read/61275/Pemerintah-Meningkatkan-Plafon-KUR-Dalam-Rangka-Mempercepat-Pemulihan-UMKM-dan-Ekonomi-Nasional
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mencapai 41% (yoy) dibandingkan 

bulan Juni tahun 2021, sehingga 

Pemerintah optimis dapat 

mencapai target penyaluran KUR 

tahun 2022 yang diproyeksikan 

sebesar Rp373,17 triliun. 

138. 23 

July 

2022 

Hari Kedua G20 EWG IV, 

Masuki Pembahasan Awal 

Annex 

Neutral Merdeka Memasuki hari kedua, Pertemuan 

Keempat Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan G20 The Fourth 

Employment Working Group 

(EWG), telah membahas draf 

deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan dan 

memasuki pembahasan awal 

Annex terkait pasar kerja inklusif 

dan penyandang disabilitas. 

Anwar Sanusi menjelaskan sidang 

hari kedua G20 EWG Keempat, 

fokus terkait Annex. Anwar Sanusi 

juga berharap pada sidang G20 

EWG hari ketiga, pada Jumat 

(22/7/2022), mampu 

menuntaskan pembahasan Annex 

terkait pengembangan kapasitas 

SDM untuk pertumbuhan 

produktivitas yang berkelanjutan. 

Itu modalitas bagus sehingga kita 

mampu menyelesaikan dokumen-

dokumen Annex (tambahan 

dokumen), yang melengkapi dari 

deklarasi Menteri-Menteri 

Ketenagakerjaan," kata Anwar 

Sanusi usai memimpin sidang 

secara virtual di Jakarta, Kamis 

(21/7/2022) malam. 

139. 23 

July 

2022 

KSBSI FKUI Minta 

Tuntutannya Segera 

Dipenuhi 

Neutral Harianpelita.id Bertempat di Lapangan Pemuda, 

para anggota KSBSI FKUI 

menyampaikan aspirasinya terkait 

tiga anggotanya yang terkena 

PHK, Jumat (22/7/2022). Wakil 

Ketua KSBSI FKUI Berau Abdi 

mengatakan, tiga karyawan di 

PHK dari perusahaan tersebut 

semua adalah pekerja lokal dan 

http://www.merdeka.com/peristiwa/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex.html
http://harianpelita.id/news/daerah/ksbsi-fkui-minta-tuntutannya-segera-dipenuhi
http://harianpelita.id/news/daerah/ksbsi-fkui-minta-tuntutannya-segera-dipenuhi
http://harianpelita.id/news/daerah/ksbsi-fkui-minta-tuntutannya-segera-dipenuhi
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sedang diperjuangkan agar bisa 

kembali bekerja. Sementara itu 

Kepala Disnakertrans Berau 

Masrani usai menggelar 

pertemuan bersama perwakilan 

KSBSI FKUI mengungkapkan, 

pihaknya dalam hal ini sebagai 

pemerintah daerah pada dasarnya 

menerima aspirasi dan tuntutan 

tersebut. Beberapa tuntutan dari 

pihak asosiasi buruh atau 

Konfrensi Serikat Buruh Sejahtera 

Indonesia (KSBSI), Federasi 

Kebangkitan Buruh Indonesia 

(FKUI) diminta segera dipenuhi. 

140. 23 

July 

2022 

Penerima Kartu Prakerja 

Gelombang 33 Segera Beli 

Pelatihan, Akun Diblokir 

Hari Ini 

Negative Liputan 6 Oleh karena itu, sebelum waktu 

habis, penerima Kartu Prakerja 

khususnya gelombang 33 segera 

beli pelatihan agar bisa 

memanfaatkan program ini. 

Hingga saat ini program Kartu 

Prakerja sudah mencapai 

gelombang 37. Meski begitu, 

khusus penerima gelombang 33, 

jangan lupa segera beli pelatihan 

karena esok hari tepatnya pada 23 

Juli 2022 menjadi batas akhir 

pembelian pelatihan Kartu 

Prakerja. Hal ini pun disampaikan 

langsung melalui akun Instagram 

resmi Kartu Prakerja. 

141. 23 

July 

2022 

Airlangga: Pemerintah 

Tingkatkan Plafon KUR 

untuk Mempercepat 

Pemulihan UMKM 

Positive Radar Lombok Urgensi peran UMKM tersebut 

menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi 

UMKM, salah satunya melalui 

akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). Guna 

mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku 

UMKM yang unbankable dan 

terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/5020932/penerima-kartu-prakerja-gelombang-33-segera-beli-pelatihan-akun-diblokir-hari-ini
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5020932/penerima-kartu-prakerja-gelombang-33-segera-beli-pelatihan-akun-diblokir-hari-ini
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5020932/penerima-kartu-prakerja-gelombang-33-segera-beli-pelatihan-akun-diblokir-hari-ini
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5020932/penerima-kartu-prakerja-gelombang-33-segera-beli-pelatihan-akun-diblokir-hari-ini
http://radarlombok.co.id/airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm.html
http://radarlombok.co.id/airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm.html
http://radarlombok.co.id/airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm.html
http://radarlombok.co.id/airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm.html
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mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Pada tahun 2022, 

Pemerintah telah mengupayakan 

perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan 

plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. "Mengingat masih 

terdapat debitur KUR yang 

meminta relaksasi karena 

kegiatan usahanya belum 

sepenuhnya pulih, maka relaksasi 

kredit UMKM diusulkan untuk 

diperpanjang sampai dengan April 

2024," ungkap Menko Airlangga. 

142. 23 

July 

2022 

GUBERNUR RAIH 

PENGHARGAAN PEMBINA 

K3 DARI MENTERI 

KETENAGAKERJAAN 

Positive Beritaalfath.com Com Jambi- Gubernur Jambi, 

H.Zumi Zola, S.TP, MA raih 

penghargaan Pembina 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) Tahun 2017 dari Menteri 

Ketenagakerjaan RI, Muhammad 

Hanif Dhakiri,S.Ag,M.Si. Penjabat 

Sekretaris Daerah (Pj.Sekda) 

Provinsi Jambi, Drs.H.Erwan 

Malik,MM mewakili Gubernur 

Jambi dalam menerima 

Penghargaan Pembina K3 yang 

langsung diberikan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI, bertempat di 

Ruang Birawa, Hotel Bidakara- 

Jakarta Selatan (19/07/2017) 

malam. Pengharagaan Pembina 

K3 diberikan kepada gubernur 

yang telah berhasil melaksanaan 

program pembinaan K3 pada 

perusahaan-perusahaan, sehingga 

perusahaan-perusahaan di 

wilayahnya memperoleh Sistem 

Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) atau 

http://beritaalfath.com/detail/gubernur-raih-penghargaan-pembina-k3-dari-menteri-ketenagakerjaan
http://beritaalfath.com/detail/gubernur-raih-penghargaan-pembina-k3-dari-menteri-ketenagakerjaan
http://beritaalfath.com/detail/gubernur-raih-penghargaan-pembina-k3-dari-menteri-ketenagakerjaan
http://beritaalfath.com/detail/gubernur-raih-penghargaan-pembina-k3-dari-menteri-ketenagakerjaan
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kecelakaan nihil sebanyak 0,05 % 

dari jumlah perusahaan yang ada 

di wilayahnya. Penjabat Sekretaris 

Daerah (Pj.Sekda) Provinsi Jambi, 

Drs.H.Erwan Malik,MM 

menyampaikan, Gubernur Jambi 

meraih Penghargaan Pembina 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) untuk kedua kalinya secara 

berturut turut. 

143. 23 

July 

2022 

KEK Sanur Siap Tingkatkan 

Kualitas Kesehatan dan Jadi 

Destinasi Wisata 

Positive Radar Madura Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini. Usulan pembangunan KEK 

Sanur telah mendapat 

persetujuan dari Dewan Nasional 

KEK yang diketuai Menko Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto. 

"Dengan ini, Dewan Nasional KEK 

menyetujui usulan KEK Sanur dan 

akan segera memfinalisasi 

Peraturan Pemerintah terkait 

dengan KEK Sanur," ujar 

Airlangga. 

144. 23 

July 

2022 

Airlangga: Peningkatan 

Plafon KUR untuk 

Pemulihan UMKM dan 

Ekonomi Nasional 

Positive Kabar Papua Guna mengakselerasi perluasan 

akses pembiayaan KUR bagi 

pelaku UMKM yang unbankable 

dan terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

http://radarmadura.jawapos.com/nasional/23/07/2022/kek-sanur-siap-tingkatkan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://radarmadura.jawapos.com/nasional/23/07/2022/kek-sanur-siap-tingkatkan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://radarmadura.jawapos.com/nasional/23/07/2022/kek-sanur-siap-tingkatkan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://kabarpapua.co/airlangga-peningkatan-plafon-kur-untuk-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://kabarpapua.co/airlangga-peningkatan-plafon-kur-untuk-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://kabarpapua.co/airlangga-peningkatan-plafon-kur-untuk-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://kabarpapua.co/airlangga-peningkatan-plafon-kur-untuk-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
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untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Pada tahun 2022, 

Pemerintah telah mengupayakan 

perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan 

plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. Hingga kini, penyaluran 

KUR untuk Triwulan-I tahun 2022 

telah mencapai Rp93,34 triliun 

dengan kontribusi terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) 

sebesar 2,08% dan diproyeksikan 

akan meningkat signifikan dengan 

adanya penyaluran KUR bulan Juni 

2022 sebesar Rp179,67 triliun. 

145. 23 

July 

2022 

Hasil Kartu Prakerja 

Gelombang 37 Telah 

Diumumkan, Simak Cara 

Cek Hasilnya Jika Tak Dapat 

SMS 

Neutral Tribun News Jakarta Hasil Kartu Prakerja gelombang 37 

telah diumumkan, buruan cek 

hasilnya via dashboard atau SMS. 

Hari yang ditunggu-tunggu telah 

tiba, pengumuman Kartu Prakerja 

gelombang 37 dirilis pada Jumat, 

(22/7/2022). Berikut cara cek hasil 

Kartu Prakerja gelombang 37 

dirangkum TribunJakarta: Kamu 

bisa secara berkala mengecek 

dashboard di laman Kartu 

Prakerja, dengan login 

menggunakan akun masing-

masing. Jika dinyatakan lolos, 

nomor Kartu Prakerja akan tertera 

dan muncul status saldo pada 

dashboard akun. 

146. 23 

July 

2022 

Pemerintah Genjot Plafon 

KUR Percepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional 

Positive Radar Bali Urgensi peran UMKM tersebut 

menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi 

UMKM, salah satunya melalui 

akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). Pada tahun 2022, 

pemerintah telah mengupayakan 

http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/23/hasil-kartu-prakerja-gelombang-37-telah-diumumkan-simak-cara-cek-hasilnya-jika-tak-dapat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/23/hasil-kartu-prakerja-gelombang-37-telah-diumumkan-simak-cara-cek-hasilnya-jika-tak-dapat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/23/hasil-kartu-prakerja-gelombang-37-telah-diumumkan-simak-cara-cek-hasilnya-jika-tak-dapat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/23/hasil-kartu-prakerja-gelombang-37-telah-diumumkan-simak-cara-cek-hasilnya-jika-tak-dapat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/23/hasil-kartu-prakerja-gelombang-37-telah-diumumkan-simak-cara-cek-hasilnya-jika-tak-dapat-sms
http://radarbali.jawapos.com/ekonomi/23/07/2022/pemerintah-genjot-plafon-kur-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://radarbali.jawapos.com/ekonomi/23/07/2022/pemerintah-genjot-plafon-kur-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://radarbali.jawapos.com/ekonomi/23/07/2022/pemerintah-genjot-plafon-kur-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://radarbali.jawapos.com/ekonomi/23/07/2022/pemerintah-genjot-plafon-kur-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
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perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan 

plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. Guna mengakselerasi 

perluasan akses pembiayaan KUR 

bagi pelaku UMKM yang 

unbankable dan terdampak 

pandemi, serta membantu 

pemenuhan rasio kredit UMKM 

yang ditargetkan mencapai 30% 

dari total penyaluran kredit pada 

tahun 2024, pemerintah 

menetapkan target penyaluran 

KUR untuk tahun 2023 sebesar 

Rp470 triliun dan untuk tahun 

2024 sebesar Rp585 triliun. Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) telah menorehkan peran 

penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian 

nasional dengan menggerakkan 

ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. 

147. 23 

July 

2022 

Airlangga : Plafon KUR di 

Tingkatkna untuk 

Mempercepat Pemulihan 

UMKM dan Ekonomi 

Nasional 

Positive Banten Raya "Mengingat masih terdapat 

debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan 

usahanya belum sepenuhnya 

pulih, maka relaksasi kredit 

UMKM diusulkan untuk 

diperpanjang sampai dengan April 

2024," ungkap Menko Airlangga. 

Guna mengakselerasi perluasan 

akses pembiayaan KUR bagi 

pelaku UMKM yang unbankable 

dan terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran 

http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273952618/airlangga-plafon-kur-di-tingkatkna-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273952618/airlangga-plafon-kur-di-tingkatkna-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273952618/airlangga-plafon-kur-di-tingkatkna-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273952618/airlangga-plafon-kur-di-tingkatkna-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273952618/airlangga-plafon-kur-di-tingkatkna-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
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UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Hingga kini, penyaluran 

KUR untuk Triwulan-I tahun 2022 

telah mencapai Rp93,34 triliun 

dengan kontribusi terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) 

sebesar 2,08% dan diproyeksikan 

akan meningkat signifikan dengan 

adanya penyaluran KUR bulan Juni 

2022 sebesar Rp179,67 triliun. 

148. 23 

July 

2022 

Hari Kedua G20 EWG IV, 

Masuki Pembahasan Awal 

Annex - Miliarder.Co.id 

Neutral Miliarder.co.id Merdeka.com- Memasuki hari 

kedua, Pertemuan Keempat 

Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan G20 The Fourth 

Employment Working Group 

(EWG), telah membahas draf 

deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan dan 

memasuki pembahasan awal 

Annex terkait pasar kerja inklusif 

dan penyandang disabilitas. 

Anwar Sanusi menjelaskan sidang 

hari kedua G20 EWG Keempat, 

fokus terkait Annex. Anwar Sanusi 

juga berharap pada sidang G20 

EWG hari ketiga, pada Jumat 

(22/7/2022), mampu 

menuntaskan pembahasan Annex 

terkait pengembangan kapasitas 

SDM untuk pertumbuhan 

produktivitas yang berkelanjutan. 

Itu modalitas bagus sehingga kita 

mampu menyelesaikan dokumen-

dokumen Annex (tambahan 

dokumen), yang melengkapi dari 

deklarasi Menteri-Menteri 

Ketenagakerjaan," kata Anwar 

Sanusi usai memimpin sidang 

http://miliarder.co.id/ekonomi/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
http://miliarder.co.id/ekonomi/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
http://miliarder.co.id/ekonomi/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
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secara virtual di Jakarta, Kamis 

(21/7/2022) malam. 

149. 23 

July 

2022 

Hari Kedua G20 EWG IV, 

Masuki Pembahasan Awal 

Annex - Aira Transport 

Neutral Aira Transport Memasuki hari kedua, Pertemuan 

Keempat Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan G20 The Fourth 

Employment Working Group 

(EWG), telah membahas draf 

deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan dan 

memasuki pembahasan awal 

Annex terkait pasar kerja inklusif 

dan penyandang disabilitas. 

Anwar Sanusi menjelaskan sidang 

hari kedua G20 EWG Keempat, 

fokus terkait Annex. Anwar Sanusi 

juga berharap pada sidang G20 

EWG hari ketiga, pada Jumat 

(22/7/2022), mampu 

menuntaskan pembahasan Annex 

terkait pengembangan kapasitas 

SDM untuk pertumbuhan 

produktivitas yang berkelanjutan. 

Itu modalitas bagus sehingga kita 

mampu menyelesaikan dokumen-

dokumen Annex (tambahan 

dokumen), yang melengkapi dari 

deklarasi Menteri-Menteri 

Ketenagakerjaan," kata Anwar 

Sanusi usai memimpin sidang 

secara virtual di Jakarta, Kamis 

(21/7/2022) malam. 

150. 23 

July 

2022 

Hari Kedua G20 EWG IV, 

Masuki Pembahasan Awal 

Annex - Harian-

Nasional.com 

Neutral Hariannasional.com Merdeka.com- Memasuki hari 

kedua, Pertemuan Keempat 

Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan G20 The Fourth 

Employment Working Group 

(EWG), telah membahas draf 

deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan dan 

memasuki pembahasan awal 

Annex terkait pasar kerja inklusif 

dan penyandang disabilitas. 

Anwar Sanusi menjelaskan sidang 

hari kedua G20 EWG Keempat, 

http://airatransport.com/169165/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
http://airatransport.com/169165/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
http://airatransport.com/169165/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
http://harian-nasional.com/ekonomi/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
http://harian-nasional.com/ekonomi/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
http://harian-nasional.com/ekonomi/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
http://harian-nasional.com/ekonomi/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
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fokus terkait Annex. Anwar Sanusi 

juga berharap pada sidang G20 

EWG hari ketiga, pada Jumat 

(22/7/2022), mampu 

menuntaskan pembahasan Annex 

terkait pengembangan kapasitas 

SDM untuk pertumbuhan 

produktivitas yang berkelanjutan. 

Itu modalitas bagus sehingga kita 

mampu menyelesaikan dokumen-

dokumen Annex (tambahan 

dokumen), yang melengkapi dari 

deklarasi Menteri-Menteri 

Ketenagakerjaan," kata Anwar 

Sanusi usai memimpin sidang 

secara virtual di Jakarta, Kamis 

(21/7/2022) malam. 

151. 23 

July 

2022 

Koalisi SPSK Ingatkan 

Pemerintah Terkait Sistem 

Satu Kanal di Malaysia 

Neutral Rakyatsumut.com Koalisi Publik Untuk Perbaikan 

SPSK (Koalisi SPSK) mengingatkan 

semua pihak termasuk 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) dan Asosiasi 

Perusahaan Penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (P3MI) untuk 

tidak mengambil keuntungan 

dalam keputusan moratorium 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) ke Malaysia. 

Pasalnya, Koalisi SPSK menduga 

moratorium penempatan 

hanyalah dalih untuk 

memberlakukan One Channel 

System atau Sistem Penempatan 

Satu Kanal (SPSK) yang mungkin 

saja bakal menguntungkan pihak-

pihak tertentu. Menurut Fuad, 

dirinya dan sejumlah anggota 

Koalisi SPSK juga mengingatkan 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah terkait 

potensi monopoli pihak tertentu 

dalam pengelolaan sistem satu 

kanal atau one channel system. 

"Jangan sampai skema One 

Channel System (OCS) atau sistem 

http://rakyatsumut.com/2022/07/23/koalisi-spsk-ingatkan-pemerintah-terkait-sistem-satu-kanal-di-malaysia
http://rakyatsumut.com/2022/07/23/koalisi-spsk-ingatkan-pemerintah-terkait-sistem-satu-kanal-di-malaysia
http://rakyatsumut.com/2022/07/23/koalisi-spsk-ingatkan-pemerintah-terkait-sistem-satu-kanal-di-malaysia
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satu kanal ini akhirnya seperti 

Sistem Penempatan Satu Kanal 

(SPSK) di Saudi yang tidak efektif. 

152. 23 

July 

2022 

Anwar Sanusi: Hari Kedua 

G20 EWG IV Masuki 

Pembahasan Awal Annex - 

Dobrak 

Neutral Dobrak.co Pada hari kedua Pertemuan 

Keempat Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan G20 The Fourth 

Employment Working Group 

(EWG), telah membahas draf 

deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan dan 

memasuki pembahasan awal 

Annex terkait pasar kerja inklusif 

dan penyandang disabilitas. 

Anwar Sanusi menjelaskan sidang 

hari kedua G20 EWG Keempat, 

fokus terkait Annex. Anwar Sanusi 

juga berharap pada sidang G20 

EWG hari ketiga, pada Jumat 

(22/7/2022), mampu 

menuntaskan pembahasan Annex 

terkait pengembangan kapasitas 

SDM untuk pertumbuhan 

produktivitas yang berkelanjutan. 

Itu modalitas bagus sehingga kita 

mampu menyelesaikan dokumen-

dokumen Annex (tambahan 

dokumen), yang melengkapi dari 

deklrasi Menteri-Menteri 

Ketenagakerjaan," ujar Sekretaris 

Jenderal (Sekjen) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

Anwar Sanusi usai memimpin 

sidang secara virtual di Jakarta, 

Kamis (21/7/2022) malam. 

153. 23 

July 

2022 

KEK Sanur Ditarget 

Rampung 2023, Airlangga: 

Masyarakat Cukup Berobat 

di RI 

Positive Kumparan KEK Sanur diproyeksikan menjadi 

lokasi riset untuk peningkatan 

kualitas. "Ditargetkan selesai dan 

beroperasi pada pertengahan 

2023 diharapkan masyarakat kita 

lebih memilih untuk mendapatkan 

layanan kesehatan di KEK Sanur 

ketimbang di luar negeri," kata 

Airlangga di Instagram pribadinya, 

Sabtu (23/7). Airlangga menyebut, 

http://www.dobrak.co/news/pr-933951955/anwar-sanusi-hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
http://www.dobrak.co/news/pr-933951955/anwar-sanusi-hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
http://www.dobrak.co/news/pr-933951955/anwar-sanusi-hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
http://www.dobrak.co/news/pr-933951955/anwar-sanusi-hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
http://kumparan.com/kumparanbisnis/kek-sanur-ditarget-rampung-2023-airlangga-masyarakat-cukup-berobat-di-ri-1yWA30K5Aq4
http://kumparan.com/kumparanbisnis/kek-sanur-ditarget-rampung-2023-airlangga-masyarakat-cukup-berobat-di-ri-1yWA30K5Aq4
http://kumparan.com/kumparanbisnis/kek-sanur-ditarget-rampung-2023-airlangga-masyarakat-cukup-berobat-di-ri-1yWA30K5Aq4
http://kumparan.com/kumparanbisnis/kek-sanur-ditarget-rampung-2023-airlangga-masyarakat-cukup-berobat-di-ri-1yWA30K5Aq4
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KEK Sanur merupakan KEK 

Kesehatan dan Pariwisata 

pertama di Indonesia dengan luas 

41,5 hektar yang difungsikan 

sebagai lokasi riset untuk 

peningkatan kualitas kesehatan di 

Indonesia. Tak hanya menjadi 

tempat rujukan utama 

masyarakat mendapatkan layanan 

kesehatan, Airlangga mengatakan 

KEK Sanur juga akan berdampak 

positif dengan menekan 

ketergantungan Indonesia 

mengimpor obat-obatan. 

154. 23 

July 

2022 

Hari Kedua G20 EWG IV, 

Masuki Pembahasan Awal 

Annex 

Neutral Kontakbanten.co.id Memasuki hari kedua, Pertemuan 

Keempat Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan G20 The Fourth 

Employment Working Group 

(EWG), telah membahas draf 

deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan dan 

memasuki pembahasan awal 

Annex terkait pasar kerja inklusif 

dan penyandang disabilitas. 

Anwar Sanusi menjelaskan sidang 

hari kedua G20 EWG Keempat, 

fokus terkait Annex. Anwar Sanusi 

juga berharap pada sidang G20 

EWG hari ketiga, pada Jumat 

(22/7/2022), mampu 

menuntaskan pembahasan Annex 

terkait pengembangan kapasitas 

SDM untuk pertumbuhan 

produktivitas yang berkelanjutan. 

Itu modalitas bagus sehingga kita 

mampu menyelesaikan dokumen-

dokumen Annex (tambahan 

dokumen), yang melengkapi dari 

deklarasi Menteri-Menteri 

Ketenagakerjaan," kata Anwar 

Sanusi usai memimpin sidang 

secara virtual di Jakarta Kamis 

(21/7/2022) malam. 

http://www.kontakbanten.co.id/2022/07/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan.html
http://www.kontakbanten.co.id/2022/07/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan.html
http://www.kontakbanten.co.id/2022/07/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan.html
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155. 23 

July 

2022 

Lowongan Kerja Bank 

Muamalat Indonesia untuk 

Lulusan D3 dan Lulusan S1 

Neutral Tribun News Jambi Informasi lowongan kerja terbaru 

dari Bank Muamalat Indonesia. 

Lowongan kerja Bank Muamalat 

ini untuk lulusan D3 dan lulusan 

S1. Adapun posisi yang 

ditawarkan adalah Customer 

Service Development Program. 

Dikutip dari akun Instagram resmi 

Kementerian Ketenagakerjaan di 

@kemnaker, berikut 

persyaratannya. 

156. 23 

July 

2022 

Relaksasi Kredit UMKM 

Bakal Diperpanjang Hingga 

April 2024 

Neutral Cnbc Indonesia "Mengingat masih terdapat 

debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan 

usahanya belum sepenuhnya 

pulih, maka relaksasi kredit 

UMKM diusulkan untuk 

diperpanjang sampai dengan April 

2024," ungkap Menko Airlangga. 

Pada tahun 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp 373,17 triliun. Hingga 

kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah 

mencapai Rp 93,34 triliun dengan 

kontribusi terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) sebesar 

2,08% dan diproyeksikan akan 

meningkat signifikan dengan 

adanya penyaluran KUR bulan Juni 

2022 sebesar Rp 179,67 triliun. 

"Penyaluran KUR memberikan 

dampak positif terhadap 

peningkatan pertumbuhan 

ekonomi, yang pada tahun 2016 

berkontribusi sebesar 0,76% 

terhadap PDB menjadi sebesar 

2,08% terhadap PDB pada 

Triwulan I-2022. 

http://jambi.tribunnews.com/2022/07/23/lowongan-kerja-bank-muamalat-indonesia-untuk-lulusan-d3-dan-lulusan-s1
http://jambi.tribunnews.com/2022/07/23/lowongan-kerja-bank-muamalat-indonesia-untuk-lulusan-d3-dan-lulusan-s1
http://jambi.tribunnews.com/2022/07/23/lowongan-kerja-bank-muamalat-indonesia-untuk-lulusan-d3-dan-lulusan-s1
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220723064248-4-357904/relaksasi-kredit-umkm-bakal-diperpanjang-hingga-april-2024
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220723064248-4-357904/relaksasi-kredit-umkm-bakal-diperpanjang-hingga-april-2024
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220723064248-4-357904/relaksasi-kredit-umkm-bakal-diperpanjang-hingga-april-2024
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157. 23 

July 

2022 

Pemerintah Tingkatkan 

Plafon KUR Untuk Percepat 

Pemulihan UMKM dan 

Ekonomi Nasional 

Positive Tribun News Kupang Pemerintah meningkatkan plafon 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 

mempercepat pemulihan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) dan ekonomi nasional. 

Pada tahun 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. Guna 

mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku 

UMKM yang unbankable dan 

terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio 

kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30 % dari total 

penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun 

dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Selain membahas 

mengenai capaian penyaluran, 

Pemerintah turut membahas 

mengenai rencana penyaluran 

KUR dan kebutuhan anggaran 

subsidi bunga KUR pada tahun 

2023 dan 2024. 

158. 23 

July 

2022 

KEK Sanur Wujudkan 

Peningkatan Kualitas 

Kesehatan dan Jadi 

Destinasi Wisata 

Positive Radar Malang Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Usulan pembangunan 

KEK Sanur telah mendapat 

http://kupang.tribunnews.com/2022/07/23/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://kupang.tribunnews.com/2022/07/23/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://kupang.tribunnews.com/2022/07/23/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://kupang.tribunnews.com/2022/07/23/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional
http://radarmalang.jawapos.com/politik-pemerintahan/23/07/2022/kek-sanur-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://radarmalang.jawapos.com/politik-pemerintahan/23/07/2022/kek-sanur-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://radarmalang.jawapos.com/politik-pemerintahan/23/07/2022/kek-sanur-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://radarmalang.jawapos.com/politik-pemerintahan/23/07/2022/kek-sanur-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
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persetujuan dari Dewan Nasional 

KEK yang diketuai oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto pada sidang 

Dewan Nasional KEK, Jumat 

(22/07). "Dengan ini, Dewan 

Nasional KEK menyetujui usulan 

KEK Sanur dan akan segera 

memfinalisasi Peraturan 

Pemerintah terkait dengan KEK 

Sanur," ujar Menko Airlangga. 

159. 23 

July 

2022 

Pemerintah Lanjutkan BSU 

BLT Gaji Tahun Depan? Ini 

Penjelasan Resmi 

Kemnaker 

Neutral Ayo Semarang Program BLT gaji atau BSU 

dikabarakan akan dilanjutkan 

pada tahun depan. Seperti yang 

diketahui, BLT gaji atau BSU 

merupakan program bantuan 

subsidi dari pemerintah melalui 

kementerian ketenagakerjaan 

(Kemnaker). Bantuan BLT gaji atau 

BSU diberikan oleh pemerintah 

kepada para pekerja atau buruh 

yang terdampak pandemi Covid-

19. Program ini dilakukan untuk 

mempertahankan dan meningkat 

perekonomian pekerja yang 

terdampak Covid-19. 

160. 23 

July 

2022 

Relaksasi Kredit UMKM 

Akan Diperpanjang Hingga 

April 2024 - Fokus 

Banyumas 

Positive Fokusbanyumas.id "Mengingat masih terdapat 

debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan 

usahanya belum sepenuhnya 

pulih, maka relaksasi kredit 

UMKM diusulkan untuk 

diperpanjang sampai dengan April 

2024," ungkap Menko Airlangga. 

Pemerintah telah mengupayakan 

perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku 

usaha mikro, kecil, menengah 

(UMKM) dengan menetapkan 

plafon KUR sebesar Rp 373,17 

triliun untuk tahun 2022. Hingga 

kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah 

mencapai Rp 93,34 triliun dengan 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773953680/pemerintah-lanjutkan-bsu-blt-gaji-tahun-depan-ini-penjelasan-resmi-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773953680/pemerintah-lanjutkan-bsu-blt-gaji-tahun-depan-ini-penjelasan-resmi-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773953680/pemerintah-lanjutkan-bsu-blt-gaji-tahun-depan-ini-penjelasan-resmi-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773953680/pemerintah-lanjutkan-bsu-blt-gaji-tahun-depan-ini-penjelasan-resmi-kemnaker
http://fokusbanyumas.id/relaksasi-kredit-umkm-akan-diperpanjang-hingga-april-2024
http://fokusbanyumas.id/relaksasi-kredit-umkm-akan-diperpanjang-hingga-april-2024
http://fokusbanyumas.id/relaksasi-kredit-umkm-akan-diperpanjang-hingga-april-2024
http://fokusbanyumas.id/relaksasi-kredit-umkm-akan-diperpanjang-hingga-april-2024
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kontribusi terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) sebesar 

2,08% dan diproyeksikan akan 

meningkat signifikan dengan 

adanya penyaluran KUR bulan Juni 

2022 sebesar Rp 179,67 triliun. 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian (Menko Ekon) 

Airlangga Hartarto 

menyampaikan, Penyaluran KUR 

memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. 

161. 23 

July 

2022 

Menko Airlangga : KEK 

Kesehatan Sanur Jadi 

Destinasi Wisata Pertama 

di Indonesia 

Positive Kebumen Ekspres Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. "Dengan ini, Dewan 

Nasional KEK menyetujui usulan 

KEK Sanur dan akan segera 

memfinalisasi Peraturan 

Pemerintah terkait dengan KEK 

Sanur," ujar Menko Airlangga. 

Dengan disetujuinya usulan KEK 

Sanur diharapkan akan terjadi 

penghematan devisa dan 

peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan fasilitas 

kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. 

162. 23 

July 

2022 

BSU BLT Gaji Tetap Lanjut 

Tahun Depan? Ini 

Penjelasan Resmi 

Kemnaker 

Neutral Ayo Semarang Program BLT gaji atau BSU 

dikabarakan akan dilanjutkan 

pada tahun depan. Seperti yang 

diketahui, BLT gaji atau BSU 

merupakan program bantuan 

http://www.kebumenekspres.com/2022/07/menko-airlangga-kek-kesehatan-sanur.html
http://www.kebumenekspres.com/2022/07/menko-airlangga-kek-kesehatan-sanur.html
http://www.kebumenekspres.com/2022/07/menko-airlangga-kek-kesehatan-sanur.html
http://www.kebumenekspres.com/2022/07/menko-airlangga-kek-kesehatan-sanur.html
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773953680/bsu-blt-gaji-tetap-lanjut-tahun-depan-ini-penjelasan-resmi-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773953680/bsu-blt-gaji-tetap-lanjut-tahun-depan-ini-penjelasan-resmi-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773953680/bsu-blt-gaji-tetap-lanjut-tahun-depan-ini-penjelasan-resmi-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773953680/bsu-blt-gaji-tetap-lanjut-tahun-depan-ini-penjelasan-resmi-kemnaker
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subsidi dari pemerintah melalui 

kementerian ketenagakerjaan 

(Kemnaker). Bantuan BLT gaji atau 

BSU diberikan oleh pemerintah 

kepada para pekerja atau buruh 

yang terdampak pandemi Covid-

19. Program ini dilakukan untuk 

mempertahankan dan meningkat 

perekonomian pekerja yang 

terdampak Covid-19. 

163. 23 

July 

2022 

Pertama di RI, KEK Sanur 

Siap Tingkatkan Kualitas 

Kesehatan dan Jadi 

Destinasi Wisata 

Positive Inews Portal Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, di mana banyak 

penduduk Indonesia lebih memilih 

untuk mendapatkan perawatan 

medis ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Usulan pembangunan 

KEK Sanur telah mendapat 

persetujuan dari Dewan Nasional 

KEK, yang diketuai oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto pada sidang 

Dewan Nasional KEK, Jumat 

(22/07). "Dengan ini, Dewan 

Nasional KEK menyetujui usulan 

KEK Sanur dan akan segera 

memfinalisasi Peraturan 

Pemerintah terkait dengan KEK 

Sanur," ujar Menko Airlangga, 

dalam keterangannya, Sabtu 

(23/7/2022). 

164. 23 

July 

2022 

Kembangkan Health 

Tourism, Sanur Jadi KEK 

Kesehatan Pertama di 

Indonesia 

Positive Idx Channel Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

http://www.inews.id/finance/bisnis/pertama-di-ri-kek-sanur-siap-tingkatkan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://www.inews.id/finance/bisnis/pertama-di-ri-kek-sanur-siap-tingkatkan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://www.inews.id/finance/bisnis/pertama-di-ri-kek-sanur-siap-tingkatkan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://www.inews.id/finance/bisnis/pertama-di-ri-kek-sanur-siap-tingkatkan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://www.idxchannel.com/economics/kembangkan-health-tourism-sanur-jadi-kek-kesehatan-pertama-di-indonesia
http://www.idxchannel.com/economics/kembangkan-health-tourism-sanur-jadi-kek-kesehatan-pertama-di-indonesia
http://www.idxchannel.com/economics/kembangkan-health-tourism-sanur-jadi-kek-kesehatan-pertama-di-indonesia
http://www.idxchannel.com/economics/kembangkan-health-tourism-sanur-jadi-kek-kesehatan-pertama-di-indonesia
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Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia yang lebih memilih 

untuk mendapatkan perawatan 

medis ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Dengan disetujuinya 

usulan KEK Sanur diharapkan akan 

terjadi penghematan devisa dan 

peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan fasilitas 

kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. Di 

tahun 2030, diharapkan sekitar 

empat hingga delapan persen 

penduduk Indonesia yang 

sebelumnya berobat ke luar 

negeri menjadi berobat ke KEK 

Sanur dengan total pasien berada 

dalam kisaran 123 ribu sampai 

dengan 240 ribu orang. 

165. 23 

July 

2022 

Pertama di RI, KEK Sanur 

Siap Tingkatkan Kualitas 

Kesehatan dan Jadi 

Destinasi Wisata 

Positive Sindo News Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Usulan pembangunan 

KEK Sanur telah mendapat 

persetujuan dari Dewan Nasional 

KEK yang diketuai oleh Menteri 

Koordinator (Menko) Bidang 

Perekonomian, Airlangga Hartarto 

pada sidang Dewan Nasional KEK, 

Jumat (22/07). "Dengan ini, 

Dewan Nasional KEK menyetujui 

usulan KEK Sanur dan akan segera 

http://ekbis.sindonews.com/read/834589/34/pertama-di-ri-kek-sanur-siap-tingkatkan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata-1658549274
http://ekbis.sindonews.com/read/834589/34/pertama-di-ri-kek-sanur-siap-tingkatkan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata-1658549274
http://ekbis.sindonews.com/read/834589/34/pertama-di-ri-kek-sanur-siap-tingkatkan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata-1658549274
http://ekbis.sindonews.com/read/834589/34/pertama-di-ri-kek-sanur-siap-tingkatkan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata-1658549274
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memfinalisasi Peraturan 

Pemerintah terkait dengan KEK 

Sanur," ujar Menko Airlangga. 

166. 23 

July 

2022 

Relaksasi Kredit UMKM 

Bakal Diperpanjang Hingga 

April 2024 

Neutral Umkaem.com "Mengingat masih terdapat 

debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan 

usahanya belum sepenuhnya 

pulih, maka relaksasi kredit 

UMKM diusulkan untuk 

diperpanjang sampai dengan April 

2024," ungkap Menko Airlangga. 

Pada tahun 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan 

akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp 373,17 triliun. Hingga 

kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah 

mencapai Rp 93,34 triliun dengan 

kontribusi terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) sebesar 

2,08% dan diproyeksikan akan 

meningkat signifikan dengan 

adanya penyaluran KUR bulan Juni 

2022 sebesar Rp 179,67 triliun. 

"Penyaluran KUR memberikan 

dampak positif terhadap 

peningkatan pertumbuhan 

ekonomi, yang pada tahun 2016 

berkontribusi sebesar 0,76% 

terhadap PDB menjadi sebesar 

2,08% terhadap PDB pada 

Triwulan I-2022. 

167. 23 

July 

2022 

Pertama di Indonesia, KEK 

Sanur Siap Wujudkan 

Peningkatan Kualitas 

Kesehatan & Jadi Destinasi 

Wisata - 

RedaksiHarian.com 

Positive Redaksiharian.com Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

http://umkaem.com/relaksasi-kredit-umkm-bakal-diperpanjang-hingga-april-2024
http://umkaem.com/relaksasi-kredit-umkm-bakal-diperpanjang-hingga-april-2024
http://umkaem.com/relaksasi-kredit-umkm-bakal-diperpanjang-hingga-april-2024
http://redaksiharian.com/bisnis/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-jadi-destinasi-wisata
http://redaksiharian.com/bisnis/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-jadi-destinasi-wisata
http://redaksiharian.com/bisnis/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-jadi-destinasi-wisata
http://redaksiharian.com/bisnis/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-jadi-destinasi-wisata
http://redaksiharian.com/bisnis/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-jadi-destinasi-wisata
http://redaksiharian.com/bisnis/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-jadi-destinasi-wisata
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mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Dengan disetujuinya 

usulan KEK Sanur diharapkan akan 

terjadi penghematan devisa dan 

peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan fasilitas 

kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. Di 

tahun 2030, diharapkan sekitar 4 

persen hingga 8 % penduduk 

Indonesia yang sebelumnya 

berobat ke luar negeri menjadi 

berobat ke KEK Sanur dengan 

total pasien berada dalam kisaran 

123 ribu sampai dengan 240 ribu 

orang. 

168. 23 

July 

2022 

Pertama di Indonesia, KEK 

Sanur Siap Wujudkan 

Peningkatan Kualitas 

Kesehatan & Jadi Destinasi 

Wisata 

Positive Tribun News Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Dengan disetujuinya 

usulan KEK Sanur diharapkan akan 

terjadi penghematan devisa dan 

peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan fasilitas 

kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. Di 

tahun 2030, diharapkan sekitar 4 

persen hingga 8 % penduduk 

Indonesia yang sebelumnya 

berobat ke luar negeri menjadi 

berobat ke KEK Sanur dengan 

total pasien berada dalam kisaran 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/23/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-jadi-destinasi-wisata
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/23/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-jadi-destinasi-wisata
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/23/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-jadi-destinasi-wisata
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/23/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-jadi-destinasi-wisata
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/23/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-jadi-destinasi-wisata
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123 ribu sampai dengan 240 ribu 

orang. 

169. 23 

July 

2022 

Pj Bupati Aceh Jaya 

Lakukan Pertemuan 

Dengan Wali 

Nanggroeantarannews.com 

Neutral Antarannews.com Pj Bupati Aceh Jaya, Dr Nurdin 

SSos MSi melakukan pertemuan 

yang dikemas dalam bentuk 

silaturahmi dengan Wali 

Nanggroe Aceh, Malik Mahmud 

Al-Haytar, dikediaman resminya 

Istana Wali Nanggroe, Jumat 

(22/07/2022). Sementara, Pj 

Bupati Aceh Jaya didampingi oleh 

Ketua DPRK, Muslim D dan Wakil 

Ketua I DPRK, Irwanto NP. Pj 

Bupati Aceh Jaya, Dr Nurdin 

kepada antarannews.com, Jumat, 

usai melakukan pertemuan yang 

dikemas dalam bentuk 

silahturahmi dengan Wali 

Nanggroe Aceh tersebut, 

mengatakan, pertemuan tadi 

berlangsung penuh keakraban 

dengan Wali Nanggroe selama 

hampir 2,5 jam yang dimulai dari 

pukul 15.30 WIB dan berakhir 

pukul 18.00 WIB. Sebenarnya, 

kata Dr Nurdin, ia bertemu Wali 

Nanggroe hanya sekedar sowan 

untuk memberitahu 

keberadaannya di Aceh yang 

sudah dipercaya Mendagri 

sebagai Pj Bupati Aceh Jaya. 

170. 23 

July 

2022 

Sanur Jadi KEK Kesehatan 

Pertama di Indonesia, 

Bakal Hemat Devisa Rp 86 

Triliun 

Positive Liputan 6 Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

http://www.antarannews.com/pj-bupati-aceh-jaya-lakukan-pertemuan-dengan-wali-nanggroe
http://www.antarannews.com/pj-bupati-aceh-jaya-lakukan-pertemuan-dengan-wali-nanggroe
http://www.antarannews.com/pj-bupati-aceh-jaya-lakukan-pertemuan-dengan-wali-nanggroe
http://www.antarannews.com/pj-bupati-aceh-jaya-lakukan-pertemuan-dengan-wali-nanggroe
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5021806/sanur-jadi-kek-kesehatan-pertama-di-indonesia-bakal-hemat-devisa-rp-86-triliun
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5021806/sanur-jadi-kek-kesehatan-pertama-di-indonesia-bakal-hemat-devisa-rp-86-triliun
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5021806/sanur-jadi-kek-kesehatan-pertama-di-indonesia-bakal-hemat-devisa-rp-86-triliun
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5021806/sanur-jadi-kek-kesehatan-pertama-di-indonesia-bakal-hemat-devisa-rp-86-triliun
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Indonesia. Dengan disetujuinya 

usulan KEK Sanur diharapkan akan 

terjadi penghematan devisa dan 

peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan fasilitas 

kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. Di 

tahun 2030, diharapkan sekitar 4 

persen hingga 8 persen penduduk 

Indonesia yang sebelumnya 

berobat ke luar negeri menjadi 

berobat ke KEK Sanur dengan 

total pasien berada dalam kisaran 

123 ribu sampai dengan 240 ribu 

orang. 

171. 23 

July 

2022 

Pertama di Indonesia, KEK 

Sanur Siap Wujudkan 

Peningkatan Kualitas 

Kesehatan dan Menjadi 

Destinasi Wisata 

Positive Radar Banyumas Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Dengan disetujuinya 

usulan KEK Sanur diharapkan akan 

terjadi penghematan devisa dan 

peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan fasilitas 

kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. Di 

tahun 2030, diharapkan sekitar 

4% hingga 8% penduduk 

Indonesia yang sebelumnya 

berobat ke luar negeri menjadi 

berobat ke KEK Sanur dengan 

total pasien berada dalam kisaran 

123 ribu sampai dengan 240 ribu 

orang. 

http://radarbanyumas.co.id/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://radarbanyumas.co.id/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://radarbanyumas.co.id/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://radarbanyumas.co.id/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://radarbanyumas.co.id/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
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172. 23 

July 

2022 

Raih 2 Penghargaan di 

Ajang BKN Award 2022, 

Kemnaker: Alhamdulillah 

Positive Beritabaru.news Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) berhasil meraih dua 

penghargaan dari ajang BKN 

Award 2022. Penghargaan 

pertama yang diterima adalah 

peringkat keempat terbaik dalam 

kategori penilaian kinerja, 

sedangkan yang kedua adalah 

peringkat keempat dengan 

kategori implementasi 

manajemen ASN. "Alhamdulillah 

ini adalah sebuah penghargaan 

yang patut kita syukuri, karena 

memang ini wujud apresiasi dari 

apa yang selama ini selalu kita 

lakukan," kata Anwar Sanusi 

dalam keterangannya pada Jumat, 

(22/7/2022). Sekjen Kemnaker, 

Anwar Sanusi mengucapkan rasa 

syukurnya atas dua penghargaan 

yang berhasil diboyong tersebut. 

173. 23 

July 

2022 

Raih 2 Penghargaan di 

Ajang BKN Award 2022, 

Kemnaker: Alhamdulillah 

Positive Suara.com Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) berhasil meraih dua 

penghargaan dari ajang BKN 

Award 2022. Penghargaan 

pertama yang diterima adalah 

peringkat keempat terbaik dalam 

kategori penilaian kinerja, 

sedangkan yang kedua adalah 

peringkat keempat dengan 

kategori implementasi 

manajemen ASN. "Alhamdulillah 

ini adalah sebuah penghargaan 

yang patut kita syukuri, karena 

memang ini wujud apresiasi dari 

apa yang selama ini selalu kita 

lakukan," kata Anwar Sanusi 

dalam keterangannya pada Jumat, 

(22/7/2022). Sekjen Kemnaker, 

Anwar Sanusi mengucapkan rasa 

syukurnya atas dua penghargaan 

yang berhasil diboyong tersebut. 

http://beritabaru.news/raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022-kemnaker-alhamdulillah-129151.html
http://beritabaru.news/raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022-kemnaker-alhamdulillah-129151.html
http://beritabaru.news/raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022-kemnaker-alhamdulillah-129151.html
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/23/121222/raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022-kemnaker-alhamdulillah
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/23/121222/raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022-kemnaker-alhamdulillah
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/23/121222/raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022-kemnaker-alhamdulillah
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174. 23 

July 

2022 

Raih 2 Penghargaan di 

Ajang BKN Award 2022, 

Kemnaker: Alhamdulillah 

Positive Sejenak.online Suara.com- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

berhasil meraih dua penghargaan 

dari ajang BKN Award 2022. 

Penghargaan pertama yang 

diterima adalah peringkat 

keempat terbaik dalam kategori 

penilaian kinerja, sedangkan yang 

kedua adalah peringkat keempat 

dengan kategori implementasi 

manajemen ASN. "Alhamdulillah 

ini adalah sebuah penghargaan 

yang patut kita syukuri, karena 

memang ini wujud apresiasi dari 

apa yang selama ini selalu kita 

lakukan," kata Anwar Sanusi 

dalam keterangannya pada Jumat, 

(22/7/2022). Sekjen Kemnaker, 

Anwar Sanusi mengucapkan rasa 

syukurnya atas dua penghargaan 

yang berhasil diboyong tersebut. 

175. 23 

July 

2022 

Raih 2 Penghargaan di 

Ajang BKN Award 2022, 

Kemnaker: Alhamdulillah 

Positive Juragananime.id Kementerian Ketenagakerjaan ( 

Kemnaker ) berhasil meraih dua 

penghargaan dari ajang BKN 

Award 2022. Penghargaan 

pertama yang diterima adalah 

peringkat keempat terbaik dalam 

kategori penilaian kinerja, 

sedangkan yang kedua adalah 

peringkat keempat dengan 

kategori implementasi 

manajemen ASN. "Alhamdulillah 

ini adalah sebuah penghargaan 

yang patut kita syukuri, karena 

memang ini wujud apresiasi dari 

apa yang selama ini selalu kita 

lakukan," kata Anwar Sanusi 

dalam keterangannya pada Jumat, 

(22/7/2022). Sekjen Kemnaker, 

Anwar Sanusi mengucapkan rasa 

syukurnya atas dua penghargaan 

yang berhasil diboyong tersebut. 

http://sejenak.online/berita/bisnis/raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022-kemnaker-alhamdulillah
http://sejenak.online/berita/bisnis/raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022-kemnaker-alhamdulillah
http://sejenak.online/berita/bisnis/raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022-kemnaker-alhamdulillah
http://juragananime.id/artikel/111919/raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022-kemnaker-alhamdulillah
http://juragananime.id/artikel/111919/raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022-kemnaker-alhamdulillah
http://juragananime.id/artikel/111919/raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022-kemnaker-alhamdulillah
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176. 23 

July 

2022 

Lolos Kartu Prakerja 

Gelombang 37? Ini Langkah 

Selanjutnya 

Positive Bisnis Indonesia Ini Langkah Selanjutnya usai Lolos 

Kartu Prakerja Gelombang 37: 1. 

Usai dinyatakan lolos dalam 

program Kartu Prakerja 

Gelombang 37, langkah pertama 

yang perlu dilakukan adalah 

menautkan e-wallet agar 

penerima bisa menggunakan 

saldo pelatihan. Selanjutnya 

adalah melakukan login ke akun 

Kartu Prakerja, kemudian catat 16 

angka Nomor Kartu Prakerja. 

Seleksi penerima program Kartu 

Prakerja gelombang 37 telah 

diumumkan pada Jumat 

(22/7/2022). 

177. 23 

July 

2022 

Pekerjaan yang Dapat 

Bantuan BSU 2022 Rp1 

Juta, Cair ke Rekening Ini, 

Kamu Termasuk? 

Neutral Ayo Semarang Berikut bidang pekerjaan yang 

menjadi syarat pekerja dapat 

menerima BSU 2022. 

Pengumuman pencairan dana BSU 

2022 sebesar Rp1 juta sudah 

sangat dinanti oleh para calon 

penerima. Seperti yang sudah 

diketahui, untuk dana BSU 2022 

sampai saat ini belum ada 

informasi lebih lanjut kapan akan 

cair dan disalurkan kepada 

penerima. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

melalu akun Instagramnya 

mengatakan, jika pencairan dana 

BSU 2022 akan segara disalurkan 

setelah proses regulasi selesai. 

178. 23 

July 

2022 

Proyek KEK Sanur dengan 

Nilai Rp 10,2 Triliun Siap 

Menjadi Destinasi Wisata 

dan Kesehatan 

Positive Herald.id KEK Sanur dirancang untuk 

menjadi KEK Kesehatan dan 

Pariwisata dengan rencana bisnis 

fasilitas kesehatan berupa rumah 

sakit dan klinik, akomodasi hotel 

dan MICE, etnomedicinal botanic 

garden, serta commercial center. 

Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

http://ekonomi.bisnis.com/read/20220723/9/1558323/lolos-kartu-prakerja-gelombang-37-ini-langkah-selanjutnya
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220723/9/1558323/lolos-kartu-prakerja-gelombang-37-ini-langkah-selanjutnya
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220723/9/1558323/lolos-kartu-prakerja-gelombang-37-ini-langkah-selanjutnya
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773954021/pekerjaan-yang-dapat-bantuan-bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-ini-kamu-termasuk
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773954021/pekerjaan-yang-dapat-bantuan-bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-ini-kamu-termasuk
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773954021/pekerjaan-yang-dapat-bantuan-bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-ini-kamu-termasuk
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773954021/pekerjaan-yang-dapat-bantuan-bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-ini-kamu-termasuk
http://herald.id/2022/07/23/proyek-kek-sanur-dengan-nilai-rp-102-triliun-siap-menjadi-destinasi-wisata-dan-kesehatan
http://herald.id/2022/07/23/proyek-kek-sanur-dengan-nilai-rp-102-triliun-siap-menjadi-destinasi-wisata-dan-kesehatan
http://herald.id/2022/07/23/proyek-kek-sanur-dengan-nilai-rp-102-triliun-siap-menjadi-destinasi-wisata-dan-kesehatan
http://herald.id/2022/07/23/proyek-kek-sanur-dengan-nilai-rp-102-triliun-siap-menjadi-destinasi-wisata-dan-kesehatan
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Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Usulan pembangunan 

KEK Sanur telah mendapat 

persetujuan dari Dewan Nasional 

KEK yang diketuai oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto pada sidang 

Dewan Nasional KEK, Jumat 

(22/07). 

179. 23 

July 

2022 

Kemnaker Raih Dua 

Penghargaan di Ajang BKN 

Award 2022 

Positive Nawacita.co Kemnaker raih dua penghargaan 

di ajang BKN Award 2022. Sekjen 

Kemnaker, Anwar Sanusi 

mengucapkan rasa syukurnya atas 

dua penghargaan yang berhasil 

diboyong tersebut. Penghargaan 

pertama yang diterima adalah 

peringkat keempat terbaik dalam 

kategori penilaian kinerja, 

sedangkan yang kedua adalah 

peringkat keempat dengan 

kategori implementasi 

manajemen ASN. Menurutnya, 

penghargaan ini merupakan 

wujud apresiasi atas segala yang 

telah diupayakan oleh para 

pegawai. 

180. 23 

July 

2022 

KEK Sanur Akan Serap 

43.647 Nakes Indonesia 

Neutral Patunas Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

http://nawacita.co/index.php/2022/07/23/kemnaker-raih-dua-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022
http://nawacita.co/index.php/2022/07/23/kemnaker-raih-dua-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022
http://nawacita.co/index.php/2022/07/23/kemnaker-raih-dua-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022
http://patunas.co.id/kek-sanur-akan-serap-43-647-nakes-indonesia
http://patunas.co.id/kek-sanur-akan-serap-43-647-nakes-indonesia
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mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Dengan disetujuinya 

usulan KEK Sanur, diharapkan 

akan terjadi penghematan devisa 

dan peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan fasilitas 

kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. Di 

tahun 2030, diharapkan sekitar 

4% hingga 8% penduduk 

Indonesia yang sebelumnya 

berobat ke luar negeri menjadi 

berobat ke KEK Sanur dengan 

total pasien berada dalam kisaran 

123 ribu sampai dengan 240 ribu 

orang. 

181. 23 

July 

2022 

KEK Sanur Wujudkan 

Peningkatan Kualitas 

Kesehatan dan Menjadi 

Destinasi Wisata - Harian 

Terbit 

Positive Harian Terbit Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Usulan pembangunan 

KEK Sanur telah mendapat 

persetujuan dari Dewan Nasional 

KEK yang diketuai oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto pada sidang 

Dewan Nasional KEK, Jumat, 22 

Juli 2022. "Dengan ini, Dewan 

Nasional KEK menyetujui usulan 

KEK Sanur dan akan segera 

memfinalisasi Peraturan 

Pemerintah terkait dengan KEK 

http://www.harianterbit.com/ekonomi/pr-2743954282/kek-sanur-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://www.harianterbit.com/ekonomi/pr-2743954282/kek-sanur-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://www.harianterbit.com/ekonomi/pr-2743954282/kek-sanur-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://www.harianterbit.com/ekonomi/pr-2743954282/kek-sanur-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://www.harianterbit.com/ekonomi/pr-2743954282/kek-sanur-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
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Sanur," ujar ketum Partai Golkar 

itu. 

182. 23 

July 

2022 

Sanur di Bali Jadi KEK 

Kesehatan Pertama RI, 

Menko Airlangga: 

Pemerintah Akan 

Memfinalisasi PP 

Neutral Pikiran Rakyat Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. "Dengan ini, Dewan 

Nasional KEK menyetujui usulan 

KEK Sanur dan akan segera 

memfinalisasi Peraturan 

Pemerintah terkait dengan KEK 

Sanur," ujar Menko Airlangga. 

Sekretaris Jenderal Dewan 

Nasional KEK, Gubernur Bali, 

Deputi Bidang Koordinasi 

Pengembangan Wilayah dan Tata 

Ruang Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian, serta 

jajaran pejabat dari 

Kementerian/Lembaga Anggota 

Dewan Nasional KEK. Pemerintah 

terus mengupayakan transformasi 

kebijakan pengembangan 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 

dengan menekankan orientasi 

pada terwujudnya KEK yang 

mampu membangun nilai tambah 

atas penguasaan teknologi dan 

sumber daya manusia. 

183. 23 

July 

2022 

Siap siap Penerima Kartu 

Prakerja, Segera Akses 

Akun Anda Agar Terhindar 

dari Blokir 

Negative Memo.co.id 00.00 ialah batasan akhir 

pembelian training pertama buat 

kamu yang menerima Kartu 

Prakerja gelombang 33," 

demikianlah informasi diambil 

dari account Instagram 

@prakerja.go.id, Sabtu 

(23/7/2022). Maka dari itu, 

sebelum waktunya habis, yang 

menerima Kartu Prakerja 

terutamanya gelombang 33 

selekasnya membeli training 

supaya bisa manfaatkan program 

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015081992/sanur-di-bali-jadi-kek-kesehatan-pertama-ri-menko-airlangga-pemerintah-akan-memfinalisasi-pp
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015081992/sanur-di-bali-jadi-kek-kesehatan-pertama-ri-menko-airlangga-pemerintah-akan-memfinalisasi-pp
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015081992/sanur-di-bali-jadi-kek-kesehatan-pertama-ri-menko-airlangga-pemerintah-akan-memfinalisasi-pp
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015081992/sanur-di-bali-jadi-kek-kesehatan-pertama-ri-menko-airlangga-pemerintah-akan-memfinalisasi-pp
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015081992/sanur-di-bali-jadi-kek-kesehatan-pertama-ri-menko-airlangga-pemerintah-akan-memfinalisasi-pp
http://memo.co.id/siap-siap-penerima-kartu-prakerja-segera-akses-akun-anda-agar-terhindar-dari-blokir
http://memo.co.id/siap-siap-penerima-kartu-prakerja-segera-akses-akun-anda-agar-terhindar-dari-blokir
http://memo.co.id/siap-siap-penerima-kartu-prakerja-segera-akses-akun-anda-agar-terhindar-dari-blokir
http://memo.co.id/siap-siap-penerima-kartu-prakerja-segera-akses-akun-anda-agar-terhindar-dari-blokir
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ini. Sampai sekarang ini program 

Kartu Prakerja telah capai 

gelombang 37. Walau demikian, 

khusus yang menerima 

gelombang 33, janganlah lupa 

selekasnya membeli training 

karena keesokan hari persisnya 

pada 23 Juli 2022 jadi batasan 

akhir pembelian training Kartu 

Prakerja. 

184. 23 

July 

2022 

Pertama di Indonesia, KEK 

Sanur Siap Wujudkan 

Peningkatan Kualitas 

Kesehatan dan Jadi 

Destinasi Wisata 

Positive Metrojambi.com Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap membangun KEK Sanur 

yang berlokasi di Kota Denpasar, 

Provinsi Bali, sebagai KEK 

Kesehatan pertama di Indonesia. 

KEK Sanur juga akan menjadi 

jawaban atas tantangan saat ini, 

dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Dengan disetujuinya 

usulan KEK Sanur diharapkan akan 

terjadi penghematan devisa dan 

peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan fasilitas 

kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. Di 

tahun 2030, diharapkan sekitar 

4% hingga 8% penduduk 

Indonesia yang sebelumnya 

berobat ke luar negeri menjadi 

berobat ke KEK Sanur dengan 

total pasien berada dalam kisaran 

123 ribu sampai dengan 240 ribu 

orang. 

185. 23 

July 

2022 

Menko Airlangga : Pertama 

di Indonesia, KEK Sanur 

Siap Wujudkan Kualitas 

Kesehatan dan Destinasi 

Wisata 

Positive Radar Sukabumi Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

http://www.metrojambi.com/read/2022/07/23/72259/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://www.metrojambi.com/read/2022/07/23/72259/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://www.metrojambi.com/read/2022/07/23/72259/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://www.metrojambi.com/read/2022/07/23/72259/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://www.metrojambi.com/read/2022/07/23/72259/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://radarsukabumi.com/nasional/menko-airlangga-pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-kualitas-kesehatan-dan-destinasi-wisata
http://radarsukabumi.com/nasional/menko-airlangga-pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-kualitas-kesehatan-dan-destinasi-wisata
http://radarsukabumi.com/nasional/menko-airlangga-pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-kualitas-kesehatan-dan-destinasi-wisata
http://radarsukabumi.com/nasional/menko-airlangga-pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-kualitas-kesehatan-dan-destinasi-wisata
http://radarsukabumi.com/nasional/menko-airlangga-pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-kualitas-kesehatan-dan-destinasi-wisata
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Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. "Dengan ini, Dewan 

Nasional KEK menyetujui usulan 

KEK Sanur dan akan segera 

memfinalisasi Peraturan 

Pemerintah terkait dengan KEK 

Sanur," ujar Menko Airlangga. 

Dengan disetujuinya usulan KEK 

Sanur diharapkan akan terjadi 

penghematan devisa dan 

peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan fasilitas 

kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. 

186. 23 

July 

2022 

Menko Airlangga : KEK 

Sanur Dirancang Menjadi 

KEK Kesehatan dan 

Pariwisata 

Positive Radarbogor.id "Dengan ini, Dewan Nasional KEK 

menyetujui usulan KEK Sanur dan 

akan segera memfinalisasi 

Peraturan Pemerintah terkait 

dengan KEK Sanur," ujar Menko 

Airlangga. Dalam pengembangan 

KEK Kesehatan, Pemerintah 

sedang bersiap untuk 

membangun KEK Sanur yang 

berlokasi di Kota Denpasar, 

Provinsi Bali, sebagai KEK 

Kesehatan pertama di Indonesia. 

KEK Sanur juga akan menjadi 

jawaban atas tantangan saat ini, 

dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Usulan pembangunan 

KEK Sanur telah mendapat 

persetujuan dari Dewan Nasional 

KEK yang diketuai oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto pada sidang 

http://www.radarbogor.id/2022/07/23/menko-airlangga-kek-sanur-dirancang-menjadi-kek-kesehatan-dan-pariwisata
http://www.radarbogor.id/2022/07/23/menko-airlangga-kek-sanur-dirancang-menjadi-kek-kesehatan-dan-pariwisata
http://www.radarbogor.id/2022/07/23/menko-airlangga-kek-sanur-dirancang-menjadi-kek-kesehatan-dan-pariwisata
http://www.radarbogor.id/2022/07/23/menko-airlangga-kek-sanur-dirancang-menjadi-kek-kesehatan-dan-pariwisata
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Dewan Nasional KEK, Jumat 

(22/07). 

187. 23 

July 

2022 

KEK Sanur di Bali Jadi 

Kawasan Ekonomi Khusus 

Kesehatan Pertama, 

Disetujui Menko Airlangga 

Positive Terkini.id Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia.. "Dengan ini, Dewan 

Nasional KEK menyetujui usulan 

KEK Sanur dan akan segera 

memfinalisasi Peraturan 

Pemerintah terkait dengan KEK 

Sanur," ujar Menko Airlangga. KEK 

Sanur juga akan menjadi jawaban 

atas tantangan saat ini, dimana 

banyak penduduk Indonesia lebih 

memilih untuk mendapatkan 

perawatan medis ke luar negeri 

karena keterbatasan fasilitas 

kesehatan di Indonesia. Usulan 

pembangunan KEK Sanur telah 

mendapat persetujuan dari 

Dewan Nasional KEK yang diketuai 

oleh Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto 

pada sidang Dewan Nasional KEK, 

Jumat 22 Juli 2022. 

188. 23 

July 

2022 

Koalisi SPSK Minta 

Kemnaker Ambil Sikap Soal 

Sistem Satu Kanal di 

Malaysia 

Neutral Tribun News Koalisi Publik Untuk Perbaikan 

SPSK (Koalisi SPSK) mengingatkan 

semua pihak termasuk 

Kementerian Ketenagakerjaan 

dan Asosiasi Perusahaan 

Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (P3MI) untuk tidak 

mengambil keuntungan dalam 

keputusan moratorium 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) ke Malaysia. 

Pasalnya, Koalisi SPSK menduga 

moratorium penempatan 

hanyalah dalih untuk 

memberlakukan One Channel 

System atau Sistem Penempatan 

http://makassar.terkini.id/kek-sanur-di-bali-jadi-kawasan-ekonomi-sektor-kesehatan-pertama-disetujui-menko-airlangga
http://makassar.terkini.id/kek-sanur-di-bali-jadi-kawasan-ekonomi-sektor-kesehatan-pertama-disetujui-menko-airlangga
http://makassar.terkini.id/kek-sanur-di-bali-jadi-kawasan-ekonomi-sektor-kesehatan-pertama-disetujui-menko-airlangga
http://makassar.terkini.id/kek-sanur-di-bali-jadi-kawasan-ekonomi-sektor-kesehatan-pertama-disetujui-menko-airlangga
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/23/koalisi-spsk-minta-kemnaker-ambil-sikap-soal-sistem-satu-kanal-di-malaysia
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/23/koalisi-spsk-minta-kemnaker-ambil-sikap-soal-sistem-satu-kanal-di-malaysia
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/23/koalisi-spsk-minta-kemnaker-ambil-sikap-soal-sistem-satu-kanal-di-malaysia
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/23/koalisi-spsk-minta-kemnaker-ambil-sikap-soal-sistem-satu-kanal-di-malaysia
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Satu Kanal (SPSK) yang mungkin 

saja bakal menguntungkan pihak-

pihak tertentu. Menurut Fuad, 

dirinya dan sejumlah anggota 

Koalisi SPSK juga mengingatkan 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah terkait 

potensi monopoli pihak tertentu 

dalam pengelolaan sistem satu 

kanal atau one channel system. 

"Jangan sampai skema One 

Channel System (OCS) atau sistem 

satu kanal ini akhirnya seperti 

Sistem Penempatan Satu Kanal 

(SPSK) di Saudi yang tidak efektif. 

189. 23 

July 

2022 

KEK Sanur Siap Wujudkan 

Peningkatan Kualitas 

Kesehatan dan Menjadi 

Destinasi Wisata 

Positive Tribun News Padang Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Usulan pembangunan 

KEK Sanur telah mendapat 

persetujuan dari Dewan Nasional 

KEK yang diketuai oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto pada sidang 

Dewan Nasional KEK, Jumat 

(22/07). KEK Sanur dirancang 

untuk menjadi KEK Kesehatan dan 

Pariwisata dengan rencana bisnis 

fasilitas kesehatan berupa rumah 

sakit dan klinik, akomodasi hotel 

dan MICE, etnomedicinal botanic 

garden, serta commercial center. 

http://padang.tribunnews.com/2022/07/23/kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://padang.tribunnews.com/2022/07/23/kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://padang.tribunnews.com/2022/07/23/kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://padang.tribunnews.com/2022/07/23/kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
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190. 23 

July 

2022 

BSU 2022 CAIR ke Rekening 

Jika 4 Tanda Ini Ada, 3 

Pekerja Bisa Terima BLT 

Subsidi Gaji 

Positive Ayo Bandung Pemerintah mengalirkan kembali 

BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji ke 

8,8 juta pekerja atau buruh gaji di 

bawah Rp3,5 juta. BSU 2022 atau 

Bantuan Subsidi Upah merupakan 

program pemerintah untuk 

membantu pekerja atau buruh 

yang terdampak Covid-19. 

Penyaluran BSU 2022 diberikan ke 

pekerja atau buruh sebesar Rp500 

ribu per bulan selama dua bulan, 

yang sekaligus dicairkan Rp1 juta. 

: Soal Proses Pencairan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan, Kemnaker 

Bilang Begini Terkait BSU 2022. 

Perlu diketahui, bantuan 

pemerintah ini dimaksudkan 

untuk melindungi, 

mempertahankan dan 

meningkatkan kemampuan 

ekonomi pekerja/buruh dalam 

penanganan dampak Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19). 

191. 23 

July 

2022 

Sebelum Cairkan BSU 2022, 

Cek Apakah Kamu 

Terdaftar Program Ini? 

Neutral Ayo Bandung Berikut informasi bagi pekerja 

sebelum cairkan BSU 2022, cek 

apakah kamu terdaftar dan aktif 

program ini?. BSU 2022 atau 

Bantuan Subsidi Upah merupakan 

program pemerintah untuk 

membantu pekerja yang 

terdampak Covid-19. Pemerintah 

kembali akan mengalirkan BLT 

Subsidi Gaji atau BSU 2022 kepada 

8,8 juta pekerja atau buruh gaji di 

bawah Rp3,5 juta. : BSU 2022 

CAIR ke Rekening Jika 4 Tanda Ini 

Ada, 3 Pekerja Bisa Terima BLT 

Subsidi Gaji. Penyaluran BSU 2022 

diberikan kepada pekerja/buruh 

sebesar Rp500 ribu per bulan 

selama dua bulan, dan akan 

diberikan sekaligus sebesar Rp1 

juta. 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793954203/bsu-2022-cair-ke-rekening-jika-4-tanda-ini-ada-3-pekerja-bisa-terima-blt-subsidi-gaji
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793954203/bsu-2022-cair-ke-rekening-jika-4-tanda-ini-ada-3-pekerja-bisa-terima-blt-subsidi-gaji
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793954203/bsu-2022-cair-ke-rekening-jika-4-tanda-ini-ada-3-pekerja-bisa-terima-blt-subsidi-gaji
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793954203/bsu-2022-cair-ke-rekening-jika-4-tanda-ini-ada-3-pekerja-bisa-terima-blt-subsidi-gaji
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793954415/sebelum-cairkan-bsu-2022-cek-apakah-kamu-terdaftar-program-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793954415/sebelum-cairkan-bsu-2022-cek-apakah-kamu-terdaftar-program-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793954415/sebelum-cairkan-bsu-2022-cek-apakah-kamu-terdaftar-program-ini
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192. 23 

July 

2022 

Disnaker Penuhi Janji 

Kampanye Politik Wali Kota 

Bekasi Serap 150. 000 

Tenaga Kerja 

Positive Gerbang Patriot Adapun target wali kota adalah 

150. 000 tenaga kerja. "Insya Allah 

mudah-mudahan di tahun 2023 

sudah teralisasi semuanya," 

jelasnya menanggapi pertanyaan 

awak media dalam acara Diskusi 

Publik Komunitas Media Online 

Indonesia (Komodo) bertajuk 

"Menagih Janji Wali Kota Serap 

150. 000 Tenaga Kerja" di Balelo 

Food Garden, Perumahan 

Margahayu, Bekasi Timur, Kota 

Bekasi Jum'at (22/7/2022). 

Menagih janji kampanye wali kota 

serap 150. 000 tenaga kerja, 

Disnaker membuka peluang 

terdiri dari peningkatan 

kompetensi, wira usaha baru dan 

penyelenggaraan bursa tenaga 

kerja melalui BKK dalam rangka 

pencari kerja di Disnaker. Lilis 

Kusbandiah MM menyatakan 

pihaknya mengklaim sudah 

hampir memenuhi target janji 

kepala daerah kota Bekasi terkait 

penyerapan 150. 000 tenaga kerja 

baru dalam periode 

kepemimpinan 2018-2023. 

193. 23 

July 

2022 

Pertama di Indonesia, KEK 

Sanur Siap Wujudkan 

Kualitas Kesehatan dan 

Pariwisata 

Positive Radar Banyuwangi Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Dengan disetujuinya 

usulan KEK Sanur diharapkan akan 

terjadi penghematan devisa dan 

peningkatan ekonomi negara 

http://gerbangpatriot.com/2022/07/23/disnaker-penuhi-janji-kampanye-politik-wali-kota-bekasi-serap-150-000-tenaga-kerja
http://gerbangpatriot.com/2022/07/23/disnaker-penuhi-janji-kampanye-politik-wali-kota-bekasi-serap-150-000-tenaga-kerja
http://gerbangpatriot.com/2022/07/23/disnaker-penuhi-janji-kampanye-politik-wali-kota-bekasi-serap-150-000-tenaga-kerja
http://gerbangpatriot.com/2022/07/23/disnaker-penuhi-janji-kampanye-politik-wali-kota-bekasi-serap-150-000-tenaga-kerja
http://radarbanyuwangi.jawapos.com/nasional/23/07/2022/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-kualitas-kesehatan-dan-pariwisata
http://radarbanyuwangi.jawapos.com/nasional/23/07/2022/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-kualitas-kesehatan-dan-pariwisata
http://radarbanyuwangi.jawapos.com/nasional/23/07/2022/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-kualitas-kesehatan-dan-pariwisata
http://radarbanyuwangi.jawapos.com/nasional/23/07/2022/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-kualitas-kesehatan-dan-pariwisata
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sekaligus peningkatan fasilitas 

kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. Di 

tahun 2030, diharapkan sekitar 

4% hingga 8% penduduk 

Indonesia yang sebelumnya 

berobat ke luar negeri menjadi 

berobat ke KEK Sanur dengan 

total pasien berada dalam kisaran 

123 ribu sampai dengan 240 ribu 

orang. 

194. 23 

July 

2022 

Percepat Laju Ekonomi, 

Pemerintah Tambah KEK di 

Sanur Bali 

Neutral Kata Siber Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. Sekretaris Jenderal 

Dewan Nasional KEK, Gubernur 

Bali. JAKARTA- Salah satu jurus 

penting pemerintah dalam 

mengembangkan ekonomi di 

nusantara adalah penetapan 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 

Di Provinsi Kepri, KEK sudah ada di 

beberapa tempat yakni di 

Kawasan PT BAI Kabupaten 

Bintan. 

195. 23 

July 

2022 

Pertama di Indonesia, KEK 

Sanur Siap Wujudkan 

Peningkatan Kualitas 

Kesehatan dan Jadi 

Destinasi Wisata 

Positive Metropolitan.id Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Dengan disetujuinya 

usulan KEK Sanur diharapkan akan 

terjadi penghematan devisa dan 

http://katasiber.id/2022/07/23/percepat-laju-ekonomi-pemerintah-tambah-kek-di-sanur-bali
http://katasiber.id/2022/07/23/percepat-laju-ekonomi-pemerintah-tambah-kek-di-sanur-bali
http://katasiber.id/2022/07/23/percepat-laju-ekonomi-pemerintah-tambah-kek-di-sanur-bali
http://www.metropolitan.id/2022/07/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://www.metropolitan.id/2022/07/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://www.metropolitan.id/2022/07/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://www.metropolitan.id/2022/07/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://www.metropolitan.id/2022/07/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
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peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan fasilitas 

kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. Di 

tahun 2030, diharapkan sekitar 

4% hingga 8% penduduk 

Indonesia yang sebelumnya 

berobat ke luar negeri menjadi 

berobat ke KEK Sanur dengan 

total pasien berada dalam kisaran 

123 ribu sampai dengan 240 ribu 

orang. 

196. 23 

July 

2022 

Hari Kedua G20 EWG IV, 

Masuki Pembahasan Awal 

Annex 

Neutral Tribun News Memasuki hari kedua, Pertemuan 

Keempat Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan G20 The Fourth 

Employment Working Group 

(EWG), telah membahas draf 

deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan dan 

memasuki pembahasan awal 

Annex terkait pasar kerja inklusif 

dan penyandang disabilitas. 

Anwar Sanusi menjelaskan sidang 

hari kedua G20 EWG Keempat, 

fokus terkait Annex. Anwar Sanusi 

juga berharap pada sidang G20 

EWG hari ketiga, pada Jumat 

(22/7/2022), mampu 

menuntaskan pembahasan Annex 

terkait pengembangan kapasitas 

SDM untuk pertumbuhan 

produktivitas yang berkelanjutan. 

Itu modalitas bagus sehingga kita 

mampu menyelesaikan dokumen-

dokumen Annex (tambahan 

dokumen), yang melengkapi dari 

deklrasi Menteri-Menteri 

Ketenagakerjaan," kata Anwar 

Sanusi usai memimpin sidang 

secara virtual di Jakarta, Kamis 

(21/7/2022) malam. 

197. 23 

July 

2022 

Kemnaker Raih 2 

Penghargaan di Ajang BKN 

Award 2022 

Positive Tribun News Kementerian Ketenagakerjaan 

berhasil mendapatkan 2 kategori 

penghargaan pada ajang BKN 

http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/07/23/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/07/23/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/07/23/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/07/23/kemnaker-raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/07/23/kemnaker-raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/07/23/kemnaker-raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022
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Award 2022. "Alhamdulillah ini 

adalah sebuah penghargaan yang 

patut kita syukuri, karena 

memang ini wujud apresiasi dari 

apa yang selama ini selalu kita 

lakukan," kata Sekjen Kemnaker, 

Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers 

Biro Humas Kemnaker, Jumat 

(22/7/2022). Selain itu, Ia juga 

mengapresisi jajaran pimpinan 

dan pegawai Kemnaker yang 

selalu memberikan dedikasi 

terbaik bagi nusa dan bangsa. 

Anwar menjelaskan, penghargaan 

kinerja yang berhasil diterima tak 

lepas dari upaya Kemnaker yang 

menerapkan sistem penilaian 

kompetensi, guna mendukung 

kinerja ASN Kemnaker itu sendiri. 

198. 23 

July 

2022 

Info Loker Terbaru Juli 

2022 Trans Media Sosial, 

Cek Posisi dan Kualifikasi 

yang Dibutuhkan 

Positive Pikiran Rakyat Bekasi Info lowongan kerja terbaru Juli 

2022, Trans Media Sosial 

membuka lowongan untuk Anda 

yang ahli di bagian teknologi 

informasi. Trans Media Sosial atau 

TMS adalah perusahaan digital 

media monitoring dan digital 

services yang berbasis di Jakarta. 

Trans Media Sosial membuka 

kesempatan bagimu untuk 

mengisi formasi yang tersedia. 

Perusahaan ini merupakan bagian 

dari Transmedia dan dipegang 

oleh CT.Corpra Group Milik 

Chairul Tanjung. 

199. 23 

July 

2022 

Hari Kedua G20 EWG IV, 

Masuki Pembahasan Awal 

Annex - Pos Aceh 

Neutral Posaceh.com Memasuki hari kedua, Pertemuan 

Keempat Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan G20 The Fourth 

Employment Working Group 

(EWG), telah membahas draf 

deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan dan 

memasuki pembahasan awal 

Annex terkait pasar kerja inklusif 

dan penyandang disabilitas. 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125081484/info-loker-terbaru-juli-2022-trans-media-sosial-cek-posisi-dan-kualifikasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125081484/info-loker-terbaru-juli-2022-trans-media-sosial-cek-posisi-dan-kualifikasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125081484/info-loker-terbaru-juli-2022-trans-media-sosial-cek-posisi-dan-kualifikasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125081484/info-loker-terbaru-juli-2022-trans-media-sosial-cek-posisi-dan-kualifikasi-yang-dibutuhkan
http://posaceh.com/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
http://posaceh.com/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
http://posaceh.com/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex
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Anwar Sanusi menjelaskan sidang 

hari kedua G20 EWG Keempat, 

fokus terkait Annex. Anwar Sanusi 

juga berharap pada sidang G20 

EWG hari ketiga, pada Jumat 

(22/7/2022), mampu 

menuntaskan pembahasan Annex 

terkait pengembangan kapasitas 

SDM untuk pertumbuhan 

produktivitas yang berkelanjutan. 

Itu modalitas bagus sehingga kita 

mampu menyelesaikan dokumen-

dokumen Annex (tambahan 

dokumen), yang melengkapi dari 

deklarasi Menteri-Menteri 

Ketenagakerjaan," kata Anwar 

Sanusi usai memimpin sidang 

secara virtual di Jakarta, Kamis 

(21/7/2022) malam. 

200. 23 

July 

2022 

KEK Sanur Dirancang untuk 

Sektor Kesehatan dan 

Pariwisata : Okezone 

Economy 

Neutral Okezone "Dengan ini, Dewan Nasional KEK 

menyetujui usulan KEK Sanur dan 

akan segera memfinalisasi 

Peraturan Pemerintah terkait 

dengan KEK Sanur," ujar Menko 

Airlangga. Dengan disetujuinya 

usulan KEK Sanur diharapkan akan 

terjadi penghematan devisa dan 

peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan fasilitas 

kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. Selain 

itu, dengan adanya pembangunan 

KEK Sanur diperkirakan mampu 

menyerap tenaga kerja dan 

menghadirkan investasi baru. Di 

tahun 2030, diharapkan sekitar 

4% hingga 8% penduduk 

Indonesia yang sebelumnya 

berobat ke luar negeri menjadi 

berobat ke KEK Sanur dengan 

total pasien berada dalam kisaran 

123 ribu sampai dengan 240 ribu 

orang. 

http://economy.okezone.com/read/2022/07/23/470/2634963/kek-sanur-dirancang-untuk-sektor-kesehatan-dan-pariwisata
http://economy.okezone.com/read/2022/07/23/470/2634963/kek-sanur-dirancang-untuk-sektor-kesehatan-dan-pariwisata
http://economy.okezone.com/read/2022/07/23/470/2634963/kek-sanur-dirancang-untuk-sektor-kesehatan-dan-pariwisata
http://economy.okezone.com/read/2022/07/23/470/2634963/kek-sanur-dirancang-untuk-sektor-kesehatan-dan-pariwisata
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201. 23 

July 

2022 

Penjelasan Resmi Menaker 

Kapan BSU 2022 CAIR, Ini 

Tanda BSU BPJS 

Ketenagakerjaan Masuk 

Rekening 

Positive Ayo Semarang Para penerima BSU 2022 sudah 

banyak yang mempertanyakan 

kapan bantuan tersebut akan 

disalurkan. Para penerima sudah 

lama menantikan BSU 2022 cair 

dari Kemnaker yang akan 

disalurkan melalui BPJS 

Ketenagakerjaan. Salah satu 

syarat dari Kemnaker untuk 

pekerja yang dapat menerima 

dana Bantuan Subsidi Upah 

adalah berpenghasilan dibawah 

Rp3,5 juta per bulan serta masih 

aktif tedaftar di BPJS 

Ketenagakerjaan. Pasalnya hingga 

saat ini kementerian 

ketenagakerjaan masih 

melakukan tahap regulasi dan 

sinkronisasi data penerima BSU 

2022. 

202. 23 

July 

2022 

KEK Sanur Siap Wujudkan 

Peningkatan Kualitas 

Kesehatan dan Jadi 

Destinasi Wisata 

Positive Tribun News Palu Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Usulan pembangunan 

KEK Sanur telah mendapat 

persetujuan dari Dewan Nasional 

KEK yang diketuai oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto pada sidang 

Dewan Nasional KEK, Jumat 

(22/7/2022). "Dengan ini, Dewan 

Nasional KEK menyetujui usulan 

KEK Sanur dan akan segera 

memfinalisasi Peraturan 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773954544/penjelasan-resmi-menaker-kapan-bsu-2022-cair-ini-tanda-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-masuk-rekening
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773954544/penjelasan-resmi-menaker-kapan-bsu-2022-cair-ini-tanda-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-masuk-rekening
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773954544/penjelasan-resmi-menaker-kapan-bsu-2022-cair-ini-tanda-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-masuk-rekening
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773954544/penjelasan-resmi-menaker-kapan-bsu-2022-cair-ini-tanda-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-masuk-rekening
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773954544/penjelasan-resmi-menaker-kapan-bsu-2022-cair-ini-tanda-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-masuk-rekening
http://palu.tribunnews.com/2022/07/23/kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://palu.tribunnews.com/2022/07/23/kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://palu.tribunnews.com/2022/07/23/kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://palu.tribunnews.com/2022/07/23/kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
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Pemerintah terkait dengan KEK 

Sanur," ujar Menko Airlangga. 

203. 23 

July 

2022 

KEK Sanur Siap Wujudkan 

Peningkatan Kualitas 

Kesehatan dan Destinasi 

Wisata - inilahkendari.com 

Positive Inilahkendari.com Airlangga menjelaskan, dalam 

pengembangan KEK Kesehatan, 

Pemerintah sedang bersiap untuk 

membangun KEK Sanur yang 

berlokasi di Kota Denpasar, 

Provinsi Bali, sebagai KEK 

Kesehatan pertama di Indonesia. 

KEK Sanur juga akan menjadi 

jawaban atas tantangan saat ini, 

dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Usulan pembangunan 

KEK Sanur telah mendapat 

persetujuan dari Dewan Nasional 

KEK yang diketuai oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto pada sidang 

Dewan Nasional KEK, Jumat 

(22/7). "Dengan ini, Dewan 

Nasional KEK menyetujui usulan 

KEK Sanur dan akan segera 

memfinalisasi Peraturan 

Pemerintah terkait dengan KEK 

Sanur," ujar Menko Airlangga 

dalam keterangan persnya, Sabtu 

(23/7/2022). 

204. 23 

July 

2022 

Pertama di Indonesia, 

Menko Airlangga Sebut 

Pemerintah Sedang Bersiap 

Bangun KEK Sanur di 

Denpasar 

Neutral Tribun News Pontianak Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

http://inilahkendari.com/kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-destinasi-wisata
http://inilahkendari.com/kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-destinasi-wisata
http://inilahkendari.com/kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-destinasi-wisata
http://inilahkendari.com/kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-destinasi-wisata
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/23/pertama-di-indonesia-menko-airlangga-sebut-pemerintah-sedang-bersiap-bangun-kek-sanur-di-denpasar
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/23/pertama-di-indonesia-menko-airlangga-sebut-pemerintah-sedang-bersiap-bangun-kek-sanur-di-denpasar
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/23/pertama-di-indonesia-menko-airlangga-sebut-pemerintah-sedang-bersiap-bangun-kek-sanur-di-denpasar
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/23/pertama-di-indonesia-menko-airlangga-sebut-pemerintah-sedang-bersiap-bangun-kek-sanur-di-denpasar
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/23/pertama-di-indonesia-menko-airlangga-sebut-pemerintah-sedang-bersiap-bangun-kek-sanur-di-denpasar
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Indonesia. "Dengan ini, Dewan 

Nasional KEK menyetujui usulan 

KEK Sanur dan akan segera 

memfinalisasi Peraturan 

Pemerintah terkait dengan KEK 

Sanur," ujar Menko Airlangga. 

Dengan disetujuinya usulan KEK 

Sanur diharapkan akan terjadi 

penghematan devisa dan 

peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan fasilitas 

kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. 

205. 23 

July 

2022 

KEK Sanur Siap Wujudkan 

Peningkatan Kualitas 

Kesehatan dan Destinasi 

Wisata 

Positive Inilah Airlangga menjelaskan, dalam 

pengembangan KEK Kesehatan, 

Pemerintah sedang bersiap untuk 

membangun KEK Sanur yang 

berlokasi di Kota Denpasar, 

Provinsi Bali, sebagai KEK 

Kesehatan pertama di Indonesia. 

KEK Sanur juga akan menjadi 

jawaban atas tantangan saat ini, 

dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Usulan pembangunan 

KEK Sanur telah mendapat 

persetujuan dari Dewan Nasional 

KEK yang diketuai oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto pada sidang 

Dewan Nasional KEK, Jumat 

(22/7). "Dengan ini, Dewan 

Nasional KEK menyetujui usulan 

KEK Sanur dan akan segera 

memfinalisasi Peraturan 

Pemerintah terkait dengan KEK 

Sanur," ujar Menko Airlangga 

dalam keterangan persnya, Sabtu 

(23/7/2022). 

http://www.inilah.com/kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-destinasi-wisata
http://www.inilah.com/kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-destinasi-wisata
http://www.inilah.com/kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-destinasi-wisata
http://www.inilah.com/kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-destinasi-wisata
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206. 23 

July 

2022 

Investasi KEK Sanur Rp 10,2 

T, Warga RI Bisa Berobat ke 

Sini 

Positive Cnbc Indonesia Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, di mana banyak 

penduduk Indonesia lebih memilih 

untuk mendapatkan perawatan 

medis ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. KEK Sanur dirancang 

untuk menjadi KEK Kesehatan dan 

Pariwisata dengan rencana bisnis 

fasilitas kesehatan berupa rumah 

sakit dan klinik, akomodasi hotel 

dan MICE, etnomedicinal botanic 

garden, serta commercial center. 

Usulan pembangunan KEK Sanur 

telah mendapat persetujuan dari 

Dewan Nasional KEK yang diketuai 

oleh Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto 

pada sidang Dewan Nasional KEK, 

Jumat (22/07). 

207. 23 

July 

2022 

KEK Sanur Siap Wujudkan 

Peningkatan Kualitas 

Kesehatan dan Jadi 

Destinasi Wisata 

Positive Gopos.id Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Usulan pembangunan 

KEK Sanur telah mendapat 

persetujuan dari Dewan Nasional 

KEK yang diketuai oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

http://www.cnbcindonesia.com/news/20220723113624-4-357931/investasi-kek-sanur-rp-102-t-warga-ri-bisa-berobat-ke-sini
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220723113624-4-357931/investasi-kek-sanur-rp-102-t-warga-ri-bisa-berobat-ke-sini
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220723113624-4-357931/investasi-kek-sanur-rp-102-t-warga-ri-bisa-berobat-ke-sini
http://gopos.id/kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://gopos.id/kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://gopos.id/kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://gopos.id/kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
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Airlangga Hartarto pada sidang 

Dewan Nasional KEK, Jumat 

(22/07). "Dengan ini, Dewan 

Nasional KEK menyetujui usulan 

KEK Sanur dan akan segera 

memfinalisasi Peraturan 

Pemerintah terkait dengan KEK 

Sanur," ujar Menko Airlangga. 

208. 23 

July 

2022 

G20 EWG Hari Terakhir, 

Peserta Forum Sepakati 

Draf Deklarasi Menaker 

Positive Pripos Draf deklarasi tersebut nantinya 

akan disampaikan kepada seluruh 

peserta setelah dibacakan 

Menaker pada Pertemuan 

Menteri Ketenagakerjaan Anggota 

G20 di Bali, pada September 2022 

mendatang. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, 

menutup penyelenggaraan Forum 

G20 Keempat Kelompok Kerja 

Bidang Ketenagakerjaan (4th 

Employment Working Group), 

secara virtual di Jakarta, Jumat 

(22/7/2022) malam. Usai 

menutup acara, Anwar Sanusi 

mengatakan di hari ketiga 

penyusunan draf para Menteri 

Ketenagakerjaan, peserta forum 

telah menyelesaikan pembahasan 

dua Annex. Annex I yaitu 

dokumen tambahan tentang 

output yang konkrit terkait isu 

pasar kerja inklusif dan afirmasi 

pekerjaan yang layak bagi 

penyandang disabilitas. 

209. 23 

July 

2022 

Pertemuan Ke Empat EWG 

Sepakati Draf Deklarasi 

Menaker G20 

Positive Media Indonesia Draf deklarasi tersebut nantinya 

akan disampaikan kepada seluruh 

peserta setelah dibacakan 

Menaker pada Pertemuan 

Menteri Ketenagakerjaan Anggota 

G20 di Bali, pada September 2022 

mendatang. Penyelenggaraan 

Forum G20 Keempat Kelompok 

Kerja Bidang Ketenagakerjaan (4th 

Employment Working Group), 

http://pripos.id/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://pripos.id/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://pripos.id/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://mediaindonesia.com/ekonomi/509006/pertemuan-ke-empat-ewg-sepakati-draf-deklarasi-menaker-g20
http://mediaindonesia.com/ekonomi/509006/pertemuan-ke-empat-ewg-sepakati-draf-deklarasi-menaker-g20
http://mediaindonesia.com/ekonomi/509006/pertemuan-ke-empat-ewg-sepakati-draf-deklarasi-menaker-g20
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telah ditutup secara virtual di 

Jakarta, pada Jumat (22/7) 

malam. Peserta forum G20 telah 

mencapai kesepakatan dalam 

penyusunan draf deklarasi. 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), 

Anwar Sanusi mengatakan di hari 

ketiga penyusunan draf para 

Menteri Ketenagakerjaan, peserta 

forum telah menyelesaikan 

pembahasan dua Annex. 

210. 23 

July 

2022 

Airlangga: Sanur Jadi KEK 

Kesehatan Pertama di 

Indonesia - Sumedang 

Ekspres 

Positive Sumedang Ekspres Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Dengan disetujuinya 

usulan KEK tersebut, diharapkan 

akan terjadi penghematan devisa 

dan peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan fasilitas 

kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. Di 

tahun 2030, diharapkan sekitar 

4% hingga 8% penduduk 

Indonesia yang sebelumnya 

berobat ke luar negeri menjadi 

berobat ke KEK Sanur dengan 

total pasien berada dalam kisaran 

123 ribu sampai dengan 240 ribu 

orang. 

211. 23 

July 

2022 

Pertama di Indonesia, KEK 

Sanur Siap Wujudkan 

Kesehatan dan Menjadi 

Destinasi Wisata 

Positive Warta Kepri Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

http://sumedang.jabarekspres.com/2022/07/23/airlangga-sanur-jadi-kek-kesehatan-pertama-di-indonesia
http://sumedang.jabarekspres.com/2022/07/23/airlangga-sanur-jadi-kek-kesehatan-pertama-di-indonesia
http://sumedang.jabarekspres.com/2022/07/23/airlangga-sanur-jadi-kek-kesehatan-pertama-di-indonesia
http://sumedang.jabarekspres.com/2022/07/23/airlangga-sanur-jadi-kek-kesehatan-pertama-di-indonesia
http://wartakepri.co.id/2022/07/23/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://wartakepri.co.id/2022/07/23/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://wartakepri.co.id/2022/07/23/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://wartakepri.co.id/2022/07/23/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
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Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Dengan disetujuinya 

usulan KEK Sanur diharapkan akan 

terjadi penghematan devisa dan 

peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan fasilitas 

kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. Di 

tahun 2030, diharapkan sekitar 

4% hingga 8% penduduk 

Indonesia yang sebelumnya 

berobat ke luar negeri menjadi 

berobat ke KEK Sanur dengan 

total pasien berada dalam kisaran 

123 ribu sampai dengan 240 ribu 

orang. 

212. 23 

July 

2022 

KEK Sanur Menjadi 

Destinasi Wisata Pertama 

di Indonesia dan Siap 

Wujudkan Peningkatan 

Kualitas Kesehatan 

Positive Pantura Post Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Di tahun 2030, 

diharapkan sekitar 4% hingga 8% 

penduduk Indonesia yang 

sebelumnya berobat ke luar 

negeri menjadi berobat ke KEK 

Sanur dengan total pasien berada 

dalam kisaran 123 ribu sampai 

dengan 240 ribu orang. Usulan 

http://panturapost.com/kek-sanur-menjadi-destinasi-wisata-pertama-di-indonesia-dan-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan
http://panturapost.com/kek-sanur-menjadi-destinasi-wisata-pertama-di-indonesia-dan-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan
http://panturapost.com/kek-sanur-menjadi-destinasi-wisata-pertama-di-indonesia-dan-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan
http://panturapost.com/kek-sanur-menjadi-destinasi-wisata-pertama-di-indonesia-dan-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan
http://panturapost.com/kek-sanur-menjadi-destinasi-wisata-pertama-di-indonesia-dan-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan
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pembangunan KEK Sanur telah 

mendapat persetujuan dari 

Dewan Nasional KEK yang diketuai 

oleh Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto 

pada sidang Dewan Nasional KEK, 

Jumat (22/07). 

213. 23 

July 

2022 

Pembahasan 2 Annex 

Rampung, Peserta Forum 

G20 EWG Sepakati Draf 

Deklarasi Menaker 

Positive Jawa Post National 

Network 

Hal itu disampaikan Anwar seusai 

menutup penyelenggaraan Forum 

G20 Keempat Kelompok Kerja 

Bidang Ketenagakerjaan (4th 

Employment Working Group), 

secara virtual di Jakarta, Jumat 

(22/7) malam. Kemnaker RI juga 

menyebut peserta Forum G20 

telah mencapai kesepakatan 

dalam penyusunan draf deklarasi. 

Draf deklarasi tersebut nantinya 

akan disampaikan kepada seluruh 

peserta setelah dibacakan 

Menaker Ida Fauziyah pada 

Pertemuan Menteri 

Ketenagakerjaan Anggota G20 di 

Bali, pada September 2022 

mendatang. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi 

mengatakan di hari ketiga 

penyusunan draf para Menteri 

Ketenagakerjaan, peserta forum 

telah menyelesaikan pembahasan 

dua Annex. 

214. 23 

July 

2022 

Kemnaker Jaga 

Berkomitmen Lindungi 

Kepentingan Pekerja 

Migran Indonesia 

Positive Seputar Cibubur Kementerian Ketenagakerjaan 

memiliki komitmen kuat 

melindungi kepentingan pekerja 

migran Indonesia (PMI) beserta 

keluarganya untuk mewujudkan 

pemenuhan hak seluruh kegiatan 

PMI baik sebelum bekerja, selama 

bekerja dan setelah bekerja. 

Ketika membuka Sosialisasi 

Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia dan Informasi Peluang 

Kerja Luar Negeri, di Padang 

http://www.jpnn.com/news/pembahasan-2-annex-rampung-peserta-forum-g20-ewg-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://www.jpnn.com/news/pembahasan-2-annex-rampung-peserta-forum-g20-ewg-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://www.jpnn.com/news/pembahasan-2-annex-rampung-peserta-forum-g20-ewg-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://www.jpnn.com/news/pembahasan-2-annex-rampung-peserta-forum-g20-ewg-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/seputar-cibubur/pr-1785082601/kemnaker-jaga-berkomitmen-lindungi-kepentingan-pekerja-migran-indonesia
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/seputar-cibubur/pr-1785082601/kemnaker-jaga-berkomitmen-lindungi-kepentingan-pekerja-migran-indonesia
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/seputar-cibubur/pr-1785082601/kemnaker-jaga-berkomitmen-lindungi-kepentingan-pekerja-migran-indonesia
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/seputar-cibubur/pr-1785082601/kemnaker-jaga-berkomitmen-lindungi-kepentingan-pekerja-migran-indonesia
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Pariaman, Sumatera Barat, Rabu 

(20/7/2022), Wamenaker 

mengatakan, sosialisasi 

pelindungan PMI dan informasi 

peluang kerja luar negeri ini untuk 

memastikan proses 

penempatannya dilakukan oleh 

perusahaan penempatan PMI 

(P3MI) yang telah memiliki izin 

dari pemerintah pusat. Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017 

menyebutkan, informasi peluang 

kerja di luar negeri bagi PMI, 

sebelum disampaikan ke 

pemerintah pusat dan daerah, 

harus dilakukan verifikasi terlebih 

dahulu oleh KBRI negara 

penempatan sebelum 

disebarluaskan kepada 

masyarakat. "Saya menilai, 

perlunya pengawasan oleh 

pemerintah pusat dan daerah 

terhadap adanya peluang kerja di 

luar negeri yang terindikasi 

penipuan. 

215. 23 

July 

2022 

2 Penghargaan di BKN 

Awards Kementerian 

Ketenagakerjaan 2022: 

Alhamdulillah 

Positive Berita Viral Indonesia 

Terbaru 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) berhasil meraih dua 

penghargaan pada BKN Awards 

2022, yaitu peringkat pertama 

diraih oleh 4 kategori Evaluasi 

Kinerja dan peringkat 2 4 kategori 

Implementasi Manajemen ASN. 

Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal 

Kementerian Tenaga Kerja, 

mengucapkan terima kasih atas 

suksesnya pengenalan kedua 

penghargaan tersebut. 

Menurutnya, penghargaan 

tersebut merupakan apresiasi atas 

segala upaya yang telah dilakukan 

karyawan. "Alhamdulillah, ini 

penghargaan yang patut kita 

syukuri karena ini benar-benar 

apresiasi atas apa yang selama ini 

kita lakukan," kata Anwar Sanusi 

http://jlksjfdiweslfkj.com/2-penghargaan-di-bkn-awards-kementerian-ketenagakerjaan-2022-alhamdulillah-2
http://jlksjfdiweslfkj.com/2-penghargaan-di-bkn-awards-kementerian-ketenagakerjaan-2022-alhamdulillah-2
http://jlksjfdiweslfkj.com/2-penghargaan-di-bkn-awards-kementerian-ketenagakerjaan-2022-alhamdulillah-2
http://jlksjfdiweslfkj.com/2-penghargaan-di-bkn-awards-kementerian-ketenagakerjaan-2022-alhamdulillah-2
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dalam keterangannya, Jumat 

(22/7/2022). 

216. 23 

July 

2022 

Tak Hanya Jadi Destinasi 

Wisata, KEK Sanur Siap 

Wujudkan Peningkatan 

Kualitas Kesehatan 

Positive Detik Sultra Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Usulan pembangunan 

KEK Sanur telah mendapat 

persetujuan dari Dewan Nasional 

KEK yang diketuai oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto pada sidang 

Dewan Nasional KEK, Jumat 

(22/07). "Dengan ini, Dewan 

Nasional KEK menyetujui usulan 

KEK Sanur dan akan segera 

memfinalisasi Peraturan 

Pemerintah terkait dengan KEK 

Sanur," ujar Menko Airlangga. 

217. 23 

July 

2022 

Peserta Forum Sepakati 

Draf Deklarasi Menaker 

Pada G20 EWG Hari 

Terakhir 

Positive Progresnews.info Draf deklarasi tersebut nantinya 

akan disampaikan kepada seluruh 

peserta setelah dibacakan 

Menaker pada Pertemuan 

Menteri Ketenagakerjaan Anggota 

G20 di Bali, pada September 2022 

mendatang. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, 

menutup penyelenggaraan Forum 

G20 Keempat Kelompok Kerja 

Bidang Ketenagakerjaan (4th 

Employment Working Group), 

secara virtual di Jakarta, Jumat 

(22/7/2022) malam. Usai 

menutup acara, Anwar Sanusi 

http://detiksultra.com/nasional/tak-hanya-jadi-destinasi-wisata-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan
http://detiksultra.com/nasional/tak-hanya-jadi-destinasi-wisata-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan
http://detiksultra.com/nasional/tak-hanya-jadi-destinasi-wisata-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan
http://detiksultra.com/nasional/tak-hanya-jadi-destinasi-wisata-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan
http://progresnews.info/2022/07/23/peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker-g20-ewg-hari-terakhir
http://progresnews.info/2022/07/23/peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker-g20-ewg-hari-terakhir
http://progresnews.info/2022/07/23/peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker-g20-ewg-hari-terakhir
http://progresnews.info/2022/07/23/peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker-g20-ewg-hari-terakhir
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mengatakan di hari ketiga 

penyusunan draf para Menteri 

Ketenagakerjaan, peserta forum 

telah menyelesaikan pembahasan 

dua Annex. Annex I yaitu 

dokumen tambahan tentang 

output yang konkrit terkait isu 

pasar kerja inklusif dan afirmasi 

pekerjaan yang layak bagi 

penyandang disabilitas. 

218. 23 

July 

2022 

Pertama di Indonesia, KEK 

Sanur Siap Tingkatkan 

Kualitas Kesehatan dan 

Menjadi Destinasi Wisata 

Positive Tribun Bali Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Dengan disetujuinya 

usulan KEK Sanur diharapkan akan 

terjadi penghematan devisa dan 

peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan fasilitas 

kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. Di 

tahun 2030, diharapkan sekitar 4 

persen hingga 8 % penduduk 

Indonesia yang sebelumnya 

berobat ke luar negeri menjadi 

berobat ke KEK Sanur dengan 

total pasien berada dalam kisaran 

123 ribu sampai dengan 240 ribu 

orang. 

219. 23 

July 

2022 

Dewan Nasional KEK 

Setujui KEK Sanur, 

Airlangga: Peraturan 

Pemerintah Segera 

Difinalisasi 

Neutral Manadopost.id Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

http://bali.tribunnews.com/2022/07/23/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-tingkatkan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://bali.tribunnews.com/2022/07/23/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-tingkatkan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://bali.tribunnews.com/2022/07/23/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-tingkatkan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://bali.tribunnews.com/2022/07/23/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-tingkatkan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://manadopost.jawapos.com/nasional/23/07/2022/dewan-nasional-kek-setujui-kek-sanur-airlangga-peraturan-pemerintah-segera-difinalisasi
http://manadopost.jawapos.com/nasional/23/07/2022/dewan-nasional-kek-setujui-kek-sanur-airlangga-peraturan-pemerintah-segera-difinalisasi
http://manadopost.jawapos.com/nasional/23/07/2022/dewan-nasional-kek-setujui-kek-sanur-airlangga-peraturan-pemerintah-segera-difinalisasi
http://manadopost.jawapos.com/nasional/23/07/2022/dewan-nasional-kek-setujui-kek-sanur-airlangga-peraturan-pemerintah-segera-difinalisasi
http://manadopost.jawapos.com/nasional/23/07/2022/dewan-nasional-kek-setujui-kek-sanur-airlangga-peraturan-pemerintah-segera-difinalisasi
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Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Usulan pembangunan 

KEK Sanur telah mendapat 

persetujuan dari Dewan Nasional 

KEK yang diketuai oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto pada sidang 

Dewan Nasional KEK, Jumat 

(22/07). "Dengan ini, Dewan 

Nasional KEK menyetujui usulan 

KEK Sanur dan akan segera 

memfinalisasi Peraturan 

Pemerintah terkait dengan KEK 

Sanur," ujar Menko Airlangga. 

1491945 

Adx_ManadoPost_InPage_Mobile. 

220. 23 

July 

2022 

Terus Dimatangkan, Skema 

Pelindungan Jaminan 

Pensiun Bagi Pekerja 

Positive Seputar Cibubur Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, mengatakan hal itu 

dalam sambutannya pada "Diskusi 

Reformasi dan Harmonisasi 

Program Jaminan Pensiun", di 

Jakarta, Rabu (20/7/2022). -

Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui Direktorat Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial, terus 

mematangkan skema pelindungan 

program jaminan pensiun bagi 

pekerja. Pada kesempatan yang 

sama, Manajer Program 

Pelindungan Sosial, ILO Jakarta, 

Ippei Tsuruga, mengatakan, 

seiring perjalanannya saat ini, 

skema pelindungan program 

jaminan pensiun di Indonesia 

masih terkendalanya skema yang 

tumpang tindih, untuk itu 

menurutnya, dalam forum ini, 

segera mungkin untuk dapat 

http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785082759/terus-dimatangkan-skema-pelindungan-jaminan-pensiun-bagi-pekerja
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785082759/terus-dimatangkan-skema-pelindungan-jaminan-pensiun-bagi-pekerja
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785082759/terus-dimatangkan-skema-pelindungan-jaminan-pensiun-bagi-pekerja
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dibuatkannya reformasi skema 

pelindungan jaminan pensiun 

yang lebih efektif. Hal ini 

merupakan salah satu bentuk 

program jaminan sosial, yang 

bertujuan untuk melindungi 

penghidupan dan kesejahteraan 

bagi pekerja ketika memasuki usia 

nonproduktif. 

221. 23 

July 

2022 

KEK Sanur Disetujui Dewan 

Nasional, Dirancang untuk 

Kesehatan & Pariwisata 

Positive Radar Bali Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, di mana banyak 

penduduk Indonesia lebih memilih 

untuk mendapatkan perawatan 

medis ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Usulan pembangunan 

KEK Sanur telah mendapat 

persetujuan dari Dewan Nasional 

KEK yang diketuai oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto pada sidang 

Dewan Nasional KEK, Jumat 

(22/07). "Dengan ini, Dewan 

Nasional KEK menyetujui usulan 

KEK Sanur dan akan segera 

memfinalisasi Peraturan 

Pemerintah terkait dengan KEK 

Sanur," ujar Menko Airlangga. 

222. 23 

July 

2022 

Sanur Disetujui Menko 

Airlangga Sebagai KEK 

Kesehatan Pertama di 

Indonesia 

Positive Tribun News Medan Dalam pengembangan, 

Pemerintah sedang bersiap untuk 

membangun yang berlokasi di 

Kota Denpasar, Provinsi Bali, 

sebagai pertama di Indonesia. 

Juga akan menjadi jawaban atas 

tantangan saat ini, dimana banyak 

penduduk Indonesia lebih memilih 

untuk mendapatkan perawatan 

http://radarbali.jawapos.com/nasional/23/07/2022/kek-sanur-disetujui-dewan-nasional-dirancang-untuk-kesehatan-pariwisata
http://radarbali.jawapos.com/nasional/23/07/2022/kek-sanur-disetujui-dewan-nasional-dirancang-untuk-kesehatan-pariwisata
http://radarbali.jawapos.com/nasional/23/07/2022/kek-sanur-disetujui-dewan-nasional-dirancang-untuk-kesehatan-pariwisata
http://medan.tribunnews.com/2022/07/23/sanur-disetujui-menko-airlangga-sebagai-kek-kesehatan-pertama-di-indonesia
http://medan.tribunnews.com/2022/07/23/sanur-disetujui-menko-airlangga-sebagai-kek-kesehatan-pertama-di-indonesia
http://medan.tribunnews.com/2022/07/23/sanur-disetujui-menko-airlangga-sebagai-kek-kesehatan-pertama-di-indonesia
http://medan.tribunnews.com/2022/07/23/sanur-disetujui-menko-airlangga-sebagai-kek-kesehatan-pertama-di-indonesia
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medis ke luar negeri karena 

keterbatasan di Indonesia. 

Dengan disetujuinya usulan 

diharapkan akan terjadi 

penghematan devisa dan 

peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan yang ada di 

Indonesia melalui. Di tahun 2030, 

diharapkan sekitar 4 persen 

hingga 8 persen penduduk 

Indonesia yang sebelumnya 

berobat ke luar negeri menjadi 

berobat ke dengan total pasien 

berada dalam kisaran 123 ribu 

sampai dengan 240 ribu orang. 

223. 23 

July 

2022 

Lengkapi 7 Syarat BSU 2022 

Ini dan Cairkan BLT Subsidi 

Gaji Rp1 juta Segera! 

Positive Ayo Bandung Simak informasi BSU 2022 jadi cair 

kapan, 7 syarat dapat BLT Subsidi 

Gaji tahun ini, dan Bank mana 

disalurkan?. Lalu kapan BSU 2022 

Rp1 juta akan cair, apa saja syarat 

untuk penerima BLT Subsidi Gaji 

dan ke Bank mana?. Kemnaker 

masih menyiapkan regulasi terkait 

pencairan BSU 2022 dan masih 

menyelesaikan masalah 

administrasi yang menyebabkan 

pencairan terhambat. : BSU 2022 

CAIR ke Rekening Jika 4 Tanda Ini 

Ada, 3 Pekerja Bisa Terima BLT 

Subsidi Gaji. Kemnaker telah 

bocorkan bahwa BSU 2022 akan 

disalurkan kembali pada tahun 

2022. 

224. 23 

July 

2022 

Astra Internasional Buka 

Lowongan Kerja bagi 

Lulusan S1, Buruan Daftar 

Neutral Kompas PT Astra International Tbk atau 

Astra sedang membuka lowongan 

kerja bagi lulusan S1. Lowongan 

kerja ini juga terbuka bagi lulusan 

baru atau fresh graduate. Makin 

berkembangnya perusahaan, hal 

itu membuat manajemen Astra 

International membuka lowongan 

kerja bagi lulusan terbaik di 

Indonesia. PT Astra International 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793954907/lengkapi-7-syarat-bsu-2022-ini-dan-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-segera
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793954907/lengkapi-7-syarat-bsu-2022-ini-dan-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-segera
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793954907/lengkapi-7-syarat-bsu-2022-ini-dan-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-segera
http://www.kompas.com/edu/read/2022/07/23/152700971/astra-internasional-buka-lowongan-kerja-bagi-lulusan-s1-buruan-daftar
http://www.kompas.com/edu/read/2022/07/23/152700971/astra-internasional-buka-lowongan-kerja-bagi-lulusan-s1-buruan-daftar
http://www.kompas.com/edu/read/2022/07/23/152700971/astra-internasional-buka-lowongan-kerja-bagi-lulusan-s1-buruan-daftar
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Tbk atau Astra sedang membuka 

lowongan kerja bagi lulusan S1. 

225. 23 

July 

2022 

G20 EWG Hari Terakhir, 

Peserta Forum Sepakati 

Draf Deklarasi Menaker 

Positive Bisnistoday.co.id Draf deklarasi tersebut nantinya 

akan disampaikan kepada seluruh 

peserta setelah dibacakan 

Menaker pada Pertemuan 

Menteri Ketenagakerjaan Anggota 

G20 di Bali, pada September 2022 

mendatang. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, 

menutup penyelenggaraan Forum 

G20 Keempat Kelompok Kerja 

Bidang Ketenagakerjaan (4th 

Employment Working Group), 

secara virtual di Jakarta, Jumat 

(22/7) malam. Usai menutup 

acara, Anwar Sanusi mengatakan 

di hari ketiga penyusunan draf 

para Menteri Ketenagakerjaan, 

peserta forum telah 

menyelesaikan pembahasan dua 

Annex. Annex I yaitu dokumen 

tambahan tentang output yang 

konkrit terkait isu pasar kerja 

inklusif dan afirmasi pekerjaan 

yang layak bagi penyandang 

disabilitas. 

226. 23 

July 

2022 

Menko Airlangga: KEK 

Sanur Siap Wujudkan 

Peningkatan Kualitas 

Kesehatan dan Menjadi 

Destinasi Wisata 

Positive Bangka Post "Dengan ini, Dewan Nasional KEK 

menyetujui usulan KEK Sanur dan 

akan segera memfinalisasi 

Peraturan Pemerintah terkait 

dengan KEK Sanur," ujar Menko 

Airlangga. Dalam pengembangan 

KEK Kesehatan, Pemerintah 

sedang bersiap untuk 

membangun KEK Sanur yang 

berlokasi di Kota Denpasar, 

Provinsi Bali, sebagai KEK 

Kesehatan pertama di Indonesia. 

KEK Sanur juga akan menjadi 

jawaban atas tantangan saat ini, 

dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

http://bisnistoday.co.id/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://bisnistoday.co.id/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://bisnistoday.co.id/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://bangka.tribunnews.com/2022/07/23/menko-airlangga-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://bangka.tribunnews.com/2022/07/23/menko-airlangga-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://bangka.tribunnews.com/2022/07/23/menko-airlangga-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://bangka.tribunnews.com/2022/07/23/menko-airlangga-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://bangka.tribunnews.com/2022/07/23/menko-airlangga-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
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mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Usulan pembangunan 

KEK Sanur telah mendapat 

persetujuan dari Dewan Nasional 

KEK yang diketuai oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto pada sidang 

Dewan Nasional KEK, Jumat 

(22/7/2022). 

227. 23 

July 

2022 

Kawasan Ekonomi Khusus 

Sanur Siap Wujudkan 

Peningkatan Kualitas 

Kesehatan dan Jadi 

Destinasi Wisata 

Positive Serambi Indonesia Pemerintah terus mengupayakan 

transformasi kebijakan 

pengembangan Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK) dengan menekankan 

orientasi pada terwujudnya KEK 

yang mampu membangun nilai 

tambah atas penguasaan 

teknologi dan sumber daya 

manusia. Dalam pengembangan 

KEK Kesehatan, Pemerintah 

sedang bersiap untuk 

membangun KEK Sanur yang 

berlokasi di Kota Denpasar, 

Provinsi Bali, sebagai KEK 

Kesehatan pertama di Indonesia. 

KEK Sanur dirancang untuk 

menjadi KEK Kesehatan dan 

Pariwisata dengan rencana bisnis 

fasilitas kesehatan berupa rumah 

sakit dan klinik, akomodasi hotel 

dan MICE, etnomedicinal botanic 

garden, serta commercial center. 

"Dengan ini, Dewan Nasional KEK 

menyetujui usulan KEK Sanur dan 

akan segera memfinalisasi 

Peraturan Pemerintah terkait 

dengan KEK Sanur," ujar Menko 

Airlangga. 

228. 23 

July 

2022 

Pemerintah Terus 

Upayakan Transformasi 

Kebijakan Pengembangan 

KEK 

Positive Maluku News Pemerintah terus mengupayakan 

transformasi kebijakan 

pengembangan Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK) dengan menekankan 

orientasi pada terwujudnya KEK 

http://aceh.tribunnews.com/2022/07/23/kawasan-ekonomi-khusus-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://aceh.tribunnews.com/2022/07/23/kawasan-ekonomi-khusus-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://aceh.tribunnews.com/2022/07/23/kawasan-ekonomi-khusus-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://aceh.tribunnews.com/2022/07/23/kawasan-ekonomi-khusus-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://aceh.tribunnews.com/2022/07/23/kawasan-ekonomi-khusus-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-jadi-destinasi-wisata
http://www.malukunews.co/berita/nasional/mrtpc5c1eer1sgp/pemerintah-terus-upayakan-transformasi-kebijakan-pengembangan-kek
http://www.malukunews.co/berita/nasional/mrtpc5c1eer1sgp/pemerintah-terus-upayakan-transformasi-kebijakan-pengembangan-kek
http://www.malukunews.co/berita/nasional/mrtpc5c1eer1sgp/pemerintah-terus-upayakan-transformasi-kebijakan-pengembangan-kek
http://www.malukunews.co/berita/nasional/mrtpc5c1eer1sgp/pemerintah-terus-upayakan-transformasi-kebijakan-pengembangan-kek
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yang mampu membangun nilai 

tambah atas penguasaan 

teknologi dan sumber daya 

manusia. Guna menjaga 

pengelolaan pengembangan KEK 

agar tetap seiring dengan 

dinamika ekonomi dan teknologi 

dunia, Pemerintah telah 

mengembangkan KEK Digital, KEK 

Maintenance Repair and Overhaul 

(MRO), dan selain itu Pemerintah 

juga melakukan pengembangan 

KEK Pendidikan, dan KEK 

Kesehatan. Dalam pengembangan 

KEK Kesehatan, Pemerintah 

sedang bersiap untuk 

membangun KEK Sanur yang 

berlokasi di Kota Denpasar, 

Provinsi Bali, sebagai KEK 

Kesehatan pertama di Indonesia. 

Selanjutnya Dewan Nasional KEK 

akan merekomendasikan kepada 

Presiden untuk menetapkan KEK 

tersebut melalui Peraturan 

Pemerintah karena telah 

memenuhi persyaratan 

keberhasilan pengembangan KEK. 

229. 23 

July 

2022 

Astra Internasional Buka 

Lowongan Kerja bagi 

Lulusan S1, Buruan Daftar 

Neutral Portalindonesia.my.id Semoga Baik-baik saja, Kali ini 

PortalIndonesia akan membahas 

mengenai Astra Internasional 

Buka Lowongan Kerja bagi Lulusan 

S1, Buruan Daftar. Sekian dulu 

Informasi mengenai Astra 

Internasional Buka Lowongan 

Kerja bagi Lulusan S1, Buruan 

Daftar, Semoga Bermanfaat buat 

kalian semua. Hai. Apa Kabar 

Semua? 

230. 23 

July 

2022 

Penerapan OCS Persempit 

Gerak PMI Ilegal 

Negative Lombokpost One Channel System (OCS) atau 

sistem penempatan satu kanal 

diharapkan dapat menekan secara 

signifikan jumlah pekerja migran 

Indonesia (PMI) yang masuk ke 

Malaysia secara tidak sesuai 

http://portalindonesia.my.id/pendidikan/astra-internasional-buka-lowongan-kerja-bagi-lulusan-s1-buruan-daftar-67385
http://portalindonesia.my.id/pendidikan/astra-internasional-buka-lowongan-kerja-bagi-lulusan-s1-buruan-daftar-67385
http://portalindonesia.my.id/pendidikan/astra-internasional-buka-lowongan-kerja-bagi-lulusan-s1-buruan-daftar-67385
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/23/07/2022/penerapan-ocs-persempit-gerak-pmi-ilegal
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/23/07/2022/penerapan-ocs-persempit-gerak-pmi-ilegal
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prosedur yang berlaku. "OCS ini 

dapat mempersempit ruang gerak 

PMI secara unprosedural. 

Menutup ruang-ruang jalur tikus, 

jadi PMI yang pakai visa 

kunjungan tidak akan bisa bekerja 

di Malaysia," ungkap Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Nusa Tenggara 

Barat I Gde Putu Aryadi usai 

menghadiri Sosialisasi 

Implementasi MoU Penempatan 

dan Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia, di Hotel 

Golden Palace Lombok, Kota 

Mataram, Kamis (21/7/2022). 

Mereka berperan sebagai corong 

untuk menyampaikan pada 

masyarakat yang ingin menjadi 

calon PMI agar menggunakan 

jalur resmi. 

231. 23 

July 

2022 

Airlangga: KEK Sanur Siap 

Wujudkan Peningkatan 

Kualitas Kesehatan dan 

Menjadi Destinasi Wisata 

Positive Radar Lombok Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Usulan pembangunan 

KEK Sanur telah mendapat 

persetujuan dari Dewan Nasional 

KEK yang diketuai oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto pada sidang 

Dewan Nasional KEK, Jumat 

(22/07). "Dengan ini, Dewan 

Nasional KEK menyetujui usulan 

KEK Sanur dan akan segera 

memfinalisasi Peraturan 

http://radarlombok.co.id/airlangga-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata.html
http://radarlombok.co.id/airlangga-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata.html
http://radarlombok.co.id/airlangga-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata.html
http://radarlombok.co.id/airlangga-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata.html
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Pemerintah terkait dengan KEK 

Sanur," ujar Menko Airlangga. 

232. 23 

July 

2022 

Airlangga: KEK Sanur 

Tingkatkan Ekonomi Warga 

dan Jadi Destinasi Wisata 

Positive Radar Nonstop Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Usulan pembangunan 

KEK Sanur telah mendapat 

persetujuan dari Dewan Nasional 

KEK yang diketuai oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto pada sidang 

Dewan Nasional KEK, Jumat 

(22/07). "Dengan ini, Dewan 

Nasional KEK menyetujui usulan 

KEK Sanur dan akan segera 

memfinalisasi Peraturan 

Pemerintah terkait dengan KEK 

Sanur," ujar Menko Airlangga 

Hartarto. 

233. 23 

July 

2022 

Info Lowongan Kerja Bank 

Muamalat Indonesia 

Bagian Customer Service 

Development 

Neutral Pikiran Rakyat 

Tasikmalaya 

Bank Muamalat Indonesia kini 

membuka kesempatan bagi para 

pencari lowongan kerja (loker). 

Formasi yang tersedia di Bank 

Muamalat Indonesia yaitu 

Customer Service Development. 

Banyak sekali benefit yang 

didapatkan pada saat Anda 

tergabung bersama Bank 

Muamalat Indonesia. Lalu, apa 

saja kualifikasi Bank Muamalat 

Indonesia? berikut penjelasannya, 

dilansir PikiranRakyat-

Tasikmalaya.com dari akun 

Instagram @kemnaker. 

http://radarnonstop.co/read/37804/Airlangga-KEK-Sanur-Tingkatkan-Ekonomi-Warga-dan-Jadi-Destinasi-Wisata
http://radarnonstop.co/read/37804/Airlangga-KEK-Sanur-Tingkatkan-Ekonomi-Warga-dan-Jadi-Destinasi-Wisata
http://radarnonstop.co/read/37804/Airlangga-KEK-Sanur-Tingkatkan-Ekonomi-Warga-dan-Jadi-Destinasi-Wisata
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-065083286/info-lowongan-kerja-bank-muamalat-indonesia-bagian-customer-service-development
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-065083286/info-lowongan-kerja-bank-muamalat-indonesia-bagian-customer-service-development
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-065083286/info-lowongan-kerja-bank-muamalat-indonesia-bagian-customer-service-development
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-065083286/info-lowongan-kerja-bank-muamalat-indonesia-bagian-customer-service-development
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234. 23 

July 

2022 

BSU 2022 Cair Agustus? 

Menaker Tanggapi Soal 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 

dan Beri Nasihat 

Neutral Ayo Bandung Menaker menanggapi soal BSU 

BPJS Ketenagakerjaan yang belum 

cair dengan memberi nasihat 

'sabar'. Apa yang disampaikannya 

kiranya bisa menjadi prediksi 

pencairannya pada bulan Agustus 

nanti. : BSU 2022 CAIR ke 

Rekening Jika 4 Tanda Ini Ada, 3 

Pekerja Bisa Terima BLT Subsidi 

Gaji. Harapannya penyampaian 

Menaker ini bisa menjadi tanda 

yang memberi sedikit kelegaan 

bagi pekerja terkait jadwal 

pencairan dana bantuan subsidi 

upah tahun anggaran 2022. Yang 

mana dalam tanggapannya 

Menaker meminta untuk bersabar 

karena BSU 2022 pasti akan cair 

kepada pekerja dan buruh. 

235. 23 

July 

2022 

Cek Apakah BSU 2022 Rp 1 

Juta Sudah Cair? Bisa Via 

WhatsApp, Begini Caranya 

Neutral Bangka Post Cek Apakah BSU 2022 Rp 1 Juta 

Sudah Cair? Cek Apakah BSU 2022 

Rp 1 Juta Sudah Cair? Cek Apakah 

BSU 2022 Rp 1 Juta Sudah Cair? 

Cek Apakah BSU 2022 Rp 1 Juta 

Sudah Cair? 

236. 23 

July 

2022 

Pemerintah Pastikan Terus 

Cari Jalan Keluar 

Penempatan PMI di 

Malaysia 

Positive Matain.id Pemerintah Indonesia dan 

Malaysia terus melakukan 

komunikasi untuk membahas dan 

mencari jalan keluar atas 

persoalan penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia. Hal ini, disampaikan 

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

(KSP) Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

menyusul keputusan pemerintah 

Indonesia terkait penghentian 

sementara penempatan PMI ke 

Malaysia sejak 13 Juli 2022 lalu. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," tegas Fadjar, 

di Jakarta, Minggu (24/7/2022). 

Sebagai informasi, MoU antara 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793955313/bsu-2022-cair-agustus-menaker-tanggapi-soal-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-dan-beri-nasihat
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793955313/bsu-2022-cair-agustus-menaker-tanggapi-soal-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-dan-beri-nasihat
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793955313/bsu-2022-cair-agustus-menaker-tanggapi-soal-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-dan-beri-nasihat
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793955313/bsu-2022-cair-agustus-menaker-tanggapi-soal-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-dan-beri-nasihat
http://bangka.tribunnews.com/2022/07/23/cek-apakah-bsu-2022-rp-1-juta-sudah-cair-bisa-via-whatsapp-begini-caranya
http://bangka.tribunnews.com/2022/07/23/cek-apakah-bsu-2022-rp-1-juta-sudah-cair-bisa-via-whatsapp-begini-caranya
http://bangka.tribunnews.com/2022/07/23/cek-apakah-bsu-2022-rp-1-juta-sudah-cair-bisa-via-whatsapp-begini-caranya
http://www.matain.id/article/10009/2022/0724/pemerintah-pastikan-terus-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi-di-malaysia.html
http://www.matain.id/article/10009/2022/0724/pemerintah-pastikan-terus-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi-di-malaysia.html
http://www.matain.id/article/10009/2022/0724/pemerintah-pastikan-terus-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi-di-malaysia.html
http://www.matain.id/article/10009/2022/0724/pemerintah-pastikan-terus-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi-di-malaysia.html
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Pemerintah RI dan Malaysia 

tentang Penempatan dan 

Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. 

237. 23 

July 

2022 

Ketua MPR RI Bamsoet 

Dorong Bisnis Penjualan 

Langsung Bangkitkan 

Perekonomian Nasional 

Positive Perwirasatu.my.id Ketua MPR RI Bambang Soesatyo 

sekaligus Wakil Ketua Umum 

Partai Golkar menuturkan bisnis 

penjualan langsung memiliki 

kemampuan menampung ribuan 

pelaku bisnis, termasuk para 

korban pemutusan hubungan 

kerja (PHK) yang meningkat cukup 

signifikan sebagai dampak 

pandemi Covid-19. Bahkan secara 

global, pandemi menjadi salah 

satu pemicu banyaknya negara 

mengalami krisis ekonomi 

berkepanjangan, dimana 60 

negara terancam menjadi negara 

'bangkrut'," ujar Bamsoet saat 

membuka Asosiasi Penjualan 

Langsung Indonesia (APLI) 

Exhibition, di Jakarta, Minggu 

(24/7/22). Apalagi sektor industri 

penjualan langsung juga 

melibatkan jutaan mitra usaha," 

kata Bamsoet.. Bagi mereka, 

keterlibatan dalam bisnis 

penjualan langsung tidak hanya 

mendatangkan keuntungan 

finansial, melainkan juga melatih 

jiwa kewirausahaan," jelas 

Bamsoet.. 

238. 23 

July 

2022 

Ketua MPR RI Dorong 

Bangkitkan Perekonomian 

Melalui Bisnis Penjualan 

Langsung 

Positive Cijayana.com Ketua MPR RI Bambang Soesatyo 

sekaligus Wakil Ketua Umum 

Partai Golkar menuturkan bisnis 

penjualan langsung memiliki 

kemampuan menampung ribuan 

pelaku bisnis, termasuk para 

korban pemutusan hubungan 

http://perwirasatu.my.id/ketua-mpr-ri-bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://perwirasatu.my.id/ketua-mpr-ri-bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://perwirasatu.my.id/ketua-mpr-ri-bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://perwirasatu.my.id/ketua-mpr-ri-bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://cijayana.com/ketua-mpr-ri-dorong-bangkitkan-perekonomian-melalui-bisnis-penjualan-langsung
http://cijayana.com/ketua-mpr-ri-dorong-bangkitkan-perekonomian-melalui-bisnis-penjualan-langsung
http://cijayana.com/ketua-mpr-ri-dorong-bangkitkan-perekonomian-melalui-bisnis-penjualan-langsung
http://cijayana.com/ketua-mpr-ri-dorong-bangkitkan-perekonomian-melalui-bisnis-penjualan-langsung
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kerja (PHK) yang meningkat cukup 

signifikan sebagai dampak 

pandemi Covid-19. Bisnis 

penjualan langsung memberikan 

peluang bagi mereka untuk 

bangkit dan menjalankan bisnis, 

serta membangun kemandirian 

ekonomi. "Selama lebih dari dua 

tahun perekonomian nasional 

terpukul oleh dampak pandemi. 

Data Kementerian Tenaga Kerja 

mencatat hingga Agustus 2021, 

lebih dari 538 ribu pekerja telah 

mengalami pemutusan hubungan 

kerja. 

239. 23 

July 

2022 

Info Lowongan Kerja PT 

Astra Terbaru Juli 2022 

Bagi Lulusan S1 Lengkap 

Syarat 

Positive Tribun News Pontianak Simak informasi lengkap 

lowongan kerja kali ini datang dari 

PT Astra International Tbk. ASTRA 

sedang membuka lowongan kerja 

bagi lulusan S1 yang mungkin 

cocok bagi kalian lulusan 

perguruan tinggi. Astra 

International didirikan pada tahun 

1957. Makin berkembangnya 

perusahaan, hal itu membuat 

manajemen Astra International 

membuka lowongan kerja bagi 

lulusan terbaik di Indonesia. 

240. 23 

July 

2022 

Airlangga: KEK Sanur 

Wujudkan Kualitas 

Kesehatan dan Destinasi 

Wisata 

Positive Radar Gersik Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Usulan pembangunan 

KEK Sanur telah mendapat 

persetujuan dari Dewan Nasional 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/23/info-lowongan-kerja-pt-astra-terbaru-juli-2022-bagi-lulusan-s1-lengkap-syarat
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/23/info-lowongan-kerja-pt-astra-terbaru-juli-2022-bagi-lulusan-s1-lengkap-syarat
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/23/info-lowongan-kerja-pt-astra-terbaru-juli-2022-bagi-lulusan-s1-lengkap-syarat
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/23/info-lowongan-kerja-pt-astra-terbaru-juli-2022-bagi-lulusan-s1-lengkap-syarat
http://radargresik.jawapos.com/ekonomi-bisnis/23/07/2022/airlangga-kek-sanur-wujudkan-kualitas-kesehatan-dan-destinasi-wisata
http://radargresik.jawapos.com/ekonomi-bisnis/23/07/2022/airlangga-kek-sanur-wujudkan-kualitas-kesehatan-dan-destinasi-wisata
http://radargresik.jawapos.com/ekonomi-bisnis/23/07/2022/airlangga-kek-sanur-wujudkan-kualitas-kesehatan-dan-destinasi-wisata
http://radargresik.jawapos.com/ekonomi-bisnis/23/07/2022/airlangga-kek-sanur-wujudkan-kualitas-kesehatan-dan-destinasi-wisata
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KEK yang diketuai oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto pada sidang 

Dewan Nasional KEK, Jumat 

(22/07). "Dengan ini, Dewan 

Nasional KEK menyetujui usulan 

KEK Sanur dan akan segera 

memfinalisasi Peraturan 

Pemerintah terkait dengan KEK 

Sanur," ujar Menko Airlangga. 

241. 23 

July 

2022 

Kemnaker Matangkan 

Skema Pelindungan 

Program Jaminan Pensiun 

bagi Pekerja 

Positive Ekonomi Mikro English Hal tersebut diungkapkan saat 

memberikan sambutan pada 

acara yang bertajuk "Diskusi 

Reformasi dan Harmonisasi 

Program Jaminan Pensiun" yang 

diselenggarakan di Jakarta, Rabu 

(20/7/2022). Pada kesempatan 

yang sama, Manajer Program 

Pelindungan Sosial, ILO Jakarta, 

Ippei Tsuruga, mengatakan bahwa 

seiring perjalanannya saat ini, 

skema pelindungan program 

jaminan pensiun di Indonesia 

masih terkendala skema yang 

tumpang tindih. COM- 

Kementerian Ketenagakerjaan 

terus mematangkan skema 

pelindungan program jaminan 

pensiun bagi pekerja. Hal ini 

merupakan salah satu bentuk 

program jaminan sosial yang 

bertujuan untuk melindungi 

penghidupan dan kesejahteraan 

bagi pekerja ketika memasuki usia 

nonproduktif. 

242. 23 

July 

2022 

Tanda-tanda BSU 2022 

Sudah Cair ke Rekening 

Bank Himbara? CEK 

SEGERA! 

Neutral Ayo Bandung Apa tanda-tanda BSU 2022 sudah 

cair ke rekening bank Himbara?. 

Apa tanda-tanda BSU 2022 sudah 

cair ke rekening Bank Himbara?. 

Ada beberapa tanda yang 

menunjukan BSU 2022 sudah cair 

dan uangnya sudah masuk ke 

rekening Himbara Anda. Untuk 

memastikan tanda BSU 2022 

http://ekonomikro.com/id/ekonomi/read/3616/kemnaker-matangkan-skema-pelindungan-program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja
http://ekonomikro.com/id/ekonomi/read/3616/kemnaker-matangkan-skema-pelindungan-program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja
http://ekonomikro.com/id/ekonomi/read/3616/kemnaker-matangkan-skema-pelindungan-program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja
http://ekonomikro.com/id/ekonomi/read/3616/kemnaker-matangkan-skema-pelindungan-program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793955695/tanda-tanda-bsu-2022-sudah-cair-ke-rekening-bank-himbara-cek-segera
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793955695/tanda-tanda-bsu-2022-sudah-cair-ke-rekening-bank-himbara-cek-segera
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793955695/tanda-tanda-bsu-2022-sudah-cair-ke-rekening-bank-himbara-cek-segera
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793955695/tanda-tanda-bsu-2022-sudah-cair-ke-rekening-bank-himbara-cek-segera
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sudah masuk, adapun cara ceknya 

yang bisa kamu lakukan sendiri 

dengan pakai cara yang akan 

diulas dalam artikel ini. : BSU 2022 

Cair Agustus? 

243. 23 

July 

2022 

Buka Kesempatan Bekerja 

di Luar Negeri, Pemkab 

Wajo Gandeng Sarimadu 

Jayanusa 

Positive Pesanku.co.id PESANKU.CO.ID, WAJO- 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Wajo menggandeng PT Sarimadu 

Jayanusa untuk memfasilitasi 

penyaluran pekerja migran ke 

Malaysia. Bupati Wajo, Amran 

Mahmud, menyambut baik kerja 

sama dengan PT Sarimadu 

Jayanusa, perusahaan yang 

memang fokus pada penyaluran 

tenaga kerja, baik di dalam 

maupun untuk luar negeri. 

"Alhamdulillah kita sudah ada 

komunikasi dengan sebuah 

perusahaan penyalur tenaga kerja 

migran, PT Sarimadu Jayanusa 

dengan Bapak Aria Alvian Pranata 

sebagai direksi. Amran Mahmud 

juga menuturkan bahwa sesuai 

dengan audiensi dari jajaran PT 

Sarimadu Jayanusa beberapa 

waktu lalu, perusahaan mereka ini 

resmi dan sudah melakukan 

beberapa pengiriman tenaga 

kerja. 

244. 23 

July 

2022 

Kalimantan Tengah Masuk 

10 Besar Dalam Pelayanan 

Verifikasi dan Penerbitan 

AK-1 

Neutral Kontenkalteng.com Kalimantan Tengah Kaspinor saat 

menghadiri Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan (dok. 

Diskominfosantik Kalimantan 

Tengah) Provinsi Kalimantan 

Tengah ( Kalimantan Tengah) 

masuk dalam 10 besar dalam 

Pelayanan verifikasi dan 

Penerbitan AK-1 (pencari kerja) di 

dinas yang membidangi 

ketenagakerjaan kabupaten kota 

se-Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2021-2022. Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan 

http://pesanku.co.id/detailpost/buka-kesempatan-bekerja-di-luar-negeri-pemkab-wajo-gandeng-sarimadu-jayanusa
http://pesanku.co.id/detailpost/buka-kesempatan-bekerja-di-luar-negeri-pemkab-wajo-gandeng-sarimadu-jayanusa
http://pesanku.co.id/detailpost/buka-kesempatan-bekerja-di-luar-negeri-pemkab-wajo-gandeng-sarimadu-jayanusa
http://pesanku.co.id/detailpost/buka-kesempatan-bekerja-di-luar-negeri-pemkab-wajo-gandeng-sarimadu-jayanusa
http://kontenkalteng.com/eksekutif-legislatif/baca/kalteng-masuk-10-besar-dalam-pelayanan-verifikasi-dan-penerbitan-ak-1
http://kontenkalteng.com/eksekutif-legislatif/baca/kalteng-masuk-10-besar-dalam-pelayanan-verifikasi-dan-penerbitan-ak-1
http://kontenkalteng.com/eksekutif-legislatif/baca/kalteng-masuk-10-besar-dalam-pelayanan-verifikasi-dan-penerbitan-ak-1
http://kontenkalteng.com/eksekutif-legislatif/baca/kalteng-masuk-10-besar-dalam-pelayanan-verifikasi-dan-penerbitan-ak-1
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Daerah Penelitian dan 

Pengembangan Kalimantan 

Tengah selaku Koordinator Forum 

Satu Data Kalimantan Tengah 

Kaspinor mengapresiasi kinerja 

jajaran ketenagakerjaan 

kabupaten/kota dan Provinsi 

Kalimantan Tengah yang telah 

berusaha menyajikan data 

ketenagakerjaan termasuk AK-1. 

Kepala Bappedalitbang Prov. Hal 

ini terungkap pada Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) 

Satu Data Ketenagakerjaan, 

sebagai tindaklanjut Peraturan 

Presiden (Perpres) RI Nomor 39 

tahun 2019 tentang Satu Data 

Indonesia di Badung Bali, Kamis 

(21/7/2022). 

245. 23 

July 

2022 

Dua Dokumen Annex 

Beres, Deklarasi Menaker 

Sedunia Segera Meluncur 

Neutral Idx Channel "Ini luar biasa, dua dokumen 

Annex tadi bisa diselesaikan 

sesuai target yang sudah 

direncanakan. Draf deklarasi 

tersebut nantinya akan 

disampaikan kepada seluruh 

peserta setelah dibacakan 

Menaker pada Pertemuan 

Menteri Ketenagakerjaan Anggota 

G20 di Bali, pada September 2022 

mendatang. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, 

menutup penyelenggaraan Forum 

G20 Keempat Kelompok Kerja 

Bidang Ketenagakerjaan (4th 

Employment Working Group), 

secara virtual di Jakarta, Jumat 

(22/7/2022) malam. Usai 

menutup acara, Anwar 

mengatakan di hari ketiga 

penyusunan draf para Menteri 

Ketenagakerjaan, peserta forum 

telah menyelesaikan pembahasan 

dua Annex. 

http://www.idxchannel.com/economics/dua-dokumen-annex-beres-deklarasi-menaker-sedunia-segera-meluncur
http://www.idxchannel.com/economics/dua-dokumen-annex-beres-deklarasi-menaker-sedunia-segera-meluncur
http://www.idxchannel.com/economics/dua-dokumen-annex-beres-deklarasi-menaker-sedunia-segera-meluncur
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246. 23 

July 

2022 

G20 EWG Hari Terakhir, 

Peserta Forum Sepakati 

Draf Deklarasi Menaker - 

Miliarder.Co.id 

Positive Miliarder.co.id Draf deklarasi tersebut nantinya 

akan disampaikan kepada seluruh 

peserta setelah dibacakan 

Menaker pada Pertemuan 

Menteri Ketenagakerjaan Anggota 

G20 di Bali, pada September 2022 

mendatang. Merdeka.com- 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), 

Anwar Sanusi, menutup 

penyelenggaraan Forum G20 

Keempat Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan (4th 

Employment Working Group), 

secara virtual di Jakarta, Jumat 

(22/7/2022) malam. Usai 

menutup acara, Anwar Sanusi 

mengatakan di hari ketiga 

penyusunan draf para Menteri 

Ketenagakerjaan, peserta forum 

telah menyelesaikan pembahasan 

dua Annex. Annex I yaitu 

dokumen tambahan tentang 

output yang konkret terkait isu 

pasar kerja inklusif dan afirmasi 

pekerjaan yang layak bagi 

penyandang disabilitas. 

247. 23 

July 

2022 

G20 EWG Hari Terakhir, 

Peserta Forum Sepakati 

Draf Deklarasi Menaker - 

Rakyat62.id 

Positive Rakyat62.id Draf deklarasi tersebut nantinya 

akan disampaikan kepada seluruh 

peserta setelah dibacakan 

Menaker pada Pertemuan 

Menteri Ketenagakerjaan Anggota 

G20 di Bali, pada September 2022 

mendatang. Merdeka.com- 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), 

Anwar Sanusi, menutup 

penyelenggaraan Forum G20 

Keempat Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan (4th 

Employment Working Group), 

secara virtual di Jakarta, Jumat 

(22/7/2022) malam. Usai 

menutup acara, Anwar Sanusi 

mengatakan di hari ketiga 

http://miliarder.co.id/ekonomi/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://miliarder.co.id/ekonomi/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://miliarder.co.id/ekonomi/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://miliarder.co.id/ekonomi/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://rakyat62.id/ekonomi/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://rakyat62.id/ekonomi/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://rakyat62.id/ekonomi/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://rakyat62.id/ekonomi/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
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penyusunan draf para Menteri 

Ketenagakerjaan, peserta forum 

telah menyelesaikan pembahasan 

dua Annex. Annex I yaitu 

dokumen tambahan tentang 

output yang konkret terkait isu 

pasar kerja inklusif dan afirmasi 

pekerjaan yang layak bagi 

penyandang disabilitas. 

248. 23 

July 

2022 

G20 EWG Hari Terakhir, 

Peserta Forum Sepakati 

Draf Deklarasi Menaker 

Positive Merdeka Draf deklarasi tersebut nantinya 

akan disampaikan kepada seluruh 

peserta setelah dibacakan 

Menaker pada Pertemuan 

Menteri Ketenagakerjaan Anggota 

G20 di Bali, pada September 2022 

mendatang. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, 

menutup penyelenggaraan Forum 

G20 Keempat Kelompok Kerja 

Bidang Ketenagakerjaan (4th 

Employment Working Group), 

secara virtual di, Jumat 

(22/7/2022) malam. Usai 

menutup acara, Anwar Sanusi 

mengatakan di hari ketiga 

penyusunan draf para Menteri 

Ketenagakerjaan, peserta forum 

telah menyelesaikan pembahasan 

dua Annex. Annex I yaitu 

dokumen tambahan tentang 

output yang konkret terkait isu 

pasar kerja inklusif dan afirmasi 

pekerjaan yang layak bagi 

penyandang disabilitas. 

249. 23 

July 

2022 

UMKM Peran Penting 

Pemulihan Perekonomian 

Nasional, Penyaluran KUR 

Meningkatkan 

Pertumbuhan Ekonomi 

Positive Tribun News Palembang KUR juga berkontribusi dalam 

penyerapan tenaga kerja baru 

yang pada tahun 2021 berhasil 

menyerap 12,6 juta tenaga kerja," 

ungkap Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga 

Hartarto dalam Rapat Koordinasi 

terkait Evaluasi Pelaksanaan 

Penyaluran KUR pada Semester I 

http://www.merdeka.com/peristiwa/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker.html
http://palembang.tribunnews.com/2022/07/23/umkm-peran-penting-pemulihan-perekonomian-nasional-penyaluran-kur-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi
http://palembang.tribunnews.com/2022/07/23/umkm-peran-penting-pemulihan-perekonomian-nasional-penyaluran-kur-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi
http://palembang.tribunnews.com/2022/07/23/umkm-peran-penting-pemulihan-perekonomian-nasional-penyaluran-kur-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi
http://palembang.tribunnews.com/2022/07/23/umkm-peran-penting-pemulihan-perekonomian-nasional-penyaluran-kur-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi
http://palembang.tribunnews.com/2022/07/23/umkm-peran-penting-pemulihan-perekonomian-nasional-penyaluran-kur-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi
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tahun 2022 di Kantor Kemenko 

Perekonomian, Jumat 

(22/07/2022). Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi 

perhatian utama Pemerintah 

untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses 

pembiayaan maupun penyaluran 

KUR (Kredit Usaha Rakyat). Pada 

tahun 2022, Pemerintah telah 

mengupayakan perluasan akses 

pembiayaan yang mudah dan 

murah bagi pelaku UMKM dengan 

menetapkan plafon KUR sebesar 

Rp 373,17 triliun. "Penyaluran 

KUR memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, yang pada 

tahun 2016 berkontribusi sebesar 

0,76 persen terhadap PDB 

menjadi sebesar 2,08 persen 

terhadap PDB pada Triwulan I-

2022. 

250. 23 

July 

2022 

Yes!! UPTP BLK Siap di 

Bangun di Kotim, ini 

Lokasinya. 

Positive Mata Kalteng Setelah ada beberapa lokasi yang 

dilakukan peninjauan oleh 

Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Timur (Kotim) 

bersama Direktur Jenderal (Dirjen) 

dari Kementerian Tenaga Kerja 

bersama staf khusus menteri, 

Kamis 21 Juli 2022 lalu. "Kalau 

melihat hasil koordinasi dengan 

Dirjen dan staf khusus menteri itu 

kemungkinan besar di KM 4,5 

Sampit," kata Bupati Kotim 

Halikinnor, Sabtu 23 Juli 2022. 

Tepatnya berada di Dinas 

Ketahanan Pangan Kotim. 

Menurutnya lahan di wilayah 

tersebut cukup luas untuk 

dibangun UPTP BLK yaitu 4,3 

hektar. 

http://www.matakalteng.com/daerah/kotawaringin-timur/2022/07/23/yes-uptp-blk-siap-di-bangun-di-kotim-ini-lokasinya
http://www.matakalteng.com/daerah/kotawaringin-timur/2022/07/23/yes-uptp-blk-siap-di-bangun-di-kotim-ini-lokasinya
http://www.matakalteng.com/daerah/kotawaringin-timur/2022/07/23/yes-uptp-blk-siap-di-bangun-di-kotim-ini-lokasinya
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251. 23 

July 

2022 

RUU KIA; Dilema Di Antara 

Rugi Laba 

Positive Valid News Dia membaca salah satu usulan 

dalam RUU itu adalah cuti 

melahirkan selama enam bulan. 

Dia juga meyakini, RUU ini 

menjadi dasar untuk menurunkan 

angka kematian ibu (AKI) dan 

angka kematian bayi (AKB) yang 

tinggi. Sementara itu, Staf Khusus 

Menteri Tenaga Kerja, Dita Indah 

Sari sampaikan, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

sudah membahas RUU KIA secara 

internal. Ditunjukkannya layar 

telepon selular menyoal informasi 

agenda Rapat Paripurna DPR pada 

Kamis (30/6/2022). 

252. 23 

July 

2022 

Kemnaker Perkuat 

Kebijakan Satu Data 

Ketenagakerjaan 

Positive Hukum Online Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) terus memperkuat 

implementasi kebijakan satu data 

ketenagakerjaan dengan 

melakukan koordinasi antar 

instansi ketenagakerjaan di pusat 

dan daerah. Hal tersebut 

dikemukakan Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat 

membuka Rapat Koordinasi 

Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, 

Bali, Kamis (21/7/2022) kemarin. 

Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan merupakan 

rangkaian sinergitas program dan 

kegiatan pusat dan daerah, terkait 

implementasi Satu Data Indonesia 

di bidang ketenagakerjaan. " 

Rapat Koordinasi Nasional ini 

sebagai media untuk memperkuat 

kerja sama, kolaborasi, dan sinergi 

Kementerian Ketenagakerjaan 

dengan dinas ketenagakerjaan, 

dalam mewujudkan tata kelola 

data ketenagakerjaan yang 

memenuhi prinsip-prinsip Satu 

Data Indonesia," kata Ida 

http://validnews.id/nasional/ruu-kia-dilema-di-antara-rugi-laba
http://validnews.id/nasional/ruu-kia-dilema-di-antara-rugi-laba
http://www.hukumonline.com/berita/a/kemnaker-perkuat-kebijakan-satu-data-ketenagakerjaan-lt62da701ce845a
http://www.hukumonline.com/berita/a/kemnaker-perkuat-kebijakan-satu-data-ketenagakerjaan-lt62da701ce845a
http://www.hukumonline.com/berita/a/kemnaker-perkuat-kebijakan-satu-data-ketenagakerjaan-lt62da701ce845a
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sebagaimana keterangan tertulis, 

Kamis (21/7/2022). 

253. 23 

July 

2022 

Ombudsman RI Temukan 3 

Maladministrasi Dalam 

Pelayanan Kepesertaan 

BPJS Ketenagakerjaan 

Neutral Khamparan.com J AKARTA- Ombudsman RI 

menemukan tiga bentuk 

maladministrasi dalam pelayanan 

kepesertaan dan penjaminan 

sosial yang diselenggarakan oleh B 

adan Penyelenggaraan Jaminan 

Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 

Ombudsman RI juga 

menyampaikan sejumlah 

Tindakan Korektif yang harus 

ditindaklanjuti oleh BPJS 

Ketenagakerjaan dalam kurun 

waktu 30 hari. "Berdasarkan hasil 

investigasi Ombudsman, BPJS 

Ketenagakerjaan terbukti 

maladministrasi berupa tindakan 

tidak kompeten, penyimpangan 

prosedur dan penundaan berlarut 

dalam pelaksanaan pelayanan 

kepesertaan dan penjaminan 

sosial," tegas Anggota 

Ombudsman RI, Hery Susanto 

dalam Konferensi Pers di Kantor 

Ombudsman RI, Jakarta Selatan 

pada Rabu (6/7/2022). Hery 

menyebutkan, bentuk 

maladministrasi tidak kompeten 

yang dilakukan BPJS 

Ketenagakerjaan di antaranya 

pelaksanaan akuisisi kepesertaan 

Penerima Upah (PU) dan Bukan 

Penerima Upah (BPU) tidak 

berjalan optimal. 

254. 23 

July 

2022 

BSU 2022 Juli Mulai Cair 

Hari Ini? Penuhi 5 Syarat 

Agar Rp1 Juta Masuk 

Rekening 

Neutral Ayo Bandung Benarkah mulai cair hari ini? BSU 

2022 cair hari ini atau akhir Juli?. 

Cek informasi BSU 2022 atau 

Bantuan Subsidi Upah. Simak 

pernyataan Kemnaker. 

255. 23 

July 

2022 

Pemprov Kalimantan Timur 

Raih Peringkat Empat K3 

Positive Titik Warta TITIKWARTA.COM- SAMARINDA- 

Provinsi Kalimantan Timur pada 

tahun 2021 berada di peringkat ke 

empat sebagai Daerah Pembina 

http://khamparan.com/ombudsman-ri-temukan-3-maladministrasi-dalam-pelayanan-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan
http://khamparan.com/ombudsman-ri-temukan-3-maladministrasi-dalam-pelayanan-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan
http://khamparan.com/ombudsman-ri-temukan-3-maladministrasi-dalam-pelayanan-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan
http://khamparan.com/ombudsman-ri-temukan-3-maladministrasi-dalam-pelayanan-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793956132/bsu-2022-juli-mulai-cair-hari-ini-penuhi-5-syarat-agar-rp1-juta-masuk-rekening
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793956132/bsu-2022-juli-mulai-cair-hari-ini-penuhi-5-syarat-agar-rp1-juta-masuk-rekening
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793956132/bsu-2022-juli-mulai-cair-hari-ini-penuhi-5-syarat-agar-rp1-juta-masuk-rekening
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793956132/bsu-2022-juli-mulai-cair-hari-ini-penuhi-5-syarat-agar-rp1-juta-masuk-rekening
http://www.titikwarta.com/news/pemprov-kaltim-raih-peringkat-empat-k3
http://www.titikwarta.com/news/pemprov-kaltim-raih-peringkat-empat-k3
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K3 terbaik dibawah Provinsi Jawa 

Timur, Provinsi Jawa Barat dan 

Provinsi Sumatra Utara. 

Penghargaan diterima langsung 

oleh Wakil Gubernur Kalimantan 

Timur, Hadi Mulyadi secara 

daring. Database di Wajib Lapor 

Ketenagakerjaan Perusahaan 

(WLKP) online Kementerian 

Ketenagakerjaan RI per 31 Januari 

2022, jumlah perusahaan yang 

ada di Kalimantan Timur sebanyak 

11.236 perusahaan, dengan 

rincian Perusahaan Mikro 

sebanyak 8.748, Perusahaan Kecil 

sebanyak 1.006, Perusahaan 

Menengah sebanyak 1.006 dan 

Perusahaan Besar sebanyak 476. 

Untuk penghargaan tahun 2022 

ini, Tim Penilai telah melakukan 

verifikasi terhadap sejumlah 

perusahaan di Kalimantan Timur. 

256. 23 

July 

2022 

Pemerintah akan Bangun 

KEK Sanur di Bali, Lengkap 

dengan Fasilitas Kesehatan 

Positive Tribun News 

Banjarmasin 

KEK Sanur juga akan menjadi 

jawaban atas tantangan saat ini, 

dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Usulan pembangunan 

KEK Sanur telah mendapat 

persetujuan dari Dewan Nasional 

KEK yang diketuai oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto pada sidang 

Dewan Nasional KEK, Jumat 

(22/07). "Dengan ini, Dewan 

Nasional KEK menyetujui usulan 

KEK Sanur dan akan segera 

memfinalisasi Peraturan 

Pemerintah terkait dengan KEK 

Sanur," ujar Menko Airlangga. 

Dengan disetujuinya usulan KEK 

Sanur diharapkan akan terjadi 

penghematan devisa dan 

http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/07/23/pemerintah-akan-bangun-kek-sanur-di-bali-lengkap-dengan-fasilitas-kesehatan
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/07/23/pemerintah-akan-bangun-kek-sanur-di-bali-lengkap-dengan-fasilitas-kesehatan
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/07/23/pemerintah-akan-bangun-kek-sanur-di-bali-lengkap-dengan-fasilitas-kesehatan
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peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan fasilitas 

kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. 

257. 23 

July 

2022 

Penyelenggaraan Forum 

G20 EWG Berakhir, Peserta 

Selesaikan Pembahasan 

Dua Annex 

Neutral Wartapembaruan.co.id Penyelenggaraan Forum G20 EWG 

Berakhir, Peserta Selesaikan 

Pembahasan Dua Annex. Usai 

menutup acara, Anwar Sanusi 

mengatakan di hari ketiga 

penyusunan draf para Menteri 

Ketenagakerjaan, peserta forum 

telah menyelesaikan pembahasan 

dua Annex. Jakarta, 

Warrapembaruan.co.id- Sekretaris 

Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), 

Anwar Sanusi, menutup 

penyelenggaraan Forum G20 

Keempat Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan (4th 

Employment Working Group), 

secara virtual di Jakarta, Jumat 

(22/7/2022) malam. Annex I yaitu 

dokumen tambahan tentang 

output yang konkrit terkait isu 

pasar kerja inklusif dan afirmasi 

pekerjaan yang layak bagi 

penyandang disabilitas. 

258. 23 

July 

2022 

Anak Perusahaan Hyundai 

Memperkerjakan Anak-

Anak Di Pabrik AS 

Neutral En.badaksatu.com Anak usaha ini memasok suku 

cadang untuk beberapa mobil dan 

SUV Hyundai. 

EN.BADAKSATU.COM, 

WASHINGTON- Anak perusahaan 

dari Hyundai Motor Co telah 

menggunakan pekerja anak di 

sebuah pabrik yang memasok 

suku cadang untuk jalur perakitan 

pembuat mobil Korea di dekat 

Montgomery, Alabama. SMART, 

terdaftar oleh Hyundai sebagai 

memasok suku cadang untuk 

beberapa mobil dan SUV paling 

populer yang dibuat oleh 

pembuat mobil di Montgomery, 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/penyelenggaraan-forum-g20-ewg-berakhir.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/penyelenggaraan-forum-g20-ewg-berakhir.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/penyelenggaraan-forum-g20-ewg-berakhir.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/penyelenggaraan-forum-g20-ewg-berakhir.html
http://en.badaksatu.com/finance/108690/anak-perusahaan-hyundai-memperkerjakan-anak-anak-di-pabrik-as.html
http://en.badaksatu.com/finance/108690/anak-perusahaan-hyundai-memperkerjakan-anak-anak-di-pabrik-as.html
http://en.badaksatu.com/finance/108690/anak-perusahaan-hyundai-memperkerjakan-anak-anak-di-pabrik-as.html
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pabrik perakitan andalannya di 

AS. Dalam sebuah pernyataan 

pada Jumat (22/7/2022), Hyundai 

mengatakan "tidak mentolerir 

praktik ketenagakerjaan ilegal di 

entitas Hyundai mana pun. 

259. 23 

July 

2022 

Menaker Minta Pengusaha 

Beri Insentif ke Pekerja 

Positive Gardasatu.com Bidikonline.com- Ratusan buruh 

kembali melakukan aksi 

demonstrasi di beberapa instansi 

pemerintahan. Menurut Menteri 

Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, 

keputusan upah minimum yang 

sudah ditetapkan pemerintah 

daerah tetap harus dijalani. 

Namun, dia meminta para 

pengusaha untuk memberikan 

upah tambahan bagi para pekerja 

sebagai kompensasi kenaikan 

harga BBM. "Kita ingin insentif 

tambahan, bukan obrak-abrik 

itunya (UMP), karena itu 

kewenangan pemerintah daerah. 

260. 23 

July 

2022 

Draf Deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan G20 

Disepakati, Apa Isinya? 

Neutral Liputan 6 Usai menutup acara, Anwar 

Sanusi mengatakan di hari ketiga 

penyusunan draf para Menteri 

Ketenagakerjaan, peserta forum 

telah menyelesaikan pembahasan 

dua Annex. Pertemuan selama 

tiga hari menghasilkan draf 

deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan dan dokumen-

dokumen tambahan. Ini masih 

ada beberapa catatan yang perlu 

diperbaiki dan mudah-mudahan 

hingga pertemuan akhir Menteri 

Ketenagakerjaan, akan menjadi 

dokumen yang sudah selesai," 

ujar Anwar Sanusi. Draf deklarasi 

tersebut nantinya akan 

disampaikan kepada seluruh 

peserta setelah dibacakan 

Menaker pada Pertemuan 

Menteri Ketenagakerjaan Anggota 

http://gardasatu.com/read-5-350-2014-11-26--menaker-minta-pengusaha-beri-insentif-ke-pekerja.html
http://gardasatu.com/read-5-350-2014-11-26--menaker-minta-pengusaha-beri-insentif-ke-pekerja.html
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5021949/draf-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan-g20-disepakati-apa-isinya
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5021949/draf-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan-g20-disepakati-apa-isinya
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5021949/draf-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan-g20-disepakati-apa-isinya
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G20 di Bali, pada September 2022 

mendatang. 

261. 23 

July 

2022 

Pertama di Indonesia, KEK 

Sanur Siap Wujudkan 

Kualitas Kesehatan dan 

Destinasi Wisata 

Positive Banten Raya Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Dengan disetujuinya 

usulan KEK Sanur diharapkan akan 

terjadi penghematan devisa dan 

peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan fasilitas 

kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. Di 

tahun 2030, diharapkan sekitar 

4% hingga 8% penduduk 

Indonesia yang sebelumnya 

berobat ke luar negeri menjadi 

berobat ke KEK Sanur dengan 

total pasien berada dalam kisaran 

123 ribu sampai dengan 240 ribu 

orang. 

262. 23 

July 

2022 

Tidak Naik, UMK Gunung 

Mas 2021 Tetap Segini 

Neutral Barita Itah Dewan Pengupahan Kabupaten 

Gunung Mas telah melaksanakan 

rapat yang membahas penetapan 

Upah Minimum Kabupaten (UMK) 

tahun 2021, di Kuala Kurun, Rabu 

(11/11/2020) lalu. Kepala Dinas 

Transmigrasi, Tenaga Kerja, 

Koperasi dan UKM Gumas, Sudin 

mengatakan, hasil rapat dan 

kesepakatan Dewan Pengupahan 

Gumas adalah UMK tahun 2021 

tetap seperti tahun 2020. "Dewan 

Pengupahan Gumas telah 

melaksanakan rapat dan sepakat 

http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273956335/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-kualitas-kesehatan-dan-destinasi-wisata
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273956335/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-kualitas-kesehatan-dan-destinasi-wisata
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273956335/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-kualitas-kesehatan-dan-destinasi-wisata
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1273956335/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-kualitas-kesehatan-dan-destinasi-wisata
http://baritaitah.co.id/berita-tidak-naik-umk-gunung-mas-2021-tetap-segini
http://baritaitah.co.id/berita-tidak-naik-umk-gunung-mas-2021-tetap-segini
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UMK tahun 2021 tidak mengalami 

kenaikan dari tahun 2020, yakni 

tetap Rp2.936.816,12," kata 

Sudin, Jumat (13/11/2020). Rapat 

pembahasan penetapan UMK 

2021 dihadiri oleh Wakil Ketua, 

Sekretaris, dan sejumlah anggota 

Dewan Pengupahan Gumas, yang 

berasal dari berbagai instansi dan 

pemangku kepentingan. 

263. 23 

July 

2022 

G20 EWG Hari Terakhir, 

Peserta Forum Sepakati 

Draf Deklarasi Menaker 

Positive Liputan.co.id Draf deklarasi tersebut nantinya 

akan disampaikan kepada seluruh 

peserta setelah dibacakan 

Menaker pada Pertemuan 

Menteri Ketenagakerjaan Anggota 

G20 di Bali, pada September 2022 

mendatang. Usai menutup acara, 

Anwar Sanusi mengatakan di hari 

ketiga penyusunan draf para 

Menteri Ketenagakerjaan, peserta 

forum telah menyelesaikan 

pembahasan dua Annex. Annex 

pertama yaitu dokumen 

tambahan tentang output yang 

konkret terkait isu pasar kerja 

inklusif dan afirmasi pekerjaan 

yang layak bagi penyandang 

disabilitas. Sedangkan Annex 

kedua, dokumen tambahan 

tentang pengembangan SDM yang 

terampil. 

264. 23 

July 

2022 

Tanpa Dipungut Biaya, 

Rekrutmen Karyawan PT 

Mitra Prodin Dibuka Secara 

Besar-besaran - 

baliberkarya.com 

Neutral Bali Berkarya Baliberkarya.com- Jembrana, Yang 

ditunggu-tunggu masyarakat 

akhirnya tiba, perekrutan 

karyawan PT Mitra Prodin yang 

terletak di Desa Penyaringan, 

Kecamatan Mendoyo, Jembrana, 

mulai secara besar-besaran 

dibuka dengan target 7.000 

tenaga kerja. Pihak perusahaan 

juga sudah membentuk tim 

penerima lamaran yang telah 

ditunjuk PT Mitra Prodin. "PT 

Mitra Prodin dari awal melobi 

http://liputan.co.id/2022/07/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://liputan.co.id/2022/07/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://liputan.co.id/2022/07/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://www.baliberkarya.com/read/202207240001/tanpa-dipungut-biaya-rekrutmen-karyawan-pt-mitra-prodin-dibuka-secara-besar-besaran.html
http://www.baliberkarya.com/read/202207240001/tanpa-dipungut-biaya-rekrutmen-karyawan-pt-mitra-prodin-dibuka-secara-besar-besaran.html
http://www.baliberkarya.com/read/202207240001/tanpa-dipungut-biaya-rekrutmen-karyawan-pt-mitra-prodin-dibuka-secara-besar-besaran.html
http://www.baliberkarya.com/read/202207240001/tanpa-dipungut-biaya-rekrutmen-karyawan-pt-mitra-prodin-dibuka-secara-besar-besaran.html
http://www.baliberkarya.com/read/202207240001/tanpa-dipungut-biaya-rekrutmen-karyawan-pt-mitra-prodin-dibuka-secara-besar-besaran.html
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akan membangun pabrik di 

Jembrana, kami menekankan dua 

hal. Ditempat yang sama, Kepala 

Dinas PMPTSPTK Jembrana Made 

Gede Budhiarta menjelaskan, 

tenaga kerja yang banyak direktur 

PT Mitra Prodin adalah tim 

produksi yang bertugas melinting 

kertas rokok. 

265. 23 

July 

2022 

Gubernur Pimpin Upacara 

Peringatan K3 Tingkat 

Provinsi Jambi 

Neutral Jambioce Gubernur Jambi Dr.Drs. H. 

Fachrori Umar,M.Hum memimpin 

upacara peringatan Bulan 

Keselamatan Kerja (K3) Nasional 

Tingkat Provinsi Jambi, Kamis 

(4/2) bertempat di halaman 

kantor Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jambi. Hadir 

pada kesempatan tersebut 

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, 

H.Sudirman, SH,MH, Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jambi, Bahari,SH,M,Si, 

Kepala OPD, perwakilan 

perusahaan. Pada kesempatan 

tersebut diserahkan penghargaan 

K3 provinsi Jambi tahun 2021. 

266. 23 

July 

2022 

Pertama di Indonesia, KEK 

Sanur Siap Wujudkan 

Peningkatan Kualitas 

Kesehatan dan Menjadi 

Destinasi Wisata 

Positive Fajar Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Dengan disetujuinya 

usulan KEK Sanur diharapkan akan 

terjadi penghematan devisa dan 

peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan fasilitas 

http://jambioce.com/gubernur-pimpin-upacara-peringatan-k3-tingkat-provinsi-jambi
http://jambioce.com/gubernur-pimpin-upacara-peringatan-k3-tingkat-provinsi-jambi
http://jambioce.com/gubernur-pimpin-upacara-peringatan-k3-tingkat-provinsi-jambi
http://fajar.co.id/2022/07/23/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://fajar.co.id/2022/07/23/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://fajar.co.id/2022/07/23/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://fajar.co.id/2022/07/23/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
http://fajar.co.id/2022/07/23/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi-wisata
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kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. Di 

tahun 2030, diharapkan sekitar 

4% hingga 8% penduduk 

Indonesia yang sebelumnya 

berobat ke luar negeri menjadi 

berobat ke KEK Sanur dengan 

total pasien berada dalam kisaran 

123 ribu sampai dengan 240 ribu 

orang. 

267. 23 

July 

2022 

Peserta Forum EWG G20 

Rampungkan Dua 

Dokumen Penting 

Ketenagakerjaan 

Positive Sindo News "Ini luar biasa, dua dokumen 

Annex tadi bisa diselesaikan 

sesuai target yang sudah 

direncanakan. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan ( 

Kemnaker ), Anwar Sanusi, 

menutup penyelenggaraan Forum 

G20 Keempat Kelompok Kerja 

Bidang Ketenagakerjaan (4th 

Employment Working Group), 

secara virtual di Jakarta, Jumat 

(22/7/2022) malam. Anwar 

mengatakan di hari ketiga 

penyusunan draf para Menteri 

Ketenagakerjaan, peserta forum 

telah menyelesaikan pembahasan 

dua Annex. 

268. 23 

July 

2022 

Siap-siap Cek Rekening! 

Kemnaker Beri Tanda BSU 

Rp 1 Juta Segera Cair 

Neutral Ayo Semarang Pekerja yang memenuhi syarat 

akan menerima BSU 2022 sebesar 

Rp 1 juta untuk dua bulan, di 

mana satu bulannya Rp500.000. 

Kemnaker pun akhirnya 

menjawab kapan BSU 2022 akan 

disalurkan. Pasalnya, pemerintah 

telah menjanjikan bahwa BSU 

2022 untuk pekerja yang 

terdampak Covid-19 akan kembali 

cair tahun ini. Para pekerja yang 

menerima dana BSU 2022 juga 

diharapkan untuk selalu 

memantau akun atau situs resmi 

Kemnaker dan BPJS 

Ketenagakerjaan untuk update 

terkininya. Penyaluran Bantuan 

http://ekbis.sindonews.com/read/834833/33/peserta-forum-ewg-g20-rampungkan-dua-dokumen-penting-ketenagakerjaan-1658570829
http://ekbis.sindonews.com/read/834833/33/peserta-forum-ewg-g20-rampungkan-dua-dokumen-penting-ketenagakerjaan-1658570829
http://ekbis.sindonews.com/read/834833/33/peserta-forum-ewg-g20-rampungkan-dua-dokumen-penting-ketenagakerjaan-1658570829
http://ekbis.sindonews.com/read/834833/33/peserta-forum-ewg-g20-rampungkan-dua-dokumen-penting-ketenagakerjaan-1658570829
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773955478/siap-siap-cek-rekening-kemnaker-beri-tanda-bsu-rp-1-juta-segera-cair
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773955478/siap-siap-cek-rekening-kemnaker-beri-tanda-bsu-rp-1-juta-segera-cair
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773955478/siap-siap-cek-rekening-kemnaker-beri-tanda-bsu-rp-1-juta-segera-cair
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Subsidi Upah atau BSU 2022 dari 

pemerintah sudah sangat 

dinantikan oleh para pekerja. 

269. 23 

July 

2022 

Menaker : Wujudkan 

Indonesia Maju Tanpa 

Pekerja Anak 

Positive Bisnistoday.co.id "Di Hari Anak Nasional ini, saya 

ingin kembali mengajak untuk 

memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker 

dalam rangka memperingati Hari 

Anak Nasional 2022 pada Sabtu 

(23/7) di Jakarta. Menaker 

menyayangkan masih ada orang 

tua yang dengan dalih ekonomi 

kemudian memaksa anaknya 

terlibat dalam bentuk-bentuk 

pekerjaan, bahkan dalam sebuah 

pekerjaan yang membahayakan 

keselamatan, kesehatan, dan 

tumbuh kembangnya. Ketiga, 

pada 2008 s.d. 2020, Kemenaker 

telah melaksanakan Program 

Pengurangan Pekerja Anak dan 

telah berhasil menarik pekerja 

anak dari tempat kerja sebanyak 

143. 456 anak. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mengajak berbagai pihak, 

terutama orang tua untuk 

bersama-sama dengan 

pemerintah berperan aktif dalam 

upaya menanggulangi pekerja 

anak. 

270. 23 

July 

2022 

7 Syarat Pencairan BSU 

2022, Penerima BLT Subsidi 

Gaji Dapat Rp1 juta 

Positive Ayo Surabaya Mendekati akhir Juli 2022, banyak 

masyarakat masih bertanya kapan 

BLT Subsidi Gaji alias BSU 2022 

akan cair. Pertanyaan tersebut 

dapat diwajarkan lantaran jauh 

sebelum ini, BLT Subsidi Gaji alias 

http://bisnistoday.co.id/menaker-wujudkan-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
http://bisnistoday.co.id/menaker-wujudkan-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
http://bisnistoday.co.id/menaker-wujudkan-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783957151/7-syarat-pencairan-bsu-2022-penerima-blt-subsidi-gaji-dapat-rp1-juta
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783957151/7-syarat-pencairan-bsu-2022-penerima-blt-subsidi-gaji-dapat-rp1-juta
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783957151/7-syarat-pencairan-bsu-2022-penerima-blt-subsidi-gaji-dapat-rp1-juta


 

165 

 

BSU 2022 sudah diwacanakan 

akan cair. Selain itu, bantuan 

begitu ditunggu lantaran setiap 

penerima BLT Subsidi Gaji alias 

BSU 2022 bakal mendapat 

mendapatkan Rp1 juta. Meski 

begitu tak sembarang pekerja 

karena ada syarat untuk menjadi 

penerima BLT Subsidi Gaji alias 

BSU 2022. 

271. 23 

July 

2022 

Menaker ajak semua pihak 

berkontribusi menghapus 

pekerja anak 

Positive Antara Sulteng Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengajak 

semua pihak terutama orang tua 

untuk bersama-sama pemerintah 

berkontribusi melakukan berbagai 

langkah dan upaya menghapuskan 

pekerja anak di Indonesia dalam 

peringatan Hari Anak Nasional 

2022. "Di Hari Anak Nasional ini, 

saya ingin kembali mengajak 

untuk memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker Ida 

dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Sabtu. 

Menaker juga mengatakan 

Kemnaker pada 2008 sampai 2020 

telah melaksanakan Program 

Pengurangan Pekerja Anak dan 

telah berhasil menarik pekerja 

anak dari tempat kerja sebanyak 

143. 456 anak. Ida menyayangkan 

bahwa masih terdapat orang tua 

dengan dalih ekonomi kemudian 

memaksa anaknya untuk terlibat 

dalam beragam bentuk pekerjaan, 

bahkan yang dapat 

membahayakan keselamatan, 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3014901/menaker-ajak-semua-pihak-berkontribusi-menghapus-pekerja-anak
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3014901/menaker-ajak-semua-pihak-berkontribusi-menghapus-pekerja-anak
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3014901/menaker-ajak-semua-pihak-berkontribusi-menghapus-pekerja-anak
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kesehatan dan tumbuh kembang 

anak. 

272. 23 

July 

2022 

Menaker ajak semua pihak 

berkontribusi menghapus 

pekerja anak 

Positive Antara Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengajak 

semua pihak terutama orang tua 

untuk bersama-sama pemerintah 

berkontribusi melakukan berbagai 

langkah dan upaya menghapuskan 

pekerja anak di Indonesia dalam 

peringatan Hari Anak Nasional 

2022. "Di Hari Anak Nasional ini, 

saya ingin kembali mengajak 

untuk memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker Ida 

dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Sabtu. 

Menaker juga mengatakan 

Kemnaker pada 2008 sampai 2020 

telah melaksanakan Program 

Pengurangan Pekerja Anak dan 

telah berhasil menarik pekerja 

anak dari tempat kerja sebanyak 

143. 456 anak. Ida menyayangkan 

bahwa masih terdapat orang tua 

dengan dalih ekonomi kemudian 

memaksa anaknya untuk terlibat 

dalam beragam bentuk pekerjaan, 

bahkan yang dapat 

membahayakan keselamatan, 

kesehatan dan tumbuh kembang 

anak. 

273. 23 

July 

2022 

Sanur Menjadi Kawasan 

Ekonomi Khusus Pertama 

untuk Kesehatan 

Neutral News Harian Jogja Pemerintah Republik Indonesia 

tengah menyiapkan Sanur yang 

berlokasi di Kota Denpasar, 

Provinsi Bali, sebagai Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan. 

Selain menjadi yang pertama di 

http://www.antaranews.com/berita/3014901/menaker-ajak-semua-pihak-berkontribusi-menghapus-pekerja-anak
http://www.antaranews.com/berita/3014901/menaker-ajak-semua-pihak-berkontribusi-menghapus-pekerja-anak
http://www.antaranews.com/berita/3014901/menaker-ajak-semua-pihak-berkontribusi-menghapus-pekerja-anak
http://news.harianjogja.com/read/2022/07/23/500/1106985/sanur-menjadi-kawasan-ekonomi-khusus-pertama-untuk-kesehatan
http://news.harianjogja.com/read/2022/07/23/500/1106985/sanur-menjadi-kawasan-ekonomi-khusus-pertama-untuk-kesehatan
http://news.harianjogja.com/read/2022/07/23/500/1106985/sanur-menjadi-kawasan-ekonomi-khusus-pertama-untuk-kesehatan
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Indonesia, KEK Sanur menjadi 

jawaban atas tantangan saat ini, 

saat banyak penduduk Indonesia 

lebih memilih untuk mendapatkan 

perawatan medis ke luar negeri. 

Usulan pembangunan KEK Sanur 

telah mendapat persetujuan dari 

Dewan Nasional KEK yang diketuai 

oleh Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto 

pada sidang Dewan Nasional KEK, 

Jumat (22/07). "Dengan ini, 

Dewan Nasional KEK menyetujui 

usulan KEK Sanur dan akan segera 

memfinalisasi Peraturan 

Pemerintah terkait dengan KEK 

Sanur," ujar Menko Airlangga, 

Sabtu (23/7/2022). 

274. 23 

July 

2022 

Menaker ajak semua pihak 

berkontribusi menghapus 

pekerja anak 

Positive Antara Papua Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengajak 

semua pihak terutama orang tua 

untuk bersama-sama pemerintah 

berkontribusi melakukan berbagai 

langkah dan upaya menghapuskan 

pekerja anak di Indonesia dalam 

peringatan Hari Anak Nasional 

2022. "Di Hari Anak Nasional ini, 

saya ingin kembali mengajak 

untuk memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker Ida 

dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Sabtu. 

Menaker juga mengatakan 

Kemnaker pada 2008 sampai 2020 

telah melaksanakan Program 

Pengurangan Pekerja Anak dan 

telah berhasil menarik pekerja 

anak dari tempat kerja sebanyak 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3014901/menaker-ajak-semua-pihak-berkontribusi-menghapus-pekerja-anak
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3014901/menaker-ajak-semua-pihak-berkontribusi-menghapus-pekerja-anak
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3014901/menaker-ajak-semua-pihak-berkontribusi-menghapus-pekerja-anak
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143. 456 anak. Ida menyayangkan 

bahwa masih terdapat orang tua 

dengan dalih ekonomi kemudian 

memaksa anaknya untuk terlibat 

dalam beragam bentuk pekerjaan, 

bahkan yang dapat 

membahayakan keselamatan, 

kesehatan dan tumbuh kembang 

anak. 

275. 23 

July 

2022 

Menaker ajak semua pihak 

berkontribusi menghapus 

pekerja anak 

Positive Antara Riau Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengajak 

semua pihak terutama orang tua 

untuk bersama-sama pemerintah 

berkontribusi melakukan berbagai 

langkah dan upaya menghapuskan 

pekerja anak di Indonesia dalam 

peringatan Hari Anak Nasional 

2022. "Di Hari Anak Nasional ini, 

saya ingin kembali mengajak 

untuk memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker Ida 

dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Sabtu. 

Menaker juga mengatakan 

Kemnaker pada 2008 sampai 2020 

telah melaksanakan Program 

Pengurangan Pekerja Anak dan 

telah berhasil menarik pekerja 

anak dari tempat kerja sebanyak 

143. 456 anak. Ida menyayangkan 

bahwa masih terdapat orang tua 

dengan dalih ekonomi kemudian 

memaksa anaknya untuk terlibat 

dalam beragam bentuk pekerjaan, 

bahkan yang dapat 

membahayakan keselamatan, 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3014901/menaker-ajak-semua-pihak-berkontribusi-menghapus-pekerja-anak
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3014901/menaker-ajak-semua-pihak-berkontribusi-menghapus-pekerja-anak
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3014901/menaker-ajak-semua-pihak-berkontribusi-menghapus-pekerja-anak
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kesehatan dan tumbuh kembang 

anak. 

276. 23 

July 

2022 

Menaker ajak semua pihak 

berkontribusi menghapus 

pekerja anak 

Positive Newsexplorer.net Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengajak 

semua pihak terutama orang tua 

untuk bersama-sama pemerintah 

berkontribusi melakukan berbagai 

langkah dan upaya menghapuskan 

pekerja anak di Indonesia dalam 

peringatan Hari Anak Nasional 

2022. "Di Hari Anak Nasional ini, 

saya ingin kembali mengajak 

untuk memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker Ida 

dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Sabtu. 

Menaker juga mengatakan 

Kemnaker pada 2008 sampai 2020 

telah melaksanakan Program 

Pengurangan Pekerja Anak dan 

telah berhasil menarik pekerja 

anak dari tempat kerja sebanyak 

143. 456 anak. Ida menyayangkan 

bahwa masih terdapat orang tua 

dengan dalih ekonomi kemudian 

memaksa anaknya untuk terlibat 

dalam beragam bentuk pekerjaan, 

bahkan yang dapat 

membahayakan keselamatan, 

kesehatan dan tumbuh kembang 

anak. 

277. 23 

July 

2022 

KEK Sanur Siap Wujudkan 

Peningkatan Kualitas 

Kesehatan 

Positive Lombokpost Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

http://newsexplorer.net/menaker-ajak-semua-pihak-berkontribusi-menghapus-pekerja-anak-s2640619.html
http://newsexplorer.net/menaker-ajak-semua-pihak-berkontribusi-menghapus-pekerja-anak-s2640619.html
http://newsexplorer.net/menaker-ajak-semua-pihak-berkontribusi-menghapus-pekerja-anak-s2640619.html
http://lombokpost.jawapos.com/nasional/23/07/2022/kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan
http://lombokpost.jawapos.com/nasional/23/07/2022/kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan
http://lombokpost.jawapos.com/nasional/23/07/2022/kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan
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Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Usulan pembangunan 

KEK Sanur telah mendapat 

persetujuan dari Dewan Nasional 

KEK yang diketuai oleh Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto pada sidang 

Dewan Nasional KEK, Jumat 

(22/07). "Dengan ini, Dewan 

Nasional KEK menyetujui usulan 

KEK Sanur dan akan segera 

memfinalisasi Peraturan 

Pemerintah terkait dengan KEK 

Sanur," ujar Menko Airlangga. 

278. 23 

July 

2022 

Hari Anak Nasional, 

Menaker: Wujudkan 

Indonesia Maju Tanpa 

Pekerja Anak 

Positive Liputan.co.id "Di Hari Anak Nasional ini, saya 

ingin kembali mengajak untuk 

memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker, 

dalam rangka memperingati Hari 

Anak Nasional 2022, di Jakarta, 

Sabtu (23/7/2022). Ketiga, pada 

2008 sampai dengan 2020, 

Kemenaker telah melaksanakan 

Program Pengurangan Pekerja 

Anak dan telah berhasil menarik 

pekerja anak dari tempat kerja 

sebanyak 143. 456 anak. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

kembali mengajak berbagai pihak, 

terutama orang tua untuk 

bersama-sama dengan 

pemerintah berperan aktif dalam 

http://liputan.co.id/2022/07/hari-anak-nasional-menaker-wujudkan-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
http://liputan.co.id/2022/07/hari-anak-nasional-menaker-wujudkan-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
http://liputan.co.id/2022/07/hari-anak-nasional-menaker-wujudkan-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
http://liputan.co.id/2022/07/hari-anak-nasional-menaker-wujudkan-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
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upaya menanggulangi pekerja 

anak. Ida menyayangkan masih 

ada orang tua yang dengan dalih 

ekonomi kemudian memaksa 

anaknya terlibat dalam bentuk-

bentuk pekerjaan, bahkan dalam 

sebuah pekerjaan yang 

membahayakan keselamatan, 

kesehatan, dan tumbuh 

kembangnya. 

279. 23 

July 

2022 

Info Lowongan Kerja BUMN 

PT KIMIA FARMA Bagian 

Perawat dan ATLM 

Tersebar di 6 Daerah 

Neutral Pikiran Rakyat 

Tasikmalaya 

Pada saat ini PT Kimia Farma 

Diagnostika tengah membuka 

lowongan kerja (loker). Terdapat 

dua formasi yang tersedia di PT 

Kimia Farma Diagnostika. Yakni, 

Bagian Perawat dan Ahli Teknologi 

Laboratorium Medis (ATLM), yang 

tersebar di enam kawasan besar 

Indonesia. Penempatan bagian 

Perawat di PT Kimia Farma 

Diagnostika, yaitu, Jakarta 

Selatan, Bantaeng, dan 

Tasikmalaya. 

280. 23 

July 

2022 

Peringati Hari Anak 

Nasional, Menaker Ajak 

Berbagai Pihak Wujudkan 

Indonesia Maju Tanpa 

Pekerja Anak 

Positive Wartapembaruan.co.id Peringati Hari Anak Nasional, 

Menaker Ajak Berbagai Pihak 

Wujudkan Indonesia Maju Tanpa 

Pekerja Anak. "Di Hari Anak 

Nasional ini, saya ingin kembali 

mengajak untuk memperkuat 

peran aktif pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dunia usaha, 

serikat pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker 

dalam rangka memperingati Hari 

Anak Nasional 2022, Sabtu 

(23/7/2022) di Jakarta. Menaker 

menyayangkan masih ada orang 

tua yang dengan dalih ekonomi 

kemudian memaksa anaknya 

terlibat dalam bentuk-bentuk 

http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-065083204/info-lowongan-kerja-bumn-pt-kimia-farma-bagian-perawat-dan-atlm-tersebar-di-6-daerah
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-065083204/info-lowongan-kerja-bumn-pt-kimia-farma-bagian-perawat-dan-atlm-tersebar-di-6-daerah
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-065083204/info-lowongan-kerja-bumn-pt-kimia-farma-bagian-perawat-dan-atlm-tersebar-di-6-daerah
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-065083204/info-lowongan-kerja-bumn-pt-kimia-farma-bagian-perawat-dan-atlm-tersebar-di-6-daerah
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/peringati-hari-anak-nasional-menaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/peringati-hari-anak-nasional-menaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/peringati-hari-anak-nasional-menaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/peringati-hari-anak-nasional-menaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/peringati-hari-anak-nasional-menaker.html
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pekerjaan, bahkan dalam sebuah 

pekerjaan yang membahayakan 

keselamatan, kesehatan, dan 

tumbuh kembangnya. Menaker 

membeberkan bahwa dalam 

upaya menghapus pekerja anak, 

Kemnaker telah melakukan 

beberapa hal. 

281. 23 

July 

2022 

Peringati Hari Anak 

Nasional, Menaker : Mari 

Kita Wujudkan Indonesia 

Maju Tanpa Pekerja Anak 

Positive Pripos "Di Hari Anak Nasional ini, saya 

ingin kembali mengajak untuk 

memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker 

dalam rangka memperingati Hari 

Anak Nasional 2022 pada Sabtu 

(23/7/2022) di Jakarta. Menaker 

menyayangkan masih ada orang 

tua yang dengan dalih ekonomi 

kemudian memaksa anaknya 

terlibat dalam bentuk-bentuk 

pekerjaan, bahkan dalam sebuah 

pekerjaan yang membahayakan 

keselamatan, kesehatan, dan 

tumbuh kembangnya. Ketiga, 

pada 2008 s.d. 2020, Kemenaker 

telah melaksanakan Program 

Pengurangan Pekerja Anak dan 

telah berhasil menarik pekerja 

anak dari tempat kerja sebanyak 

143. 456 anak. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

kembali mengajak berbagai pihak, 

terutama orang tua untuk 

bersama-sama dengan 

pemerintah berperan aktif dalam 

upaya menanggulangi pekerja 

anak. 

http://pripos.id/peringati-hari-anak-nasional-menaker-mari-kita-wujudkan-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
http://pripos.id/peringati-hari-anak-nasional-menaker-mari-kita-wujudkan-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
http://pripos.id/peringati-hari-anak-nasional-menaker-mari-kita-wujudkan-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
http://pripos.id/peringati-hari-anak-nasional-menaker-mari-kita-wujudkan-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
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282. 23 

July 

2022 

G20 EWG Hari Terakhir, 

Peserta Forum Sepakati 

Draf Deklarasi Menaker 

Positive Liputan 6 Draf deklarasi tersebut nantinya 

akan disampaikan kepada seluruh 

peserta setelah dibacakan 

Menaker pada Pertemuan 

Menteri Ketenagakerjaan Anggota 

G20 di Bali, pada September 2022 

mendatang. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, 

menutup penyelenggaraan Forum 

G20 Keempat Kelompok Kerja 

Bidang Ketenagakerjaan (4th 

Employment Working Group), 

secara virtual di Jakarta, Jumat 

(22/7/2022) malam. Usai 

menutup acara, Anwar Sanusi 

mengatakan di hari ketiga 

penyusunan draf para Menteri 

Ketenagakerjaan, peserta forum 

telah menyelesaikan pembahasan 

dua Annex. Annex I yaitu 

dokumen tambahan tentang 

output yang konkrit terkait isu 

pasar kerja inklusif dan afirmasi 

pekerjaan yang layak bagi 

penyandang disabilitas. 

283. 23 

July 

2022 

Peringati HAN 2022, 

Menaker Ida Fauziyah Ajak 

Wujudkan Indonesia Maju 

Tanpa Pekerja Anak 

Positive Jawa Post National 

Network 

"Saya ingin kembali mengajak 

untuk memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat dan daerah, 

dunia usaha, serikat pekerja atau 

serikat buruh, masyarakat, dan 

terutama orang tua untuk 

membebaskan anak-anak kita dari 

belenggu pekerjaan yang belum 

menjadi tanggung jawab mereka," 

kata Menaker Ida Fauziyah, Sabtu 

(23/7). Menaker Ida Fauziyah 

menyayangkan masih ada orang 

tua yang dengan dalih ekonomi 

memaksa anaknya terlibat dalam 

bentuk-bentuk pekerjaan. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah kembali mengajak 

berbagai pihak, terutama orang 

tua untuk bersama-sama dengan 

http://www.liputan6.com/news/read/5022166/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://www.liputan6.com/news/read/5022166/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://www.liputan6.com/news/read/5022166/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://www.jpnn.com/news/peringati-han-2022-menaker-ida-fauziyah-ajak-wujudkan-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
http://www.jpnn.com/news/peringati-han-2022-menaker-ida-fauziyah-ajak-wujudkan-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
http://www.jpnn.com/news/peringati-han-2022-menaker-ida-fauziyah-ajak-wujudkan-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
http://www.jpnn.com/news/peringati-han-2022-menaker-ida-fauziyah-ajak-wujudkan-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
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pemerintah berperan aktif dalam 

upaya menanggulangi pekerja 

anak. Ajakan itu kembali 

disampaikan dalam rangka 

memperingati Hari Anak Nasional 

(HAN) 2022. 

284. 23 

July 

2022 

Pertama di Indonesia, KEK 

Sanur Menjadi Destinasi 

Wisata 

Neutral Deliknesia.com Pertama di Indonesia, KEK Sanur 

Siap Wujudkan Kualitas Kesehatan 

dan Menjadi Destinasi Wisata 

Jakarta, (deliknesia.com),- 

Pemerintah terus mengupayakan 

transformasi kebijakan 

pengembangan Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK) dengan menekankan 

orientasi pada terwujudnya KEK 

yang mampu membangun nilai 

tambah atas penguasaan 

teknologi dan sumber daya 

manusia. Dalam pengembangan 

KEK Kesehatan, Pemerintah 

sedang bersiap untuk 

membangun KEK Sanur yang 

berlokasi di Kota Denpasar, 

Provinsi Bali, sebagai KEK 

Kesehatan pertama di Indonesia. 

KEK Sanur juga akan menjadi 

jawaban atas tantangan saat ini, 

dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Dengan disetujuinya 

usulan KEK Sanur diharapkan akan 

terjadi penghematan devisa dan 

peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan fasilitas 

kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. 

285. 23 

July 

2022 

Pesan dan Kesan Menaker 

Ida dalam Peringatan Hari 

Anak Nasional 

Neutral Liputan 6 "Di Hari Anak Nasional ini, saya 

ingin kembali mengajak untuk 

memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serikat 

http://deliknesia.com/pertama-di-indonesia-kek-sanur-menjadi-destinasi-wisata
http://deliknesia.com/pertama-di-indonesia-kek-sanur-menjadi-destinasi-wisata
http://deliknesia.com/pertama-di-indonesia-kek-sanur-menjadi-destinasi-wisata
http://www.liputan6.com/news/read/5022170/pesan-dan-kesan-menaker-ida-dalam-peringatan-hari-anak-nasional
http://www.liputan6.com/news/read/5022170/pesan-dan-kesan-menaker-ida-dalam-peringatan-hari-anak-nasional
http://www.liputan6.com/news/read/5022170/pesan-dan-kesan-menaker-ida-dalam-peringatan-hari-anak-nasional
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pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker 

dalam rangka memperingati Hari 

Anak Nasional 2022 pada Sabtu 

(23/7/2022) di Jakarta. Menaker 

menyayangkan masih ada orang 

tua yang dengan dalih ekonomi 

kemudian memaksa anaknya 

terlibat dalam bentuk-bentuk 

pekerjaan, bahkan dalam sebuah 

pekerjaan yang membahayakan 

keselamatan, kesehatan, dan 

tumbuh kembangnya. Ketiga, 

pada 2008 sampai 2020, 

Kemenaker telah melaksanakan 

Program Pengurangan Pekerja 

Anak dan telah berhasil menarik 

pekerja anak dari tempat kerja 

sebanyak 143. 456 anak. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

kembali mengajak berbagai pihak, 

terutama orang tua untuk 

bersama-sama dengan 

pemerintah berperan aktif dalam 

upaya menanggulangi pekerja 

anak. 

286. 23 

July 

2022 

Menaker Ajak Orang Tua 

Ikut Hapus Pekerja Anak 

Neutral Republika Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengajak 

semua pihak terutama orang tua 

bersama-sama pemerintah 

berkontribusi melakukan berbagai 

langkah dan upaya menghapuskan 

pekerja anak di Indonesia. "Di Hari 

Anak Nasional ini, saya ingin 

kembali mengajak untuk 

memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

http://republika.co.id/berita/rfhbhy425/menaker-ajak-orang-tua-ikut-hapus-pekerja-anak
http://republika.co.id/berita/rfhbhy425/menaker-ajak-orang-tua-ikut-hapus-pekerja-anak
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anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker Ida 

dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Sabtu 

(23/7/2022). Menaker juga 

mengatakan Kemnaker pada 2008 

sampai 2020 telah melaksanakan 

Program Pengurangan Pekerja 

Anak dan telah berhasil menarik 

pekerja anak dari tempat kerja 

sebanyak 143. 456 anak. Ajakan 

ini dia sampaikan dalam 

peringatan Hari Anak Nasional 

2022. 

287. 23 

July 

2022 

Menaker Ajak Orang Tua 

Ikut Hapus Pekerja Anak 

|Republika Online 

Neutral Republika Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengajak 

semua pihak terutama orang tua 

bersama-sama pemerintah 

berkontribusi melakukan berbagai 

langkah dan upaya menghapuskan 

pekerja anak di Indonesia. "Di Hari 

Anak Nasional ini, saya ingin 

kembali mengajak untuk 

memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker Ida 

dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Sabtu 

(23/7/2022). Menaker juga 

mengatakan Kemnaker pada 2008 

sampai 2020 telah melaksanakan 

Program Pengurangan Pekerja 

Anak dan telah berhasil menarik 

pekerja anak dari tempat kerja 

sebanyak 143. 456 anak. Ajakan 

ini dia sampaikan dalam 

http://www.republika.co.id/berita/rfhbhy425/menaker-ajak-orang-tua-ikut-hapus-pekerja-anak
http://www.republika.co.id/berita/rfhbhy425/menaker-ajak-orang-tua-ikut-hapus-pekerja-anak
http://www.republika.co.id/berita/rfhbhy425/menaker-ajak-orang-tua-ikut-hapus-pekerja-anak
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peringatan Hari Anak Nasional 

2022. 

288. 23 

July 

2022 

Menaker Ajak Orang Tua 

Ikut Hapus Pekerja Anak 

Neutral Ihram.co.id REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengajak 

semua pihak terutama orang tua 

bersama-sama pemerintah 

berkontribusi melakukan berbagai 

langkah dan upaya menghapuskan 

pekerja anak di Indonesia. "Di Hari 

Anak Nasional ini, saya ingin 

kembali mengajak untuk 

memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker Ida 

dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Sabtu 

(23/7/2022). Menaker juga 

mengatakan Kemnaker pada 2008 

sampai 2020 telah melaksanakan 

Program Pengurangan Pekerja 

Anak dan telah berhasil menarik 

pekerja anak dari tempat kerja 

sebanyak 143. 456 anak. Masih 

ada orang tua dengan dalih 

ekonomi kemudian memaksa 

anaknya untuk bekerja. 

289. 23 

July 

2022 

Surabaya Raih 

Penghargaan Kota Layak 

Anak Lima Kali Berturut-

turut 

Positive Republika Kota Surabaya, Jawa Timur, 

meraih penghargaan Kota Layak 

Anak (KLA) kategori utama dari 

Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan 

Anak (PPPA) RI. "Yang harus 

digarisbawahi itu bukan 

penghargaan yang dipegang, 

bukan sebuah layak anak yang 

diharapkan, tanpa predikat itu 

pun kami terus berupaya 

http://ihram.republika.co.id/berita/rfhbhy425/menaker-ajak-orang-tua-ikut-hapus-pekerja-anak
http://ihram.republika.co.id/berita/rfhbhy425/menaker-ajak-orang-tua-ikut-hapus-pekerja-anak
http://www.republika.co.id/berita/rfhc41425/surabaya-raih-penghargaan-kota-layak-anak-lima-kali-berturutturut
http://www.republika.co.id/berita/rfhc41425/surabaya-raih-penghargaan-kota-layak-anak-lima-kali-berturutturut
http://www.republika.co.id/berita/rfhc41425/surabaya-raih-penghargaan-kota-layak-anak-lima-kali-berturutturut
http://www.republika.co.id/berita/rfhc41425/surabaya-raih-penghargaan-kota-layak-anak-lima-kali-berturutturut
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menjadikan kota ini nyaman dan 

aman bagi anak dan perempuan," 

kata Wali Kota Surabaya Eri 

Cahyadi di Surabaya, Sabtu 

(23/7/2022). Menurut Eri, 

sebenarnya penghargaan KLA 

yang diberikan Kementerian PPPA 

di Jakarta, pada Jumat 

(22/7/2022), itu tidak ada artinya 

jika Surabaya tak didukung 

stakeholder, seperti perguruan 

tinggi untuk menjadikan kota ini 

layak untuk anak dan perempuan. 

Wali kota yang akrab disapa Cak 

Eri Cahyadi itu menegaskan, 

komitmen pemkot menjadikan 

Surabaya sebagai Kota Layak Anak 

harus dengan menyediakan 

pelayanan di setiap wilayah untuk 

anak dan perempuan. 

290. 23 

July 

2022 

Menaker Ajak Semua Pihak 

Berkontribusi Menghapus 

Pekerja Anak 

Positive Arah Kita Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengajak 

semua pihak terutama orang tua 

untuk bersama-sama pemerintah 

berkontribusi melakukan berbagai 

langkah dan upaya menghapuskan 

pekerja anak di Indonesia dalam 

peringatan Hari Anak Nasional 

2022. "Di Hari Anak Nasional ini, 

saya ingin kembali mengajak 

untuk memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker Ida 

dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Sabtu 

(23/7/2022). Menaker juga 

mengatakan Kemnaker pada 2008 

sampai 2020 telah melaksanakan 

Program Pengurangan Pekerja 

http://www.arahkita.com/news/read/35902/menaker-ajak-semua-pihak-berkontribusi-menghapus-pekerja-anak
http://www.arahkita.com/news/read/35902/menaker-ajak-semua-pihak-berkontribusi-menghapus-pekerja-anak
http://www.arahkita.com/news/read/35902/menaker-ajak-semua-pihak-berkontribusi-menghapus-pekerja-anak
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Anak dan telah berhasil menarik 

pekerja anak dari tempat kerja 

sebanyak 143. 456 anak. Ida 

menyayangkan bahwa masih 

terdapat orang tua dengan dalih 

ekonomi kemudian memaksa 

anaknya untuk terlibat dalam 

beragam bentuk pekerjaan, 

bahkan yang dapat 

membahayakan keselamatan, 

kesehatan dan tumbuh kembang 

anak. 

291. 23 

July 

2022 

Menaker Ajak Semua Pihak 

Hapus Pekerja Anak 

Neutral Idx Channel Pertama, meningkatkan 

pemahaman melalui sosialisasi 

kepada dunia usaha dan 

masyarakat tentang Bentuk-

Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 

Anak (BPTA). Kedua, melakukan 

upaya pencegahan dan 

penghapusan pekerja anak dari 

BPTA melalui berbagai program 

antara lain Program Zona/ 

kawasan Bebas Pekerja Anak dan 

Kampanye Menentang Pekerja 

Anak. Ketiga, pada 2008-2020, 

Kemenaker telah melaksanakan 

Program Pengurangan Pekerja 

Anak dan telah berhasil menarik 

pekerja anak dari tempat kerja 

sebanyak 143. 456 anak. 

Keempat, Kemnaker melakukan 

penguatan kapasitas penegakan 

hukum norma Pekerja Anak dan 

BPTA melalui perluasan 

pendidikan dan pelatihan, seperti 

melakukan Bimtek pengawasan 

norma kerja anak. 

292. 23 

July 

2022 

G20 EWG Hari Terakhir, 

Peserta Forum Sepakati 

Draf Deklarasi Menaker 

Positive Pewartasatu.com Draf deklarasi tersebut nantinya 

akan disampaikan kepada seluruh 

peserta setelah dibacakan 

Menaker pada Pertemuan 

Menteri Ketenagakerjaan Anggota 

G20 di Bali, pada September 2022 

mendatang. Sekretaris Jenderal 

http://www.idxchannel.com/economics/menaker-ajak-semua-pihak-hapus-pekerja-anak
http://www.idxchannel.com/economics/menaker-ajak-semua-pihak-hapus-pekerja-anak
http://pewartasatu.com/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://pewartasatu.com/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
http://pewartasatu.com/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-deklarasi-menaker
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Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, 

menutup penyelenggaraan Forum 

G20 Keempat Kelompok Kerja 

Bidang Ketenagakerjaan (4th 

Employment Working Group), 

secara virtual di Jakarta, Jumat 

(22/7/2022) malam. Usai 

menutup acara, Anwar Sanusi 

mengatakan di hari ketiga 

penyusunan draf para Menteri 

Ketenagakerjaan, peserta forum 

telah menyelesaikan pembahasan 

dua Annex. Annex I yaitu 

dokumen tambahan tentang 

output yang konkrit terkait isu 

pasar kerja inklusif dan afirmasi 

pekerjaan yang layak bagi 

penyandang disabilitas. 

293. 23 

July 

2022 

Disnaker Penuhi Janji 

Kampanye Politik Wali Kota 

Bekasi Serap 150. 000 

Tenaga Kerja 

Positive Infodaerah.com Adapun target wali kota adalah 

150. 000 tenaga kerja. "Insya Allah 

mudah-mudahan di tahun 2023 

sudah teralisasi semuanya," 

jelasnya menanggapi pertanyaan 

awak media dalam acara Diskusi 

Publik Komunitas Media Online 

Indonesia (Komodo) bertajuk 

"Menagih Janji Wali Kota Serap 

150. 000 Tenaga Kerja" di Balelo 

Food Garden, Perumahan 

Margahayu, Bekasi Timur, Kota 

Bekasi Jum'at (22/7/2022). 

Menagih janji kampanye wali kota 

serap 150. 000 tenaga kerja, 

Disnaker membuka peluang 

terdiri dari peningkatan 

kompetensi, wira usaha baru dan 

penyelenggaraan bursa tenaga 

kerja melalui BKK dalam rangka 

pencari kerja di Disnaker. Lilis 

Kusbandiah MM menyatakan 

pihaknya mengklaim sudah 

hampir memenuhi target janji 

kepala daerah kota Bekasi terkait 

penyerapan 150. 000 tenaga kerja 

http://infodaerah.com/2022/07/23/disnaker-penuhi-janji-kampanye-politik-wali-kota-bekasi-serap-150-000-tenaga-kerja
http://infodaerah.com/2022/07/23/disnaker-penuhi-janji-kampanye-politik-wali-kota-bekasi-serap-150-000-tenaga-kerja
http://infodaerah.com/2022/07/23/disnaker-penuhi-janji-kampanye-politik-wali-kota-bekasi-serap-150-000-tenaga-kerja
http://infodaerah.com/2022/07/23/disnaker-penuhi-janji-kampanye-politik-wali-kota-bekasi-serap-150-000-tenaga-kerja
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baru dalam periode 

kepemimpinan 2018-2023. 

294. 23 

July 

2022 

Peringati Hari Anak 

Nasional, Menaker : Mari 

Kita Wujudkan Indonesia 

Maju Tanpa Pekerja Anak 

Positive Pewartasatu.com "Dan terutama orang tua untuk 

membebaskan anak-anak kita dari 

belenggu pekerjaan yang belum 

menjadi tanggung jawab mereka," 

kata Menaker dalam rangka 

memperingati Hari Anak Nasional 

2022 pada Sabtu (23/7/2022) di 

Jakarta. Menaker menyayangkan 

masih ada orang tua yang dengan 

dalih ekonomi kemudian 

memaksa anaknya terlibat dalam 

bentuk-bentuk pekerjaan, bahkan 

dalam sebuah pekerjaan yang 

membahayakan keselamatan, 

kesehatan, dan tumbuh 

kembangnya. Ketiga, pada 2008 

s.d. 2020, Kemenaker telah 

melaksanakan Program 

Pengurangan Pekerja Anak dan 

telah berhasil menarik pekerja 

anak dari tempat kerja sebanyak 

143. 456 anak. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

kembali mengajak berbagai pihak, 

terutama orang tua untuk 

bersama-sama dengan 

pemerintah berperan aktif dalam 

upaya menanggulangi pekerja 

anak. 

295. 23 

July 

2022 

Menaker : Mari Kita 

Wujudkan Indonesia Maju 

Tanpa Pekerja Anak 

Positive Progresnews.info "Di Hari Anak Nasional ini, saya 

ingin kembali mengajak untuk 

memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker 

dalam rangka memperingati Hari 

Anak Nasional 2022 pada Sabtu 

http://pewartasatu.com/peringati-hari-anak-nasional-menaker-mari-kita-wujudkan-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
http://pewartasatu.com/peringati-hari-anak-nasional-menaker-mari-kita-wujudkan-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
http://pewartasatu.com/peringati-hari-anak-nasional-menaker-mari-kita-wujudkan-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
http://pewartasatu.com/peringati-hari-anak-nasional-menaker-mari-kita-wujudkan-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
http://progresnews.info/2022/07/23/8080
http://progresnews.info/2022/07/23/8080
http://progresnews.info/2022/07/23/8080
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(23/7/2022) di Jakarta. Menaker 

menyayangkan masih ada orang 

tua yang dengan dalih ekonomi 

kemudian memaksa anaknya 

terlibat dalam bentuk-bentuk 

pekerjaan, bahkan dalam sebuah 

pekerjaan yang membahayakan 

keselamatan, kesehatan, dan 

tumbuh kembangnya. Ketiga, 

pada 2008 s.d. 2020, Kemenaker 

telah melaksanakan Program 

Pengurangan Pekerja Anak dan 

telah berhasil menarik pekerja 

anak dari tempat kerja sebanyak 

143. 456 anak. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

kembali mengajak berbagai pihak, 

terutama orang tua untuk 

bersama-sama dengan 

pemerintah berperan aktif dalam 

upaya menanggulangi pekerja 

anak. 

296. 24 

July 

2022 

Bangkitkan Perekonomian 

Nasional, Ketua MPR RI 

Dorong Bisnis Penjualan 

Langsung 

Positive Penatajam.com Ketua MPR RI Bambang Soesatyo 

sekaligus Wakil Ketua Umum 

Partai Golkar menuturkan bisnis 

penjualan langsung memiliki 

kemampuan menampung ribuan 

pelaku bisnis, termasuk para 

korban pemutusan hubungan 

kerja (PHK) yang meningkat cukup 

signifikan sebagai dampak 

pandemi Covid-19. Bisnis 

penjualan langsung memberikan 

peluang bagi mereka untuk 

bangkit dan menjalankan bisnis, 

serta membangun kemandirian 

ekonomi. "Selama lebih dari dua 

tahun perekonomian nasional 

terpukul oleh dampak pandemi. 

Data Kementerian Tenaga Kerja 

mencatat hingga Agustus 2021, 

lebih dari 538 ribu pekerja telah 

mengalami pemutusan hubungan 

kerja. 

http://penatajam.com/bangkitkan-perekonomian-nasional-ketua-mpr-ri-dorong-bisnis-penjualan-langsung
http://penatajam.com/bangkitkan-perekonomian-nasional-ketua-mpr-ri-dorong-bisnis-penjualan-langsung
http://penatajam.com/bangkitkan-perekonomian-nasional-ketua-mpr-ri-dorong-bisnis-penjualan-langsung
http://penatajam.com/bangkitkan-perekonomian-nasional-ketua-mpr-ri-dorong-bisnis-penjualan-langsung
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297. 24 

July 

2022 

Menaker Tegaskan THR 

2022 Harus di Bayar 

Kontan 

Neutral Deliknesia.com Ketenagakerjaan (Menaker) Tanpa 

dicicil, alias kontan," ujar 

Menaker, dikutip dari laman resmi 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Sabtu (09/04/2022). 

Menaker pun menegaskan bahwa 

THR bukan hanya hak para 

pekerja yang berstatus tetap tapi 

juga bagi pekerja lainnya. Dalam 

kesempatan ini secara khusus 

Menaker meminta kepada 

perusahaan yang tumbuh positif 

dan profitnya bagus agar 

memberikan THR lebih dari satu 

bulan gaji kepada pekerjanya. 

298. 24 

July 

2022 

Anak Perusahaan Hyundai 

Memperkerjakan Anak-

Anak di Pabrik AS 

Neutral Republika Anak usaha ini memasok suku 

cadang untuk beberapa mobil dan 

SUV Hyundai. REPUBLIKA.CO.ID, 

WASHINGTON- Anak perusahaan 

dari Hyundai Motor Co telah 

menggunakan pekerja anak di 

sebuah pabrik yang memasok 

suku cadang untuk jalur perakitan 

pembuat mobil Korea di dekat 

Montgomery, Alabama. SMART, 

terdaftar oleh Hyundai sebagai 

memasok suku cadang untuk 

beberapa mobil dan SUV paling 

populer yang dibuat oleh 

pembuat mobil di Montgomery, 

pabrik perakitan andalannya di 

AS. Dalam sebuah pernyataan 

pada Jumat (22/7/2022), Hyundai 

mengatakan "tidak mentolerir 

praktik ketenagakerjaan ilegal di 

entitas Hyundai mana pun. 

299. 24 

July 

2022 

Anak Perusahaan Hyundai 

Memperkerjakan Anak-

Anak di Pabrik AS 

Neutral Harian Aceh Anak perusahaan dari Hyundai 

Motor Co telah menggunakan 

pekerja anak di sebuah pabrik 

yang memasok suku cadang untuk 

jalur perakitan pembuat mobil 

Korea di dekat Montgomery, 

Alabama. SMART, terdaftar oleh 

Hyundai sebagai memasok suku 

http://deliknesia.com/menaker-tegaskan-thr-tahun-2022-harus-kontan
http://deliknesia.com/menaker-tegaskan-thr-tahun-2022-harus-kontan
http://deliknesia.com/menaker-tegaskan-thr-tahun-2022-harus-kontan
http://www.republika.co.id/berita/rfh5ji383/anak-perusahaan-hyundai-memperkerjakan-anakanak-di-pabrik-as
http://www.republika.co.id/berita/rfh5ji383/anak-perusahaan-hyundai-memperkerjakan-anakanak-di-pabrik-as
http://www.republika.co.id/berita/rfh5ji383/anak-perusahaan-hyundai-memperkerjakan-anakanak-di-pabrik-as
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/24/anak-perusahaan-hyundai-memperkerjakan-anak-anak-di-pabrik-as
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/24/anak-perusahaan-hyundai-memperkerjakan-anak-anak-di-pabrik-as
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/24/anak-perusahaan-hyundai-memperkerjakan-anak-anak-di-pabrik-as
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cadang untuk beberapa mobil dan 

SUV paling populer yang dibuat 

oleh pembuat mobil di 

Montgomery, pabrik perakitan 

andalannya di AS. Dalam sebuah 

pernyataan pada Jumat 

(22/7/2022), Hyundai mengatakan 

"tidak mentolerir praktik 

ketenagakerjaan ilegal di entitas 

Hyundai mana pun. Reuters 

mengetahui pekerja di bawah 

umur di pemasok milik Hyundai 

menyusul hilangnya seorang anak 

migran Guatemala pada Februari 

dari rumah keluarganya di 

Alabama. 

300. 24 

July 

2022 

Kemenaker Borong Dua 

Penghargaan Dalam Badan 

Kepegawaian Negara 

Award 2022 

Positive Idx Channel Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) berhasil 

memenangkan penghargaan 

dalam dua kategori sekaligus pada 

gelaran Badan Kepegawaian 

Negara (BKN) Award Tahun 2022. 

Dua penghargaan itu meliputi 

Peringkat ke-4 Terbaik dalam 

Penilaian Kinerja, dan Peringkat 4 

Terbaik untuk Implementasi 

Manajemen ASN. "Alhamdulillah 

ini adalah sebuah penghargaan 

yang patut kita syukuri, karena 

memang ini wujud apresiasi dari 

apa yang selama ini selalu kita 

lakukan," kata Sekretaris Jenderal 

Kemenaker, Anwar Sanusi, dalam 

keterangan resminya, Jumat 

(22/7/2022). Dalam kesempatan 

tersebut, Anwar mengucapkan 

terima kasih kepada Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

selaku pimpinan Kemenaker yang 

selalu memberikan arahan agar 

Kementeriannya selalu bekerja 

dan berkinerja lebih baik. 

http://www.idxchannel.com/economics/kemenaker-borong-dua-penghargaan-dalam-badan-kepegawaian-negara-award-2022
http://www.idxchannel.com/economics/kemenaker-borong-dua-penghargaan-dalam-badan-kepegawaian-negara-award-2022
http://www.idxchannel.com/economics/kemenaker-borong-dua-penghargaan-dalam-badan-kepegawaian-negara-award-2022
http://www.idxchannel.com/economics/kemenaker-borong-dua-penghargaan-dalam-badan-kepegawaian-negara-award-2022
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301. 24 

July 

2022 

Gubernur Jambi Fachrori 

Raih Penghargaan K3 

Positive Beritaalfath.com Gubernur Jambi mengaku senang 

atas pencapaian Provinsi Jambi 

dalam memberikan pembinaan 

serta pengawasan terkait 

Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja,"Alhamdulillah semakin 

meningkat keselamatan dan 

kesehatan kerja di Jambi, kita 

mendapat penghargaan Pembina 

K3," kata Dr. Drs. Untuk itu 

Gubernur Jambi menegaskan 

pembinaan serta pengawasan dari 

aparatur yang bertugas dibidang 

ketenagakerjaan terus berupaya 

meningkatkan hal-hal yang 

berkaitan dengan K3,"Harus kita 

perhatikan dan awasi dari seluruh 

kabupaten di Provinsi Jambi agar 

seluruh perusahaan-perusahaan 

mampu menjaga ini secara baik 

dan masyarakat atau pekerja 

merasa senang untuk tahun 

depan diupayakan semakin 

meningkat," ujar Fachrori. 

Pembina terbaik K3 diberikan 

kepada 17 gubernur diantaranya 

Gubernur Jambi, Gubernur 

Lampung, Gubernur Jawa Timur, 

Gubernur DKI Jakarta, Gubernur 

Kalimantan Timur, Gubernur Jawa 

Barat, Gubernur Banten, 

Gubernur Sumatera Utara, 

Gubernur Riau, Gubernur Jawa 

Tengah, Gubernur Kalimantan 

Selatan, Gubernur Aceh, 

Gubernur Sulawesi Utara, 

Gubernur Sulawesi Tenggara, 

Gubernur Bali, Gubernur 

Sumatera Selatan, Gubernur 

Kalimantan Tengah. Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja di Jambi 

Meningkat Baik Beritaalfath. 

http://beritaalfath.com/detail/gubernur-jambi-fachrori-raih-penghargaan-k3
http://beritaalfath.com/detail/gubernur-jambi-fachrori-raih-penghargaan-k3
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302. 24 

July 

2022 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Cair? Ini Daftar 

Pekerja yang Tidak Dapat 

Bantuan Subsidi Upah 

Negative Ayo Bandung Kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 cair? COM-- Kapan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 cair, masih 

menjadi misteri sampai saat ini. 

Ditambah banyak spekulasi 

tentang kapan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 cair 

belakangan ini, salah satunya yang 

menyebutkan batal disalurkan. : 

BSU 2022 Juli Mulai Cair Hari Ini? 

Berikut daftar pekerja yang tidak 

dapat bantuan subsidi upah. 

303. 24 

July 

2022 

KSP dorong penyelesaian 

penempatan PMI di 

Malaysia 

Neutral Finroll.com Atas dasar itu, kata Fadjar, KSP 

mendorong penyelesaian masalah 

penempatan PMI di Malaysia 

secepatnya karena akan 

menguatkan aspek perlindungan 

dan meningkatkan peluang calon 

PMI untuk bekerja. - Kantor Staf 

Presiden mendorong 

penyelesaian penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia secara cepat karena 

keberadaan PMI signifikan bagi 

perekonomian. Fadjar Dwi 

Wisnuwardhani menyebutkan 

Malaysia termasuk negara yang 

terpenting dalam penempatan 

PMI. Sebanyak 1,6 juta PMI 

prosedural di Malaysia yang 

bekerja di sektor perkebunan, 

pabrik, dan domestik, yakni 

sebagai pekerja rumah tangga 

(PRT). 

304. 24 

July 

2022 

Indonesia Neutral Finroll.com Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

memastikan pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas dan mencari jalan 

keluar atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia. Hal 

ini, kata dia, menyusul keputusan 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793958585/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-ini-daftar-pekerja-yang-tidak-dapat-bantuan-subsidi-upah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793958585/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-ini-daftar-pekerja-yang-tidak-dapat-bantuan-subsidi-upah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793958585/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-ini-daftar-pekerja-yang-tidak-dapat-bantuan-subsidi-upah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793958585/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-ini-daftar-pekerja-yang-tidak-dapat-bantuan-subsidi-upah
http://www.finroll.com/nasional/politik/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.finroll.com/nasional/politik/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.finroll.com/nasional/politik/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.finroll.com/nasional/politik/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi
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pemerintah Indonesia 

menghentikan sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022, yang 

disebabkan pelanggaran MoU 

tenaga kerja oleh Malaysia. Fadjar 

mengungkapkan, pasca-

penandatanganan MoU, Malaysia 

ternyata masih menggunakan 

sistem di luar SPSK, yaitu Sistem 

Maid Online (SMO), yang 

menempatkan pekerja migran 

secara langsung dengan 

mengubah visa kunjungan 

menjadi visa kerja, termasuk bagi 

pekerja asal Indonesia. "Sistem ini 

dinilai pihak Indonesia membuat 

pelindungan pekerja migran 

semakin rentan dan Pemerintah 

RI tidak memiliki data PMI," 

terangnya. 

305. 24 

July 

2022 

Pemerintah Masih Cari 

Solusi Soal Penempatan 

PMI Di Malaysia 

Positive Sinpo SinPo.id- Pengiriman pekerja 

migran Indonesia (PMI) ke 

Malaysia sejauh ini masih disetop. 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

menyebutkan Malaysia termasuk 

negara yang terpenting dalam 

penempatan PMI. Sebanyak 1,6 

juta PMI prosedural di Malaysia 

yang bekerja di sektor 

perkebunan, pabrik, dan 

domestik, yakni sebagai pekerja 

rumah tangga (PRT). Berdasarkan 

data Bank Indonesia (BI) 

menyebutkan jumlah kiriman 

uang PMI dari Malaysia sebelum 

pandemi berkisar 3 miliar dolar AS 

atau setara Rp40 triliun per tahun. 

306. 24 

July 

2022 

Rekrutmen Besar-besaran 

PT Mitra Prodin Jembrana 

Dimulai, Bupati Tamba 

Tekankan Prioritas Warga 

Jembrana 

Neutral Nusabali Bupati Tamba mengatakan, dari 

awal PT Mitra Prodin melobi akan 

membangun pabrik di Jembrana, 

dirinya menekankan dua hal. 

Rekrutmen besar-besaran PT 

Mitra Prodin di Desa Penyaringan, 

http://sinpo.id/detail/33794/pemerintah-masih-cari-solusi-soal-penempatan-pmi-di-malaysia
http://sinpo.id/detail/33794/pemerintah-masih-cari-solusi-soal-penempatan-pmi-di-malaysia
http://sinpo.id/detail/33794/pemerintah-masih-cari-solusi-soal-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.nusabali.com/berita/121762/rekrutmen-besar-besaran-pt-mitra-prodin-jembrana-dimulai-bupati-tamba-tekankan-prioritas-warga-jembrana
http://www.nusabali.com/berita/121762/rekrutmen-besar-besaran-pt-mitra-prodin-jembrana-dimulai-bupati-tamba-tekankan-prioritas-warga-jembrana
http://www.nusabali.com/berita/121762/rekrutmen-besar-besaran-pt-mitra-prodin-jembrana-dimulai-bupati-tamba-tekankan-prioritas-warga-jembrana
http://www.nusabali.com/berita/121762/rekrutmen-besar-besaran-pt-mitra-prodin-jembrana-dimulai-bupati-tamba-tekankan-prioritas-warga-jembrana
http://www.nusabali.com/berita/121762/rekrutmen-besar-besaran-pt-mitra-prodin-jembrana-dimulai-bupati-tamba-tekankan-prioritas-warga-jembrana
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Kecamatan Mendoyo, Jembrana, 

mulai buka. Hal tersebut 

disampaikan Bupati Tamba saat 

menggelar jumpa pers di Warung 

Ireng Kopi, Jalan Ngurah Rai, 

Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan 

Jembrana, Jembrana, Sabtu (7) 

sore. Jadi untuk rekrutmen ini, 

prioritas warga Jembrana," ujar 

Bupati Tamba didampingi Sekda 

Jembrana I Made Budiasa, dan 

Kepala Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja (PMPTSPTK) 

Jembrana Made Gede Budhiarta. 

307. 24 

July 

2022 

Gubernur Jambi Terima 

Penghargaan Paramakarya 

Tahun 2021. 

Positive Ragamnarasi.id , Gubernur Provinsi Jambi, Dr.H.Al 

Haris,S.Sos,M.H dianugerahi 

penghargaan Produktivitas 

Paramakarya Tahun 2021 dari 

Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia, tepatnya 

melalui Direktorat Jenderal 

Pembinan Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas. Gubernur Jambi 

dianugerahkan penghargaan 

Produktivitas Paramakarya Tahun 

2021 atas peran aktif dalam 

pembinaan dan supervisi bagi 

perusahaan untuk meningkatkan 

produktivitas kerja, yakni melalui 

OPD terkait, Dinas 

Ketenagakerjaan Provinsi Jambi 

serta OPD terkait lainnya.. Tahun 

2021 ini, ada 2 (dua) perusahaan 

di Provinsi Jambi yang 

memperoleh penghargaan 

peningkatan produktivitas: 

Rempeyek Ilham untuk kategori 

perusahaan kecil dan Cik Mia 

Songket untuk kategori 

perusahaan menengah. 

Menanggapi dianugerahkannya 

penghargaan ini, Gubernur Jambi 

Al-Haris menyatakan apresiasi 

atas capaian tersebut dan 

http://ragamnarasi.id/content/pemerintah/gubernur-jambi-terima-penghargaan-paramakarya-tahun-2021
http://ragamnarasi.id/content/pemerintah/gubernur-jambi-terima-penghargaan-paramakarya-tahun-2021
http://ragamnarasi.id/content/pemerintah/gubernur-jambi-terima-penghargaan-paramakarya-tahun-2021
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berharap agar semua perusahaan 

dan instansi bisa meningkatkan 

produktivitas kerja, karena 

peningkatan produktivitas kerja 

perusahaan-perusahaan dan 

semua instansi tentu akan 

berdampak pada peningkatan 

kinerja pembangunan Provinsi 

Jambi, artinya turut meningkatkan 

kemajuan dan daya saing daerah 

Provinis Jambi. 

308. 24 

July 

2022 

Forum G20 EWG Dorong 

Afirmasi Pekerjaan Layak 

bagi Penyandang 

Disabilitas 

Positive Kontan Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

Anwar Sanusi, menutup 

penyelenggaraan Forum G20 

Keempat Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan (4th 

Employment Working Group), 

secara virtual di Jakarta, Jumat 

(22/7) malam. "Intinya diskusi 

selama tiga hari, sangat 

konstruktif dan mereka saling 

memberi masukan agar G20 

menjadi forum negara-negara G20 

dan negara tamu tetap yang selalu 

diundang, menjadi forum 

bermanfaat bagaimana 

ketenagakerjaan kita bisa saling 

membagi pengalaman, 

pengetahuan untuk meningkatkan 

iklim ketenagakerjaan di masing-

masing negara," kata Anwar. 

Sebagai informasi, pertemuan 

G20 EWG Keempat pada 20-22 

Juli 2022 ini dihadiri oleh negara-

negara Anggota G20, undangan 

tetap negara pengamat G20, dan 

organisasi Internasional seperti 

International Labour Organization 

(ILO) dan Organization for 

Economic Co-operation and 

Development (OECD).. Annex I 

yaitu dokumen tambahan tentang 

output yang konkrit terkait isu 

pasar kerja inklusif dan afirmasi 

http://nasional.kontan.co.id/news/forum-g20-ewg-dorong-afirmasi-pekerjaan-layak-bagi-penyandang-disabilitas
http://nasional.kontan.co.id/news/forum-g20-ewg-dorong-afirmasi-pekerjaan-layak-bagi-penyandang-disabilitas
http://nasional.kontan.co.id/news/forum-g20-ewg-dorong-afirmasi-pekerjaan-layak-bagi-penyandang-disabilitas
http://nasional.kontan.co.id/news/forum-g20-ewg-dorong-afirmasi-pekerjaan-layak-bagi-penyandang-disabilitas
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pekerjaan yang layak bagi 

penyandang disabilitas. 

309. 24 

July 

2022 

Pertama di Indonesia, KEK 

Sanur Siap Wujudkan 

Peningkatan Kualitas 

Kesehatan dan Menjadi 

Destinasi Wisata 

Positive Klik Warta Dalam pengembangan KEK 

Kesehatan, Pemerintah sedang 

bersiap untuk membangun KEK 

Sanur yang berlokasi di Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, sebagai 

KEK Kesehatan pertama di 

Indonesia. KEK Sanur juga akan 

menjadi jawaban atas tantangan 

saat ini, dimana banyak penduduk 

Indonesia lebih memilih untuk 

mendapatkan perawatan medis 

ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Dengan disetujuinya 

usulan KEK Sanur diharapkan akan 

terjadi penghematan devisa dan 

peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan fasilitas 

kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. Di 

tahun 2030, diharapkan sekitar 

4% hingga 8% penduduk 

Indonesia yang sebelumnya 

berobat ke luar negeri menjadi 

berobat ke KEK Sanur dengan 

total pasien berada dalam kisaran 

123 ribu sampai dengan 240 ribu 

orang. 

310. 24 

July 

2022 

Astra Internasional Buka 

Lowongan Kerja Juli 2022, 

Cek Posisi dan Syaratnya! 

Neutral Okezone PT Astra Internasional Tbk 

membuka lowongan kerja terbaru 

Juli 2022. Di mana Astra membuka 

sejumlah posisi untuk karyawan 

baru. Dikutip dari akun resmi 

Instagram Kementerian 

Ketenagakerjaan @Kemnaker 

pada Sabtu (23/7/2022), 

lowongan ini untuk penempatan 

kerja di kantor Astra seluruh 

Indonesia. "PT Astra Internasional 

Tbk. 

http://www.klikwarta.com/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi
http://www.klikwarta.com/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi
http://www.klikwarta.com/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi
http://www.klikwarta.com/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi
http://www.klikwarta.com/pertama-di-indonesia-kek-sanur-siap-wujudkan-peningkatan-kualitas-kesehatan-dan-menjadi-destinasi
http://economy.okezone.com/read/2022/07/24/622/2635247/astra-internasional-buka-lowongan-kerja-juli-2022-cek-posisi-dan-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/07/24/622/2635247/astra-internasional-buka-lowongan-kerja-juli-2022-cek-posisi-dan-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/07/24/622/2635247/astra-internasional-buka-lowongan-kerja-juli-2022-cek-posisi-dan-syaratnya
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311. 24 

July 

2022 

Karut-Marut Perlindungan 

di Dunia Kerja, Indonesia 

Belum Ratifikasi ILO 190 

Neutral Matain.id Indonesia sebagai negara yang 

mendukung disahkannya Konvensi 

ILO (International Labour 

Organization) 190 hingga kini 

belum menunjukkan keseriusan 

untuk melakukan kajian apalagi 

untuk meratifikasinya. 

Pemerintah, lewat Kementerian 

Ketenagakerjaan yang berwenang 

dengan masalah ini menyatakan, 

saat ini Indonesia sudah memiliki 

peraturan yang melindungi 

pekerja yakni UU Ketenagakerjaan 

dan UU Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual (TPKS) yang baru saja 

disahkan. Riset terbaru 

Departemen Pendidikan Federasi 

Serikat Pekerja Metal Indonesia 

(FSPMI) pada 2020 menemukan 

sebanyak 56,1% kasus kekerasan 

berbasis gender berupa pelecehan 

seksual fisik dan 43,1% kasus 

pelecehan seksual nonfisik. Sejak 

disahkan sekitar 3 tahun lalu atau 

tepatnya pada 21 Juni 2019, 

hingga kini tercatat baru 18 

negara yang meratifikasi Konvensi 

ILO 190. 

312. 24 

July 

2022 

Karut-Marut Perlindungan 

di Dunia Kerja, Indonesia 

Belum Ratifikasi ILO 190 

Neutral Okezone Indonesia sebagai negara yang 

mendukung disahkannya Konvensi 

ILO (International Labour 

Organization) 190 hingga kini 

belum menunjukkan keseriusan 

untuk melakukan kajian apalagi 

untuk meratifikasinya. Sejak 

disahkan sekitar 3 tahun lalu atau 

tepatnya pada 21 Juni 2019, 

hingga kini tercatat baru 18 

negara yang meratifikasi Konvensi 

ILO 190. Pemerintah, lewat 

Kementerian Ketenagakerjaan 

yang berwenang dengan masalah 

ini menyatakan, saat ini Indonesia 

sudah memiliki peraturan yang 

melindungi pekerja yakni UU 

http://www.matain.id/article/10004/2022/0724/karut-marut-perlindungan-di-dunia-kerja-indonesia-belum-ratifikasi-ilo-190.html
http://www.matain.id/article/10004/2022/0724/karut-marut-perlindungan-di-dunia-kerja-indonesia-belum-ratifikasi-ilo-190.html
http://www.matain.id/article/10004/2022/0724/karut-marut-perlindungan-di-dunia-kerja-indonesia-belum-ratifikasi-ilo-190.html
http://nasional.okezone.com/read/2022/07/24/337/2635250/karut-marut-perlindungan-di-dunia-kerja-indonesia-belum-ratifikasi-ilo-190
http://nasional.okezone.com/read/2022/07/24/337/2635250/karut-marut-perlindungan-di-dunia-kerja-indonesia-belum-ratifikasi-ilo-190
http://nasional.okezone.com/read/2022/07/24/337/2635250/karut-marut-perlindungan-di-dunia-kerja-indonesia-belum-ratifikasi-ilo-190
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Ketenagakerjaan dan UU Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) 

yang baru saja disahkan. Riset 

terbaru Departemen Pendidikan 

Federasi Serikat Pekerja Metal 

Indonesia (FSPMI) pada 2020 

menemukan sebanyak 56,1% 

kasus kekerasan berbasis gender 

berupa pelecehan seksual fisik 

dan 43,1% kasus pelecehan 

seksual nonfisik. 

313. 24 

July 

2022 

Cek Info Loker Digital 

Analyst yang Dibuka Trans 

Media, Ini Syarat dan Cara 

Daftarnya - Semarangku 

Neutral Semarangku.com Berikut persyaratan dan cara 

daftar loker atau lowongan kerja 

Digital Analyst yang dibuka Trans 

Media Sosial. Cek info loker Trans 

Media Sosial dimana membuka 

lowongan kerja Digital Analyst. 

Berikut adalah persyaratan dan 

cara mendaftar loker atau 

lowongan kerja Digital Analyst di 

Trans Media Sosial:. Demikian 

persyaratan dan cara mendaftar 

loker atau lowongan kerja Digital 

Analyst di Trans Media.***. 

314. 24 

July 

2022 

BPVP Pangkep Tutup 

Pelatihan Kerja Sama Dunia 

Usaha dan Dunia Industri di 

Belawae Sidrap 

Positive Tribun News Makassar Dalam penutupan kegiatan ini 

juga dilakukan penandatangan 

perjanjian kerja sama antara BPVP 

Pangkep dengan PT Belawae 

Pratama Mandiri dan BUMDes 

Maju Bersama. Perwakilan PT 

Belawae Pratama Mandiri, 

Hariyadi menyampaikan terima 

kasih atas perhatian Kemnaker 

melalui BPVP Pangkep yang telah 

melaksanakan pelatihan di Desa 

Belawae. Ketua BUMDes Maju 

Bersama, Asbar juga 

menyampaikan rasa terima kasih 

kepada BPVP Pangkep karena 

mengalokasikan pelatihan bagi 

BUMDes Maju Bersama Desa 

Belawae. Balai Pelatihan Vokasi 

dan Produktifitas (BPVP) Pangkep 

resmi menutup pelatihan berbasis 

http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315088322/cek-info-loker-digital-analyst-yang-dibuka-trans-media-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315088322/cek-info-loker-digital-analyst-yang-dibuka-trans-media-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315088322/cek-info-loker-digital-analyst-yang-dibuka-trans-media-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315088322/cek-info-loker-digital-analyst-yang-dibuka-trans-media-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://makassar.tribunnews.com/2022/07/24/bpvp-pangkep-tutup-pelatihan-kerja-sama-dunia-usaha-dan-dunia-industri-di-belawae-sidrap
http://makassar.tribunnews.com/2022/07/24/bpvp-pangkep-tutup-pelatihan-kerja-sama-dunia-usaha-dan-dunia-industri-di-belawae-sidrap
http://makassar.tribunnews.com/2022/07/24/bpvp-pangkep-tutup-pelatihan-kerja-sama-dunia-usaha-dan-dunia-industri-di-belawae-sidrap
http://makassar.tribunnews.com/2022/07/24/bpvp-pangkep-tutup-pelatihan-kerja-sama-dunia-usaha-dan-dunia-industri-di-belawae-sidrap
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kompetensi kerja sama Dunia 

Usaha dan Dunia Industri di Desa 

Belawae, Kecamatan Pituriase, 

Kabupaten Sidrap, Sabtu 

(23/7/2022). 

315. 24 

July 

2022 

Wakil Menteri Tenaga 

Kerja RI Alfiansyah Noor 

Sambangi Industri Alsintan 

CV Citra Dragon 

Neutral Kabarmetro.id Wakil Menteri Tenaga Kerja RI, 

Alfiansyah Noor pada Rabu, 20 Juli 

2022 bersama Kepala BP2MI 

Pusat Benny Ramdhani 

didampingi Bupati Padang 

Pariaman Suhatri Bur beserta 

rombongan mengunjungi CV Citra 

Dragon, salah satunya di sumbar 

industri yang bergerak di bidang 

pertanian. "Dengan adanya 

kedatangan bapak wakil menteri 

tenaga kerja RI, Alfiansyah Noor 

putra asal Sumatra Barat ini, 

mudah-mudahan CV Citra Dragon 

kedepannya dapat lebih baik lagi, 

dan dapat menambah semangat 

dan motivasi kami dalam 

meningkatkan hasil produksi, dan 

juga dapat meningkatkan 

kesejahteraan seluruh 

karyawan/tenaga kerja CV Citra 

Dragon, tentu hasil yang baik dan 

memuaskan. Kunjungan tersebut 

terkait dengan perkembangan dan 

peningkatan produksi industri alat 

mesin Pertanian (Alsintan) yang di 

produksi oleh CV Citra 

Dragon,"ujar Riko Andri Agus 

direktur CV Citra Dragon saat 

dijumpai wartawan 

kabarmetro.id, di ruangan 

kerjanya, Sabtu (23/7/22). Ia 

mengatakan dulunya kami 

berharap agar hasil produksi CV 

Citra Dragon secara bertahap bisa 

masuk kedalam e-katalog hingga 

sampai ke tingkat Nasional, 

sehingga nantinya produk-produk 

http://kabarmetro.id/wakil-menteri-tenaga-kerja-ri-alfiansyah-noor-sambangi-industri-alsintan-cv-citra-dragon
http://kabarmetro.id/wakil-menteri-tenaga-kerja-ri-alfiansyah-noor-sambangi-industri-alsintan-cv-citra-dragon
http://kabarmetro.id/wakil-menteri-tenaga-kerja-ri-alfiansyah-noor-sambangi-industri-alsintan-cv-citra-dragon
http://kabarmetro.id/wakil-menteri-tenaga-kerja-ri-alfiansyah-noor-sambangi-industri-alsintan-cv-citra-dragon
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yang dihasilkan dapat bersaing 

dengan produk lainnya. 

316. 24 

July 

2022 

Menaker Ida Fauziyah 

Pastikan BSU 2022 Akan 

Cair, Ini Kriteria Penerima 

BLT BPJS Ketenagakerjaan 

Neutral Ayo Bandung Menaker Ida Fauziyah pastikan 

BSU akan cair, simak kriteria 

penerima BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022. Bagi yang 

masih ragu akan cairnya BLT BPJS 

ini, ada kabar baik bahwa Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) RI, 

Ida Fauziyah, sudah mengeluarkan 

pernyataan terbaru mengenai 

BSU. Belum adanya keterangan 

lebih lanjut dari media sosial 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) mengenai program 

BSU 2022, mengakibatkan para 

pekerja terus bertanya-tanya 

apakah program yang juga dikenal 

sebagai BLT BPJS Ketenagakerjaan 

ini benar-benar akan cair. 

Meskipun Kemnaker pernah 

menyatakan bahwa sedang 

melakukan penyusunan regulasi 

BSU 2022, para pekerja tetap 

meragukan hal itu karena hingga 

beberapa bulan masih belum ada 

update mengenai regulasi 

tersebut. 

317. 24 

July 

2022 

Keua MPR RI Bamsoe 

Dorong Bisnis Penjualan 

Langsung Bangkikan 

Perekonomian Nasional 

Neutral Mpr Ri Bahkan secara global, pandemi 

menjadi salah satu pemicu 

banyaknya negara mengalami 

krisis ekonomi berkepanjangan, 

dimana 60 negara terancam 

menjadi negara 'bangkrut'," ujar 

Bamsoet saat membuka Asosiasi 

Penjualan Langsung Indonesia 

(APLI) Exhibition, di Jakarta, 

Minggu (24/7/22). Ketua MPR RI 

Bambang Soesatyo sekaligus 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar 

menuturkan bisnis penjualan 

langsung memiliki kemampuan 

menampung ribuan pelaku bisnis, 

termasuk para korban pemutusan 

http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013959353/menaker-ida-fauziyah-pastikan-bsu-2022-akan-cair-ini-kriteria-penerima-blt-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013959353/menaker-ida-fauziyah-pastikan-bsu-2022-akan-cair-ini-kriteria-penerima-blt-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013959353/menaker-ida-fauziyah-pastikan-bsu-2022-akan-cair-ini-kriteria-penerima-blt-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013959353/menaker-ida-fauziyah-pastikan-bsu-2022-akan-cair-ini-kriteria-penerima-blt-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.mpr.go.id/berita/Ketua-MPR-RI-Bamsoet-Dorong-Bisnis-Penjualan-Langsung-Bangkitkan-Perekonomian-Nasional
http://www.mpr.go.id/berita/Ketua-MPR-RI-Bamsoet-Dorong-Bisnis-Penjualan-Langsung-Bangkitkan-Perekonomian-Nasional
http://www.mpr.go.id/berita/Ketua-MPR-RI-Bamsoet-Dorong-Bisnis-Penjualan-Langsung-Bangkitkan-Perekonomian-Nasional
http://www.mpr.go.id/berita/Ketua-MPR-RI-Bamsoet-Dorong-Bisnis-Penjualan-Langsung-Bangkitkan-Perekonomian-Nasional
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hubungan kerja (PHK) yang 

meningkat cukup signifikan 

sebagai dampak pandemi Covid-

19. Bisnis penjualan langsung 

memberikan peluang bagi mereka 

untuk bangkit dan menjalankan 

bisnis, serta membangun 

kemandirian ekonomi. Ketua DPR 

RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi 

III DPR RI bidang Hukum, HAM, 

dan Keamanan ini menjelaskan, 

keberadaan APLI sebagai 

organisasi yang mewadahi 

berbagai perusahaan yang 

bergerak di bidang penjualan 

langsung, memiliki peran penting 

dan strategis dalam 

perekonomian nasional. 

318. 24 

July 

2022 

Menaker Ingin Indonesia 

Maju Tanpa Pekerja Anak | 

Batamnews.co.id 

Neutral Batamnews.com Jakarta- Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah ingin ke 

depan Indonesia maju tanpa 

adanya pekerja anak. "Di Hari 

Anak Nasional ini, saya ingin 

kembali mengajak untuk 

memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker 

dalam rangka memperingati Hari 

Anak Nasional 2022 pada Sabtu 

(23/7/2022) di Jakarta. Menaker 

menyayangkan masih ada orang 

tua yang dengan dalih ekonomi 

kemudian memaksa anaknya 

terlibat dalam bentuk-bentuk 

pekerjaan, bahkan dalam sebuah 

pekerjaan yang membahayakan 

keselamatan, kesehatan, dan 

tumbuh kembangnya. Ketiga, 

pada 2008 s.d. 2020, Kemenaker 

http://www.batamnews.co.id/berita-91062-menaker-ingin-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak.html
http://www.batamnews.co.id/berita-91062-menaker-ingin-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak.html
http://www.batamnews.co.id/berita-91062-menaker-ingin-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak.html
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telah melaksanakan Program 

Pengurangan Pekerja Anak dan 

telah berhasil menarik pekerja 

anak dari tempat kerja sebanyak 

143. 456 anak. 

319. 24 

July 

2022 

Indonesia-Malaysia terus 

komunikasi cari jalan keluar 

penempatan PMI 

Positive Beritabaru.news Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

memastikan pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas dan mencari jalan 

keluar atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia. Hal 

ini, kata dia, menyusul keputusan 

pemerintah Indonesia 

menghentikan sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022, yang 

disebabkan pelanggaran MoU 

tenaga kerja oleh Malaysia. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," tegas Fadjar 

dalam siaran pers KSP, di Jakarta, 

Minggu. Fadjar menjelaskan, MoU 

antara Pemerintah RI dan 

Malaysia tentang Penempatan 

dan Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. 

320. 24 

July 

2022 

Indonesia-Malaysia terus 

komunikasi cari jalan keluar 

penempatan PMI 

Positive Antara Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

memastikan pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas dan mencari jalan 

keluar atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia. Hal 

http://beritabaru.news/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi-130064.html
http://beritabaru.news/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi-130064.html
http://beritabaru.news/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi-130064.html
http://www.antaranews.com/berita/3015321/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi
http://www.antaranews.com/berita/3015321/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi
http://www.antaranews.com/berita/3015321/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi
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ini, kata dia, menyusul keputusan 

pemerintah Indonesia 

menghentikan sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022, yang 

disebabkan pelanggaran MoU 

tenaga kerja oleh Malaysia. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," tegas Fadjar 

dalam siaran pers KSP, di Jakarta, 

Minggu. Fadjar menjelaskan, MoU 

antara Pemerintah RI dan 

Malaysia tentang Penempatan 

dan Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. 

321. 24 

July 

2022 

Indonesia-Malaysia terus 

komunikasi cari jalan keluar 

penempatan PMI 

Positive Newsexplorer.net Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

memastikan pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas dan mencari jalan 

keluar atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia. Hal 

ini, kata dia, menyusul keputusan 

pemerintah Indonesia 

menghentikan sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022, yang 

disebabkan pelanggaran MoU 

tenaga kerja oleh Malaysia. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," tegas Fadjar 

dalam siaran pers KSP, di Jakarta, 

Minggu. Fadjar menjelaskan, MoU 

antara Pemerintah RI dan 

Malaysia tentang Penempatan 

http://newsexplorer.net/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi-s2647031.html
http://newsexplorer.net/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi-s2647031.html
http://newsexplorer.net/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi-s2647031.html
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dan Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. 

322. 24 

July 

2022 

Menaker Ingin Indonesia 

Maju Tanpa Pekerja Anak - 

Aira Transport 

Neutral Aira Transport Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah ingin ke 

depan Indonesia maju tanpa 

adanya pekerja anak. "Di Hari 

Anak Nasional ini, saya ingin 

kembali mengajak untuk 

memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker 

dalam rangka memperingati Hari 

Anak Nasional 2022 pada Sabtu 

(23/7) di Jakarta. Menaker 

menyayangkan masih ada orang 

tua yang dengan dalih ekonomi 

kemudian memaksa anaknya 

terlibat dalam bentuk-bentuk 

pekerjaan, bahkan dalam sebuah 

pekerjaan yang membahayakan 

keselamatan, kesehatan, dan 

tumbuh kembangnya. Ketiga, 

pada 2008 s.d. 2020, Kemenaker 

telah melaksanakan Program 

Pengurangan Pekerja Anak dan 

telah berhasil menarik pekerja 

anak dari tempat kerja sebanyak 

143. 456 anak. 

323. 24 

July 

2022 

Menaker Ingin Indonesia 

Maju Tanpa Pekerja Anak 

Neutral En.badaksatu.com Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah ingin ke 

depan Indonesia maju tanpa 

adanya pekerja anak. "Di Hari 

Anak Nasional ini, saya ingin 

kembali mengajak untuk 

http://airatransport.com/169783/menaker-ingin-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
http://airatransport.com/169783/menaker-ingin-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
http://airatransport.com/169783/menaker-ingin-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
http://en.badaksatu.com/uang/108789/menaker-ingin-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak.html
http://en.badaksatu.com/uang/108789/menaker-ingin-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak.html
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memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker 

dalam rangka memperingati Hari 

Anak Nasional 2022 pada Sabtu 

(23/7) di Jakarta. Menaker 

menyayangkan masih ada orang 

tua yang dengan dalih ekonomi 

kemudian memaksa anaknya 

terlibat dalam bentuk-bentuk 

pekerjaan, bahkan dalam sebuah 

pekerjaan yang membahayakan 

keselamatan, kesehatan, dan 

tumbuh kembangnya. Ketiga, 

pada 2008 s.d. 2020, Kemenaker 

telah melaksanakan Program 

Pengurangan Pekerja Anak dan 

telah berhasil menarik pekerja 

anak dari tempat kerja sebanyak 

143. 456 anak. 

324. 24 

July 

2022 

KSP dorong penyelesaian 

penempatan PMI di 

Malaysia 

Neutral Beritabaru.news Atas dasar itu, kata Fadjar, KSP 

mendorong penyelesaian masalah 

penempatan PMI di Malaysia 

secepatnya karena akan 

menguatkan aspek perlindungan 

dan meningkatkan peluang calon 

PMI untuk bekerja. - Kantor Staf 

Presiden mendorong 

penyelesaian penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia secara cepat karena 

keberadaan PMI signifikan bagi 

perekonomian. Fadjar Dwi 

Wisnuwardhani menyebutkan 

Malaysia termasuk negara yang 

terpenting dalam penempatan 

PMI. Sebanyak 1,6 juta PMI 

prosedural di Malaysia yang 

bekerja di sektor perkebunan, 

http://beritabaru.news/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia-130078.html
http://beritabaru.news/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia-130078.html
http://beritabaru.news/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia-130078.html
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pabrik, dan domestik, yakni 

sebagai pekerja rumah tangga 

(PRT). 

325. 24 

July 

2022 

KSP dorong penyelesaian 

penempatan PMI di 

Malaysia 

Neutral Berandarakyat.com Atas dasar itu, kata Fadjar, KSP 

mendorong penyelesaian masalah 

penempatan PMI di Malaysia 

secepatnya karena akan 

menguatkan aspek perlindungan 

dan meningkatkan peluang calon 

PMI untuk bekerja. - Kantor Staf 

Presiden mendorong 

penyelesaian penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia secara cepat karena 

keberadaan PMI signifikan bagi 

perekonomian. Fadjar Dwi 

Wisnuwardhani menyebutkan 

Malaysia termasuk negara yang 

terpenting dalam penempatan 

PMI. Sebanyak 1,6 juta PMI 

prosedural di Malaysia yang 

bekerja di sektor perkebunan, 

pabrik, dan domestik, yakni 

sebagai pekerja rumah tangga 

(PRT). 

326. 24 

July 

2022 

KSP dorong penyelesaian 

penempatan PMI di 

Malaysia 

Neutral Beritamu.co.id Atas dasar itu, kata Fadjar, KSP 

mendorong penyelesaian masalah 

penempatan PMI di Malaysia 

secepatnya karena akan 

menguatkan aspek perlindungan 

dan meningkatkan peluang calon 

PMI untuk bekerja. Kantor Staf 

Presiden mendorong 

penyelesaian penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia secara cepat karena 

keberadaan PMI signifikan bagi 

perekonomian. Fadjar Dwi 

Wisnuwardhani menyebutkan 

Malaysia termasuk negara yang 

terpenting dalam penempatan 

PMI. Sebanyak 1,6 juta PMI 

prosedural di Malaysia yang 

bekerja di sektor perkebunan, 

http://berandarakyat.com/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://berandarakyat.com/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://berandarakyat.com/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://beritamu.co.id/2022/07/24/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia/154354
http://beritamu.co.id/2022/07/24/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia/154354
http://beritamu.co.id/2022/07/24/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia/154354
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pabrik, dan domestik, yakni 

sebagai pekerja rumah tangga 

(PRT). 

327. 24 

July 

2022 

KSP dorong penyelesaian 

penempatan PMI di 

Malaysia 

Neutral Antara Atas dasar itu, kata Fadjar, KSP 

mendorong penyelesaian masalah 

penempatan PMI di Malaysia 

secepatnya karena akan 

menguatkan aspek perlindungan 

dan meningkatkan peluang calon 

PMI untuk bekerja. - Kantor Staf 

Presiden mendorong 

penyelesaian penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia secara cepat karena 

keberadaan PMI signifikan bagi 

perekonomian. Fadjar Dwi 

Wisnuwardhani menyebutkan 

Malaysia termasuk negara yang 

terpenting dalam penempatan 

PMI. Sebanyak 1,6 juta PMI 

prosedural di Malaysia yang 

bekerja di sektor perkebunan, 

pabrik, dan domestik, yakni 

sebagai pekerja rumah tangga 

(PRT). 

328. 24 

July 

2022 

Terus Bahas Jalan Keluar 

Dilakukan Pemerintah 

Terkait Penempatan PMI di 

Malaysia | Pilar.ID 

Positive Pilar Terus melakukan komunikasi 

untuk membahas dan mencari 

jalan keluar atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia diakui 

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani dalam 

memastikan pemerintah 

Indonesia dan Malaysia. Hal ini, 

diakuinya menyusul keputusan 

pemerintah Indonesia 

menghentikan sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022, yang 

disebabkan pelanggaran MoU 

tenaga kerja oleh Malaysia. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

http://www.antaranews.com/berita/3015337/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.antaranews.com/berita/3015337/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.antaranews.com/berita/3015337/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.pilar.id/terus-bahas-jalan-keluar-dilakukan-pemerintah-terkait-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.pilar.id/terus-bahas-jalan-keluar-dilakukan-pemerintah-terkait-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.pilar.id/terus-bahas-jalan-keluar-dilakukan-pemerintah-terkait-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.pilar.id/terus-bahas-jalan-keluar-dilakukan-pemerintah-terkait-penempatan-pmi-di-malaysia
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Menteri Malaysia," kata Fadjar 

dalam siaran pers KSP, di Jakarta, 

Minggu (24/7/2022). Dijelaskan, 

MoU antara Pemerintah RI dan 

Malaysia tentang Penempatan 

dan Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. 

329. 24 

July 

2022 

KSP dorong penyelesaian 

penempatan PMI di 

Malaysia 

Neutral Newsexplorer.net Atas dasar itu, kata Fadjar, KSP 

mendorong penyelesaian masalah 

penempatan PMI di Malaysia 

secepatnya karena akan 

menguatkan aspek perlindungan 

dan meningkatkan peluang calon 

PMI untuk bekerja. Kantor Staf 

Presiden mendorong 

penyelesaian penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia secara cepat karena 

keberadaan PMI signifikan bagi 

perekonomian. Fadjar Dwi 

Wisnuwardhani menyebutkan 

Malaysia termasuk negara yang 

terpenting dalam penempatan 

PMI. Sebanyak 1,6 juta PMI 

prosedural di Malaysia yang 

bekerja di sektor perkebunan, 

pabrik, dan domestik, yakni 

sebagai pekerja rumah tangga 

(PRT). 

330. 24 

July 

2022 

KSP: RI dan Malaysia Cari 

Solusi soal Moratorium 

Pengiriman TKI 

Neutral Bisnis Indonesia Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

memastikan, Pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas dan mencari jalan 

keluar atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia. 

Fadjar mengatakan hal tersebut 

dilakukan menyusul keputusan 

http://newsexplorer.net/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia-s2647152.html
http://newsexplorer.net/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia-s2647152.html
http://newsexplorer.net/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia-s2647152.html
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220724/12/1558481/ksp-ri-dan-malaysia-cari-solusi-soal-moratorium-pengiriman-tki
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220724/12/1558481/ksp-ri-dan-malaysia-cari-solusi-soal-moratorium-pengiriman-tki
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220724/12/1558481/ksp-ri-dan-malaysia-cari-solusi-soal-moratorium-pengiriman-tki
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pemerintah Indonesia terkait 

penghentian sementara 

penempatan PMI atau tenaga 

kerja indoensia (TKI) ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022 lalu. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," kata Fadjar, di 

Jakarta, Minggu (24/7/2022). 

Sebagai informasi, MoU antara 

Pemerintah RI dan Malaysia 

tentang Penempatan dan 

Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. 

331. 24 

July 

2022 

KSP dorong penyelesaian 

penempatan PMI di 

Malaysia - JogoBoyo 

#JagaNKRI 

Neutral Jogoboyo.com Atas dasar itu, kata Fadjar, KSP 

mendorong penyelesaian masalah 

penempatan PMI di Malaysia 

secepatnya karena akan 

menguatkan aspek perlindungan 

dan meningkatkan peluang calon 

PMI untuk bekerja. - Kantor Staf 

Presiden mendorong 

penyelesaian penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia secara cepat karena 

keberadaan PMI signifikan bagi 

perekonomian. Fadjar Dwi 

Wisnuwardhani menyebutkan 

Malaysia termasuk negara yang 

terpenting dalam penempatan 

PMI. Sebanyak 1,6 juta PMI 

prosedural di Malaysia yang 

bekerja di sektor perkebunan, 

pabrik, dan domestik, yakni 

sebagai pekerja rumah tangga 

(PRT). 

332. 24 

July 

2022 

Indonesia Akan Kirim Lagi 

Pekerja Migran ke Malaysia 

Neutral Tempo.co Pengiriman Pekerja Migran 

Indonesia atau PMI ke Malaysia 

yang disetop sejak 13 Juli akan 

http://www.jogoboyo.com/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.jogoboyo.com/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.jogoboyo.com/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.jogoboyo.com/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://nasional.tempo.co/read/1615284/indonesia-akan-kirim-lagi-pekerja-migran-ke-malaysia
http://nasional.tempo.co/read/1615284/indonesia-akan-kirim-lagi-pekerja-migran-ke-malaysia
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kembali dibuka. Pembukaan 

dilakukan setelah adanya 

pernyataan sikap terbaru dari 

Perdana Menteri Malaysia Ismail 

Sabri Yaakob. Tenaga Ahli Kantor 

Staf Presiden Fadjar Dwi 

Wisnuwardhani meyakini 

Malaysia punya itikad untuk 

menghormati kerja sama yang 

sebelumnya dilanggar dan jadi 

penyebab pengiriman dihentikan. 

"Hal itu ditunjukkan dengan sikap 

Perdana Menteri Malaysia, yang 

telah memerintahkan 

Kementerian Dalam Negeri dan 

Kementerian Sumber Manusia, 

untuk menyelesaikan persoalan 

penempatan PMI di Malaysia," 

kata dia dalam keterangan 

tertulis, Minggu, 24 Juli 2022. 

333. 24 

July 

2022 

KSP mendorong 

penyelesaian masalah 

penempatan PMI di 

Malaysia 

Negative Berandarakyat.com Atas dasar itu, kata Fadjar, KSP 

mendorong penyelesaian masalah 

penempatan PMI di Malaysia 

secepatnya karena akan 

menguatkan aspek perlindungan 

dan meningkatkan peluang calon 

PMI untuk bekerja. Kantor Staf 

Presiden mendorong 

penyelesaian masalah 

penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia 

secara cepat karena keberadaan 

PMI signifikan bagi perekonomian. 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

menyebutkan Malaysia termasuk 

negara yang terpenting dalam 

penempatan PMI. Sebanyak 1,6 

juta PMI prosedural di Malaysia 

yang bekerja di sektor 

perkebunan, pabrik, dan 

domestik, yakni sebagai pekerja 

rumah tangga (PRT). 

http://berandarakyat.com/ksp-mendorong-penyelesaian-masalah-penempatan-pmi-di-malaysia
http://berandarakyat.com/ksp-mendorong-penyelesaian-masalah-penempatan-pmi-di-malaysia
http://berandarakyat.com/ksp-mendorong-penyelesaian-masalah-penempatan-pmi-di-malaysia
http://berandarakyat.com/ksp-mendorong-penyelesaian-masalah-penempatan-pmi-di-malaysia
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334. 24 

July 

2022 

Indonesia dan Malaysia 

terus berkomunikasi cari 

solusi penempatan PMI 

Neutral Berandarakyat.com Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

memastikan pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas dan mencari jalan 

keluar atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia. Hal 

ini, kata dia, menyusul keputusan 

pemerintah Indonesia 

menghentikan sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022, yang 

disebabkan pelanggaran MoU 

tenaga kerja oleh Malaysia. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," tegas Fadjar 

dalam siaran pers KSP, di Jakarta, 

Minggu. Fadjar menjelaskan MoU 

antara Pemerintah RI dan 

Malaysia tentang Penempatan 

dan Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. 

335. 24 

July 

2022 

Indonesia dan Malaysia 

terus berkomunikasi cari 

solusi penempatan PMI 

Neutral Antara Sulsel Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

memastikan pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas dan mencari jalan 

keluar atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia. Hal 

ini, kata dia, menyusul keputusan 

pemerintah Indonesia 

menghentikan sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022, yang 

disebabkan pelanggaran MoU 

http://berandarakyat.com/indonesia-dan-malaysia-terus-berkomunikasi-cari-solusi-penempatan-pmi
http://berandarakyat.com/indonesia-dan-malaysia-terus-berkomunikasi-cari-solusi-penempatan-pmi
http://berandarakyat.com/indonesia-dan-malaysia-terus-berkomunikasi-cari-solusi-penempatan-pmi
http://makassar.antaranews.com/berita/410325/indonesia-dan-malaysia-terus-berkomunikasi-cari-solusi-penempatan-pmi
http://makassar.antaranews.com/berita/410325/indonesia-dan-malaysia-terus-berkomunikasi-cari-solusi-penempatan-pmi
http://makassar.antaranews.com/berita/410325/indonesia-dan-malaysia-terus-berkomunikasi-cari-solusi-penempatan-pmi
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tenaga kerja oleh Malaysia. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," tegas Fadjar 

dalam siaran pers KSP, di Jakarta, 

Minggu. Fadjar menjelaskan MoU 

antara Pemerintah RI dan 

Malaysia tentang Penempatan 

dan Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. 

336. 24 

July 

2022 

Soal penempatan TKI, 

Indonesia-Malaysia 

rembukan 

Neutral Antara Yogya Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

memastikan Pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

berkomunikasi membahas dan 

mencari jalan keluar atas 

persoalan penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia. Hal ini, menyusul 

keputusan Pemerintah Indonesia 

menghentikan sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022, yang 

disebabkan pelanggaran MoU 

tenaga kerja oleh Malaysia. 

Pelanggaran ini mencederai 

iktikad baik pemimpin kedua 

negara, yakni Presiden RI dan 

Perdana Menteri Malaysia," tegas 

Fadjar dalam siaran pers KSP, di 

Jakarta, Minggu. MoU antara 

Pemerintah RI dan Malaysia 

tentang Penempatan dan 

Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. 

http://jogja.antaranews.com/berita/568545/soal-penempatan-tki-indonesia-malaysia-rembukan-terus
http://jogja.antaranews.com/berita/568545/soal-penempatan-tki-indonesia-malaysia-rembukan-terus
http://jogja.antaranews.com/berita/568545/soal-penempatan-tki-indonesia-malaysia-rembukan-terus
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337. 24 

July 

2022 

KSP mendorong 

penyelesaian masalah 

penempatan PMI di 

Malaysia 

Negative Antara Sulsel Atas dasar itu, kata Fadjar, KSP 

mendorong penyelesaian masalah 

penempatan PMI di Malaysia 

secepatnya karena akan 

menguatkan aspek perlindungan 

dan meningkatkan peluang calon 

PMI untuk bekerja. Com dengan 

judul: KSP dorong penyelesaian 

penempatan PMI di Malaysia. 

Kantor Staf Presiden mendorong 

penyelesaian masalah 

penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia 

secara cepat karena keberadaan 

PMI signifikan bagi perekonomian. 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

menyebutkan Malaysia termasuk 

negara yang terpenting dalam 

penempatan PMI. 

338. 24 

July 

2022 

Gubernur Jambi H.Alharis 

Kolaborasi Perusahaan 

Tingkatkan Skill Tenaga 

Kerja Jambi 

Positive Jambioce Gubernur Jambi 

Dr.H.Alharis,S.Sos,MH, 

menyempatkan diri secara 

langsung menutup Pemagangan 

Dalam Negeri 2021 serta 

menyerahkan penghargaan 

bidang ketenagakerjaan kepada 

perusahaan dan penyerahan 

santunan kepada ahli waris 

tenaga kerja yang mengalami 

kecelakaan berlangsung di 

Disnakertrans Provinsi Jambi, 

Kamis (29/7/21). Gubernur Jambi 

H.Alharis berharap perusahaan-

perusahaan di Jambi terus 

meningkatkan pemagangan dan 

pelatihan tenaga kerja secara 

berkelanjutan agar daya serap 

perusahaan terhadap tenaga kerja 

lokal Provinsi Jambi semakin tinggi 

yang berdampak pada 

peningkatan perekonomian dan 

kemajuan Provinsi Jambi,"Saya 

mengapresiasi perusahaan yang 

telah membantu pemerintah 

dalam mengatasi permasalah 

http://makassar.antaranews.com/berita/410321/ksp-mendorong-penyelesaian-masalah-penempatan-pmi-di-malaysia
http://makassar.antaranews.com/berita/410321/ksp-mendorong-penyelesaian-masalah-penempatan-pmi-di-malaysia
http://makassar.antaranews.com/berita/410321/ksp-mendorong-penyelesaian-masalah-penempatan-pmi-di-malaysia
http://makassar.antaranews.com/berita/410321/ksp-mendorong-penyelesaian-masalah-penempatan-pmi-di-malaysia
http://jambioce.com/gubernur-jambi-halharis-kolaborasi-perusahaan-tingkatkan-skill-tenaga-kerja-jambi
http://jambioce.com/gubernur-jambi-halharis-kolaborasi-perusahaan-tingkatkan-skill-tenaga-kerja-jambi
http://jambioce.com/gubernur-jambi-halharis-kolaborasi-perusahaan-tingkatkan-skill-tenaga-kerja-jambi
http://jambioce.com/gubernur-jambi-halharis-kolaborasi-perusahaan-tingkatkan-skill-tenaga-kerja-jambi
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ketenagakerjaan melalui kegiatan 

pemagangan di perusahaan, 

mengapresiasi perusahaan yang 

berdayakan disabilitas karena 

kecelakaan kerja maupun karena 

bawaan sejak lahir," ungkap 

Gubernur Jambi. Gubernur Jambi 

H.Alharis mengucapkan selamat 

kepada perusahaan yang telah 

memperoleh penghargaan dari 

Menteri Ketenagakerjaan RI 

berupa Nihil Kecelakaan Kerja, 

dan perusahaan yang menerapkan 

perlindungan pekerja yang 

tepapar HIV-AIDS di tempat kerja. 

"Pemagangan jadi upaya 

kolaboratif pemerintah dengan 

dunia usaha yang tentunya 

membutuhkan tenaga kerja yang 

bisa mewujudkan produktivitas 

perusahaan," ungkap Gubernur 

Jambi. 

339. 24 

July 

2022 

KSP Dorong Penyelesaian 

Penempatan PMI di 

Malaysia 

Neutral Republika Atas dasar itu, kata Fadjar, KSP 

mendorong penyelesaian masalah 

penempatan PMI di Malaysia 

secepatnya karena akan 

menguatkan aspek perlindungan 

dan meningkatkan peluang calon 

PMI untuk bekerja. Kantor Staf 

Presiden mendorong 

penyelesaian penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia secara cepat karena 

keberadaan PMI signifikan bagi 

perekonomian. Apalagi, Malaysia 

termasuk negara yang terpenting 

dalam penempatan PMI. Fadjar 

menyebutkan, sebanyak 1,6 juta 

PMI prosedural di Malaysia yang 

bekerja di sektor perkebunan, 

pabrik, dan domestik, yakni 

sebagai pekerja rumah tangga 

(PRT). 

http://republika.co.id/berita/rfibgf428/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://republika.co.id/berita/rfibgf428/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://republika.co.id/berita/rfibgf428/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
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340. 24 

July 

2022 

KSP Dorong Penyelesaian 

Penempatan PMI di 

Malaysia - Miliarder.Co.id 

Neutral Miliarder.co.id Jakarta: Kantor Staf Presiden (KSP) 

mendorong penyelesaian 

penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia 

secara cepat. Atas dasar itu, kata 

Fadjar, KSP mendorong 

penyelesaian masalah 

penempatan PMI di Malaysia 

secepatnya. Fadjar menyebutkan 

Malaysia termasuk negara yang 

terpenting dalam penempatan 

PMI. Sebanyak 1,6 juta PMI 

prosedural di Malaysia yang 

bekerja di sektor perkebunan, 

pabrik, dan domestik, yakni 

sebagai pekerja rumah tangga 

(PRT). 

341. 24 

July 

2022 

KSP Dorong Penyelesaian 

Penempatan PMI di 

Malaysia 

Neutral Medcom.id Kantor Staf Presiden (KSP) 

mendorong penyelesaian 

penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia 

secara cepat. Fadjar menyebutkan 

Malaysia termasuk negara yang 

terpenting dalam penempatan 

PMI. Sebanyak 1,6 juta PMI 

prosedural di Malaysia yang 

bekerja di sektor perkebunan, 

pabrik, dan domestik, yakni 

sebagai pekerja rumah tangga 

(PRT). Berdasarkan data Bank 

Indonesia (BI) menyebutkan 

jumlah kiriman uang PMI dari 

Malaysia sebelum pandemi 

berkisar USD3 miliar atau setara 

Rp40 triliun per tahun. 

342. 24 

July 

2022 

KSP Dorong Penyelesaian 

Penempatan PMI di 

Malaysia - Rakyat62.id 

Neutral Rakyat62.id Jakarta: Kantor Staf Presiden (KSP) 

mendorong penyelesaian 

penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia 

secara cepat. Atas dasar itu, kata 

Fadjar, KSP mendorong 

penyelesaian masalah 

penempatan PMI di Malaysia 

secepatnya. Fadjar menyebutkan 

http://miliarder.co.id/ekonomi/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://miliarder.co.id/ekonomi/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://miliarder.co.id/ekonomi/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.medcom.id/nasional/politik/8koZm9lb-ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.medcom.id/nasional/politik/8koZm9lb-ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.medcom.id/nasional/politik/8koZm9lb-ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://rakyat62.id/ekonomi/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://rakyat62.id/ekonomi/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://rakyat62.id/ekonomi/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
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Malaysia termasuk negara yang 

terpenting dalam penempatan 

PMI. Sebanyak 1,6 juta PMI 

prosedural di Malaysia yang 

bekerja di sektor perkebunan, 

pabrik, dan domestik, yakni 

sebagai pekerja rumah tangga 

(PRT). 

343. 24 

July 

2022 

Indonesia dan Malaysia 

Masih Cari Solusi Soal 

Penempatan PMI 

Neutral Voi Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

menjelaskan, Indonesia dan 

Malaysia terus melakukan 

komunikasi untuk mencari jalan 

keluar persoalan penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia. Hal ini, kata dia, 

menyusul keputusan pemerintah 

Indonesia terkait penghentian 

sementara penempatan PMI ke 

Malaysia sejak 13 Juli 2022 lalu. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," tegas Fadjar, 

di Jakarta, Minggu 24 Juli. Sebagai 

informasi, MoU antara 

Pemerintah RI dan Malaysia 

tentang Penempatan dan 

Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. 

344. 24 

July 

2022 

KSP Dorong Penyelesaian 

Penempatan PMI di 

Malaysia 

Neutral Harian Aceh Atas dasar itu, kata Fadjar, KSP 

mendorong penyelesaian 

masalahdi Malaysia secepatnya 

karena akan menguatkan aspek 

perlindungan dan meningkatkan 

peluang calon PMI untuk bekerja. 

Kantor Staf Presiden mendorong 

penyelesaian penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia secara cepat karena 

http://voi.id/berita/193687/indonesia-dan-malaysia-masih-cari-solusi-soal-penempatan-pmi
http://voi.id/berita/193687/indonesia-dan-malaysia-masih-cari-solusi-soal-penempatan-pmi
http://voi.id/berita/193687/indonesia-dan-malaysia-masih-cari-solusi-soal-penempatan-pmi
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/24/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/24/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/24/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
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keberadaan PMI signifikan bagi 

perekonomian. Apalagi, Malaysia 

termasuk negara yang terpenting 

dalam penempatan PMI. Fadjar 

menyebutkan, sebanyak 1,6 juta 

PMI prosedural di Malaysia yang 

bekerja di sektor perkebunan, 

pabrik, dan domestik, yakni 

sebagai pekerja rumah tangga 

(PRT). 

345. 24 

July 

2022 

KSP Dorong Penyelesaian 

Penempatan PMI di 

Malaysia 

Neutral Lintas Sulawesi Atas dasar itu, kata Fadjar, KSP 

mendorong penyelesaian masalah 

penempatan PMI di Malaysia 

secepatnya karena akan 

menguatkan aspek perlindungan 

dan meningkatkan peluang calon 

PMI untuk bekerja. Fadjar 

menyebutkan, Malaysia termasuk 

negara yang terpenting dalam 

penempatan PMI. 

Lintassulawesi.com, JAKARTA- 

Kantor Staf Presiden mendorong 

penyelesaian penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia secara cepat karena 

keberadaan PMI signifikan bagi 

perekonomian. Apalagi, Malaysia 

termasuk negara yang terpenting 

dalam penempatan PMI. 

346. 24 

July 

2022 

Menaker Ingin Indonesia 

Maju Tanpa Pekerja Anak 

Neutral Merdeka Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah ingin ke 

depan Indonesia maju tanpa 

adanya pekerja anak. "Di Hari 

Anak Nasional ini, saya ingin 

kembali mengajak untuk 

memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker 

http://lintassulawesi.com/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://lintassulawesi.com/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://lintassulawesi.com/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.merdeka.com/uang/menaker-ingin-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak.html
http://www.merdeka.com/uang/menaker-ingin-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak.html
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dalam rangka memperingati Hari 

Anak Nasional 2022 pada Sabtu 

(23/7) di Jakarta. Menaker 

menyayangkan masih ada orang 

tua yang dengan dalih ekonomi 

kemudian memaksa anaknya 

terlibat dalam bentuk-bentuk 

pekerjaan, bahkan dalam sebuah 

pekerjaan yang membahayakan 

keselamatan, kesehatan, dan 

tumbuh kembangnya. Ketiga, 

pada 2008 s.d. 2020, Kemenaker 

telah melaksanakan Program 

Pengurangan Pekerja Anak dan 

telah berhasil menarik pekerja 

anak dari tempat kerja sebanyak 

143. 456 anak. 

347. 24 

July 

2022 

Indonesia-Malaysia terus 

komunikasi cari jalan keluar 

persoalan penempatan PMI 

Negative Antara Sumut Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

memastikan pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas dan mencari jalan 

keluar atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia. Hal 

ini, kata dia, menyusul keputusan 

pemerintah Indonesia 

menghentikan sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022, yang 

disebabkan pelanggaran MoU 

tenaga kerja oleh Malaysia. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," tegas Fadjar 

dalam siaran pers KSP, di Jakarta, 

Minggu. Fadjar menjelaskan, MoU 

antara Pemerintah RI dan 

Malaysia tentang Penempatan 

dan Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

http://kl.antaranews.com/berita/10881/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-persoalan-penempatan-pmi
http://kl.antaranews.com/berita/10881/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-persoalan-penempatan-pmi
http://kl.antaranews.com/berita/10881/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-persoalan-penempatan-pmi
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Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. 

348. 24 

July 

2022 

KSP Sebut Indonesia-

Malaysia akan Cari Titik 

Temu Soal Masalah PMI 

Negative Tirto.id Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

(KSP) Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

memastikan, pemerintah 

Indonesia dan Malaysia akan 

mencari titik temu dalam upaya 

penempatan dan perlindungan 

pekerja migran Indonesia (PMI) 

yang ingin bekerja di Malaysia. 

Keputusan ini tidak lepas dari 

sikap Indonesia yang 

menghentikan pengiriman PMI ke 

Malaysia per 13 Juli 2022 akibat 

Malaysia melakukan pelanggaran 

MoU ketenagakerjaan lewat 

sistem Maid Online (SMO). 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," tegas Fadjar, 

di Jakarta, Minggu (24/7/2022). 

Fadjar mengaku pemerintah 

menyayangkan Malaysia masih 

menggunakan SMO padahal 

sudah sepakat untuk 

menggunakan Sistem 

Penempatan Satu Kanal (SPSK) 

atau One Channel System. 

349. 24 

July 

2022 

Indonesia-Malaysia terus 

komunikasi cari jalan keluar 

penempatan PMI - Masap 

News Portal Berita Online 

Terpercaya 

Positive Masap News MASAPNEWS- Tenaga Ahli Kantor 

Staf Presiden Fadjar Dwi 

Wisnuwardhani memastikan 

pemerintah Indonesia dan 

Malaysia terus melakukan 

komunikasi untuk membahas dan 

mencari jalan keluar atas 

persoalan penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia. Hal ini, kata dia, 

menyusul keputusan pemerintah 

Indonesia menghentikan 

sementara penempatan PMI ke 

Malaysia sejak 13 Juli 2022, yang 

disebabkan pelanggaran MoU 

http://tirto.id/ksp-sebut-indonesia-malaysia-akan-cari-titik-temu-soal-masalah-pmi-guo7
http://tirto.id/ksp-sebut-indonesia-malaysia-akan-cari-titik-temu-soal-masalah-pmi-guo7
http://tirto.id/ksp-sebut-indonesia-malaysia-akan-cari-titik-temu-soal-masalah-pmi-guo7
http://masapnews.com/2022/07/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi
http://masapnews.com/2022/07/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi
http://masapnews.com/2022/07/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi
http://masapnews.com/2022/07/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi
http://masapnews.com/2022/07/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi
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tenaga kerja oleh Malaysia. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," tegas Fadjar 

dalam siaran pers KSP, di Jakarta, 

Minggu. Fadjar menjelaskan, MoU 

antara Pemerintah RI dan 

Malaysia tentang Penempatan 

dan Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. 

350. 24 

July 

2022 

Indonesia-Malaysia Terus 

Komunikasi Cari Jalan 

Keluar Penempatan PMI - 

Positive 24hour.id Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

(KSP) memastikan pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas dan mencari jalan 

keluar, atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Negeri Jiran. 

Hal ini, kata dia, menyusul 

keputusan pemerintah Indonesia 

menghentikan sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022, yang 

disebabkan pelanggaran MoU 

tenaga kerja oleh Malaysia. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," tegas Fadjar 

dalam siaran pers KSP yang 

dikutip Antara, Minggu 

(24/7/2022). Fadjar menjelaskan, 

MoU antara Pemerintah RI dan 

Malaysia tentang Penempatan 

dan Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia, 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

http://www.24hour.id/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi
http://www.24hour.id/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi
http://www.24hour.id/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi
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Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. 

351. 24 

July 

2022 

Sempat Dihentikan 

Sementara, Indonesia Cari 

Solusi Penempatan PMI di 

Malaysia 

Negative Liputan 6 Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

(KSP) Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

memastikan, Indonesia dan 

Malaysia terus berkomunikasi 

untuk membahas dan mencari 

jalan keluar atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Negeri Jiran. 

Diketahui, saat ini pemerintah 

Indonesia tengah menghentikan 

sementara penempatan PMI di 

Malaysia sejak 13 Juli 2022. 

"Pelanggaran mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," tambah dia.r 

Fadjar menjelaskan, MoU antara 

Pemerintah RI dan Malaysia 

tentang Penempatan dan 

Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. Penandatanganan itu 

disaksikan oleh Presiden RI Joko 

Widodo dan Perdana Menteri 

Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri 

Yaakob. 

352. 24 

July 

2022 

Indonesia-Malaysia Terus 

Komunikasi Cari Jalan 

Keluar Penempatan PMI 

Positive Suara Surabaya Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

(KSP) memastikan pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas dan mencari jalan 

keluar, atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Negeri Jiran. 

Hal ini, kata dia, menyusul 

keputusan pemerintah Indonesia 

menghentikan sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

http://www.liputan6.com/news/read/5022353/sempat-dihentikan-sementara-indonesia-cari-solusi-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.liputan6.com/news/read/5022353/sempat-dihentikan-sementara-indonesia-cari-solusi-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.liputan6.com/news/read/5022353/sempat-dihentikan-sementara-indonesia-cari-solusi-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.liputan6.com/news/read/5022353/sempat-dihentikan-sementara-indonesia-cari-solusi-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi
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sejak 13 Juli 2022, yang 

disebabkan pelanggaran MoU 

tenaga kerja oleh Malaysia. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," tegas Fadjar 

dalam siaran pers KSP yang 

dikutip Antara, Minggu 

(24/7/2022). Fadjar menjelaskan, 

MoU antara Pemerintah RI dan 

Malaysia tentang Penempatan 

dan Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia, 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. 

353. 24 

July 

2022 

KSP dorong penyelesaian 

penempatan PMI di 

Malaysia - Masap News 

Portal Berita Online 

Terpercaya 

Positive Masap News Atas dasar itu, kata Fadjar, KSP 

mendorong penyelesaian masalah 

penempatan PMI di Malaysia 

secepatnya karena akan 

menguatkan aspek perlindungan 

dan meningkatkan peluang calon 

PMI untuk bekerja. MASAPNEWS- 

Kantor Staf Presiden mendorong 

penyelesaian penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia secara cepat karena 

keberadaan PMI signifikan bagi 

perekonomian. Fadjar Dwi 

Wisnuwardhani menyebutkan 

Malaysia termasuk negara yang 

terpenting dalam penempatan 

PMI. Sebanyak 1,6 juta PMI 

prosedural di Malaysia yang 

bekerja di sektor perkebunan, 

pabrik, dan domestik, yakni 

sebagai pekerja rumah tangga 

(PRT). 

354. 24 

July 

2022 

Indonesia-Malaysia terus 

komunikasi cari jalan keluar 

penempatan PMI 

Positive Elshinta Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

memastikan pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

http://masapnews.com/2022/07/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://masapnews.com/2022/07/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://masapnews.com/2022/07/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://masapnews.com/2022/07/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://masapnews.com/2022/07/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://elshinta.com/news/274595/2022/07/24/indonesiamalaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi
http://elshinta.com/news/274595/2022/07/24/indonesiamalaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi
http://elshinta.com/news/274595/2022/07/24/indonesiamalaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi
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melakukan komunikasi untuk 

membahas dan mencari jalan 

keluar atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia. Hal 

ini, kata dia, menyusul keputusan 

pemerintah Indonesia 

menghentikan sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022, yang 

disebabkan pelanggaran MoU 

tenaga kerja oleh Malaysia. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," tegas Fadjar 

dalam siaran pers KSP, di Jakarta, 

Minggu. Fadjar menjelaskan, MoU 

antara Pemerintah RI dan 

Malaysia tentang Penempatan 

dan Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. 

355. 24 

July 

2022 

Gagasan Erick Thohir 

Bangun KEK Sanur Disetujui 

Semua Pemangku 

Kebijakan 

Positive Beritabaru.news Erick ingin zona KEK Sanur untuk 

wisata kebugaran dan kesehatan 

premium. KEK Sanur akan 

dibangun di atas lahan seluas 41 

hektare (ha). REPUBLIKA.CO.ID, 

JAKARTA-- Menteri Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) Erick Thohir 

sangat senang karena rencana 

dan gagasannya membangun 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 

Sanur, Bali, disetujui seluruh 

pemangku kebijakan dalam rapat 

yang dipimpin Menteri 

Koordinator Perekonomian, 

Airlangga Hartarto. 

"Alhamdulillah, pembangunan 

Kawasan Ekonomi Khusus di 

Sanur, Bali disetujui seluruh 

pemangku kebijakan," tulis Erick 

http://beritabaru.news/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan-130183.html
http://beritabaru.news/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan-130183.html
http://beritabaru.news/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan-130183.html
http://beritabaru.news/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan-130183.html
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Thohir dalam akun Instagram 

resminya, @erickthohir pada 

Jumat (22/7). 

356. 24 

July 

2022 

Gagasan Erick Thohir 

Bangun KEK Sanur Disetujui 

Semua Pemangku 

Kebijakan 

Positive Republika KEK Sanur akan dibangun di atas 

lahan seluas 41 hektare (ha). 

Menteri Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) Erick Thohir 

sangat senang karena rencana 

dan gagasannya membangun 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 

Sanur, Bali, disetujui seluruh 

pemangku kebijakan dalam rapat 

yang dipimpin Menteri 

Koordinator Perekonomian, 

Airlangga Hartarto. 

"Alhamdulillah, pembangunan 

Kawasan Ekonomi Khusus di 

Sanur, Bali disetujui seluruh 

pemangku kebijakan," tulis Erick 

Thohir dalam akun Instagram 

resminya, @erickthohir pada 

Jumat (22/7). Erick berharap kerja 

sama dengan semua pihak dalam 

membangun kawasan ekonomi 

khusus di Sanur, Bali ini nanti bisa 

membawa manfaat bagi seluruh 

rakyat Indonesia, secara khusus 

rakyat di Provinsi Bali. 

357. 24 

July 

2022 

Gagasan Erick Thohir 

Bangun KEK Sanur Disetujui 

Semua Pemangku 

Kebijakan 

Positive Ihram.co.id KEK Sanur akan dibangun di atas 

lahan seluas 41 hektare (ha). 

Menteri Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) Erick Thohir 

sangat senang karena rencana 

dan gagasannya membangun 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 

Sanur, Bali, disetujui seluruh 

pemangku kebijakan dalam rapat 

yang dipimpin Menteri 

Koordinator Perekonomian, 

Airlangga Hartarto. 

"Alhamdulillah, pembangunan 

Kawasan Ekonomi Khusus di 

Sanur, Bali disetujui seluruh 

pemangku kebijakan," tulis Erick 

http://republika.co.id/berita/rfifr1349/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan
http://republika.co.id/berita/rfifr1349/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan
http://republika.co.id/berita/rfifr1349/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan
http://republika.co.id/berita/rfifr1349/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan
http://ihram.republika.co.id/berita/rfifr1349/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan
http://ihram.republika.co.id/berita/rfifr1349/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan
http://ihram.republika.co.id/berita/rfifr1349/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan
http://ihram.republika.co.id/berita/rfifr1349/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan
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Thohir dalam akun Instagram 

resminya, @erickthohir pada 

Jumat (22/7). Erick berharap kerja 

sama dengan semua pihak dalam 

membangun kawasan ekonomi 

khusus di Sanur, Bali ini nanti bisa 

membawa manfaat bagi seluruh 

rakyat Indonesia, secara khusus 

rakyat di Provinsi Bali. 

358. 24 

July 

2022 

Gagasan Erick Thohir 

Bangun KEK Sanur Disetujui 

Semua Pemangku 

Kebijakan 

Positive Republika KEK Sanur akan dibangun di atas 

lahan seluas 41 hektare (ha). 

Menteri Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) Erick Thohir 

sangat senang karena rencana 

dan gagasannya membangun 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 

Sanur, Bali, disetujui seluruh 

pemangku kebijakan dalam rapat 

yang dipimpin Menteri 

Koordinator Perekonomian, 

Airlangga Hartarto. 

"Alhamdulillah, pembangunan 

Kawasan Ekonomi Khusus di 

Sanur, Bali disetujui seluruh 

pemangku kebijakan," tulis Erick 

Thohir dalam akun Instagram 

resminya, @erickthohir pada 

Jumat (22/7). Erick berharap kerja 

sama dengan semua pihak dalam 

membangun kawasan ekonomi 

khusus di Sanur, Bali ini nanti bisa 

membawa manfaat bagi seluruh 

rakyat Indonesia, secara khusus 

rakyat di Provinsi Bali. 

359. 24 

July 

2022 

KSP Dorong Penyelesaian 

Penempatan PMI di 

Malaysia 

Neutral Realita Rakyat Realitarakyat.com- Kantor Staf 

Presiden (KSP) mendorong 

penyelesaian penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia secara cepat karena 

keberadaan PMI signifikan bagi 

perekonomian. Atas dasar itu, 

kata Fadjar, KSP mendorong 

penyelesaian masalah 

penempatan PMI di Malaysia 

http://www.republika.co.id/berita/rfifr1349/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan
http://www.republika.co.id/berita/rfifr1349/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan
http://www.republika.co.id/berita/rfifr1349/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan
http://www.republika.co.id/berita/rfifr1349/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan
http://www.realitarakyat.com/2022/07/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.realitarakyat.com/2022/07/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.realitarakyat.com/2022/07/ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
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secepatnya karena akan 

menguatkan aspek perlindungan 

dan meningkatkan peluang calon 

PMI untuk bekerja. Fadjar Dwi 

Wisnuwardhani menyebutkan 

Malaysia termasuk negara yang 

terpenting dalam penempatan 

PMI. Sebanyak 1,6 juta PMI 

prosedural di Malaysia yang 

bekerja di sektor perkebunan, 

pabrik, dan domestik, yakni 

sebagai pekerja rumah tangga 

(PRT). 

360. 24 

July 

2022 

Indonesia-Malaysia Terus 

Cari Solusi soal 

Penempatan Pekerja 

Migran 

Neutral Kompas.id Pemerintah Indonesia dan 

Malaysia terus berkomunikasi 

untuk membahas dan mencari 

jalan keluar atas persoalan 

penempatan pekerja migran 

Indonesia di Malaysia. Hal ini 

menyusul keputusan Pemerintah 

Indonesia terkait penghentian 

sementara penempatan pekerja 

migran Indonesia ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022 sebagai buntut 

dari pelanggaran nota 

kesepahaman tenaga kerja yang 

dilakukan negeri jiran. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," kata Tenaga 

Ahli Utama Kantor Staf Presiden 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

melalui siaran pers di Jakarta, 

Minggu (24/7/2022). Sebagai 

informasi, MoU antara 

Pemerintah RI dan Malaysia 

mengenai penempatan dan 

perlindungan tenaga kerja 

domestik Indonesia di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah 

dan Menteri Sumber Daya 

Manusia Malaysia Datuk Seri M 

http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/24/indonesia-dan-malaysia-terus-cari-solusi-soal-penempatan-pekerja-migran
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/24/indonesia-dan-malaysia-terus-cari-solusi-soal-penempatan-pekerja-migran
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/24/indonesia-dan-malaysia-terus-cari-solusi-soal-penempatan-pekerja-migran
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/24/indonesia-dan-malaysia-terus-cari-solusi-soal-penempatan-pekerja-migran
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Saravanan di Istana Merdeka, 

Jakarta, 1 April 2022. 

361. 24 

July 

2022 

Indonesia-Malaysia terus 

komunikasi cari jalan keluar 

penempatan pekerja 

migran 

Positive Antara Jatim Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

memastikan pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas dan mencari jalan 

keluar atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia. Hal 

ini, kata dia, menyusul keputusan 

pemerintah Indonesia 

menghentikan sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022, yang 

disebabkan pelanggaran MoU 

tenaga kerja oleh Malaysia. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," tegas Fadjar 

dalam siaran pers KSP, di Jakarta, 

Minggu. Fadjar menjelaskan, MoU 

antara Pemerintah RI dan 

Malaysia tentang Penempatan 

dan Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. 

362. 24 

July 

2022 

The Minister of Manpower 

Wants Indonesia to 

Develop Without Child 

Labor 

Neutral Indonesia Postsen The Minister of Manpower 

(Menaker) Ida Fauziyah wants 

Indonesia to progress in the 

future without child labor. Them," 

said the Minister of Manpower in 

commemoration of National 

Children's Day 2022 on Saturday 

(23/7) in Jakarta Jakarta. The 

Minister of Manpower regrets 

that there are still parents who, 

under economic pretexts, force 

their children to be involved in 

http://jatim.antaranews.com/berita/621973/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pekerja-migran
http://jatim.antaranews.com/berita/621973/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pekerja-migran
http://jatim.antaranews.com/berita/621973/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pekerja-migran
http://jatim.antaranews.com/berita/621973/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pekerja-migran
http://indonesia.postsen.com/news/115411/The-Minister-of-Manpower-Wants-Indonesia-to-Develop-Without-Child-Labor.html
http://indonesia.postsen.com/news/115411/The-Minister-of-Manpower-Wants-Indonesia-to-Develop-Without-Child-Labor.html
http://indonesia.postsen.com/news/115411/The-Minister-of-Manpower-Wants-Indonesia-to-Develop-Without-Child-Labor.html
http://indonesia.postsen.com/news/115411/The-Minister-of-Manpower-Wants-Indonesia-to-Develop-Without-Child-Labor.html
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other forms of work, even in a job 

that endangers their safety, 

health, and development. 

Therefore, he again invites various 

parties, especially parents to work 

together with the government to 

play an active role in realizing this. 

363. 24 

July 

2022 

Turun Tangan, KSP Dorong 

Penyelesaian Kisruh PMI 

Negative Moeslimchoice.com Akhirnya Kantor Staf Presiden 

(KSP) turun tangan, untuk 

mendorong cepatnya 

penyelesaian penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia. Atas dasar itu, kata 

Fadjar, KSP mendorong 

penyelesaian masalah 

penempatan PMI di Malaysia 

secepatnya. Sebab bagi Indonesia, 

peran PMI cukup signifikan dalam 

membantu perekonomian negara. 

Demikian dikatakakan Tenaga Ahli 

Kantor Staf Presiden Fadjar Dwi 

Wisnuwardhani dalam siaran pers 

di Jakarta, Ahad (24/7/2022). 

364. 24 

July 

2022 

Gagasan Erick Thohir 

Bangun KEK Sanur Disetujui 

Semua Pemangku 

Kebijakan - terdepan.ID 

Positive Terdepan.id KEK Sanur akan dibangun di atas 

lahan seluas 41 hektare (ha). 

Menteri Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) Erick Thohir 

sangat senang karena rencana 

dan gagasannya membangun 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 

Sanur, Bali, disetujui seluruh 

pemangku kebijakan dalam rapat 

yang dipimpin Menteri 

Koordinator Perekonomian, 

Airlangga Hartarto. 

"Alhamdulillah, pembangunan 

Kawasan Ekonomi Khusus di 

Sanur, Bali disetujui seluruh 

pemangku kebijakan," tulis Erick 

Thohir dalam akun Instagram 

resminya, @erickthohir pada 

Jumat (22/7). Erick berharap kerja 

sama dengan semua pihak dalam 

membangun kawasan ekonomi 

http://www.moeslimchoice.com/read/2022/07/24/68374/turun-tangan-ksp-dorong-penyelesaian-kisruh-pmi
http://www.moeslimchoice.com/read/2022/07/24/68374/turun-tangan-ksp-dorong-penyelesaian-kisruh-pmi
http://terdepan.id/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan
http://terdepan.id/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan
http://terdepan.id/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan
http://terdepan.id/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan
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khusus di Sanur, Bali ini nanti bisa 

membawa manfaat bagi seluruh 

rakyat Indonesia, secara khusus 

rakyat di Provinsi Bali. 

365. 24 

July 

2022 

APLI Exhibition 2022 

Dorong Bisnis Penjualan 

Langsung, Bangkitkan 

Perekonomian Nasional 

Sekaligus Perluas Pasar 

Positive Pelitatoday.com Ketua umum APLI Kany V.S 

menambahkan penyelenggaraan 

APLI Exhibition 2022 Dalam 

rangka rangkaian ulang tahun ke 

38 dan ini merupakan bentuk 

kontribusi APLI dalam 

membangkitkan perekonomian 

nasional. "APLI Exhibition 2022 

merupakan rangkaian perayaan 

ulang tahun APLI ke 38, sekaligus 

memperluas pasar serta 

membangun optimisme dan 

mendorong terwujudnya iklim 

bisnis yang positif. Bahkan secara 

global, pandemi menjadi salah 

satu pemicu banyaknya negara 

mengalami krisis ekonomi 

berkepanjangan, dimana 60 

negara terancam menjadi negara 

'bangkrut'," ujar Bambang 

Soesatyo yang akrab di sapa 

Bamsoet saat membuka 

Exhibition. Asosiasi Penjualan 

Langsung Indonesia (APLI), di 

Pasaraya Jakarta Selatan Minggu 

(24/7/2022). 

366. 24 

July 

2022 

Gagasan Erick Thohir 

Bangun KEK Sanur Disetujui 

Semua Pemangku 

Kebijakan 

Positive Harian Aceh KEK Sanur akan dibangun di atas 

lahan seluas 41 hektare (ha). 

Menteri Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) Erick Thohir 

sangat senang karena rencana 

dan gagasannya membangun 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 

Sanur, Bali, disetujui seluruh 

pemangku kebijakan dalam rapat 

yang dipimpin Menteri 

Koordinator Perekonomian, 

Airlangga Hartarto. 

"Alhamdulillah, pembangunan 

Kawasan Ekonomi Khusus di 

http://www.pelitatoday.com/2022/07/apli-exhibition-2022-dorong-bisnis.html
http://www.pelitatoday.com/2022/07/apli-exhibition-2022-dorong-bisnis.html
http://www.pelitatoday.com/2022/07/apli-exhibition-2022-dorong-bisnis.html
http://www.pelitatoday.com/2022/07/apli-exhibition-2022-dorong-bisnis.html
http://www.pelitatoday.com/2022/07/apli-exhibition-2022-dorong-bisnis.html
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/24/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/24/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/24/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/24/gagasan-erick-thohir-bangun-kek-sanur-disetujui-semua-pemangku-kebijakan
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Sanur, Bali disetujui seluruh 

pemangku kebijakan," tulis Erick 

Thohir dalam akun Instagram 

resminya, @erickthohir pada 

Jumat (22/7). Erick berharap kerja 

sama dengan semua pihak dalam 

membangun kawasan ekonomi 

khusus di Sanur, Bali ini nanti bisa 

membawa manfaat bagi seluruh 

rakyat Indonesia, secara khusus 

rakyat di Provinsi Bali. 

367. 24 

July 

2022 

BSU 2022 Akhir Juli Kapan 

Cair? Kemnaker Ungkap 

Begini Soal Dana BLT 

Subsidi Gaji Rp1 juta 

Negative Ayo Bandung Berikut info BSU 2022 akhir Juli 

kapan cair? Simak info seputar 

pencairan Bantuan Subsidi Upah 

atau BSU 2022 di bawah ini. 

Seperti diketahui, pencairan dana 

BSU 2022 akan berlanjut hingga 

2022 dan rencananya akan 

diberikan kepada 8,8 juta pekerja 

yang membutuhkan. Namun, 

sejauh ini pemerintah belum 

memastikan jadwal pencairan BSU 

2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 

juta. : Kartu Prakerja Gelombang 

38 TELAH Dibuka? 

368. 24 

July 

2022 

Problem Penempatan 

Pekerja Migran, Indonesia-

Malaysia Terus Komunikasi 

Negative Suara.com Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

(KSP) Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

memastikan pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas dan mencari jalan 

keluar atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia. Hal 

ini, kata dia, menyusul keputusan 

pemerintah Indonesia 

menghentikan sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022, yang 

disebabkan pelanggaran MoU 

tenaga kerja oleh Malaysia. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793960398/bsu-2022-akhir-juli-kapan-cair-kemnaker-ungkap-begini-soal-dana-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793960398/bsu-2022-akhir-juli-kapan-cair-kemnaker-ungkap-begini-soal-dana-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793960398/bsu-2022-akhir-juli-kapan-cair-kemnaker-ungkap-begini-soal-dana-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793960398/bsu-2022-akhir-juli-kapan-cair-kemnaker-ungkap-begini-soal-dana-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://batam.suara.com/read/2022/07/24/134315/problem-penempatan-pekerja-migran-indonesia-malaysia-terus-komunikasi
http://batam.suara.com/read/2022/07/24/134315/problem-penempatan-pekerja-migran-indonesia-malaysia-terus-komunikasi
http://batam.suara.com/read/2022/07/24/134315/problem-penempatan-pekerja-migran-indonesia-malaysia-terus-komunikasi
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Menteri Malaysia," tegas Fadjar 

dikutip dari Antara, Minggu 

(24/7/2022). Fadjar menjelaskan, 

MoU antara Pemerintah RI dan 

Malaysia tentang Penempatan 

dan Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. 

369. 24 

July 

2022 

Menaker Ajak Semua Pihak 

Hapus Pekerja Anak 

Neutral Rrinews "Di Hari Anak Nasional ini, saya 

ingin kembali mengajak untuk 

memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker 

dalam keterangan resmi, Sabtu 

(23/7/2022). Menaker 

menyayangkan masih ada orang 

tua yang dengan dalih ekonomi 

memaksa anaknya terlibat dalam 

bentuk-bentuk pekerjaan, bahkan 

yang membahayakan 

keselamatan, kesehatan, dan 

tumbuh kembangnya. Ketiga, 

pada 2008 hingga 2020, 

Kemenaker telah melaksanakan 

Program Pengurangan Pekerja 

Anak dan telah berhasil menarik 

pekerja anak dari tempat kerja 

sebanyak 143. 456 anak. "Di Hari 

Anak Nasional ini, saya ingin 

kembali mengajak untuk 

memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1550332/menaker-ajak-semua-pihak-hapus-pekerja-anak
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1550332/menaker-ajak-semua-pihak-hapus-pekerja-anak
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anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker 

dalam keterangan resmi, Sabtu 

(23/7/2022). 

370. 24 

July 

2022 

Indonesia-Malaysia Terus 

Komunikasi Cari Jalan 

Keluar Penempatan PMI 

Positive Borneonews Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

memastikan pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas dan mencari jalan 

keluar atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia. Hal 

ini, kata dia, menyusul keputusan 

pemerintah Indonesia 

menghentikan sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022, yang 

disebabkan pelanggaran MoU 

tenaga kerja oleh Malaysia. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," tegas Fadjar 

dalam siaran pers KSP, di Jakarta, 

Minggu. Fadjar menjelaskan, MoU 

antara Pemerintah RI dan 

Malaysia tentang Penempatan 

dan Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. 

371. 24 

July 

2022 

Kemnaker Tarik 143. 456 

Pekerja Anak yang Dipaksa 

Bekerja dari Rentang Tahun 

2008 Sampai 2022 

Negative Tribun News Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) telah melaksanakan 

Program Pengurangan Pekerja 

Anak dan telah berhasil menarik 

pekerja anak dari tempat kerja 

sebanyak 143. 456 anak dalam 

rentang 2008 hingga 2020, atau 

12 tahun. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

http://www.borneonews.co.id/berita/271236-indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi
http://www.borneonews.co.id/berita/271236-indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi
http://www.borneonews.co.id/berita/271236-indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/24/kemnaker-tarik143456-pekerja-anak-yang-dipaksa-bekerja-dari-rentang-tahun-2008-sampai-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/24/kemnaker-tarik143456-pekerja-anak-yang-dipaksa-bekerja-dari-rentang-tahun-2008-sampai-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/24/kemnaker-tarik143456-pekerja-anak-yang-dipaksa-bekerja-dari-rentang-tahun-2008-sampai-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/24/kemnaker-tarik143456-pekerja-anak-yang-dipaksa-bekerja-dari-rentang-tahun-2008-sampai-2022
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Fauziyah menyayangkan masih 

ada orang tua yang memaksa 

anaknya terlibat dalam bentuk-

bentuk pekerjaan dengan dalih 

ekonomi. Bahkan dalam sebuah 

pekerjaan yang membahayakan 

keselamatan, kesehatan, dan 

tumbuh kembang anak. Oleh 

sebab itu, Ida Fauziyah mengajak 

berbagai pihak, terutama orang 

tua untuk bersama-sama dengan 

pemerintah berperan aktif dalam 

upaya menanggulangi pekerja 

anak. 

372. 24 

July 

2022 

BSU BLT Subsidi Gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 

Untuk Siapa? Simak 7 

Pekerja Ini Bisa Dapat Rp1 

Juta 

Neutral Ayo Surabaya 7 kategori pekerja yang berhak 

dapat BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta. 

AYOSURABAYA.COM-- Siapakah 

yang berhak mendapatkan 

bantuan subsidi upah alias BSU 

BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta?. 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menggelontorkan dana BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 untuk 

pekerja dengan kategori tertentu. 

Setidaknya ada 7 kategori pekerja 

yang berhak menerima BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta. 

373. 24 

July 

2022 

Kartu Prakerja Gelombang 

38 Segera Dibuka, Begini 

Cara Daftar Login Disini 

Neutral Ayo Bandung Berikut cara mengetahui kapan 

pendaftaran Kartu Prakerja 

Gelombang 38 dibuka, syarat dan 

cara daftar untuk mendapatkan 

bantuan Rp 2,5 juta. Bagi 

pendaftar Kartu Prakerja yang 

belum lolos di gelombang 37, saat 

ini bisa mulai mempersiapkan 

untuk daftar Kartu Prakerja 

Gelombang 38 yang akan datang. 

Kini pendaftaran Kartu Prakerja 

Gelombang 37 telah selesai, 

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783961045/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-untuk-siapa-simak-7-pekerja-ini-bisa-dapat-rp1-juta
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783961045/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-untuk-siapa-simak-7-pekerja-ini-bisa-dapat-rp1-juta
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783961045/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-untuk-siapa-simak-7-pekerja-ini-bisa-dapat-rp1-juta
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783961045/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-untuk-siapa-simak-7-pekerja-ini-bisa-dapat-rp1-juta
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783961045/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-untuk-siapa-simak-7-pekerja-ini-bisa-dapat-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793960962/kartu-prakerja-gelombang-38-segera-dibuka-begini-cara-daftar-login-disini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793960962/kartu-prakerja-gelombang-38-segera-dibuka-begini-cara-daftar-login-disini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793960962/kartu-prakerja-gelombang-38-segera-dibuka-begini-cara-daftar-login-disini
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Diketahui, pengumuman 

penutupan melalui akun 

Instagram resmi Prakerja. Terkait 

kapan pendaftaran Kartu Prakerja 

gelombang 38 dibuka, pastikan 

selalu cek jadwal pembukaan 

terbaru di akun Instagram resmi 

@prakerja.go.id. : BSU 2022 Akhir 

Juli Kapan Cair? 

374. 24 

July 

2022 

SELAMAT! BSU 2022 Akan 

Cair Bagi yang Memenuhi 

Kriteria Ini, Berikut Cara 

Cek Status Penerima di Sini 

Neutral Ayo Bandung Inilah informasi mengenai cara 

cek status penerima dan kabar 

terkait dana BSU 2022 akan cair 

jika calon penerima memenuhi 

kriteria ini. Anda dapat melakukan 

cek status penerima di laman 

resmi bsu.kemnaker.go.id. Sampai 

saati ini kabar mengenai BSU 2022 

akan cair masih dalam 

perbincangan masyrakat. 

Meskipun dikabarkan akan cair 

pada bulan April 2022 namun 

sampai saat ini belum ada 

kejelasan soal BSU 2022 yang 

akan cair. : BSU 2022 Akhir Juli 

Kapan Cair? Program dana BSU 

2022 merupakan upaya 

pemerintah untuk memulihkan 

kondisi ekonomi masyarakat sejak 

terdampak pandemi tahun 2020 

lalu. 

375. 24 

July 

2022 

Keberadaan Pekerja 

Migran Indonesia di 

Malaysia Sangat Signifikan 

bagi Perekonomian | 

TIMES Indonesia 

Neutral Times Indonesia Kantor Staf Presiden (KSP) 

mendorong penyelesaian 

penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia 

secara cepat karena 

keberadaannya sangat signifikan 

bagi perekonomian. Kata dia, 

Malaysia termasuk negara yang 

terpenting dalam penempatan 

PMI. Sebanyak 1,6 juta PMI 

prosedural di Malaysia yang 

bekerja di sektor perkebunan, 

pabrik, dan domestik, yakni 

sebagai pekerja rumah tangga 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793960973/selamat-bsu-2022-akan-cair-bagi-yang-memenuhi-kriteria-ini-berikut-cara-cek-status-penerima-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793960973/selamat-bsu-2022-akan-cair-bagi-yang-memenuhi-kriteria-ini-berikut-cara-cek-status-penerima-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793960973/selamat-bsu-2022-akan-cair-bagi-yang-memenuhi-kriteria-ini-berikut-cara-cek-status-penerima-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793960973/selamat-bsu-2022-akan-cair-bagi-yang-memenuhi-kriteria-ini-berikut-cara-cek-status-penerima-di-sini
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/420048/keberadaan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-sangat-signifikan-bagi-perekonomian
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/420048/keberadaan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-sangat-signifikan-bagi-perekonomian
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/420048/keberadaan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-sangat-signifikan-bagi-perekonomian
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/420048/keberadaan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-sangat-signifikan-bagi-perekonomian
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/420048/keberadaan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-sangat-signifikan-bagi-perekonomian
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(PRT). Berdasarkan data Bank 

Indonesia (BI) menyebutkan 

jumlah kiriman uang PMI dari 

Malaysia sebelum pandemi 

berkisar 3 miliar dolar AS atau 

setara Rp40 triliun per tahun. 

376. 24 

July 

2022 

Kemenaker Tarik 143. 456 

Anak Dari Tempat Kerja 

Sejak Tahun 2008 Hingga 

2022 

Neutral Sinpo SinPo.id- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

mengklaim telah berhasil menarik 

pekerja anak dari tempat kerja 

sebanyak 143. 456 anak dalam 

rentang 2008 hingga 2020, atau 

12 tahun. Namun, Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah, mengatakan, masih ada 

orangtua yang memaksa anaknya 

terlibat dalam bentuk-bentuk 

pekerjaan dengan alasan 

ekonomi. "Di Hari Anak Nasional 

ini, saya ingin kembali mengajak 

untuk memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker 

dalam rangka memperingati Hari 

Anak Nasional 2022 di Jakarta, 

Sabtu, 23 Juli 2022. Bahkan, 

ungkap Ida Fauziah, pekerjaan itu 

membahayakan keselamatan, 

kesehatan, dan tumbuh kembang 

anak. 

377. 24 

July 

2022 

KSP Dorong Penyelesaian 

PMI di Malaysia 

Neutral Aktual Atas dasar itu, kata Fadjar, KSP 

mendorong penyelesaian masalah 

penempatan PMI di Malaysia 

secepatnya karena akan 

menguatkan aspek perlindungan 

dan meningkatkan peluang calon 

PMI untuk bekerja. Kantor Staf 

Presiden mendorong 

http://sinpo.id/detail/33819/kemenaker-tarik-143456-anak-dari-tempat-kerja-sejak-tahun-2008-hingga-2022
http://sinpo.id/detail/33819/kemenaker-tarik-143456-anak-dari-tempat-kerja-sejak-tahun-2008-hingga-2022
http://sinpo.id/detail/33819/kemenaker-tarik-143456-anak-dari-tempat-kerja-sejak-tahun-2008-hingga-2022
http://sinpo.id/detail/33819/kemenaker-tarik-143456-anak-dari-tempat-kerja-sejak-tahun-2008-hingga-2022
http://aktual.com/ksp-dorong-penyelesaian-pmi-di-malaysia
http://aktual.com/ksp-dorong-penyelesaian-pmi-di-malaysia
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penyelesaian penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia secara cepat karena 

keberadaan PMI signifikan bagi 

perekonomian. Fadjar Dwi 

Wisnuwardhani menyebutkan 

Malaysia termasuk negara yang 

terpenting dalam penempatan 

PMI. Sebanyak 1,6 juta PMI 

prosedural di Malaysia yang 

bekerja di sektor perkebunan, 

pabrik, dan domestik, yakni 

sebagai pekerja rumah tangga 

(PRT). 

378. 24 

July 

2022 

2 Hal yang Bikin Kasus TB 

Tak Kunjung Enyah dari 

Indonesia 

Negative Liputan 6 Penyakit tuberkulosis bronchus 

(TB) sulit dientaskan di Indonesia. 

"Asesmen ini penting dilakukan 

untuk membangun pengetahuan 

dan mengidentifikasi bukti-bukti 

yang berkenaan dengan persoalan 

stigma dan diskriminasi terhadap 

orang dengan TB di Indonesia," 

jelas Siti. Lebih lanjut, Siti 

menuturkan hasil asesmen dapat 

memberikan gambaran mengenai 

kontribusi persoalan-persoalan 

HAM terhadap munculnya 

stigmatisasi dan diskriminasi 

terhadap orang dengan TB di 

Indonesia. Dua diantaranya 

karena pandangan negatif dari 

lingkungan dan pasien itu sendiri. 

379. 24 

July 

2022 

Indonesia-Malaysia Terus 

Komunikasi Cari Jalan 

Keluar Penempatan PMI 

Positive Portal Sidoarjo Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

Tenaga Pakar Kantor Staf Presiden 

(KSP) memastikan pemerintah 

Indonesia serta Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas serta mencari jalan 

keluar, atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Negeri Jiran. 

Hal ini, kata dia, menyusul 

keputusan pemerintah Indonesia 

menghentikan sementara 

http://www.liputan6.com/health/read/5022204/2-hal-yang-bikin-kasus-tb-tak-kunjung-enyah-dari-indonesia
http://www.liputan6.com/health/read/5022204/2-hal-yang-bikin-kasus-tb-tak-kunjung-enyah-dari-indonesia
http://www.liputan6.com/health/read/5022204/2-hal-yang-bikin-kasus-tb-tak-kunjung-enyah-dari-indonesia
http://portalsidoarjo.com/2022/07/24/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi.html
http://portalsidoarjo.com/2022/07/24/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi.html
http://portalsidoarjo.com/2022/07/24/indonesia-malaysia-terus-komunikasi-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi.html
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penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022, yang 

disebabkan pelanggaran MoU 

tenaga kerja oleh Malaysia. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI serta Perdana 

Menteri Malaysia," tegas Fadjar 

dalam siaran pers KSP yang 

dikutip Antara, Minggu 

(24/7/2022). Fadjar menjelaskan, 

MoU antara Pemerintah RI serta 

Malaysia tentang Penempatan 

serta Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia, 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI serta Menteri. 

380. 24 

July 

2022 

Pemerintah Masih Cari 

Solusi Penempatan PMI di 

Malaysia 

Positive Merah Putih Pemerintah Indonesia telah 

menghentikan sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022, yang 

disebabkan pelanggaran MoU 

tenaga kerja oleh Malaysia. 

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

memastikan, Pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas dan mencari jalan 

keluar atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," tegas Fadjar di 

Jakarta, Minggu (24/7). Fadjar 

mengungkapkan, pasca-

penandatanganan MoU, Malaysia 

ternyata masih menggunakan 

sistem di luar SPSK, yaitu Sistem 

Maid Online (SMO), yang 

menempatkan pekerja migran 

secara langsung dengan 

mengubah visa kunjungan 

http://merahputih.com/post/read/pemerintah-masih-cari-solusi-penempatan-pmi-di-malaysia
http://merahputih.com/post/read/pemerintah-masih-cari-solusi-penempatan-pmi-di-malaysia
http://merahputih.com/post/read/pemerintah-masih-cari-solusi-penempatan-pmi-di-malaysia
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menjadi visa kerja, termasuk bagi 

pekerja asal Indonesia. 

381. 24 

July 

2022 

Ketua MPR RI Bamsoet 

Dorong Bisnis Penjualan 

Langsung Bangkitkan 

Perekonomian Nasional 

Positive Global Investigasi News JAKARTA- Ketua MPR RI Bambang 

Soesatyo sekaligus Wakil Ketua 

Umum Partai Golkar menuturkan 

bisnis penjualan langsung 

memiliki kemampuan 

menampung ribuan pelaku bisnis, 

termasuk para korban pemutusan 

hubungan kerja (PHK) yang 

meningkat cukup signifikan 

sebagai dampak pandemi Covid-

19. Bahkan secara global, 

pandemi menjadi salah satu 

pemicu banyaknya negara 

mengalami krisis ekonomi 

berkepanjangan, dimana 60 

negara terancam menjadi negara 

'bangkrut'," ujar Bamsoet saat 

membuka Asosiasi Penjualan 

Langsung Indonesia (APLI) 

Exhibition, di Jakarta, Minggu 

(24/7/22). Apalagi sektor industri 

penjualan langsung juga 

melibatkan jutaan mitra usaha," 

kata Bamsoet. Bagi mereka, 

keterlibatan dalam bisnis 

penjualan langsung tidak hanya 

mendatangkan keuntungan 

finansial, melainkan juga melatih 

jiwa kewirausahaan," jelas 

Bamsoet. 

382. 24 

July 

2022 

Indonesia dan Malaysia 

Cari Solusi Penempatan 

PMI Pascapelanggaran 

MoU Tenaga Kerja - 

Neutral 24hour.id Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

memastikan Pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas dan mencari jalan 

keluar atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia. Hal 

ini, Fadjar sampaikan menyusul 

keputusan pemerintah Indonesia 

menghentikan sementara 

http://globalinvestigasinews.com/2022/07/24/ketua-mpr-ri-bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://globalinvestigasinews.com/2022/07/24/ketua-mpr-ri-bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://globalinvestigasinews.com/2022/07/24/ketua-mpr-ri-bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://globalinvestigasinews.com/2022/07/24/ketua-mpr-ri-bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://www.24hour.id/indonesia-dan-malaysia-cari-solusi-penempatan-pmi-pascapelanggaran-mou-tenaga-kerja
http://www.24hour.id/indonesia-dan-malaysia-cari-solusi-penempatan-pmi-pascapelanggaran-mou-tenaga-kerja
http://www.24hour.id/indonesia-dan-malaysia-cari-solusi-penempatan-pmi-pascapelanggaran-mou-tenaga-kerja
http://www.24hour.id/indonesia-dan-malaysia-cari-solusi-penempatan-pmi-pascapelanggaran-mou-tenaga-kerja
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penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022. Penyebab 

keputusan tersebut karena ada 

pelanggaran MoU tenaga kerja 

oleh Malaysia. Pelanggaran ini 

mencederai itikad baik pemimpin 

kedua negara, yakni Presiden RI 

dan Perdana Menteri Malaysia," 

tegas Fadjar dalam siaran pers 

KSP, di Jakarta, Minggu 

(24/7/2022) mengutip Antara. 

383. 24 

July 

2022 

Kemnaker RI Beber 

Kesempatan Terbuka Lebar 

Magang ke Jepang, Warga 

Kaltara Akhirnya Dapat 

Kuota 

Positive Tribun Kaltara - Tahun ini total 100. 000 kuota 

disiapkan bagi warga Indonesia 

untuk berkesempatan bisa 

magang ke Jepang. Di Kaltara 

sendiri kegiatan sosialisasi 

dilaksanakan di Gedung 

Serbaguna Pemkot Tarakan Sabtu 

kemarin. Khairul, M.Kes yang 

dikonfirmasi media ini usai 

kegiatan sosialisasi, program 

pemagangan ke Jepang sudah 

berlangsung sejak 1992. 

"Sosialisasinya ini pertama kali 

dilakukan di Kaltara dan Tarakan 

dengan harapan kita, dengan 

sosialisasi langsung diharapkan 

bisa membuka ruang pencerahan 

kepada semua mengikuti program 

ini," ungkap Wali Kota Tarakan. 

384. 24 

July 

2022 

BSU 2022 Cair ke Pekerja 

Rekening BCA dan Swasta? 

Ini Bocoran Jadwal 

Pencairan BLT Subsidi Gaji 

Positive Ayo Bandung Simak jawaban dan bocoran 

jadwal pencairan BLT Subsidi Gaji. 

Lalu kapan BSU 2022 Rp1 juta cair, 

apa saja syarat penerima BLT 

Subsidi Gaji dan di Bank mana 

saja, rekening BCA dan swasta 

apakah termasuk?. : SELAMAT! 

Informasi BSU 2022 cair ke 

pekerja rekening BCA dan swasta? 

Kemnaker telah bocorkan bahwa 

BSU 2022 akan disalurkan kembali 

pada tahun 2022. 

http://kaltara.tribunnews.com/2022/07/24/kemnaker-ri-beber-kesempatan-terbuka-lebar-magang-ke-jepang-warga-kaltara-akhirnya-dapat-kuota
http://kaltara.tribunnews.com/2022/07/24/kemnaker-ri-beber-kesempatan-terbuka-lebar-magang-ke-jepang-warga-kaltara-akhirnya-dapat-kuota
http://kaltara.tribunnews.com/2022/07/24/kemnaker-ri-beber-kesempatan-terbuka-lebar-magang-ke-jepang-warga-kaltara-akhirnya-dapat-kuota
http://kaltara.tribunnews.com/2022/07/24/kemnaker-ri-beber-kesempatan-terbuka-lebar-magang-ke-jepang-warga-kaltara-akhirnya-dapat-kuota
http://kaltara.tribunnews.com/2022/07/24/kemnaker-ri-beber-kesempatan-terbuka-lebar-magang-ke-jepang-warga-kaltara-akhirnya-dapat-kuota
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793961403/bsu-2022-cair-ke-pekerja-rekening-bca-dan-swasta-ini-bocoran-jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793961403/bsu-2022-cair-ke-pekerja-rekening-bca-dan-swasta-ini-bocoran-jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793961403/bsu-2022-cair-ke-pekerja-rekening-bca-dan-swasta-ini-bocoran-jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793961403/bsu-2022-cair-ke-pekerja-rekening-bca-dan-swasta-ini-bocoran-jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji
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385. 24 

July 

2022 

Indonesia dan Malaysia 

Cari Solusi Penempatan 

PMI Pascapelanggaran 

MoU Tenaga Kerja 

Neutral Suara Surabaya Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

memastikan Pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas dan mencari jalan 

keluar atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia. Hal 

ini, Fadjar sampaikan menyusul 

keputusan pemerintah Indonesia 

menghentikan sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022. Penyebab 

keputusan tersebut karena ada 

pelanggaran MoU tenaga kerja 

oleh Malaysia. Pelanggaran ini 

mencederai itikad baik pemimpin 

kedua negara, yakni Presiden RI 

dan Perdana Menteri Malaysia," 

tegas Fadjar dalam siaran pers 

KSP, di Jakarta, Minggu 

(24/7/2022) mengutip Antara. 

386. 24 

July 

2022 

Bamsoet Dorong Bisnis 

Penjualan Langsung 

Bangkitkan Perekonomian 

Nasional 

Positive Indonesianews.tv Bahkan secara global, pandemi 

menjadi salah satu pemicu 

banyaknya negara mengalami 

krisis ekonomi berkepanjangan, 

dimana 60 negara terancam 

menjadi negara 'bangkrut'," ujar 

Bamsoet saat membuka Asosiasi 

Penjualan Langsung Indonesia 

(APLI) Exhibition, di Jakarta, 

Minggu (24/7/2022). Bagi mereka, 

keterlibatan dalam bisnis 

penjualan langsung tidak hanya 

mendatangkan keuntungan 

finansial, melainkan juga melatih 

jiwa kewirausahaan," jelas 

Bamsoet. APLI harus mampu 

memberikan nilai kemanfaatan 

dan meningkatkan kesejahteraan 

para anggotanya serta 

menyumbangkan kontribusi 

positif pada perekonomian 

nasional," pungkas Bamsoet. 

http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/indonesia-dan-malaysia-cari-solusi-penempatan-pmi-pascapelanggaran-mou-tenaga-kerja
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/indonesia-dan-malaysia-cari-solusi-penempatan-pmi-pascapelanggaran-mou-tenaga-kerja
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/indonesia-dan-malaysia-cari-solusi-penempatan-pmi-pascapelanggaran-mou-tenaga-kerja
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/indonesia-dan-malaysia-cari-solusi-penempatan-pmi-pascapelanggaran-mou-tenaga-kerja
http://indonesianews.tv/2022/07/24/bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://indonesianews.tv/2022/07/24/bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://indonesianews.tv/2022/07/24/bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://indonesianews.tv/2022/07/24/bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
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INDONESIANEWS.TV, JAKARTA: 

Ketua MPR Bambang Soesatyo 

sekaligus Wakil Ketua Umum 

Partai Golkar menuturkan bisnis 

penjualan langsung memiliki 

kemampuan menampung ribuan 

pelaku bisnis, termasuk para 

korban pemutusan hubungan 

kerja (PHK) yang meningkat cukup 

signifikan sebagai dampak 

pandemi Covid-19. 

387. 24 

July 

2022 

KSP Dorong Penyelesaian 

Penempatan PMI di 

Malaysia 

Neutral Borneonews Atas dasar itu, kata Fadjar, KSP 

mendorong penyelesaian masalah 

penempatan PMI di Malaysia 

secepatnya karena akan 

menguatkan aspek perlindungan 

dan meningkatkan peluang calon 

PMI untuk bekerja. Kantor Staf 

Presiden mendorong 

penyelesaian penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia secara cepat karena 

keberadaan PMI signifikan bagi 

perekonomian. Fadjar Dwi 

Wisnuwardhani menyebutkan 

Malaysia termasuk negara yang 

terpenting dalam penempatan 

PMI. Sebanyak 1,6 juta PMI 

prosedural di Malaysia yang 

bekerja di sektor perkebunan, 

pabrik, dan domestik, yakni 

sebagai pekerja rumah tangga 

(PRT). 

388. 24 

July 

2022 

Indonesia serta Malaysia 

Cari Solusi Penempatan 

PMI Pascapelanggaran 

MoU Tenaga Kerja 

Neutral Portal Sidoarjo Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

Tenaga Pakar Kantor Staf Presiden 

memastikan Pemerintah 

Indonesia serta Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas serta mencari jalan 

keluar atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia. Hal 

ini, Fadjar sampaikan menyusul 

keputusan pemerintah Indonesia 

http://www.borneonews.co.id/berita/271242-ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.borneonews.co.id/berita/271242-ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.borneonews.co.id/berita/271242-ksp-dorong-penyelesaian-penempatan-pmi-di-malaysia
http://portalsidoarjo.com/2022/07/24/indonesia-serta-malaysia-cari-solusi-penempatan-pmi-pascapelanggaran-mou-tenaga-kerja.html
http://portalsidoarjo.com/2022/07/24/indonesia-serta-malaysia-cari-solusi-penempatan-pmi-pascapelanggaran-mou-tenaga-kerja.html
http://portalsidoarjo.com/2022/07/24/indonesia-serta-malaysia-cari-solusi-penempatan-pmi-pascapelanggaran-mou-tenaga-kerja.html
http://portalsidoarjo.com/2022/07/24/indonesia-serta-malaysia-cari-solusi-penempatan-pmi-pascapelanggaran-mou-tenaga-kerja.html
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menghentikan sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022. Penyebab 

keputusan tersebut disebabkan 

ada pelanggaran MoU tenaga 

kerja oleh Malaysia. Pelanggaran 

ini mencederai itikad baik 

pemimpin kedua negara, yakni 

Presiden RI serta Perdana Menteri 

Malaysia," tegas Fadjar dalam 

siaran pers KSP, di Jakarta, 

Minggu (24/7/2022) mengutip 

Antara. 

389. 24 

July 

2022 

Pemerintah Pastikan Terus 

Cari Jalan Keluar 

Penempatan PMI di 

Malaysia 

Positive Kompas Pemerintah Indonesia dan 

Malaysia terus melakukan 

komunikasi untuk membahas dan 

mencari jalan keluar atas 

persoalan penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia. Hal ini, disampaikan 

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

(KSP) Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

menyusul keputusan pemerintah 

Indonesia terkait penghentian 

sementara penempatan PMI ke 

Malaysia sejak 13 Juli 2022 lalu. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," tegas Fadjar, 

di Jakarta, Minggu (24/7/2022). 

Sebagai informasi, MoU antara 

Pemerintah RI dan Malaysia 

tentang Penempatan dan 

Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. 

390. 24 

July 

2022 

Ketua MPR RI Bamsoet 

Dorong Bisnis Penjualan 

Langsung Bangkitkan 

Positive Suara Rakyat Daerah JAKARTA- Ketua MPR RI Bambang 

Soesatyo sekaligus Wakil Ketua 

Umum Partai Golkar menuturkan 

bisnis penjualan langsung 

http://nasional.kompas.com/read/2022/07/24/16372301/pemerintah-pastikan-terus-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi-di-malaysia
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/24/16372301/pemerintah-pastikan-terus-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi-di-malaysia
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/24/16372301/pemerintah-pastikan-terus-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi-di-malaysia
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/24/16372301/pemerintah-pastikan-terus-cari-jalan-keluar-penempatan-pmi-di-malaysia
http://www.suararakyatnews.co/baca/berita-72789/ketua-mpr-ri-bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional.php
http://www.suararakyatnews.co/baca/berita-72789/ketua-mpr-ri-bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional.php
http://www.suararakyatnews.co/baca/berita-72789/ketua-mpr-ri-bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional.php
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Perekonomian Nasional | 

Suara Rakyat News 

memiliki kemampuan 

menampung ribuan pelaku bisnis, 

termasuk para korban pemutusan 

hubungan kerja (PHK) yang 

meningkat cukup signifikan 

sebagai dampak pandemi Covid-

19. Bahkan secara global, 

pandemi menjadi salah satu 

pemicu banyaknya negara 

mengalami krisis ekonomi 

berkepanjangan, dimana 60 

negara terancam menjadi negara 

'bangkrut'," ujar Bamsoet saat 

membuka Asosiasi Penjualan 

Langsung Indonesia (APLI) 

Exhibition, di Jakarta, Minggu 

(24/7/22). Apalagi sektor industri 

penjualan langsung juga 

melibatkan jutaan mitra usaha," 

kata Bamsoet. Bagi mereka, 

keterlibatan dalam bisnis 

penjualan langsung tidak hanya 

mendatangkan keuntungan 

finansial, melainkan juga melatih 

jiwa kewirausahaan," jelas 

Bamsoet. 

391. 24 

July 

2022 

Pemerintah Cari Solusi 

Penempatan PMI di 

Malaysia yang Dihentikan 

Sementara 

Negative Tribun News Pemerintah Indonesia 

menghentikan sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022 lalu. Tenaga Ahli 

Kantor Staf Presiden Fadjar Dwi 

Wisnuwardhani memastikan, 

pemerintah Indonesia dan 

Malaysia terus melakukan 

komunikasi untuk membahas dan 

mencari jalan keluar atas 

persoalan penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia. Pelanggaran ini 

mencederai itikad baik pemimpin 

kedua negara, yakni Presiden RI 

dan Perdana Menteri Malaysia," 

kata Fadjar, di Jakarta, Minggu 

(24/7/2022). Sebagai informasi, 

MoU antara Pemerintah RI dan 

http://www.suararakyatnews.co/baca/berita-72789/ketua-mpr-ri-bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional.php
http://www.suararakyatnews.co/baca/berita-72789/ketua-mpr-ri-bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional.php
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/24/pemerintah-cari-solusi-penempatan-pmi-di-malaysia-yang-dihentikan-sementara
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/24/pemerintah-cari-solusi-penempatan-pmi-di-malaysia-yang-dihentikan-sementara
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/24/pemerintah-cari-solusi-penempatan-pmi-di-malaysia-yang-dihentikan-sementara
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/24/pemerintah-cari-solusi-penempatan-pmi-di-malaysia-yang-dihentikan-sementara
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Malaysia tentang Penempatan 

dan Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. 

392. 24 

July 

2022 

KSP Dorong Penyelesaian 

Penempatan PMi di 

Malaysia Secepatnya 

Positive Batam Today Kantor Staf Presiden (KSP) 

mendorong penyelesaian 

penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia 

secara cepat karena keberadaan 

PMI signifikan bagi perekonomian. 

Atas dasar itu, kata Fadjar, KSP 

mendorong penyelesaian masalah 

penempatan PMI di Malaysia 

secepatnya karena akan 

menguatkan aspek perlindungan 

dan meningkatkan peluang calon 

PMI untuk bekerja. Apalagi, 

Malaysia termasuk negara yang 

terpenting dalam penempatan 

PMI. Fadjar menyebutkan, 

sebanyak 1,6 juta PMI prosedural 

di Malaysia yang bekerja di sektor 

perkebunan, pabrik, dan 

domestik, yakni sebagai pekerja 

rumah tangga (PRT). 

393. 24 

July 

2022 

KSP Pastikan Indonesia dan 

Malaysia Terus 

Berkomunikasi Terkait 

Persoalan PMI di Malaysia 

Negative Kabar Nusa Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

memastikan, pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas dan mencari jalan 

keluar atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia ( PMI ) di Malaysia. Hal 

ini, menyusul keputusan 

pemerintah Indonesia terkait 

penghentian sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022 lalu. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

http://batamtoday.com/home/read/178810/KSP-Dorong-Penyelesaian-Penempatan-PMi-di-Malaysia-Secepatnya
http://batamtoday.com/home/read/178810/KSP-Dorong-Penyelesaian-Penempatan-PMi-di-Malaysia-Secepatnya
http://batamtoday.com/home/read/178810/KSP-Dorong-Penyelesaian-Penempatan-PMi-di-Malaysia-Secepatnya
http://kabarnusa.com/ksp-pastikan-indonesia-dan-malaysia-terus-berkomunikasi-terkait-persoalan-pmi-di-malaysia
http://kabarnusa.com/ksp-pastikan-indonesia-dan-malaysia-terus-berkomunikasi-terkait-persoalan-pmi-di-malaysia
http://kabarnusa.com/ksp-pastikan-indonesia-dan-malaysia-terus-berkomunikasi-terkait-persoalan-pmi-di-malaysia
http://kabarnusa.com/ksp-pastikan-indonesia-dan-malaysia-terus-berkomunikasi-terkait-persoalan-pmi-di-malaysia
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yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," tegas Fadjar, 

di Jakarta, Minggu (24/7/2022). 

Fadjar mengungkapkan, pasca 

penandatanganan MoU, Malaysia 

ternyata masih menggunakan 

sistem di luar SPSK, yaitu Sistem 

Maid Online (SMO). 

394. 24 

July 

2022 

Bamsoet Sebut Industri 

Direct Selling Bisa Dorong 

Ekonomi RI 

Neutral Detik Menurut Bamsoet bisnis 

penjualan langsung memberikan 

peluang bagi masyarakat untuk 

bangkit dan menjalankan bisnis, 

serta membangun kemandirian 

ekonomi. Bahkan secara global, 

pandemi menjadi salah satu 

pemicu banyaknya negara 

mengalami krisis ekonomi 

berkepanjangan, di mana 60 

negara terancam menjadi negara 

bangkrut," jelas Bamsoet saat 

membuka Asosiasi Penjualan 

Langsung Indonesia (APLI) 

Exhibition, di Jakarta, Minggu 

(24/7/2022). Apalagi sektor 

industri penjualan langsung juga 

melibatkan jutaan mitra usaha," 

tutur Bamsoet. Bagi mereka, 

keterlibatan dalam bisnis 

penjualan langsung tidak hanya 

mendatangkan keuntungan 

finansial, melainkan juga melatih 

jiwa kewirausahaan," urai 

Bamsoet. 

395. 24 

July 

2022 

MPR Dorong Bisnis 

Penjualan Langsung 

Bangkitkan Perekonomian 

Nasional 

Positive Pontas.id Bahkan secara global, pandemi 

menjadi salah satu pemicu 

banyaknya negara mengalami 

krisis ekonomi berkepanjangan, 

dimana 60 negara terancam 

menjadi negara 'bangkrut'," ujar 

Bamsoet saat membuka Asosiasi 

Penjualan Langsung Indonesia 

(APLI) Exhibition, di Jakarta, 

Minggu (24/7/2022). Ketua MPR 

RI Bambang Soesatyo menuturkan 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6196363/bamsoet-sebut-industri-direct-selling-bisa-dorong-ekonomi-ri
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6196363/bamsoet-sebut-industri-direct-selling-bisa-dorong-ekonomi-ri
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6196363/bamsoet-sebut-industri-direct-selling-bisa-dorong-ekonomi-ri
http://pontas.id/2022/07/24/mpr-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://pontas.id/2022/07/24/mpr-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://pontas.id/2022/07/24/mpr-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://pontas.id/2022/07/24/mpr-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
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bisnis penjualan langsung 

memiliki kemampuan 

menampung ribuan pelaku bisnis, 

termasuk para korban pemutusan 

hubungan kerja (PHK) yang 

meningkat cukup signifikan 

sebagai dampak pandemi Covid-

19. Bisnis penjualan langsung 

memberikan peluang bagi mereka 

untuk bangkit dan menjalankan 

bisnis, serta membangun 

kemandirian ekonomi. "Selama 

lebih dari dua tahun 

perekonomian nasional terpukul 

oleh dampak pandemi. 

396. 24 

July 

2022 

Indonesia-Malaysia Masih 

Cari Jalan Keluar Terkait 

Buruh Migran 

Positive Konfrotasi.co Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

memastikan pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas dan mencari jalan 

keluar atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia. Hal 

ini, kata dia, menyusul keputusan 

pemerintah Indonesia 

menghentikan sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022, yang 

disebabkan pelanggaran MoU 

tenaga kerja oleh Malaysia. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," tegas Fadjar 

dalam siaran pers KSP, di Jakarta, 

Minggu. Fadjar menjelaskan, MoU 

antara Pemerintah RI dan 

Malaysia tentang Penempatan 

dan Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

http://www.konfrontasi.co/2022/07/indonesia-malaysia-masih-cari-jalan.html
http://www.konfrontasi.co/2022/07/indonesia-malaysia-masih-cari-jalan.html
http://www.konfrontasi.co/2022/07/indonesia-malaysia-masih-cari-jalan.html
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Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. 

397. 24 

July 

2022 

Bisnis Penjualan Langsung 

Bangkitkan Perekonomian 

Nasional 

Positive Porto News Bahkan secara global, pandemi 

menjadi salah satu pemicu 

banyaknya negara mengalami 

krisis ekonomi berkepanjangan, 

dimana 60 negara terancam 

menjadi negara 'bangkrut'," ujar 

Bamsoet saat membuka Asosiasi 

Penjualan Langsung Indonesia 

(APLI) Exhibition, di Jakarta, 

Minggu (24/7/2022). Bisnis 

penjualan langsung memberikan 

peluang bagi mereka untuk 

bangkit dan menjalankan bisnis, 

serta membangun kemandirian 

ekonomi. Ketua MPR RI Bambang 

Soesatyo atau akrab disapa 

Bamsoet menuturkan bisnis 

penjualan langsung memiliki 

kemampuan menampung ribuan 

pelaku bisnis, termasuk para 

korban pemutusan hubungan 

kerja (PHK) yang meningkat cukup 

signifikan sebagai dampak 

pandemi Covid-19. "Selama lebih 

dari dua tahun perekonomian 

nasional terpukul oleh dampak 

pandemi. 

398. 24 

July 

2022 

Info Lowongan Kerja Bank 

Nagari untuk Posisi Officer 

Development Program 

Neutral Pikiran Rakyat 

Tasikmalaya 

Bagian yang tersedia untuk 

lowongan kerja di Bank Nagari 

yaitu Officer Development 

Program. Tak hanya itu, Kamu 

juga bisa follow media sosial resmi 

Bank Nagari untuk mendapatkan 

informasi resminya. Saat ini Bank 

Nagari tengah membuka 

lowongan kerja dan merekrut 

pekerja baru. Terdapat beberapa 

kualifikasi yang harus dipenuhi 

oleh calon pelamar di Bank 

Nagari, seperti yang dikutip 

PikiranRakyat-Tasikmalaya.com 

dari akun Instagram @kemnaker. 

http://www.portonews.com/2022/laporan-utama/bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://www.portonews.com/2022/laporan-utama/bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://www.portonews.com/2022/laporan-utama/bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065092529/info-lowongan-kerja-bank-nagari-untuk-posisi-officer-development-program
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065092529/info-lowongan-kerja-bank-nagari-untuk-posisi-officer-development-program
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065092529/info-lowongan-kerja-bank-nagari-untuk-posisi-officer-development-program
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399. 24 

July 

2022 

Ketua MPR RI Bamsoet 

Dorong Bisnis Penjualan 

Langsung Bangkitkan 

Perekonomian Nasional - 

poskota.net 

Positive Poskota.net Laporan: Fattah 

Jakarta//Poskota.net,- Ketua MPR 

RI Bambang Soesatyo sekaligus 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar 

menuturkan bisnis penjualan 

langsung memiliki kemampuan 

menampung ribuan pelaku bisnis, 

termasuk para korban pemutusan 

hubungan kerja (PHK) yang 

meningkat cukup signifikan 

sebagai dampak pandemi Covid-

19. Bahkan secara global, 

pandemi menjadi salah satu 

pemicu banyaknya negara 

mengalami krisis ekonomi 

berkepanjangan, dimana 60 

negara terancam menjadi negara 

'bangkrut'," ujar Bamsoet saat 

membuka Asosiasi Penjualan 

Langsung Indonesia (APLI) 

Exhibition, di Jakarta, Minggu 

(24/7/22). Apalagi sektor industri 

penjualan langsung juga 

melibatkan jutaan mitra usaha," 

kata Bamsoet. Bagi mereka, 

keterlibatan dalam bisnis 

penjualan langsung tidak hanya 

mendatangkan keuntungan 

finansial, melainkan juga melatih 

jiwa kewirausahaan," jelas 

Bamsoet. 

400. 24 

July 

2022 

Perusahaan Tak Bayar THR 

Akan Memperoleh Sanksi 

Negative Banten88 Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans), 

telah melayangkan surat imbauan 

sekaligus peringatan kepada 191 

perusahaan yang ada di 

Kabupaten Lebak agar membayar 

THR kepada karyawan maksimal 

satu minggu atau H-7 sebelum 

lebaran. Peringatan berdasarkan 

atas Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja (Permenaker) RI Nomor 06 

tahun 2016 tentang pemberian 

tunjangan hari raya (THR). Kepala 

Disnakertrans Lebak, Maman 

http://poskota.net/2022/07/24/ketua-mpr-ri-bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://poskota.net/2022/07/24/ketua-mpr-ri-bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://poskota.net/2022/07/24/ketua-mpr-ri-bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://poskota.net/2022/07/24/ketua-mpr-ri-bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://poskota.net/2022/07/24/ketua-mpr-ri-bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://banten88.com/detail/perusahaan-tak-bayar-thr-akan-memperoleh-sanksi
http://banten88.com/detail/perusahaan-tak-bayar-thr-akan-memperoleh-sanksi
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Suparman menyebutkan, 

mekanisme pemberian besaran 

THR menurut permenaker, 

pekerja yang telah mempunyai 

masa kerja 12 bulan secara terus 

menerus atau lebih, akan 

mendapatkan satu bulan upah. 

Sedangkan untuk pekerja yang 

telah mempunyai masa kerja satu 

bulan secara terus menerus, tetap 

berhak mendapatkan THR dengan 

pemberian THR secara 

proporsional. 

401. 24 

July 

2022 

Malaysia Langgar MoU 

Tenaga Kerja, Indonesia 

Tarik TKI - Thehok.id 

Negative Thehok.id Thehok.id- Akibat pelanggaran 

yang dilakukan Malaysia terhadap 

MoU tenaga kerja, Pemerintah 

Indonesia memutuskan untuk 

menghentikan sementara 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) ke Malaysia pada 

13 Juli 2022. Tenaga Ahli Kantor 

Staf Presiden Fadjar Dwi 

Wisnuwardana memastikan 

pemerintah Indonesia dan 

Malaysia tengah menjalin 

komunikasi dan mengupayakan 

jalan keluar atas persoalan 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," jelas Fadjar 

dalam siaran pers KSP, di Jakarta, 

Minggu (24/7/2022). Selanjutnya, 

Fadjar menegaskan, MoU antara 

Pemerintah RI dan Malaysia 

tentang Penempatan dan 

Perlindungan PMI ke sektor 

domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022 lalu. 

http://www.thehok.id/2022/07/malaysia-langgar-mou-tenaga-kerja-indonesia-tarik-tki.html
http://www.thehok.id/2022/07/malaysia-langgar-mou-tenaga-kerja-indonesia-tarik-tki.html
http://www.thehok.id/2022/07/malaysia-langgar-mou-tenaga-kerja-indonesia-tarik-tki.html
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402. 24 

July 

2022 

Bamsoet Dorong Bisnis 

Penjualan Langsung untuk 

Bangkitkan Perekonomian 

Nasional 

Positive Jawa Post National 

Network 

Pandemi menjadi salah satu 

pemicu banyaknya negara 

mengalami krisis ekonomi 

berkepanjangan," ujar Bamsoet 

saat membuka Asosiasi Penjualan 

Langsung Indonesia (APLI) 

Exhibition, di Jakarta, Minggu 

(24/7). Menurut dia, bisnis 

penjualan langsung memberikan 

peluang bagi mereka untuk 

bangkit dan menjalankan bisnis, 

serta membangun kemandirian 

ekonomi. "Besarnya transaksi 

penjualan langsung pada 2019 

mencatatkan angka Rp 16,3 

triliun," kata Bamsoet. "Ibu rumah 

tangga, mahasiswa, dan pelajar 

terlibat dalam bisnis penjualan 

langsung tidak hanya 

mendatangkan keuntungan 

finansial, melainkan juga melatih 

jiwa kewirausahaan," jelas 

Bamsoet. 

403. 24 

July 

2022 

Kemenaker Minta 

Masyarakat Mencegah 

Pekerja Anak 

Positive Investor Daily Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) mengajak berbagai 

pihak, terutama orang tua untuk 

bersama dengan pemerintah 

berperan aktif dalam mencegah 

pekerja anak. Dalam upaya 

menghapus pekerja anak, 

Kemenaker telah melakukan 

beberapa hal. Ketiga, pada 2008 

hingga 2020, Kemenaker telah 

melaksanakan program 

pengurangan pekerja anak dan 

telah berhasil menarik pekerja 

anak dari tempat kerja sebanyak 

143. 456 anak. Keempat, 

Kemenaker melakukan penguatan 

kapasitas penegakan hukum 

norma pekerja anak dan BPTA 

melalui perluasan pendidikan dan 

pelatihan, seperti melakukan 

http://www.jpnn.com/news/bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-untuk-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://www.jpnn.com/news/bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-untuk-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://www.jpnn.com/news/bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-untuk-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://www.jpnn.com/news/bamsoet-dorong-bisnis-penjualan-langsung-untuk-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://investor.id/business/300662/kemenaker-minta-masyarakat-mencegah-pekerja-anak
http://investor.id/business/300662/kemenaker-minta-masyarakat-mencegah-pekerja-anak
http://investor.id/business/300662/kemenaker-minta-masyarakat-mencegah-pekerja-anak
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bimtek pengawasan norma kerja 

anak. 

404. 24 

July 

2022 

7 Pekerja Sasaran BSU BLT 

Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 

Juta 

Positive Ayo Bandung Sesuai aturan, BSU BLT subsidi gaji 

via BPJS Ketenagakerjaan 2022 ini 

cair Rp1 juta bagi 7 pekerja yang 

telah ditetapkan. BSU BLT subsidi 

gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Rp1 juta menyasar 7 

kategori pekerja. 

AYOSURABAYA.COM-- Bantuan 

subsidi upah alias BSU BLT subsidi 

gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Rp1 juta menyasar pekerja 

dengan kategori tertentu. 

Setidaknya ada 7 kategori pekerja 

yang menjadi sasaran Pemerintah 

melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menggelontorkan dana BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022. 

405. 24 

July 

2022 

Bisnis Penjualan Langsung 

Memberikan Peluang 

Untuk Membangun 

Kemandirian Ekonomi 

Positive Kata Kini Bahkan secara global, pandemi 

menjadi salah satu pemicu 

banyaknya negara mengalami 

krisis ekonomi berkepanjangan, 

dimana 60 negara terancam 

menjadi negara `bangkrut`," ujar 

Bamsoet saat membuka Asosiasi 

Penjualan Langsung Indonesia 

(APLI) Exhibition, di Jakarta, 

Minggu (24/7/22). Bisnis 

penjualan langsung memberikan 

peluang bagi mereka untuk 

bangkit dan menjalankan bisnis, 

serta membangun kemandirian 

ekonomi. Ketua MPR RI Bambang 

Soesatyo menuturkan bisnis 

penjualan langsung memiliki 

kemampuan menampung ribuan 

pelaku bisnis, termasuk para 

korban pemutusan hubungan 

kerja (PHK) yang meningkat cukup 

signifikan sebagai dampak 

pandemi Covid-19. "Selama lebih 

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783963160/7-pekerja-sasaran-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783963160/7-pekerja-sasaran-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783963160/7-pekerja-sasaran-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783963160/7-pekerja-sasaran-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta
http://www.katakini.com/artikel/70496/bisnis-penjualan-langsung-memberikan-peluang-untuk-membangun-kemandirian-ekonomi
http://www.katakini.com/artikel/70496/bisnis-penjualan-langsung-memberikan-peluang-untuk-membangun-kemandirian-ekonomi
http://www.katakini.com/artikel/70496/bisnis-penjualan-langsung-memberikan-peluang-untuk-membangun-kemandirian-ekonomi
http://www.katakini.com/artikel/70496/bisnis-penjualan-langsung-memberikan-peluang-untuk-membangun-kemandirian-ekonomi
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dari dua tahun perekonomian 

nasional terpukul oleh dampak 

pandemi. 

406. 24 

July 

2022 

Industri Alsintan CV. Citra 

Dragon Dikunjungi Wakil 

Menteri Tenaga Kerja RI 

Alfiansyah Noor. 

Neutral Tinta Rakyat Sungai Sariak,- Tinta Rakyat 

Sumatra Barat- Wakil Menteri 

Tenaga Kerja RI Alfiansyah Noor 

dan Direktur BP2MI Pusat 

Seriulina Tarigan, Benny 

Ramdhani didampingi Bupati 

Padang Pariaman Suhatri Bur 

beserta rombongan mengunjungi 

CV. Kunjungan tersebut terkait 

dengan perkembangan dan 

peningkatan produksi industri alat 

mesin Pertanian (Alsintan) yang di 

produksi oleh Citra Dragon. Lebih 

lanjut terang Riko, CV Citra 

Dragon yang bergerak di industri 

Alsinta tersebut, dimana awalnya 

hanya memproduksi tempat tidur 

dan terali pintu. Citra Dragon 

lebih mengutamakan kepuasan 

pelanggan dengan memberikan 

alsinta yang berkualitas dan 

bermutu. 

407. 24 

July 

2022 

Bisnis Penjualan Langsung 

Strategis Untuk Bangkitkan 

Perekonomian Nasional 

Positive Rmco.id Bahkan, secara global, pandemi 

menjadi salah satu pemicu 

banyaknya negara mengalami 

krisis ekonomi berkepanjangan, 

sebanyak 60 negara terancam 

menjadi negara bangkrut," ujar 

Bamsoet, sapaan akrab Bambang, 

saat membuka Asosiasi Penjualan 

Langsung Indonesia (APLI) 

Exhibition, di Jakarta, Minggu 

(24/7). Bisnis penjualan langsung 

memberikan peluang bagi mereka 

untuk bangkit dan menjalankan 

bisnis, serta membangun 

kemandirian ekonomi. Ketua MPR 

Bambang Soesatyo menuturkan, 

bisnis penjualan langsung 

memiliki kemampuan 

menampung ribuan pelaku bisnis, 

http://sumbar.tintarakyat.com/industri-alsintan-cv-citra-dragon-dikunjungi-wakil-menteri-tenaga-kerja-ri-alfiansyah-noor/ekonomi-dan-bisnis
http://sumbar.tintarakyat.com/industri-alsintan-cv-citra-dragon-dikunjungi-wakil-menteri-tenaga-kerja-ri-alfiansyah-noor/ekonomi-dan-bisnis
http://sumbar.tintarakyat.com/industri-alsintan-cv-citra-dragon-dikunjungi-wakil-menteri-tenaga-kerja-ri-alfiansyah-noor/ekonomi-dan-bisnis
http://sumbar.tintarakyat.com/industri-alsintan-cv-citra-dragon-dikunjungi-wakil-menteri-tenaga-kerja-ri-alfiansyah-noor/ekonomi-dan-bisnis
http://rm.id/baca-berita/parlemen/133751/bamsoet-buka-apli-exhibition-bisnis-penjualan-langsung-strategis-untuk-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://rm.id/baca-berita/parlemen/133751/bamsoet-buka-apli-exhibition-bisnis-penjualan-langsung-strategis-untuk-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://rm.id/baca-berita/parlemen/133751/bamsoet-buka-apli-exhibition-bisnis-penjualan-langsung-strategis-untuk-bangkitkan-perekonomian-nasional
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termasuk para korban pemutusan 

hubungan kerja (PHK) yang 

meningkat cukup signifikan 

sebagai dampak pandemi Covid-

19. "Selama lebih dari dua tahun 

perekonomian nasional terpukul 

oleh dampak pandemi. 

408. 24 

July 

2022 

Aceh Herald - Indonesia 

Kembali Buka Pengiriman 

Pekerja Migran ke Malaysia 

Neutral Acehherald.com Indonesia atau PMI ke Malaysia 

yang dihentikan sejak 13 Juli yang 

lalu akan kembali dibuka setelah 

adanya pernyataan sikap terbaru 

dari Perdana Menteri Malaysia 

Ismail Sabri Yaakob. Baca: Tidak 

Terapkan One Channel System, 

Indonesia Hentikan Pengiriman 

TKI ke Malaysia. Tenaga Ahli 

Kantor Staf Presiden Fadjar Dwi 

Wisnuwardhani meyakini 

Malaysia punya itikad untuk 

menghormati kerja sama yang 

sebelumnya dilanggar dan jadi 

penyebab pengiriman dihentikan. 

"Hal itu ditunjukkan dengan sikap 

Perdana Menteri Malaysia, yang 

telah memerintahkan 

Kementerian Dalam Negeri dan 

Kementerian Sumber Manusia, 

untuk menyelesaikan persoalan 

penempatan PMI di Malaysia," 

kata Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

dikutip dari Tempo.co pada 

Minggu, 24 Juli 2022. 

409. 24 

July 

2022 

Indonesia-Malaysia Cari 

Solusi Soal Penempatan 

PMI 

Neutral Ihram.co.id Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

memastikan, pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas dan mencari solusi 

atas persoalan penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia. Hal ini menyusul 

keputusan pemerintah Indonesia 

terkait penghentian sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

http://acehherald.com/indonesia-kembali-buka-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia
http://acehherald.com/indonesia-kembali-buka-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia
http://acehherald.com/indonesia-kembali-buka-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia
http://ihram.republika.co.id/berita/rfiv8y335/indonesiamalaysia-cari-solusi-soal-penempatan-pmi
http://ihram.republika.co.id/berita/rfiv8y335/indonesiamalaysia-cari-solusi-soal-penempatan-pmi
http://ihram.republika.co.id/berita/rfiv8y335/indonesiamalaysia-cari-solusi-soal-penempatan-pmi
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sejak 13 Juli 2022 lalu. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," ujar Fadjar, 

dikutip dari siaran pers KSP, Ahad 

(24/7/2022). Sebagai informasi, 

MoU antara Pemerintah Indonesia 

dan Malaysia tentang 

Penempatan dan Perlindungan 

PMI Sektor Domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. 

410. 24 

July 

2022 

Indonesia-Malaysia Cari 

Solusi Soal Penempatan 

PMI 

Neutral Beritabaru.news Indonesia dan Malaysia terus 

mencari solusi penempatan 

Pekerja Migran Indonesia. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- 

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

memastikan, pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas dan mencari solusi 

atas persoalan penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia. Hal ini menyusul 

keputusan pemerintah Indonesia 

terkait penghentian sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022 lalu. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," ujar Fadjar, 

dikutip dari siaran pers KSP, Ahad 

(24/7/2022). 

411. 24 

July 

2022 

Indonesia Neutral Republika Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

memastikan, pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas dan mencari solusi 

http://beritabaru.news/indonesia-malaysia-cari-solusi-soal-penempatan-pmi-130801.html
http://beritabaru.news/indonesia-malaysia-cari-solusi-soal-penempatan-pmi-130801.html
http://beritabaru.news/indonesia-malaysia-cari-solusi-soal-penempatan-pmi-130801.html
http://www.republika.co.id/berita/rfiv8y335/indonesiamalaysia-cari-solusi-soal-penempatan-pmi
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atas persoalan penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia. Hal ini menyusul 

keputusan pemerintah Indonesia 

terkait penghentian sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022 lalu. Sebagai 

informasi, MoU antara 

Pemerintah Indonesia dan 

Malaysia tentang Penempatan 

dan Perlindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. Sistem itu 

menempatkan pekerja migran 

secara langsung dengan 

mengubah visa kunjungan 

menjadi visa kerja, termasuk bagi 

pekerja asal Indonesia. 

412. 24 

July 

2022 

Indonesia-Malaysia Cari 

Solusi Soal Penempatan 

PMI 

Neutral Harian Aceh Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

memastikan, pemerintah 

Indonesia dan Malaysia terus 

melakukan komunikasi untuk 

membahas dan mencari solusi 

atas persoalan penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia. Hal ini menyusul 

keputusan pemerintah Indonesia 

terkait penghentian sementara 

penempatan PMI ke Malaysia 

sejak 13 Juli 2022 lalu. 

Pelanggaran ini mencederai itikad 

baik pemimpin kedua negara, 

yakni Presiden RI dan Perdana 

Menteri Malaysia," ujar Fadjar, 

dikutip dari siaran pers KSP, Ahad 

(24/7/2022). Sebagai informasi, 

MoU antara Pemerintah Indonesia 

dan Malaysia tentang 

Penempatan dan Perlindungan 

PMI Sektor Domestik di Malaysia 

ditandatangani oleh Menteri 

http://www.harianaceh.co.id/2022/07/24/indonesia-malaysia-cari-solusi-soal-penempatan-pmi
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/24/indonesia-malaysia-cari-solusi-soal-penempatan-pmi
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/24/indonesia-malaysia-cari-solusi-soal-penempatan-pmi


 

250 

 

Ketenagakerjaan RI dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia pada 1 

April 2022. 

413. 25 

July 

2022 

Menaker Ajak Semua Pihak 

Wujudkan Indonesia Maju 

tanpa Pekerja Anak 

Positive Infopublik.id Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah, kembali 

mengajak berbagai pihak, 

terutama orang tua untuk 

bersama-sama dengan 

pemerintah berperan aktif dalam 

upaya menanggulangi pekerja 

anak. "Di Hari Anak Nasional ini, 

saya ingin kembali mengajak 

untuk memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker 

dalam rangka memperingati Hari 

Anak Nasional 2022 pada di 

Jakarta, Sabtu (23/7/2022) 

Menaker menyayangkan masih 

ada orang tua yang dengan dalih 

ekonomi kemudian memaksa 

anaknya terlibat dalam bentuk-

bentuk pekerjaan, bahkan dalam 

sebuah pekerjaan yang 

membahayakan keselamatan, 

kesehatan, dan tumbuh 

kembangnya. Ketiga, pada 2008 

sampai 2020, Kemenaker telah 

melaksanakan Program 

Pengurangan Pekerja Anak dan 

telah berhasil menarik pekerja 

anak dari tempat kerja sebanyak 

143. 456 anak. Padahal, katanya, 

anak berhak memperoleh jaminan 

atas perlindungan untuk tumbuh 

dan berkembang secara sehat dan 

wajar baik dalam hal jasmani dan 

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/652079/menaker-ajak-semua-pihak-wujudkan-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/652079/menaker-ajak-semua-pihak-wujudkan-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/652079/menaker-ajak-semua-pihak-wujudkan-indonesia-maju-tanpa-pekerja-anak
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rohani maupun sosial dan 

intelektualnya. 

414. 25 

July 

2022 

6 Fakta Tanda-Tanda BLT 

Subsidi Gaji Rp1 Juta 

Masuk Rekening, Ini 

Notifikasi yang Bakal 

Didapat Pekerja : Okezone 

Economy 

Neutral Okezone Dirangkum Okezone, Senin 

(25/7/2022), berikut fakta tanda-

tanda BLT subsidi gaji cair:. BLT 

subsidi gaji Rp1 juta akan cair ke 

8,8 juta pekerja. Tapi, hingga kini 

pemerintah belum memastikan 

kapan BLT subsidi gaji ini cair. 

Sebelumnya, Ombudsman usul 

penerima BLT subsidi gaji 

diberikan juga kepada pekerja 

informal dan yang terkena PHK. 

415. 25 

July 

2022 

Di Depan Menteri Baru, 

Presiden Jokowi Ingatkan 

Ancaman Resesi Ekonomi 

Negative Fakta Integritas.com Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

untuk pertama kalinya 

menyelanggarakan Rapat 

Terbatas (Ratas) dengan para 

menteri Kabinet Indonesia Maju 

yang terkait dengan 

perekonomian, di Kantor 

Presiden, Jakarta hari ini. Presiden 

Jokowi mengatakan, bahwa 

ekonomi global dalam 5 tahun ini 

dan perkiraan-perkiraan dari 

lembaga-lembaga internasional 

bahwa tahun depan akan menuju 

ke sebuah situasi yang lebih sulit, 

dan bahkan banyak yang 

menyampaikan menuju ke sebuah 

resesi. Jokowi mengingatkan 

sebagaimana yang berulang kali 

disampaikannya, bahwa kuncinya 

yang pertama kepeningkatan 

ekspor dan substitusi barang-

barang impor. "Kita telah 

menyelesaikan Indonesia-

Australia CEPA dan ini harus kita 

teruskan ke negara-negara lain," 

ujar Presiden Jokowi seraya 

mengingatkan, ini yang penting 

segera diselesaikan. 

http://economy.okezone.com/read/2022/07/24/622/2635337/6-fakta-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-rekening-ini-notifikasi-yang-bakal-didapat-pekerja
http://economy.okezone.com/read/2022/07/24/622/2635337/6-fakta-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-rekening-ini-notifikasi-yang-bakal-didapat-pekerja
http://economy.okezone.com/read/2022/07/24/622/2635337/6-fakta-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-rekening-ini-notifikasi-yang-bakal-didapat-pekerja
http://economy.okezone.com/read/2022/07/24/622/2635337/6-fakta-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-rekening-ini-notifikasi-yang-bakal-didapat-pekerja
http://economy.okezone.com/read/2022/07/24/622/2635337/6-fakta-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-rekening-ini-notifikasi-yang-bakal-didapat-pekerja
http://economy.okezone.com/read/2022/07/24/622/2635337/6-fakta-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-rekening-ini-notifikasi-yang-bakal-didapat-pekerja
http://faktaintegritas.com/2019/10/31/economy-okezone-com-home-saham-valas-fiskal-moneter-sektor-rii-property-foto-video-indeks-homeeconomyfiskal-moneter-di-depan-menteri-baru-presiden-jokowi-ingatkan-ancaman-resesi-eko
http://faktaintegritas.com/2019/10/31/economy-okezone-com-home-saham-valas-fiskal-moneter-sektor-rii-property-foto-video-indeks-homeeconomyfiskal-moneter-di-depan-menteri-baru-presiden-jokowi-ingatkan-ancaman-resesi-eko
http://faktaintegritas.com/2019/10/31/economy-okezone-com-home-saham-valas-fiskal-moneter-sektor-rii-property-foto-video-indeks-homeeconomyfiskal-moneter-di-depan-menteri-baru-presiden-jokowi-ingatkan-ancaman-resesi-eko
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416. 25 

July 

2022 

Terjawab Kapan BSU 2022 

Cair & Tanda Penerima BLT 

BPJS Ketenagakerjaan Saat 

Login bsu.kemnaker.go.id - 

Tribunkaltim.co 

Neutral Tribun News Kaltim Terjawab sudah kapan BSU 2022 

cair dan tanda penerima BLT BPJS 

Ketenagakerjaan saat login 

bsu.kemnaker.go.id. Saat ini, 

pertanyaan kapan BSU 2022 cair 

masih sering dicari di mesin 

pencairan, cek informasi terbaru 

dan tanda penerima BLT BPJS 

Ketenagakerjaan saat login 

bsu.kemnaker.go.id. Ternyata, ada 

3 hal yang menyebabkan BSU 

2022 tak kunjung cair. Bantuan 

Sosial Terjawab sudah kapan BSU 

2022 cair dan tanda penerima BLT 

BPJS Ketenagakerjaan saat login 

bsu.kemnaker.go.id. Kabar 

gembiranya, dalam akun 

Instagram pribadi miliknya, 

Menaker, Ida Fauziyah 

mengungkapkan bahwa bantuan 

BSU 2022 pasti akan cair. Bantuan 

Sosial Terjawab sudah kapan BSU 

2022 cair dan tanda penerima BLT 

BPJS Ketenagakerjaan saat login 

bsu.kemnaker.go.id. Sehingga 

kemudian, kamu bisa mencairkan 

dana tunai tersebut dan silahkan 

dimanfaatkan sesuai 

kegunaannya. Bantuan Sosial 

Terjawab sudah kapan BSU 2022 

cair dan tanda penerima BLT BPJS 

Ketenagakerjaan saat login 

bsu.kemnaker.go.id. 3. 

417. 25 

July 

2022 

Ketua MPR RI Dorong 

Bisnis Penjualan Langsung 

Bangkitkan Perekonomian 

Nasional 

Positive Industry Ketua MPR RI Bambang Soesatyo 

sekaligus Wakil Ketua Umum 

Partai Golkar menuturkan bisnis 

penjualan langsung memiliki 

kemampuan menampung ribuan 

pelaku bisnis, termasuk para 

korban pemutusan hubungan 

kerja (PHK) yang meningkat cukup 

signifikan sebagai dampak 

pandemi Covid-19. Bisnis 

penjualan langsung memberikan 

peluang bagi mereka untuk 

http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/25/terjawab-kapan-bsu-2022-cair-tanda-penerima-blt-bpjs-ketenagakerjaan-saat-login-bsukemnakergoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/25/terjawab-kapan-bsu-2022-cair-tanda-penerima-blt-bpjs-ketenagakerjaan-saat-login-bsukemnakergoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/25/terjawab-kapan-bsu-2022-cair-tanda-penerima-blt-bpjs-ketenagakerjaan-saat-login-bsukemnakergoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/25/terjawab-kapan-bsu-2022-cair-tanda-penerima-blt-bpjs-ketenagakerjaan-saat-login-bsukemnakergoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/25/terjawab-kapan-bsu-2022-cair-tanda-penerima-blt-bpjs-ketenagakerjaan-saat-login-bsukemnakergoid
http://www.industry.co.id/read/110388/ketua-mpr-ri-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://www.industry.co.id/read/110388/ketua-mpr-ri-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://www.industry.co.id/read/110388/ketua-mpr-ri-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
http://www.industry.co.id/read/110388/ketua-mpr-ri-dorong-bisnis-penjualan-langsung-bangkitkan-perekonomian-nasional
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bangkit dan menjalankan bisnis, 

serta membangun kemandirian 

ekonomi. "Selama lebih dari dua 

tahun perekonomian nasional 

terpukul oleh dampak pandemi. 

Data Kementerian Tenaga Kerja 

mencatat hingga Agustus 2021, 

lebih dari 538 ribu pekerja telah 

mengalami pemutusan hubungan 

kerja. 

418. 25 

July 

2022 

Peringati Hari Anak 

Nasional 2022, Menaker 

Beberkan 8 Upaya Hapus 

Pekerja Anak 

Neutral Hukum Online "Di Hari Anak Nasional ini, saya 

ingin kembali mengajak untuk 

memperkuat peran aktif 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serikat 

pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka," kata Menaker 

dalam rangka memperingati Hari 

Anak Nasional 2022 di Jakarta, 

Sabtu (23/7/2022) kemarin. 

Dalam rangka memperingati hari 

anak nasional setiap 23 Juli, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah mengajak berbagai pihak 

terutama orang tua untuk 

bersama pemerintah berperan 

aktif menanggulangi pekerja anak. 

Dia melihat masih ada orang tua 

yang memaksa anaknya terlibat 

dalam pekerjaan dengan dalih 

ekonomi. Bahkan tak jarang 

pekerjaan itu tergolong 

membahayakan keselamatan, 

kesehatan, dan tumbuh kembang 

anak. 

419. 25 

July 

2022 

BP Jamsostek Bayarkan 

Beasiswa di Indragiri Hilir 

Positive Riau Merdeka Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek) Cabang Kabupaten 

Indragiri Hilir (Inhil), Bayarkan 

Beasiswa kepada anak pekerja di 

http://www.hukumonline.com/berita/a/peringati-hari-anak-nasional-2022--menaker-beberkan-8-upaya-hapus-pekerja-anak-lt62de094cd3440
http://www.hukumonline.com/berita/a/peringati-hari-anak-nasional-2022--menaker-beberkan-8-upaya-hapus-pekerja-anak-lt62de094cd3440
http://www.hukumonline.com/berita/a/peringati-hari-anak-nasional-2022--menaker-beberkan-8-upaya-hapus-pekerja-anak-lt62de094cd3440
http://www.hukumonline.com/berita/a/peringati-hari-anak-nasional-2022--menaker-beberkan-8-upaya-hapus-pekerja-anak-lt62de094cd3440
http://www.riaumerdeka.com/read-10250-2022-07-14-bp-jamsostek-bayarkan-beasiswa-di-indragiri-hilir-.html
http://www.riaumerdeka.com/read-10250-2022-07-14-bp-jamsostek-bayarkan-beasiswa-di-indragiri-hilir-.html
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Kantor BP Jamsostek JL. Trimas 

No. 1 Tembilahan Kabupaten Inhil, 

Kamis (14/7/2022). Demikian Pres 

Realis disampaikan Kepala Cabang 

BP Jamsostek Inhil Ridwan Lubis 

kepada Wartawan 

Riaumerdeka.com. "Sesuai 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2011 Tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial, 

Memberikan perlindungan sosial 

adapun sebagaimana Program 

yang diselenggarakan BP 

Jamsostek, "Kata Ridwan Lubis. 

Ahli Waris Yuli Astuti menuturkan, 

dalam pengurusan klaim di 

BPJamsostek ini sangat Mudah 

dan Cepat. 

420. 25 

July 

2022 

Kemnaker Bakal Fasilitasi 

287 Perusahaan Sawit 

Bebas Pekerja Anak 

Positive Infosawit Sebab itu dalam upaya 

menghapus pekerja anak, 

Kemnaker telah menyiapakan 

beberapa langkah diantaranya 

bakal memfasilitasi pencanangan 

pada 287 perusahaan perkebunan 

kelapa sawit yang tersebar di 7 

provinsi terbebas dari pekerja 

anak. Menteri Ketenagakerjaan, 

Ida Fauziyah kembali mengajak 

peran aktif pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dunia usaha, 

serikat pekerja/serikat buruh, 

masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-

anak kita dari belenggu pekerjaan 

yang belum menjadi tanggung 

jawab mereka,. Mendorong peran 

aktif dalam berbagai forum 

internasional, nasional serta 

berkolaborasi dengan 

Kementerian/Lembaga/Daerah 

dan Civil Society Organization 

(CSO) dalam upaya penghapusan 

pekerja anak. Selain itu Ida juga 

akan melakukan peningkatan 

pemahaman melalui sosialisasi 

http://www.infosawit.com/news/12878/kemnaker-bakal-fasilitasi-287-perusahaan-sawit-bebas-pekerja-anak
http://www.infosawit.com/news/12878/kemnaker-bakal-fasilitasi-287-perusahaan-sawit-bebas-pekerja-anak
http://www.infosawit.com/news/12878/kemnaker-bakal-fasilitasi-287-perusahaan-sawit-bebas-pekerja-anak
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kepada dunia usaha dan 

masyarakat tentang Bentuk-

Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 

Anak (BPTA). 

421. 25 

July 

2022 

Perlindungan Pekerja 

Migran Harga Mati, 

Pemerintah Diminta Tak 

Buka Celah Kompromi 

Neutral Kompas.id Pemerintah Indonesia diharapkan 

bersikap tegas dan tidak 

membuka celah kompromi terkait 

prinsip-prinsip perlindungan 

pekerja yang sebelumnya sudah 

disepakati. Direktur Eksekutif 

Migrant Care Wahyu Susilo, 

Minggu (24/7/2022) mengatakan, 

pemerintah Indonesia harus 

bersikap tegas dalam melakukan 

lobi-lobi diplomasi dengan 

pemerintah Malaysia. Pemerintah 

harus menyadari posisi ini dalam 

bernegosiasi," ucap dia. Indonesia 

masih menghentikan sementara 

penempatan pekerja migran ke 

Malaysia setelah pemerintah 

negeri jiran itu melanggar nota 

kesepahaman yang diteken pada 

awal April 2022. 

422. 25 

July 

2022 

Ide Menteri Erick Bikin KEK 

Sanur Memang Brilian, 

Berobat Sambil Plesiran di 

Pulau Dewata 

Positive Bizlaw Saat ini, Menteri Erick tampak 

puas terhadap respons baik dari 

para menteri soal pembangunan 

kawasan ekonomi khusus (KEK) di 

Sanur, Bali. Nantinya, KEK Sanur 

akan menjadi kawasan ekonomi 

kesehatan dengan investasi 

sekitar Rp 10 triliun. 

"Alhamdulillah, pembangunan 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 

Sanur, Bali disetujui seluruh 

pemangku kebijakan," tulisnya 

melalui akun Instagram 

@erickthohir, dikutip Minggu 

(24/7/2022). Dalam 

pengembangan KEK Kesehatan, 

Pemerintah sedang bersiap untuk 

membangun KEK Sanur yang 

berlokasi di Kota Denpasar, 

http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/24/perlindungan-pekerja-migran-harga-mati-pemerintah-diminta-tak-buka-celah-kompromi
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/24/perlindungan-pekerja-migran-harga-mati-pemerintah-diminta-tak-buka-celah-kompromi
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/24/perlindungan-pekerja-migran-harga-mati-pemerintah-diminta-tak-buka-celah-kompromi
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/24/perlindungan-pekerja-migran-harga-mati-pemerintah-diminta-tak-buka-celah-kompromi
http://bizlaw.id/read/61337/Ide-Menteri-Erick-Bikin-KEK-Sanur-Memang-Brilian-Berobat-Sambil-Plesiran-di-Pulau-Dewata
http://bizlaw.id/read/61337/Ide-Menteri-Erick-Bikin-KEK-Sanur-Memang-Brilian-Berobat-Sambil-Plesiran-di-Pulau-Dewata
http://bizlaw.id/read/61337/Ide-Menteri-Erick-Bikin-KEK-Sanur-Memang-Brilian-Berobat-Sambil-Plesiran-di-Pulau-Dewata
http://bizlaw.id/read/61337/Ide-Menteri-Erick-Bikin-KEK-Sanur-Memang-Brilian-Berobat-Sambil-Plesiran-di-Pulau-Dewata
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Provinsi Bali, sebagai KEK 

Kesehatan pertama di Indonesia. 

423. 25 

July 

2022 

Info Loker PT Astra 

Internasional Tbk Buka 

Lowongan Kerja Sarjana 

Komputer, Ini Syarat dan 

Cara Daftarnya - 

Semarangku 

Neutral Semarangku.com Cek info loker PT Astra 

Internasional Tbk dimana 

membuka lowongan kerja Sarjana 

Komputer. PT Astra Internasional 

Tbk membuka loker atau 

lowongan kerja Sarjana Komputer 

untuk formasi yang tersedia. 

Berikut persyaratan dan cara 

daftar loker atau lowongan kerja 

Sarjana Komputer yang dibuka PT 

Astra Internasional Tbk. Melalui 

Instagram resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau 

lowongan kerja di PT Astra 

Internasional Tbk. 

424. 25 

July 

2022 

KEK Sanur akan Hemat 

Devisa Rp 86 triliun hingga 

2045 

Positive Investor Daily Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto 

yang juga Ketua Dewan Nasional 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 

menyatakan, selanjutnya Dewan 

KEK akan merekomendasikan 

kepada Presiden untuk 

menetapkan KEK Sanur melalui 

peraturan pemerintah karena 

telah memenuhi persyaratan 

keberhasilan pengembangan KEK. 

"Dengan ini, Dewan Nasional KEK 

menyetujui usulan KEK Sanur dan 

akan segera memfinalisasi 

peraturan pemerintah terkait 

dengan KEK Sanur," ujar Airlangga 

dalam keterangan tertulis yang 

diteriam Investor Daily, Sabtu 

(23/7/2022). Sebagai KEK 

kesehatan pertama di Indonesia, 

pengembangan KEK Sanur juga 

ditujukan untuk jawaban atas 

tantangan saat ini, dimana banyak 

penduduk Indonesia lebih memilih 

untuk mendapatkan perawatan 

medis ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315095656/info-loker-pt-astra-internasional-tbk-buka-lowongan-kerja-sarjana-komputer-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315095656/info-loker-pt-astra-internasional-tbk-buka-lowongan-kerja-sarjana-komputer-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315095656/info-loker-pt-astra-internasional-tbk-buka-lowongan-kerja-sarjana-komputer-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315095656/info-loker-pt-astra-internasional-tbk-buka-lowongan-kerja-sarjana-komputer-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315095656/info-loker-pt-astra-internasional-tbk-buka-lowongan-kerja-sarjana-komputer-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315095656/info-loker-pt-astra-internasional-tbk-buka-lowongan-kerja-sarjana-komputer-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://investor.id/business/300703/kek-sanur-akan-hemat-devisa-rp-86-triliun-hingga-2045
http://investor.id/business/300703/kek-sanur-akan-hemat-devisa-rp-86-triliun-hingga-2045
http://investor.id/business/300703/kek-sanur-akan-hemat-devisa-rp-86-triliun-hingga-2045
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Indonesia. Tak hanya menghewat 

devisa, Airlangga menambahkan, 

usulan KEK Sanur diharapkan bisa 

peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan fasilitas 

kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. 

425. 25 

July 

2022 

KEK Sanur akan Hemat 

Devisa Rp 86 triliun hingga 

2045 

Positive Investor Daily Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto 

yang juga Ketua Dewan Nasional 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 

menyatakan, selanjutnya Dewan 

KEK akan merekomendasikan 

kepada Presiden untuk 

menetapkan KEK Sanur melalui 

peraturan pemerintah karena 

telah memenuhi persyaratan 

keberhasilan pengembangan KEK. 

"Dengan ini, Dewan Nasional KEK 

menyetujui usulan KEK Sanur dan 

akan segera memfinalisasi 

peraturan pemerintah terkait 

dengan KEK Sanur," ujar Airlangga 

dalam keterangan tertulis yang 

diteriam Investor Daily, Sabtu 

(23/7/2022). Sebagai KEK 

kesehatan pertama di Indonesia, 

pengembangan KEK Sanur juga 

ditujukan untuk jawaban atas 

tantangan saat ini, dimana banyak 

penduduk Indonesia lebih memilih 

untuk mendapatkan perawatan 

medis ke luar negeri karena 

keterbatasan fasilitas kesehatan di 

Indonesia. Tak hanya menghewat 

devisa, Airlangga menambahkan, 

usulan KEK Sanur diharapkan bisa 

peningkatan ekonomi negara 

sekaligus peningkatan fasilitas 

kesehatan yang ada di Indonesia 

melalui transfer knowledge. 

  

http://investor.id/property/300703/kek-sanur-akan-hemat-devisa-rp-86-triliun-hingga-2045
http://investor.id/property/300703/kek-sanur-akan-hemat-devisa-rp-86-triliun-hingga-2045
http://investor.id/property/300703/kek-sanur-akan-hemat-devisa-rp-86-triliun-hingga-2045
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Title BSU 2022 Kapan Cair? Simak Informasi Resmi Menaker Terkait 

Jadwal Pencairan BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095070978/bsu-2022-kapan-cair-simak-

informasi-resmi-menaker-terkait-jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta 

Summary Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa inginnya penyaluran dana BSU 2022 bisa 

dilakukan dengan tepat, cepat, akurat, dan akuntabel. BSU 2022 kapan cair? BSU 2022 atau 

BLT subsidi gaji Rp1 juta, sampai saat ini masih belum diketahui kapan akan bisa dicairkan 

oleh penerima bantuan. Maka dari itu, hingga saat ini mekanisme pencairan BSU 2022 masih 

dalam tahap dirampungkan oleh Kemnaker. 

 

 

 

BSU 2022 kapan cair? Simak informasi resmi pihak Kemnaker terkait jadwal pencairan BLT subsidi gaji 

Rp1 juta.BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta, sampai saat ini masih belum diketahui kapan akan bisa 

dicairkan oleh penerima bantuan.Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa inginnya penyaluran dana 

BSU 2022 bisa dilakukan dengan tepat, cepat, akurat, dan akuntabel.Maka dari itu, hingga saat ini 

mekanisme pencairan BSU 2022 masih dalam tahap dirampungkan oleh Kemnaker."Saat ini kami sedang 

mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU tahun 2022, dan kami ingin memastikan bahwa 

subsidi upah ini dapat dijalankan secara tepat, akurat, dan akuntabel. tiga hal itu yang harus kami jaga. 

Maka dari itu kami membutuhkan waktu," kata Menaker Ida Fauziyah, sebagaimana dikutip oleh 

Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara News pada 21 Juli 2022.Namun, untuk berjaga-jaga jika dana BSU 

2022 sudah mulai dicairkan, maka penerima bisa lebih dulu melakukan cek nama penerima di link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, sesuai dengan peraturan pencairan tahun sebelumnya (2021).Cara cek 

nama penerima BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta: 
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Title Akselerasi Pemulihan UMKM dan Ekonomi Nasional, 

Pemerintah Naikkan Plafon KUR 

Author Haryanto 

Winarko 

Media Radar Madura Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://radarmadura.jawapos.com/nasional/22/07/2022/akselerasi-pemulihan-umkm-dan-

ekonomi-nasional-pemerintah-naikkan-plafon-kur 

Summary Untuk mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang 

unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang 

ditargetkan mencapai 30 % dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, pemerintah 

menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp 470 triliun. Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) telah berperan penting sebagai critical engine dalam 

pemulihan perekonomian nasional (PEN). Pada tahun 2022, pemerintah telah 

mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM. 

Hingga kini, penyaluran KUR untuk Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp 93,34 triliun 

dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,08 %. Nantinya 

diproyeksikan meningkat signifikan pasca adanya penyaluran KUR bulan Juni 2022 sebesar 

Rp 179,67 triliun. 

 

 

 

 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah berperan penting sebagai critical engine dalam 

pemulihan perekonomian nasional (PEN). Caranya, dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada 

level terkecil.Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi UMKM. Salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR).Pada tahun 2022, pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan 

murah bagi pelaku UMKM. Caranya, dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp 373,17 triliun.Hingga 

kini, penyaluran KUR untuk Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp 93,34 triliun dengan kontribusi 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,08 %. Nantinya diproyeksikan meningkat signifikan 

pasca adanya penyaluran KUR bulan Juni 2022 sebesar Rp 179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan 

dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 

0,76 % terhadap PDB menjadi sebesar 2,08 % terhadap PDB pada Triwulan I-2022," ucap Menko Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto."KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru. 
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Buktinya, pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," imbuh Airlangga Hartarto dalam 

Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di kantor 

Kemenko Perekonomian, Jumat (22/7).Dalam rapat tersebut, terungkap penyaluran KUR pada Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41 % (yoy) dibanding bulan Juni tahun 2021. Pemerintah optimis 

dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp 373,17 

triliun."Adapun total outstanding KUR sejak Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp 507 triliun dan 

diberikan kepada 35,96 juta debitur," papar Airlangga Hartarto.Berdasar laporan yang diterima 

Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 

terdapat 14,13 juta debitur atau 39 % dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke 

tingkat pembiayaan yang lebih tinggi.Peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru dengan capaian 

terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahun. Tepatnya, sejak 2017 

sampai tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72 % dari total debitur baru (pada 

seluruh jenis skema KUR tahun 2021)."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta relaksasi 

karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan untuk 

diperpanjang sampai April 2024," ulas Airlangga Hartarto.Selain capaian penyaluran, pemerintah turut 

membahas mengenai rencana penyaluran KUR. Termasuk kebutuhan anggaran subsidi bunga KUR pada 

tahun 2023 dan 2024.Untuk mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang 

unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30 % dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, pemerintah menetapkan target penyaluran 

KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp 470 triliun. Khusus tahun 2024 sebesar Rp 585 triliun.Selain Menteri 

Koperasi dan UKM, rapat tersebut juga dihadiri Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, 

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Deputi Bidang 

Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian.Termasuk, Dirjen Industri 

Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, 

dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menko Bidang 

Perekonomian. 
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Title Menaker Kenalkan Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan 

SMData di Rakornas SDK 

Author Fabiola Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/07/22/094016/menaker-kenalkan-portal-satu-data-

ketenagakerjaan-dan-smdata-di-rakornas-sdk 

Summary Ida mengatakan, dari Rakornas SDK juga menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan 

untuk mendukung pemulihan nasional khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang 

akibat pandemi Covid-19. "Rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah 

terkait implementasi satu data Indonesia di bidang ketenagakerjaan menjadi penting karena 

program ini telah sejalan dengan rencana aksi satu data Indonesia yang disusun Kementerian 

PPN/Bappenas selaku sekretariat Satu Data Indonesia," pungkasnya. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah memperkenalkan aplikasi Portal Satu Data 

Ketenagakerjaan dan SMData dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis, (21/7/2022). Aplikasi ini merupakan 

pendukung satu data ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan pusat dan daerah untuk 

percepat implementasi satu data ketenagakerjaan. 

 

 

 

"Rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah terkait implementasi satu data Indonesia 

di bidang ketenagakerjaan menjadi penting karena program ini telah sejalan dengan rencana aksi satu 

data Indonesia yang disusun Kementerian PPN/Bappenas selaku sekretariat Satu Data Indonesia," 

pungkasnya.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah memperkenalkan aplikasi Portal Satu 

Data Ketenagakerjaan dan SMData dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis, (21/7/2022). Aplikasi ini merupakan pendukung satu data 

ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan pusat dan daerah untuk percepat implementasi satu data 

ketenagakerjaan.Ida mengatakan, Kemnaker terus memperkuat implementasi kebijakan satu data 

ketenagakerjaan dengan melakukan koordinasi antar instansi ketenagakerjaan di pusat dan daerah. 

Koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan persepsi prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia.Rakornas 

Satu Data Ketenagakerjaan merupakan rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah, 

terkait implementasi Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan."Rakornas ini sebagai media untuk 
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memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan, dalam 

mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan yang memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia," 

katanya.Ida mengatakan, dari Rakornas SDK juga menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan untuk 

mendukung pemulihan nasional khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi 

Covid-19.Menurutnya, perlu langkah-langkah untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi dan 

pembangunan nasional berkelanjutan pasca pandemi, antara lain menentukan sektor prioritas, 

mempromosikan pasar kerja, pemberian manfaat bantuan tunai, memaksimalkan dampak stimulus 

fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau."Adanya persamaan persepsi antara Kemnaker dengan 

dinas yang membidangi ketenagakerjaan terhadap standar data, metadata, dan kode referensi data 

ketenagakerjaan," ucapnya.Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan 

Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, mengatakan, reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui 

kebijakan satu data ketenagakerjaan menjadi hal fundamental mewujudkan ketersediaan data 

ketenagakerjaan akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dipakai kembali."Pada 

akhirnya setiap pengambilan keputusan dan kebijakan ketenagakerjaan memiliki dukungan data dan 

informasi berkualitas, relevan, akurat, up to date, lengkap dan berkesinambungan serta berbasis pada 

fakta/bukti (evidence based)," kata Bambang.Bambang menyebut, Kemnaker telah melakukan berbagai 

rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah dalam implementasi Satu Data Indonesia di 

bidang ketenagakerjaan. 
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Title Viral Manajer Blak-blakan Sengaja Mutasi Bawahan ke Tempat 

Jauh Agar Mengundurkan Diri, Simak Videonya! 

Author Dany Garjito 

Media Suara.com Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.suara.com/news/2022/07/22/100820/viral-manajer-blak-blakan-sengaja-

mutasi-bawahan-ke-tempat-jauh-agar-mengundurkan-diri-simak-videonya 

Summary Kompak mereka meminta kedua karyawan untuk tetap bertahan. Publik juga menduga 

strategi semacam ini sengaja dilakukan supaya karyawan mengundurkan diri sehingga 

perusahaan tidak berkewajiban menyediakan pesangon. Sementara beberapa warganet lain 

juga terpantau menandai akun-akun Instagram pihak terkait, seperti minimarket yang 

diduga menjadi tempat kejadian, sampai Kementerian Ketenagakerjaan yang menaungi 

urusan seperti ini. Hak-hak Karyawan Menurut UU Ketenagakerjaan. 

 

 

 

Video yang sudah disensor agar tidak memperlihatkan sosok sang manajer ini tentu menjadi sorotan 

banyak warganet. Kompak mereka meminta kedua karyawan untuk tetap bertahan.Publik juga menduga 

strategi semacam ini sengaja dilakukan supaya karyawan mengundurkan diri sehingga perusahaan tidak 

berkewajiban menyediakan pesangon."Andaa sebagai atasan yang ga becusss membina bawahan. Apa 

fungsi anda sebagai spv di sana." kritik warganet."Disuruh resign biar gak dapat pesangon. nunggu 

dipecat aja, kak." ujar warganet."Memang, karena perusahaan gamau bayar pesangon kalo phk. Tapi 

kadang diberhentikan tapi disuruh tanda tangan surat pengunduran diri," imbuh warganet mengungkap 

bentuk lain akal-akalan perusahaan."Ga pengen bayar kompensasi. hmmmm," timpal yang 

lainnya.Sementara beberapa warganet lain juga terpantau menandai akun-akun Instagram pihak terkait, 

seperti minimarket yang diduga menjadi tempat kejadian, sampai Kementerian Ketenagakerjaan yang 

menaungi urusan seperti ini.Hak-hak Karyawan Menurut UU KetenagakerjaanUndang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 dirumuskan untuk mengatur tentang ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk hak yang bisa 

diperoleh oleh karyawan ketika mengabdi di sebuah perusahaan.Apa sajakah itu?Pemerintah memang 

telah mengatur sejumlah regulasi agar kelompok pekerja tidak mendapat kerugian, termasuk ketika 

mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya karyawan yang di-PHK harus mendapat pesangon 

dengan jumlah tertentu dari pihak pemberi kerja.Namun peraturan ini nyatanya tetap menyimpan celah 

yang bisa merugikan kelompok rentan. Seperti di video unggahan akun Instagram @keluhkesahojol.id 
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berikut ini, memperlihatkan pengakuan blak-blakan seorang manajer yang mendesak bawahannya untuk 

mengundurkan diri.Ia bahkan mengaku sengaja memutasi karyawannya sampai ke tempat yang sangat 

jauh supaya mereka tidak betah dan mengundurkan diri."Oh jadi begini cara perusahaan biar karyawan 

nya mengundurkan diri," tutur pemilik video, seperti dikutip Suara. com pada Jumat 

(22/7/2022).Terdengar perdebatan antara dua pegawai sebuah minimarket dengan atasan mereka. 

"Memangnya kurang jauh kalian berdua (dimutasinya) biar kalian resign?" keluh manajer itu."(Harusnya) 

tahu diri lah kalian itu, berapa kali kalian dipindah, dioper sana sini, apa tujuannya? Ini saya akui (di depan 

kalian), supaya kalian resign," jelasnya melanjutkan.Bahkan ia mengakui sudah berbohong kepada kedua 

karyawan itu sebelumnya. "(Mutasi) bukan untuk memperbaiki kinerja kalian, bukan, (tapi) supaya kalian 

resign sendiri," kata manajer tersebut.Karena itulah, ia kembali mendesak keduanya untuk segera 

mengundurkan diri. "Saya tidak mau menanggung sanksi bukan karena kesalahan yang saya perbuat," 

tegasnya.Ia juga mengamuk lantaran kedua karyawannya tersebut masih nekat mengikuti program 

mutasi, yang sejatinya diadakan untuk membuat mereka tidak betah bekerja di sana sehingga 

mengundurkan diri dengan sendirinya."Kemarin sudah saya sampaikan di grup, jangan diikuti, tapi kalian 

masih saja ngeyel, dasar otak batu!" pungkasnya. 
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Title BSU 2022 Cair Juli? Ini Kabar Terbaru Kemnaker dan BPJS 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945402/bsu-2022-cair-juli-ini-kabar-terbaru-

kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Benarkah BSU 2022 jadi cair Juli? Diketahui, program BSU Rp1 juta ini diperuntukkan bagi 

karyawan yang memiliki pendapatan atau gaji di bawah Rp3,5 juta atau upah minimun di 

wilayah setempat. : Kabar BSU 2022 Sudah Cair? Segera Cek Namamu di kemnaker.go.id. 

Lalu, kapan BSU 2022 cair?. Berdasarkan jawaban Menaker, Ida Fauziyah itu, bisa 

diperkirakan bahwa dana BSU 2022 akan segera cair. : Login BSU 2022, Segera Cek Status 

Penerima BLT Subsidi Gaji yang Cair Rp1 Juta. 

 

 

 

Benarkah BSU 2022 jadi cair Juli? Simak kabar terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan soal pencairan BLT 

Subsidi Gaji.Kabar kapan jadwal BSU Rp1 juta cair, masih dinantikan oleh seluruh karyawan yang terdaftar 

sebagai penerima BLT Subsidi Gaji atau BSU BPJS Ketenagakerjaan.Diketahui, program BSU Rp1 juta ini 

diperuntukkan bagi karyawan yang memiliki pendapatan atau gaji di bawah Rp3,5 juta atau upah 

minimun di wilayah setempat.: Kabar BSU 2022 Sudah Cair? Segera Cek Namamu di kemnaker.go.idLalu, 

kapan BSU 2022 cair?Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah telah memberikan jawaban perihal kapan 

jadwal BSU Rp1 juta akan cair, di Instagram pribadinya.Ia mengungkapkan, BSU pasti cair kepada pekerja 

atau karyawan, apabila proses penetapan regulasi telah selesai."Itu pasti, sabar ya. kita sedang proses 

tuntaskan regulasinya," tulis Menaker Ida, saat membalas komentar 1 warganet, belum lama 

ini.Berdasarkan jawaban Menaker, Ida Fauziyah itu, bisa diperkirakan bahwa dana BSU 2022 akan segera 

cair.: Login BSU 2022, Segera Cek Status Penerima BLT Subsidi Gaji yang Cair Rp1 Juta 
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Title Nasihat Menaker Jadi Tanda, BSU 2022 Jadi Cair Akhir Juli? Cek 

Selengkapnya! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945504/nasihat-menaker-jadi-tanda-bsu-

2022-jadi-cair-akhir-juli-cek-selengkapnya 

Summary Nasihat Menaker Ida Fauziyah menjadi sebuah tanda, perihal BSU 2022 jadi cair akhir Juli? 

benarkah demikian? selengkapnya dalam artikel ini. Akankah BSU 2022 jadi cair akhir Juli? 

Mengenai akankah BSU 2022 jadi cair akhir Juli ini, belum dipastikan secara detail jadwal 

pencairannya. : Program BSU Bakal Dilanjut Tahun Depan? Akan tetapi, beberapa waktu lalu 

Menaker hanya memberikan bocoran informasi pencairan dana ke rekening peserta 

penerima bantuan tersebut. 

 

 

 

Nasihat Menaker Ida Fauziyah menjadi sebuah tanda, perihal BSU 2022 jadi cair akhir Juli? benarkah 

demikian? selengkapnya dalam artikel ini.Akankah BSU 2022 jadi cair akhir Juli? Tentunya ini menjadi 

harapan lebih, bagi mereka yang saat ini berharap pencairan dana tersebut segera 

dilaksanakan.Mengenai akankah BSU 2022 jadi cair akhir Juli ini, belum dipastikan secara detail jadwal 

pencairannya.: Program BSU Bakal Dilanjut Tahun Depan? Ini Kepastian Terbaru PemerintahAkan tetapi, 

beberapa waktu lalu Menaker hanya memberikan bocoran informasi pencairan dana ke rekening peserta 

penerima bantuan tersebut.Diketahui, program ini adalah salah satu program berupa BLT yang 

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

menantikan jadwal pencairan dana tersebut yang dikabarkan sebesar Rp1 Juta.Namun, tidak semua 

pekerja di Kemenaker bisa mendapatkan bantuan langsung tunai ini.Dana tersebut akan dibagikan dan 

disalurkan hanya kepada 8,8 juta pekerja dan juga hanya kategori tertentu saja. 
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Title Link Login BSU 2022 untuk Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan, Sudah 

Cair Akhir Juli atau Belum? 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945515/link-login-bsu-2022-untuk-cek-bsu-

bpjs-ketenagakerjaan-sudah-cair-akhir-juli-atau-belum 

Summary Link login BSU 2022 untuk cek BSU BPJS Ketenagakerjaan, apakah sudah Cair akhir Juli atau 

belum? Login melalui link BSU 2022 dengan mudah hanya dengan HP Android, jika penasaran 

dengan dana tersebut. : Nasihat Menaker Jadi Tanda, BSU 2022 Jadi Cair Akhir Juli? Adapun 

link login BSU 2022 yang bisa digunakan untuk cek BSU BPJS Ketenagakerjaan milik akun BSU 

pribadimu yang telah terdaftar untuk memastikan dana yang sudah masuk atau belum. Ikuti 

cara cek selengkapnya di sini. 

 

 

 

Link login BSU 2022 untuk cek BSU BPJS Ketenagakerjaan, apakah sudah Cair akhir Juli atau belum? Ikuti 

cara cek selengkapnya di sini.Adapun link login BSU 2022 yang bisa digunakan untuk cek BSU BPJS 

Ketenagakerjaan milik akun BSU pribadimu yang telah terdaftar untuk memastikan dana yang sudah 

masuk atau belum.Login melalui link BSU 2022 dengan mudah hanya dengan HP Android, jika penasaran 

dengan dana tersebut.: Nasihat Menaker Jadi Tanda, BSU 2022 Jadi Cair Akhir Juli? Cek 

Selengkapnya!Karena sudah sejauh ini belum juga kunjung dicairkan oleh Kemnaker.Memang ada 

kendala yang saat ini masih dihadapi oleh Kemnaker sehingga sampai hari ini dana bantuan subsidi upah 

belum dicairkan ke rekening penerima.Kemnaker memberikan keterangan pada 1 Mei 2022, bahwa akan 

kembali mengadakan program BSU di tahun 2022Semu itu bertujuan untuk memulihkan perekonomian 

yang mengalami kemunduran bagi pekerja akibat pandemi."Untuk mendorong pemulihan ekonomi 

nasional, pemerintah (melalui Kemnaker) kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji atau Upah (BSU) 

bagi pekerja atau buruh di tahun 2022," Tulis Kemnaker melalui laman resmi Instagram milik 

Kementerian Ketenagakerjaan.: Program BSU Bakal Dilanjut Tahun Depan? Ini Kepastian Terbaru 

PemerintahDana tersebut akan disalurkan oleh kemnaker kepada para pekerja dengan jumlah Rp8,8 

triliun. 
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Title Benarkah Pencairan BSU 2022 di Bulan Juli? Berikut Cara Cek 

Status Penerima dan Syaratnya 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945770/benarkah-pencairan-bsu-2022-di-

bulan-juli-berikut-cara-cek-status-penerima-dan-syaratnya 

Summary Simak cara cek status penerima dan syarat bagi para penerima BSU 2022. Kabar mengenai 

pencairan BSU 2022 memang sangat ditunggu oleh sebagian masyarakat khususnya calon 

penerima yakni buruh atau pekerja. Lalu, benarkah pencairan BSU 2022 di bulan Juli? 

Pasalnya sampai saat ini kabar mengenai pencairan BSU 2022 belum ada kejelasan sampai 

saat ini. : Link Login BSU 2022 untuk Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan, Sudah Cair Akhir Juli 

atau Belum?. 

 

Simak cara cek status penerima dan syarat bagi para penerima BSU 2022.Kabar mengenai pencairan BSU 

2022 memang sangat ditunggu oleh sebagian masyarakat khususnya calon penerima yakni buruh atau 

pekerja.Lalu, benarkah pencairan BSU 2022 di bulan Juli? Pasalnya sampai saat ini kabar mengenai 

pencairan BSU 2022 belum ada kejelasan sampai saat ini.: Link Login BSU 2022 untuk Cek BSU BPJS 

Ketenagakerjaan, Sudah Cair Akhir Juli atau Belum?Sudah memasuki minggu ketiga di bulan Juli 2022, 

namun kabar mengenai pencairan BSU 2022 masih tak kunjung hadir.bsu.kemnaker.go.id merupakan 

situs resmi Kemnaker terkait soal BSU 2022, dimana Anda bisa cek status penerima dan syarat pekerja 

yang berhak menerima dana BSU 2022.Pencairan BSU 2022 diberikan kepada pekerja sebesar Rp 500. 

000 per bulan selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp1 juta dalam satu bulan.Pada 

tahun 2021, jumlah calon penerima BSU mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran 

sebesar Rp8 Triliun.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan bahwa bantuan subsidi upah ini 

akan cair jika sudah memenuhi syarat-syarat di bawah ini. 
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Title Program BSU Bakal Dilanjut Tahun Depan? Ini Kepastian Terbaru 

Pemerintah 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793945343/program-bsu-bakal-dilanjut-tahun-

depan-ini-kepastian-terbaru-pemerintah 

Summary Berembus kabar bahwa program BSU atau BLT subsidi gaji akan dilanjut tahun depan yakni 

2023 mendatang. Susiwijono mengaku, stake holder terkait menjaga subsidi agar tidak naik 

sehingga yang menjadi PR adalah apakah BSU perlu dilanjutkan tahun depan atau tidak?. 

Benarkah hal tersebut? cek selengkapnya di sini. Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk 

melanjutkan program bantuan subsidi upah (BSU). 

 

 

 

Berembus kabar bahwa program BSU atau BLT subsidi gaji akan dilanjut tahun depan yakni 2023 

mendatang. Benarkah hal tersebut? cek selengkapnya di sini.Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan 

program bantuan subsidi upah (BSU).Sekadar diketahui, program ini ialah bantuan dari pemerintah 

melalui Kemnaker, berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kemampuan ekonomi setelah dampak pandemi Covid-19.: Kabar BSU 2022 Sudah Cair? Segera Cek 

Namamu di kemnaker.go.idSekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono 

Moegiarso menyebut, BSU yang diberikan pemerintah juga sebagai antisipasi adanya kenaikan harga 

bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan lain sebagainya.Berdasarkan hal tersebut pemerintah masih akan 

mempertimbangkan apakah BSU atau BLT subsidi gaji ini akan dilanjutkan atau tidak.Susiwijono 

mengaku, stake holder terkait menjaga subsidi agar tidak naik sehingga yang menjadi PR adalah apakah 

BSU perlu dilanjutkan tahun depan atau tidak?Semua proses tersebut akan dibahas dalam Pimpinan 

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), guna memastikan 

Operasionalisasi Program dan Realisasi Anggaran.Namun dalam tindak lanjut tersebut, Kemenko 

Perekonomian hingga saat ini masih menunggu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait regulasi 

terbaru BSU 2022. 
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Title Kabar Baik dari Sekjen Kemnaker Tentang Hasil Pertemuan Hari 

Kedua G20 EWG IV 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/kabar-baik-dari-sekjen-kemnaker-tentang-hasil-pertemuan-

hari-kedua-g20-ewg-iv 

Summary Perjalanan diskusi tadi sangat bagus, konstruktif dan masing-masing negara cukup respek 

satu dengan yang lain," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen 

Kemnaker) Anwar Sanusi seusai memimpin pertemuan itu secara virtual, Kamis (21/7) 

malam. Pertemuan keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 The Fourth 

Employment Working Group (EWG) di hari kedua membahas draf deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan. Selain itu, memasuki pembahasan awal tambahan dokumen 

(annex) terkait pasar kerja inklusif dan penyandang disabilitas. "Kami menyelesaikan 

deklarasi Menaker G20. 

 

 

 

Pertemuan keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 The Fourth Employment Working 

Group (EWG) di hari kedua membahas draf deklarasi Menteri Ketenagakerjaan/Perburuhan.Selain itu, 

memasuki pembahasan awal tambahan dokumen (annex) terkait pasar kerja inklusif dan penyandang 

disabilitas."Kami menyelesaikan deklarasi Menaker G20. Perjalanan diskusi tadi sangat bagus, konstruktif 

dan masing-masing negara cukup respek satu dengan yang lain," kata Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi seusai memimpin pertemuan itu secara virtual, Kamis 

(21/7) malam.Kabar baiknya lagi, kata Sekjen Anwar, hal itu merupakan modal yang bagus untuk 

menyelesaikan tambahan dokumen yang melengkapi dari deklrasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan 

nanti.Di akhir bahasan deklarasi, kata Sekjen Anwar, setiap negara G20 akan menyepakati dalam 

pertemuan-pertemuan G20 mendatang untuk melaporkan inisiatif kebijakan yang dilakukan dalam 

mendorong pasar kerja yang terbuka untuk para penyandang disabilitas."Indikatornya sedang kami 

bahas dan matangkan," bebernya.Dia berharap indikator yang nanti digunakan menjadi pedoman bagi 

negara G20, sehingga bisa dilihat inisiatif setiap negara mendorong keterlibatan para penyandang 

disabilitas di dalam pasar kerja.Sekjen Anwar juga berharap pembahasan draf ini menghasilkan 

kesepakatan konkret untuk negara G20 dan negara lainnya dan dapat disepakati bersama dalam 
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pertemuan tingkat menteri serta menjadi masukan pernyataan pada deklarasi kepala negara.Sementara 

itu, pada hari ini, Jumat (22/7) merupakan sidang G20 EWG hari ketiga yang diharapkan mampu 

menuntaskan pembahasan Annex terkait pengembangan kapasitas SDM\ untuk pertumbuhan 

produktivitas yang berkelanjutan."Saya berharap negara G20 dan organisasi internasional dapat 

memberikan kontribusi yang membangun dan menghasilkan kesepakatan semua pihak tanpa terkecuali, 

" ujar Sekjen Anwar.Pertemuan G20 EWG Keempat dihadiri oleh negara-negara anggota G20, undangan 

tetap negara pengamat G20, dan organisasi internasional, seperti ILO dan OECD.Redaktur & 
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Title Hari Kedua G20 EWG IV, Masuki Pembahasan Awal Annex Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://pripos.id/hari-kedua-g20-ewg-iv-masuki-pembahasan-awal-annex 

Summary Memasuki hari kedua, Pertemuan Keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 

The Fourth Employment Working Group (EWG), telah membahas draf deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan dan memasuki pembahasan awal Annex terkait pasar kerja 

inklusif dan penyandang disabilitas. Anwar Sanusi menjelaskan sidang hari kedua G20 EWG 

Keempat, fokus terkait Annex. Anwar Sanusi juga berharap pada sidang G20 EWG hari ketiga, 

pada Jumat (22/7/2022), mampu menuntaskan pembahasan Annex terkait pengembangan 

kapasitas SDM untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan. Itu modalitas bagus 

sehingga kita mampu menyelesaikan dokumen-dokumen Annex (tambahan dokumen), yang 

melengkapi dari deklrasi Menteri-Menteri Ketenagakerjaan, " kata Anwar Sanusi usai 

memimpin sidang secara virtual di Jakarta, Kamis (21/7/2022) malam. 

 

 

 

Memasuki hari kedua, Pertemuan Keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 The Fourth 

Employment Working Group (EWG), telah membahas draf deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan dan memasuki pembahasan awal Annex terkait pasar kerja inklusif dan 

penyandang disabilitas."Hari ini kita menyelesaikan deklarasi Menaker G20. Perjalanan diskusi tadi 

sangat bagus, konstruktif dan masing-masing negara cukup respek satu dengan yang lain. Itu modalitas 

bagus sehingga kita mampu menyelesaikan dokumen-dokumen Annex (tambahan dokumen), yang 

melengkapi dari deklrasi Menteri-Menteri Ketenagakerjaan, " kata Anwar Sanusi usai memimpin sidang 

secara virtual di Jakarta, Kamis (21/7/2022) malam.Anwar Sanusi menjelaskan sidang hari kedua G20 

EWG Keempat, fokus terkait Annex. Terutama untuk menyediakan pasar kerja yang inklusif kepada 

kelompok disabilitas. Banyak pernyataan dan komitmen yang memberikan dukungan kepada 

penyandang disabilitas terdampak COVID-19.Di akhir bahasan deklarasi kata Anwar Sanusi,setiap negara 

G20 akan menyepakati dalam pertemuan-pertemuan G20 mendatang, untuk melaporkan inisiatif 

kebijakan yang dilakukan dalam mendorong pasar kerja yang terbuka untuk para penyandang 

disabilitas."Indikatornya sedang kita bahas dan matangkan. Semoga indikator yang nanti digunakan jadi 

pedoman bagi negara G20, untuk kita lebih melihat bagaimana inisiatif setiap negara mendorong 
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keterlibatan para penyandang disabilitas di dalam pasar kerja, " katanyaAnwar Sanusi berharap 

pembahasan draf ini menghasilkan kesepakatan konkrit untuk negara G20 dan negara lainnya dan dapat 

disepakati bersama dalam pertemuan tingkat menteri serta menjadi masukan pernyataan pada deklarasi 

kepala negara.Anwar Sanusi juga berharap pada sidang G20 EWG hari ketiga, pada Jumat (22/7/2022), 

mampu menuntaskan pembahasan Annex terkait pengembangan kapasitas SDM untuk pertumbuhan 

produktivitas yang berkelanjutan. "Saya berharap negara G20 dan organisasi Internasional dapat 

memberikan kontribusi yang membangun dan menghasilkan kesepakatan semua pihak tanpa terkecuali, 

" ujarnya.Pertemuan G20 EWG Keempat dihadiri oleh negara-negara Anggota G20, undangan tetap 

negara pengamat G20, dan organisasi Internasional seperti International Labour Organization (ILO) dan 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 
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Title Pekerja Kena PHK Bisa Dapat BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 Juta ? 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783945988/pekerja-kena-phk-bisa-dapat-bsu-

blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta 

Summary BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta batal diterima pekerja kena 

PHK? AYOSURABAYA.COM-- Apakah pekerja kena PHK bisa dapat bantuan subsidi upah alias 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta?. Kabar terkait BSU BLT subsidi 

gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta batal cair untuk pekerja kena pemutusan 

hubungan kerja alias PHK merebak di kalangan pekerja. Kemnterian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang merebak di kalangan pekerja, 

mengenai pekerja kena PHK masih bisa dapat BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Rp1 juta atu tidak. 

 

 

 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta batal diterima pekerja kena PHK? Simak 

informasi selengkapnya dalam artikel iniAYOSURABAYA.COM -- Apakah pekerja kena PHK bisa dapat 

bantuan subsidi upah alias BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta?Kabar terkait 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta batal cair untuk pekerja kena pemutusan 

hubungan kerja alias PHK merebak di kalangan pekerja.Kemnterian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang merebak di kalangan pekerja, mengenai pekerja kena 

PHK masih bisa dapat BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta atu tidak.Nasib pekerja 

yang kena PHK sebelum BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair dipastikan melalui 

penjelasan Kemnaker dalam artikel ini.Ketidakpastian BSU 2022 membuat pekerja calon penerima dana 

menanti kabar pencairan dengan penuh kesabaran.BSU 2022 disebut akan cair pada April lalu. Namun, 

menuju akhir bulan Juli 2022 belum ada kepastian kabar pencairan dana BSU 2022 Rp1 juta. 
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Title Pemerintah Meningkatkan Plafon KUR Dalam Rangka Mempercepat 

Pemulihan UMKM dan Ekonomi Nasional - RADAR DEPOK 

Author Pebri 

Mulya 

Media Radar Depok Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.radardepok.com/2022/07/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-dalam-

rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional 

Summary Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang 

unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang 

ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah 

menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 

2024 sebesar Rp585 triliun. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga kini, penyaluran KUR untuk Triwulan-I tahun 

2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya 

penyaluran KUR bulan Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun. 

 

 

 

 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tahun 

2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR bulan 

Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun. "Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% terhadap PDB menjadi 

sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga 
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kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan 

Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/07).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. 

Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan 

diberikan kepada 35,96 juta debitur. Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat 

sebesar 14,13 juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke 

tingkat pembiayaan yang lebih tinggi. Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru 

dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 

2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72% dari total debitur baru 

pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021. "Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan 

untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain membahas mengenai 

capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan 

anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu 

pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk 

tahun 2024 sebesar Rp585 triliun. Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan 

UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian 

Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
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Title Kemnaker Perkuat Implementasi Satu Data Ketenagakerjaan 

Pusat dan Daerah 

Author Maulina Lestari 

Media Pewartasatu.com Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://pewartasatu.com/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-

pusat-dan-daerah 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat implementasi kebijakan satu data 

ketenagakerjaan dengan melakukan koordinasi antar instansi ketenagakerjaan di pusat dan 

daerah. Hal tersebut dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, ketika membuka 

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, 

Kamis (21/7/2022). Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan merupakan rangkaian sinergitas 

program dan kegiatan pusat dan daerah, terkait implementasi Satu Data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan. "Rakornas ini sebagai media untuk memperkuat kerja sama, kolaborasi, 

dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan, dalam mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan yang memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia," katanya. 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat implementasi kebijakan satu data ketenagakerjaan 

dengan melakukan koordinasi antar instansi ketenagakerjaan di pusat dan daerah. Koordinasi ini 

bertujuan untuk menyatukan persepsi prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia. Hal tersebut 

dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis (21/7/2022). Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan merupakan rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah, terkait 

implementasi Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan. "Rakornas ini sebagai media untuk 

memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan, dalam 

mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan yang memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia," 

katanya. Menaker mengatakan, dari Rakornas SDK juga menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan 

untuk mendukung pemulihan nasional khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat 

pandemi COVID-19. Menurutnya, perlu langkah-langkah untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi 

dan pembangunan nasional berkelanjutan pasca pandemi, antara lain menentukan sektor prioritas, 

mempromosikan pasar kerja, pemberian manfaat bantuan tunai, memaksimalkan dampak stimulus 

fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau. Ia menambahkan, melalui Rakornas ini juga dikenalkan 

aplikasi Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData, sebagai aplikasi pendukung satu data 

ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan pusat dan daerah untuk percepat implementasi satu data 

ketenagakerjaan. "Adanya persamaan persepsi antara Kemnaker dengan dinas yang membidangi 

ketenagakerjaan terhadap standar data, metadata, dan kode referensi data ketenagakerjaan," ucapnya. 

Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Bambang Satrio 

Lelono, mengatakan, reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui kebijakan satu data 

ketenagakerjaan menjadi hal fundamental mewujudkan ketersediaan data ketenagakerjaan akurat, 

mutakhir, terpadu, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dipakai kembali. "Pada akhirnya setiap 

pengambilan keputusan dan kebijakan ketenagakerjaan memiliki dukungan data dan informasi 

berkualitas, relevan, akurat, up to date, lengkap dan berkesinambungan serta berbasis pada fakta/bukti 
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( evidence based), " kata Bambang. Bambang menyebut, Kemnaker telah melakukan berbagai rangkaian 

sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah dalam implementasi Satu Data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan. "Rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah terkait implementasi 

satu data Indonesia di bidang ketenagakerjaan menjadi penting karena program ini telah sejalan dengan 

rencana aksi satu data Indonesia yang disusun Kementerian PPN/Bappenas selaku sekretariat Satu Data 

Indonesia," pungkasnya. 
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Title Meski Anies Baswedan Banding UMP DKI Jakarta, Belum Tentu 

Banyak Membantu 

Author Naufal Sinuka 

Media Juragananime.id Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Negative 

Link http://juragananime.id/artikel/111248/meski-anies-baswedan-banding-ump-dki-jakarta-

belum-tentu-banyak-membantu 

Summary Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Kajian Politik Nasional Adib Miftahul memperkirakan, 

sulit bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mendapatkan hasil positif dari 

banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Upah Minimum Provinsi Menurut 

Adib, meski kalangan buruh mendesak Anies Baswedan untuk melakukan banding ke PTUN 

terkait UMP, kemungkinan hasilnya tidak jauh berbeda. Masyarakat Indonesia, tidak 

terkecuali kalangan buruh menurut dia sudah terbiasa 'dimanja' dengan janji yang 

disampaikan Anis Baswedan terkait UMP DKI Jakarta. Untuk diketahui, Konfederasi Serikat 

Pekerja Indonesia (KSPI) bersama dengan Partai Buruh melakukan demonstrasi lanjut di 

Balaikota DKI Jakarta pada Rabu (20/7/22).. 

 

 

 

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Kajian Politik Nasional Adib Miftahul memperkirakan, sulit bagi 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mendapatkan hasil positif dari banding ke Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) terkait Upah Minimum Provinsi ( UMP ).Sebelumnya, dalam sidang sebelumnya 

dimenangkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO ). Hal ini menurut Adib tidak lepas dari aturan 

perhitungan UMP wilayah tertentu yang sudah ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan."Kebijakan 

pengupahan itu adalah sudah ada formulanya. Siapa yang punya formula? Kemenaker melalui 

Pemerintah Pusat kan gitu kira-kira. Makanya sudah bisa diprediksi, ini pasti susah," kata Adib dikutip 

dari Warta Ekonomi, Kamis (21/7/22).Menurut Adib, meski kalangan buruh mendesak Anies Baswedan 

untuk melakukan banding ke PTUN terkait UMP, kemungkinan hasilnya tidak jauh berbeda."Kalaupun 

nanti Anies menggugat (mengajukan banding) ke PTUN, saya kira juga tidak punya langkah yang begitu 

banyak. Saya masih memprediksi kecil kemungkinan bisa disetujui. Makanya, dulu saya katakan bahwa 

ini (Revisi UMP DKI) kecil kemungkinan bisa disetujui, karena memang formulanya dari pemerintah pusat 

dalam kebijakan ini," kata dia.Masyarakat Indonesia, tidak terkecuali kalangan buruh menurut dia sudah 

terbiasa 'dimanja' dengan janji yang disampaikan Anis Baswedan terkait UMP DKI Jakarta ."Masyarakat 
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kita sudah terbiasa dibuahi dengan angin surga, walaupun kecil kemungkinan ini (UMP) bisa disetujui 

(PTUN)," jelasnya.Untuk diketahui, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama dengan Partai 

Buruh melakukan demonstrasi lanjut di Balaikota DKI Jakarta pada Rabu (20/7/22). Massa dalam 

kesempatan tersebut berharap, Anies Baswedan segera mengajukan banding ke PTUN terkait dengan 

putusan yang memenangkan APINDO dalam gugatan penurunan umpah para buruh.Ketua Perwakilan 

Daerah KSPI Winarso memaparkan bahwa menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal terus mengawal 

Anies Baswedan untuk mengajukan banding ke PTUN. 
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Title Pakar: Meski Anies Baswedan Banding UMP DKI Jakarta, Belum 

Tentu Banyak Membantu 

Author M Nurhadi 

Media Suara.com Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/07/22/104712/pakar-meski-anies-baswedan-banding-

ump-dki-jakarta-belum-tentu-banyak-membantu 

Summary Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Kajian Politik Nasional Adib Miftahul memperkirakan, 

sulit bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mendapatkan hasil positif dari 

banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Upah Minimum Provinsi (UMP). 

"Tujuan kami aksi ke sini adalah untuk mendukung Pemprov DKI, khususnya Bapak Anies 

Baswedan selaku Gubernur untuk melakukan upaya banding atas putusan PTUN terkait 

dengan UMP 2022, yang mana kita tahu, putusannya adalah menurunkan nilai UMP yang 

awalnya sebesar Rp 4.600.000 menjadi 4.500.000," pungkasnya. Menurut Adib, meski 

kalangan buruh mendesak Anies Baswedan untuk melakukan banding ke PTUN terkait UMP, 

kemungkinan hasilnya tidak jauh berbeda. Masyarakat Indonesia, tidak terkecuali kalangan 

buruh menurut dia sudah terbiasa 'dimanja' dengan janji yang disampaikan Anis Baswedan 

terkait UMP DKI Jakarta. 

 

 

 

"Tujuan kami aksi ke sini adalah untuk mendukung Pemprov DKI, khususnya Bapak Anies Baswedan 

selaku Gubernur untuk melakukan upaya banding atas putusan PTUN terkait dengan UMP 2022, yang 

mana kita tahu, putusannya adalah menurunkan nilai UMP yang awalnya sebesar Rp 4.600.000 menjadi 

4.500.000," pungkasnya.Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Kajian Politik Nasional Adib Miftahul 

memperkirakan, sulit bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mendapatkan hasil positif dari 

banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Upah Minimum Provinsi (UMP).Sebelumnya, 

dalam sidang sebelumnya dimenangkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Hal ini menurut 

Adib tidak lepas dari aturan perhitungan UMP wilayah tertentu yang sudah ditetapkan Kementerian 

Ketenagakerjaan."Kebijakan pengupahan itu adalah sudah ada formulanya. Siapa yang punya formula? 

Kemenaker melalui Pemerintah Pusat kan gitu kira-kira. Makanya sudah bisa diprediksi, ini pasti susah," 

kata Adib dikutip dari Warta Ekonomi, Kamis (21/7/22).Menurut Adib, meski kalangan buruh mendesak 

Anies Baswedan untuk melakukan banding ke PTUN terkait UMP, kemungkinan hasilnya tidak jauh 
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berbeda."Kalaupun nanti Anies menggugat (mengajukan banding) ke PTUN, saya kira juga tidak punya 

langkah yang begitu banyak. Saya masih memprediksi kecil kemungkinan bisa disetujui. Makanya, dulu 

saya katakan bahwa ini (Revisi UMP DKI) kecil kemungkinan bisa disetujui, karena memang formulanya 

dari pemerintah pusat dalam kebijakan ini," kata dia.Masyarakat Indonesia, tidak terkecuali kalangan 

buruh menurut dia sudah terbiasa 'dimanja' dengan janji yang disampaikan Anis Baswedan terkait UMP 

DKI Jakarta."Masyarakat kita sudah terbiasa dibuahi dengan angin surga, walaupun kecil kemungkinan 

ini (UMP) bisa disetujui (PTUN)," jelasnya.Untuk diketahui, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 

bersama dengan Partai Buruh melakukan demonstrasi lanjut di Balaikota DKI Jakarta pada Rabu 

(20/7/22).Massa dalam kesempatan tersebut berharap, Anies Baswedan segera mengajukan banding ke 

PTUN terkait dengan putusan yang memenangkan APINDO dalam gugatan penurunan umpah para 

buruh.Ketua Perwakilan Daerah KSPI Winarso memaparkan bahwa menegaskan bahwa pihaknya akan 

mengawal terus mengawal Anies Baswedan untuk mengajukan banding ke PTUN. 
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Title Meski Anies Baswedan menarik UMP DKI Jakarta, tak lantas 

banyak membantu 

Author Skip To Content 

Media Berita Viral Indonesia Terbaru Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Negative 

Link http://jlksjfdiweslfkj.com/meski-anies-baswedan-menarik-ump-dki-jakarta-tak-lantas-

banyak-membantu 

Summary Pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul memperkirakan Gubernur DKI Jakarta 

Anies Baswedan akan kesulitan mengajukan banding atas Upah Minimal Provinsi (UMP) ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan hasil positif. Menurut Adib, meski buruh 

mendesak Anies Baswedan untuk mengajukan kasasi UMP ke PTUN, hasilnya mungkin tidak 

jauh berbeda. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) telah memenangkan 

sidang sebelumnya. Menurut Adib, hal ini tidak terlepas dari aturan penghitungan UMP 

untuk daerah tertentu yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja. 

 

 

 

 Pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul memperkirakan Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan akan kesulitan mengajukan banding atas Upah Minimal Provinsi (UMP) ke Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) dengan hasil positif. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) telah 

memenangkan sidang sebelumnya. Menurut Adib, hal ini tidak terlepas dari aturan penghitungan UMP 

untuk daerah tertentu yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja. "Kebijakan pengupahan itu sudah ada 

formulanya. Siapa yang punya formulanya? Kira-kira seperti itu melalui Kementerian Tenaga Kerja 

pemerintah pusat. Jadi bisa ditebak pasti sulit," kata Adib mengutip Warta Ekonomi, Kamis (21/2). /7/22). 

Menurut Adib, meski buruh mendesak Anies Baswedan untuk mengajukan kasasi UMP ke PTUN, hasilnya 

mungkin tidak jauh berbeda. 
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Title Cara Cek BSU 2022 Cair Bisa Pakai NIK KTP, Mudah Tinggal Klik 

Link Ini 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773946291/cara-cek-bsu-2022-cair-bisa-pakai-

nik-ktp-mudah-tinggal-klik-link-ini 

Summary Apakah Anda pekerja yang sudah memenuhi syarat penerima dana BSU 2022?. Jika Anda 

masih ragu apakah termasuk kedalam penerima BSU 2022 atau tidak. BPJS Ketenagakerjaan 

sudah menyediakan situs website yang bisa diakses para pekerja untuk mengetahui apakah 

termasuk kedalam penerima dana BSU 2022. Namun sayangnya, tidak semua pekerja dapat 

menerima BSU 2022. 

 

 

 

Apakah Anda pekerja yang sudah memenuhi syarat penerima dana BSU 2022?Jika Anda masih ragu 

apakah termasuk kedalam penerima BSU 2022 atau tidak. Anda bisa mengeceknya dengan mengunjungi 

laman website BPJS Ketenagakerjaan.BPJS Ketenagakerjaan sudah menyediakan situs website yang bisa 

diakses para pekerja untuk mengetahui apakah termasuk kedalam penerima dana BSU 2022.Dana 

Bantuan Subsidi Upah 2022 sangat amat dinanti oleh para pekerja. Namun sayangnya, tidak semua 

pekerja dapat menerima BSU 2022.Para pekerja yang terdaftar sebagai penerima harus sudah memenuhi 

syarat yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Ada beberapa syarat khusus yang 

harus dipenuhi oleh pekerja untuk mendapatkan bantuan subsidi upah diantanya:a. WNI yang sudah 

memiliki KTPb. Terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021c. Memiliki 

penghasilan/gaji Rp3,5 juta maximal perbulan 
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Title Info Lowongan Kerja PT Indofood Formasi Manajer Audit 

Internal, Berikut Syaratnya 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065072460/info-lowongan-kerja-pt-

indofood-formasi-manajer-audit-internal-berikut-syaratnya 

Summary Kini lowongan kerja yang tersedia di PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu bagian Manajer 

Audit Internal. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merekrut calon pekerja yang 

berpengalaman di posisi Audit, khususnya di bidang manufaktur. 10 tahun dalam menangani 

Audit, khususnya di perusahaan manufaktur. 1. Bertanggung jawab atas tugas audit ujung ke 

ujung. 

 

 

 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk saat ini, tengah merekrut calon pekerja baru.Kini lowongan kerja yang 

tersedia di PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu bagian Manajer Audit Internal.PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk merekrut calon pekerja yang berpengalaman di posisi Audit, khususnya di bidang 

manufaktur.Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Instagram @kemnaker, terdapat 

beberapa kualifikasi dan deskripsi pekerjaan yang harus diketahui dan dipenuhi oleh calon pelamar PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu sebagai berikut:Kualifikasi1. Gelar sarjana Akuntansi2. Memiliki 

pengalaman kerja. 10 tahun dalam menangani Audit, khususnya di perusahaan manufaktur.3. Kuat dalam 

proses bisnis keuangan dan operasi Lancar4. Berbahasa Inggris (lisan) dan mampu membuat laporan 

dalam bahasa Inggris5.Bersedia melakukan perjalanan (penempatan di Jakarta Utara)Deskripsi 

Pekerjaan1. Bertanggung jawab atas tugas audit ujung ke ujung.2. Meninjau draf agenda audit dan 

melakukan perbaikan.3. Memimpin dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan penugasan sesuai 

dengan rencana dan waktu yang ditentukan.4. Memastikan tim melakukan proses audit sesuai dengan 

prosedur audit yang berlaku.5. Meninjau temuan audit, hasil laporan audit, dan laporan finalisasi.6. 

Bertanggung jawab dan mempresentasikan hasil audit kepada audit.7. Memberikan pelatihan internal 

untuk tim Audit Internal.Daftarkan dirimu melalui:https://e-recruitment.indofood.comSegera 

persiapkan diri, dan jangan lupa bagikan informasi ini ke teman-temanmu. 
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Title Hari Kedua Pertemuan G20 EWG IV, Masuki Pembahasan Awal 

Annex 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/hari-kedua-pertemuan-g20-ewg-iv-

masuki.html 

Summary Hari Kedua Pertemuan G20 EWG IV, Masuki Pembahasan Awal Annex. 

Wartapembaruan.co.id, Jakarta ~ Memasuki hari kedua, Pertemuan Keempat Kelompok 

Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 The Fourth Employment Working Group (EWG), telah 

membahas draf deklarasi Menteri Ketenagakerjaan/Perburuhan dan memasuki 

pembahasan awal Annex terkait pasar kerja inklusif dan penyandang disabilitas. Anwar 

Sanusi menjelaskan sidang hari kedua G20 EWG Keempat, fokus terkait Annex. Selain itu, 

lanjut Anwar, pada sidang G20 EWG hari ketiga, pada Jumat (22/7/2022), mampu 

menuntaskan pembahasan Annex terkait pengembangan kapasitas SDM untuk 

pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan. 

 

 

 

Hari Kedua Pertemuan G20 EWG IV, Masuki Pembahasan Awal AnnexWartapembaruan.co.id, Jakarta ~ 

Memasuki hari kedua, Pertemuan Keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 The Fourth 

Employment Working Group (EWG), telah membahas draf deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan dan memasuki pembahasan awal Annex terkait pasar kerja inklusif dan 

penyandang disabilitas."Hari ini kita menyelesaikan deklarasi Menaker G20. Perjalanan diskusi tadi 

sangat bagus, konstruktif dan masing-masing negara cukup respek satu dengan yang lain. Itu modalitas 

bagus sehingga kita mampu menyelesaikan dokumen-dokumen Annex (tambahan dokumen), yang 

melengkapi dari deklrasi Menteri-Menteri Ketenagakerjaan," kata Anwar Sanusi usai memimpin sidang 

secara virtual di Jakarta, Kamis (21/7/2022) malam.Anwar Sanusi menjelaskan sidang hari kedua G20 

EWG Keempat, fokus terkait Annex. Terutama untuk menyediakan pasar kerja yang inklusif kepada 

kelompok disabilitas. Banyak pernyataan dan komitmen yang memberikan dukungan kepada 

penyandang disabilitas terdampak COVID-19.Di akhir bahasan deklarasi menurut Anwar Sanusi,setiap 

negara G20 akan menyepakati dalam pertemuan-pertemuan G20 mendatang, untuk melaporkan inisiatif 

kebijakan yang dilakukan dalam mendorong pasar kerja yang terbuka untuk para penyandang 
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disabilitas."Indikatornya sedang kita bahas dan matangkan. Semoga indikator yang nanti digunakan jadi 

pedoman bagi negara G20, untuk kita lebih melihat bagaimana inisiatif setiap negara mendorong 

keterlibatan para penyandang disabilitas di dalam pasar kerja," ujarnya.Anwar Sanusi berharap 

pembahasan draf ini menghasilkan kesepakatan konkrit untuk negara G20 dan negara lainnya dan dapat 

disepakati bersama dalam pertemuan tingkat menteri serta menjadi masukan pernyataan pada deklarasi 

kepala negara.Selain itu, lanjut Anwar, pada sidang G20 EWG hari ketiga, pada Jumat (22/7/2022), 

mampu menuntaskan pembahasan Annex terkait pengembangan kapasitas SDM untuk pertumbuhan 

produktivitas yang berkelanjutan."Saya berharap negara G20 dan organisasi Internasional dapat 

memberikan kontribusi yang membangun dan menghasilkan kesepakatan semua pihak tanpa terkecuali," 

pungkas Anwar.Pertemuan G20 EWG Keempat dihadiri oleh negara-negara Anggota G20, undangan 

tetap negara pengamat G20, dan organisasi Internasional seperti International Labour Organization (ILO) 

dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 
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Title Hari Kedua G20 EWG IV, Memasuki Pembahasan Awal Annex 

Terkait Pasar Kerja Inklusif dan Disabilitas 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://progresnews.info/2022/07/22/hari-kedua-g20-ewg-iv-memasuki-pembahasan-awal-

annex-terkait-pasar-kerja-inklusif-dan-disabilitas 

Summary Memasuki hari kedua, Pertemuan Keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 

The Fourth Employment Working Group (EWG), telah membahas draf deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan dan memasuki pembahasan awal Annex terkait pasar kerja 

inklusif dan penyandang disabilitas. Anwar Sanusi menjelaskan sidang hari kedua G20 EWG 

Keempat, fokus terkait Annex. Anwar Sanusi juga berharap pada sidang G20 EWG hari ketiga, 

pada Jumat (22/7/2022), mampu menuntaskan pembahasan Annex terkait pengembangan 

kapasitas SDM untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan. Itu modalitas bagus 

sehingga kita mampu menyelesaikan dokumen-dokumen Annex (tambahan dokumen), yang 

melengkapi dari deklrasi Menteri-Menteri Ketenagakerjaan, " kata Anwar Sanusi usai 

memimpin sidang secara virtual di Jakarta, Kamis (21/7/2022) malam. 

 

 

 

Memasuki hari kedua, Pertemuan Keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 The Fourth 

Employment Working Group (EWG), telah membahas draf deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan dan memasuki pembahasan awal Annex terkait pasar kerja inklusif dan 

penyandang disabilitas."Hari ini kita menyelesaikan deklarasi Menaker G20. Perjalanan diskusi tadi 

sangat bagus, konstruktif dan masing-masing negara cukup respek satu dengan yang lain. Itu modalitas 

bagus sehingga kita mampu menyelesaikan dokumen-dokumen Annex (tambahan dokumen), yang 

melengkapi dari deklrasi Menteri-Menteri Ketenagakerjaan, " kata Anwar Sanusi usai memimpin sidang 

secara virtual di Jakarta, Kamis (21/7/2022) malam.Anwar Sanusi menjelaskan sidang hari kedua G20 

EWG Keempat, fokus terkait Annex. Terutama untuk menyediakan pasar kerja yang inklusif kepada 

kelompok disabilitas. Banyak pernyataan dan komitmen yang memberikan dukungan kepada 

penyandang disabilitas terdampak COVID-19.Di akhir bahasan deklarasi kata Anwar Sanusi,setiap negara 

G20 akan menyepakati dalam pertemuan-pertemuan G20 mendatang, untuk melaporkan inisiatif 

kebijakan yang dilakukan dalam mendorong pasar kerja yang terbuka untuk para penyandang 
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disabilitas."Indikatornya sedang kita bahas dan matangkan. Semoga indikator yang nanti digunakan jadi 

pedoman bagi negara G20, untuk kita lebih melihat bagaimana inisiatif setiap negara mendorong 

keterlibatan para penyandang disabilitas di dalam pasar kerja, " katanyaAnwar Sanusi berharap 

pembahasan draf ini menghasilkan kesepakatan konkrit untuk negara G20 dan negara lainnya dan dapat 

disepakati bersama dalam pertemuan tingkat menteri serta menjadi masukan pernyataan pada deklarasi 

kepala negara.Anwar Sanusi juga berharap pada sidang G20 EWG hari ketiga, pada Jumat (22/7/2022), 

mampu menuntaskan pembahasan Annex terkait pengembangan kapasitas SDM untuk pertumbuhan 

produktivitas yang berkelanjutan. "Saya berharap negara G20 dan organisasi Internasional dapat 

memberikan kontribusi yang membangun dan menghasilkan kesepakatan semua pihak tanpa terkecuali, 

" ujarnya.Pertemuan G20 EWG Keempat dihadiri oleh negara-negara Anggota G20, undangan tetap 

negara pengamat G20, dan organisasi Internasional seperti International Labour Organization (ILO) dan 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 

  



 

290 

 

Title Pemerintah Berencana Kembali Mencairkan Dana BSU Dimana 

Penyaluran di Sesuaikan Dengan Ketersediaan - Berita KBB 

Author Gusti Intan 

Wijaya 

Media Beritakbb.com Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-965072198/pemerintah-berencana-

kembali-mencairkan-dana-bsu-dimana-penyaluran-di-sesuaikan-dengan-ketersediaan 

Summary BERITA KBB- Pada 2022 pemerintah berencana kembali mencairkan dana BSU Rp1 juta pada 

2022. Dimana penyaluran BSU pada 2022 akan disesuaikan dengan ketersediaan dana 

pemerintah yang berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Nindya Putri, Sub 

Koordinator Kepesertaan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menyampaikan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang 

penyaluran Bantuan Subsisi Upah ( BSU ) pada 2022 masih disiapkan. Selain itu, Nindya 

mengatakan kriteria penerima BSU 2022 tidak jauh berbeda dengan kriteria penerima pada 

tahun-tahun sebelumnya. 

 

 

 

BERITA KBB - Pada 2022 pemerintah berencana kembali mencairkan dana BSU Rp1 juta pada 2022 

.Namun, hingga saat ini penyaluran bantuan intensif bagi pekerja ini belum disalurkan.Nindya Putri, Sub 

Koordinator Kepesertaan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan 

bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang penyaluran Bantuan Subsisi Upah ( 

BSU ) pada 2022 masih disiapkan."Jadi memang akhirnya belum selesai sampai sekarang Permenaker. 

Tapi Permenakernya sedang diproses," ungkapnya seperti yang dikutip dari Antara pada Kamis, 7 Juli 

2022 .Dimana penyaluran BSU pada 2022 akan disesuaikan dengan ketersediaan dana pemerintah yang 

berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).Selain itu, Nindya mengatakan kriteria penerima BSU 2022 

tidak jauh berbeda dengan kriteria penerima pada tahun-tahun sebelumnya.Menilik keterangan dari 

keterangan Nindya dan kriteria penerima pada tahun lalu, berikut bocoran prediksi kriteria penerima BSU 

Rp1 juta pada 2022 :1. Karyawan/pekerja merupakan warga negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP dan merupakan penerima upah/gaji.2. Karyawan/pekerja 

merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif.4. Karyawan/pekerja yang layak mendapatkan BSU 

Rp1 juta bergaji di bawah Rp3,5 juta sesuai yang dilaporkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Akan 

tetapi, bagi pekerja yang bekerja di wilayah Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum 
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Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3,5 juta, maka batasan gaji sesuai UMP/UMK yang dibulatkan 

seratus ribu.Misalnya, UMP bagi Provinsi Lampung adalah sebesar Rp2.440.486,18 maka dibulatkan 

menjadi Rp2,4 juta.5. Karyawan/pekerja belum pernah menerima bantuan insentif pemerintah lainnya 

seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).6. 

Bekerja di 5 (lima) sektor prioritas yakni Sektor industri barang konsumsi, Sektor transportasi, Sektor 

aneka industri, Sektor properti dan real estate, dan Sektor perdagangan dan jasa. 
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Title Pemkab Kotim Siapkan 20 Hektare Lahan untuk 

Pembangunan UPTP Perpustakaan 

Author Barbados Today 

Media Borneonews Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.borneonews.co.id/berita/271028-pemkab-kotim-siapkan-20-hektare-lahan-

untuk-pembangunan-uptp-perpustakaan 

Summary Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyiapkan 20 hektare lahan untuk 

pembangunan Unit Pelatihan Teknis Pusat (UPTP) perpustakaan di Sampit. "Sudah kami 

siapkan 20 hektare lahan untuk pembangunan UPTP tersebut," ujar Bupati Kotim Halikinnor, 

Jumat, 22 Juli 2022. Dirinya berharap, pembangunan UPTP tersebut bisa benar-benar 

terwujud. Sehingga, dampaknya sangat besar nantinya bagi Kotim. 

 

 

 

 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyiapkan 20 hektare lahan untuk pembangunan 

Unit Pelatihan Teknis Pusat (UPTP) perpustakaan di Sampit. "Sudah kami siapkan 20 hektare lahan untuk 

pembangunan UPTP tersebut," ujar Bupati Kotim Halikinnor, Jumat, 22 Juli 2022. Rencananya, lahan 

tersebut akan dilihat langsung hari ini oleh tim dari Direktur Jendral (Dirjen) Ketenagakerjaan, bersama 

staf khusus kepresidenan yang sudah datang sejak kemarin sore. "Saya sudah menerima kedatangan 

mereka, yang dipimpin oleh Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Billy Mambrasar," kata Halikinnor. 

Dirinya berharap, pembangunan UPTP tersebut bisa benar-benar terwujud. Apalagi, itu merupakan 

program Kementrian Ketenagakerjaan. Sehingga, dampaknya sangat besar nantinya bagi Kotim. Baik dari 

segi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), maupun perekonomian masyarakat."Kami harap 

peninjauan hari ini berjalan baik, dan UPTP dapat segera terbangun. Paling tidak pada 2023 mendatang," 

terang Halikinnor. 
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Title Kebut Pemulihan UMKM Dan Ekonomi Nasional, Pemerintah 

Dongkrak Plafon KUR 

Author Hours Ago 

Media Indonesiatelegraph.com Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.indonesiatelegraph.com/kebut-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-

pemerintah-dongkrak-plafon-kur 

Summary Pada tahun 2022, pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku UMKM, dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp 373,17 

triliun. Berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi 

UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022, juga terdapat 14,13 juta debitur 

atau 39 persen dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke tingkat 

pembiayaan yang lebih tinggi. "Berhubung masih terdapat debitur KUR yang meminta 

relaksasi, karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, relaksasi kredit UMKM 

diusulkan diperpanjang hingga April 2024," beber Airlangga. Untuk mengakselerasi 

perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak 

pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30 

persen dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, pemerintah mendongkrak target 

penyaluran KUR. 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian nasional, dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama pemerintah, untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM. Salah satunya, melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tahun 

2022, pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM, dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp 373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp 93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB) sebesar 2,08 persen. Angka ini diproyeksikan meningkat signifikan, seiring penyaluran KUR 

pada Juni 2022 sebesar Rp 179,67 triliun. "Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2016, kontribusinya terhadap PDB hanya 0,76 persen. 

Namun, pada Triwulan I-2022, angkanya naik menjadi 2,08 persen," jelas Menko Perekonomian Airlangga 

Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 

2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (22/7). Airlangga menambahkan, KUR juga berkontribusi 

terhadap penyerapan tenaga kerja baru, yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja. 

Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada Juni 2022 meningkat signifikan. 

Mencapai 41 persen (yoy) dibanding Juni tahun lalu. Sehingga, pemerintah optimis dapat mencapai 

target penyaluran KUR tahun 2022, yang diproyeksikan sebesar Rp 373,17 triliun. Total outstanding KUR 

sejak Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 telah mencapai Rp 507 triliun dan diberikan kepada 35,96 juta 

debitur. Berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari 

penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022, juga terdapat 14,13 juta debitur atau 39 persen dari total 

debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi. 

Peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru, dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang 

melampaui 1,5 juta debitur. Setiap tahunnya, sejak 2017 dan pada tahun 2021, jumlah debitur meningkat 
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signifikan hingga ke angka 2,8 juta. Atau 68,72 persen dari total debitur baru, pada seluruh jenis skema 

KUR tahun 2021. "Berhubung masih terdapat debitur KUR yang meminta relaksasi, karena kegiatan 

usahanya belum sepenuhnya pulih, relaksasi kredit UMKM diusulkan diperpanjang hingga April 2024," 

beber Airlangga.Selain membahas mengenai capaian penyaluran, pemerintah juga membahas soal 

rencana penyaluran KUR dan kebutuhan anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Untuk 

mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak 

pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30 persen dari 

total penyaluran kredit pada tahun 2024, pemerintah mendongkrak target penyaluran KUR. Tahun 2023 

ditetapkan sebesar Rp 470 triliun, dan tahun 2024 Rp 585 triliun. Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri 

oleh Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan 

Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Deputi Bidang Koordinasi 

Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. Selain itu, juga ada Dirjen 

Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian; Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan 

Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; serta Tim Asistensi 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. *** ]]> . 
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Title Kemnaker.go.id Login BSU 2022 Sudah Cair? Cek Namamu 

Segera 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773946566/kemnakergoid-login-bsu-2022-

sudah-cair-cek-namamu-segera 

Summary Berikut informasi terkini BSU 2022 cair yang sangat dinanti oleh para penerimanya, baik dari 

kalangan pekerja ataupun buruh. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) rencananya 

akan menyalurkan BSU 2022 kepada 8,8 juta penerima sebesar Rp1 juta. Pencairan BSU 2022 

akan langsung ditransfer ke rekening penerima masing-masing yang termasuk kedalam 

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun, para pekerja juga harus mengetahui syarat 

apa saja yang diberikan oleh Kemnaker untuk penerima BSU 2022. 

 

 

 

Berikut informasi terkini BSU 2022 cair yang sangat dinanti oleh para penerimanya, baik dari kalangan 

pekerja ataupun buruh.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) rencananya akan menyalurkan BSU 

2022 kepada 8,8 juta penerima sebesar Rp1 juta.Pencairan BSU 2022 akan langsung ditransfer ke 

rekening penerima masing-masing yang termasuk kedalam Himpunan Bank Milik Negara 

(Himbara).Ketika dana Bantuan Subsidi Upah 2022 sudah disalurkan. Para penerima akan mendapatkan 

notifikasi khusus secara langsung yang dikirmkan oleh Kemnaker kepada pekerja.Ketika pekerja sudah 

mendapatkan notifikasi khusus yang dikiirmkan Kemnaker. Itu tandanya dana bantuan subsidi upah 2022 

sudah cair dan sudah ditransfer ke rekening penerima.Namun, para pekerja juga harus mengetahui syarat 

apa saja yang diberikan oleh Kemnaker untuk penerima BSU 2022. Karena tidak semua pekerja masuk 

dalam data penerima bantuan subsidi upah.Syarat penerima BSU 2022 
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Title Adi Arnawa Hadiri Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan 

Tahun 2022 

Author Oleh&#58; Wahono 

Media Rrinews Denpasar Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1548805/adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-

ketenagakerjaan-tahun-2022 

Summary Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta yang diwakili Sekda Badung Wayan Adi Arnawa 

menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan di Trans Resort 

Bali, Seminyak, Kerobokan Bali, Kamis (21/7/2022). Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan 

dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan Tata Kelola Data Ketenagakerjaan yang 

dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Rakornas yang dilaksanakan pada hari 

Rabu-Jumat, tanggal 20-22 Juli tahun 2022 ini mengambil tema "Satu Data Ketenagakerjaan 

Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional". Dalam sambutannya Sekda 

Adi Arnawa mengucapkan selamat datang sekaligus memberikan apresiasi atas 

penyelenggaraan Rakornas 2022 ini di Kabupaten Badung. 

 

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta yang diwakili Sekda Badung Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan di Trans Resort Bali, Seminyak, Kerobokan 

Bali, Kamis (21/7/2022).Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur 

penyelenggaraan Tata Kelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi 

Daerah. Rakornas yang dilaksanakan pada hari Rabu-Jumat, tanggal 20-22 Juli tahun 2022 ini mengambil 

tema "Satu Data Ketenagakerjaan Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional". Turut 

hadir Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah beserta jajaran, Perwakilan Disnaker, Diskominfo, Bappeda 

Provinsi dan Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia dan peserta Rakornas lainnya.Dalam sambutannya 

Sekda Adi Arnawa mengucapkan selamat datang sekaligus memberikan apresiasi atas penyelenggaraan 

Rakornas 2022 ini di Kabupaten Badung."Langkah yang dilakukan Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia ini adalah salah satu upaya dalam rangka membantu kami khususnya Pemerintah Kabupaten 

Badung dalam rangka pemulihan perekonomian di situasi Covid-19 yang pernah menjadi kontraksi 

pertumbuhan ekonomi. Dimana, menjadi pukulan keras bagi kami karena kehidupan masyarakat kami 

yang bersumber dari sektor pariwisata. Tentu pada kesempatan yang baik ini, langkah yang dilakukan 

oleh Kemenaker RI saya apresiasi dengan baik karena selama ini persoalan kita bersama bahwa sering 

sekali data yang kita miliki tidak terintegrasi dengan pemerintah pusat. Kegiatan ini bisa membangun 

kesejahteraan ketenagakerjaan dan mampu menjaga data terintegrasi, mampu dipertanggungjawabkan 

dan berkesinambungan itu menjadi harapan untuk memberi dampak positif terutama dalam rangka 

melakukan pendataan ketenagakerjaan di seluruh daerah di Indonesia ini," ucapnya. Pihaknya juga 

menyampaikan, dalam situasi Covid-19 ini khususnya kami di Badung, banyak terjadi PHK. Oleh karena 

itulah, diharapkan dengan kegiatan ini bisa melihat indikator terkait hal ini dengan baik."Mudah-

mudahan Covid-19 cepat berlalu sehingga Bali khususnya di Kabupaten Badung bisa melanjutkan 

program pembangunan dalam rangka memberikan kesejahteraan di lingkungan Kabupaten Badung ini." 

pungkasnya.Sementara Menteri Ketenagakerjaan RI, Hj. Ida Fauziyah mengatakan, sebagai upaya 

mereformasi tata kelola data pemerintah untuk dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, 

terpadu, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dibagi-pakaikan kembali.Di bidang ketenagakerjaan 
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sendiri, Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah menindaklanjuti peraturan Presiden dengan 

menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.15 Tahun 2020 tentang Satu Data 

Ketenagakerjaan."Kebijakan ini merupakan suatu bentuk inisiasi yang lebih awal dilakukan terkait tindak 

lanjut Satu Data Indonesia di kalangan Kementerian/Lembaga. Akan tetapi, sampai saat ini seringkali 

masih kita temukan data yang disajikan baik nasional maupun daerah, terdiri dari banyak versi dari 

berbagai sumber yang kadang diragukan keakuratan dan kevalidannya. Tentunya hal ini menjadi 

tantangan yang harus dijawab dan diselesaikan secepatnya oleh seluruh Instansi Pemerintah baik di Pusat 

maupun Daerah. Saya menyambut baik diselenggarakannya Rakernas Satu Data Ketenagakerjaan ini. 

Rakornas ini dapat menjadi media untuk memperkuat kerjasama, kolaborasi, dan sinergi Kementerian 

Ketenagakerjaan dengan OPD yang membidangi Ketenagakerjaan," ujarnya. 
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Title Kemnaker Raih Dua Penghargaan di Ajang BKN Award 

2022 

Author Helmi Supriyatno 

Media Harianbhirawa.co.id Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-raih-dua-penghargaan-di-ajang-bkn-award-

2022 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan berhasil mendapatkan 2 kategori penghargaan pada ajang 

BKN Award 2022. "Alhamdulillah ini adalah sebuah penghargaan yang patut kita syukuri, 

karena memang ini wujud apresiasi dari apa yang selama ini selalu kita lakukan," kata Sekjen 

Kemnaker, Anwar Sanusi, Jumat (22/7/2022). Selain itu, Ia juga mengapresisi jajaran 

pimpinan dan pegawai Kemnaker yang selalu memberikan dedikasi terbaik bagi nusa dan 

bangsa. Anwar menjelaskan, penghargaan kinerja yang berhasil diterima tak lepas dari upaya 

Kemnaker yang menerapkan sistem penilaian kompetensi, guna mendukung kinerja ASN 

Kemnaker itu sendiri. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan berhasil mendapatkan 2 kategori penghargaan pada ajang BKN Award 

2022. Penghargaan pertama adalah peringkat ke-4 terbaik Penilaian Kinerja, dan kedua adalah peringkat 

4 terbaik Implementasi Manajemen ASN."Alhamdulillah ini adalah sebuah penghargaan yang patut kita 

syukuri, karena memang ini wujud apresiasi dari apa yang selama ini selalu kita lakukan," kata Sekjen 

Kemnaker, Anwar Sanusi, Jumat (22/7/2022). Anwar Sanusi mengucapkan terima kasih kepada pimpinan 

Kemnaker yakni Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, yang selalu memberikan arahan agar 

Kementeriannya selalu bekerja dan berkinerja lebih baik. Selain itu, Ia juga mengapresisi jajaran pimpinan 

dan pegawai Kemnaker yang selalu memberikan dedikasi terbaik bagi nusa dan bangsa. "Mari 

penghargaan ini kita jadikan sebagai modal untuk berkarya lebih baik," katanya. Anwar menjelaskan, 

penghargaan kinerja yang berhasil diterima tak lepas dari upaya Kemnaker yang menerapkan sistem 

penilaian kompetensi, guna mendukung kinerja ASN Kemnaker itu sendiri. Penilaian kompetensi tersebut 

mencakup penilaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio-kultural. "Jadi 

dengan demikian, Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerapkan bagaimana kinerja seseorang itu 

diukur dari sisi kompetensinya. Begitu juga dengan pengisian jabatan pun kita mendasarkan pada 

kesesuian kompetensi calon dengan persyaratan kompetensi dari sebuah jabatan," jelasnya. Sedangkan 
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Implementasi Manajemen ASN diraih berkat keberhasilan Kemnaker menerapkan sistem manajemen 

dengan baik mulai dari sisi pengadaan ASN, penempatan, penilaian kinerja, pengembangan pegawai, 

hingga mencapai purna tugas sebagai ASN Kemnaker. "Memang saat ini belum menjadi yang terbaik, 

akan tetapi award atau penghargaan masuk dalam 5 besar kategori ini adalah sesuatu yang harus kita 

syukuri, sesuatu yang harus kita jadikan pelecut semangat untuk berkarya lebih baik bagi nusa dan 

bangsa, lewat Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya. (ira. 
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Title BSU 2022 Rp1 Juta Cair untuk 6 Kriteria Ini, Segera Cek Daftar 

Penerima di kemnaker.go.id 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773946954/bsu-2022-rp1-juta-cair-untuk-6-

kriteria-ini-segera-cek-daftar-penerima-di-kemnakergoid 

Summary Penerima dana BSU 2022 sebesar Rp1 juta bisa mengecek apakah bantuan subsidi upah 

sudah disalurkan Kemnaker atau belum. Pekerja yang masuk kedalam daftar calon penerima 

BSU 2022 bisa langsung mengecek melalui situs website kemnaker.go.id. Selain melalui situs 

Kemnaker, penerima BSU 2022 juga bisa mengecek melalui situs website BPJS 

Ketenagakerjaan. Seperti yang sudah diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan bersama 

dengan BPJS Ketenagakerjaan akan menyalurkan dana Bantuan Subsidi Upah 2022 sebesar 

Rp1 Juta kepada pekerja yang memenuhi syarat. Syarat yang ditentukan oleh Kemnaker pada 

tahun ini, tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. 

 

 

 

Penerima dana BSU 2022 sebesar Rp1 juta bisa mengecek apakah bantuan subsidi upah sudah disalurkan 

Kemnaker atau belum.Pekerja yang masuk kedalam daftar calon penerima BSU 2022 bisa langsung 

mengecek melalui situs website kemnaker.go.id.Selain melalui situs Kemnaker, penerima BSU 2022 juga 

bisa mengecek melalui situs website BPJS Ketenagakerjaan.Seperti yang sudah diketahui, Kementerian 

Ketenagakerjaan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan akan menyalurkan dana Bantuan Subsidi Upah 

2022 sebesar Rp1 Juta kepada pekerja yang memenuhi syarat.Syarat yang ditentukan oleh Kemnaker 

pada tahun ini, tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.Diantaranya, peserta yang tercatat aktif di 

BPJS Ketenagakerjaan, memiliki gaji atau penghasilan dibawah Rp3,5 juta, dan bekerja di wilayah yang 

masuk PPKM level 3 dan 4.Selain syarat tersebut, ada juga beberapa kriteria pekerja yang bisa 

mendapatkan bantuan subsidi upah, berdasarkan aturan tahun 2021. 
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Title Aerotrans Services, Anak Usaha Garuda Indonesia Ini Tak Bayar 

Upah dan THR Karyawan Sejak 2020 

Author _noname 

Media Voi Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://voi.id/ekonomi/193191/aerotrans-services-anak-usaha-garuda-indonesia-ini-tak-

bayar-upah-dan-thr-karyawan-sejak-2020 

Summary Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi- Federasi Serikat Pekerja 

Metal Indonesia (SPDT-FSPMI) Iswan Abdullah mengungkap, bahwa PT Aerotrans Services 

Indonesia tidak membayarkan upah karyawan sejak 2020 hingga saat ini.  

 

 

 

Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi - Federasi Serikat Pekerja Metal 

Indonesia (SPDT-FSPMI) Iswan Abdullah mengungkap, bahwa PT Aerotrans Services Indonesia tidak 

membayarkan upah karyawan sejak 2020 hingga saat ini.PT Aerotrans Services Indonesia adalah anak 

perusahaan Garuda Indonesia yang bergerak di bidang transportasi angkutan darat, yaitu antarjemput 

karyawan dan karyawati Garuda Indonesia.Termasuk crew pesawat seperti pilot, co-pilot, pramugari, 

pramugara, dan seluruh kebutuhan transportasi darat PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.Iswan 

mengatakan, sejak pandemi COVID-19, Aerotrans Services Indonesia memberlakukan work from home 

(WFH). Namun, para pekerja tidak di bayar upahnya. Bahkan, iuran BPJS Kesehatannya 

dihentikan."Faktanya sejak Maret 2020 hingga saat ini mereka tidak membayar upah pekerja dengan 

alasan COVID-19," tuturnya, dikutip Jumat, 22 Juli.Iswan mengatakan, bahwa aerotrans tidak 

membayarkan THR kepada pekerja sejak 2 tahun lalu.Padahal THR merupakan tunjangan yang wajib 

dibayarkan kepada seluruh karyawan"PT Aerotrans Services Indonesia sejak 2020 sampai saat ini tidak 

membayar THR pada pekerjanya," katanya.Menurut Iswan, serikat pekerja sudah melakukan upaya 

penyelesaian dengan cara mengirimkan surat untuk bipartit, mediasi dengan hasil anjuran dari Disnaker 

Kota Tangerang, ke Pengawasan Tenaga Kerja Kota Tangerang. Namun, tidak dilaksankan"Tapi 

perusahaan tidak melaksakannya," tegasnya.Bahkan, lanjut Iswan, pihaknya sudah melaporkan semua 

ini ke Pengawasan/Pemeriksaan Tenaga Kerja Pusat di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)."Tapi 

dari Kemenaker belum mendapatkan jawaban dan hasil pemeriksaan," jelasnya. 
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Title KADIN Indonesia dan Kementerian PUPR Teken MoU 

Pengembangan Standar Kompetensi Kerja 

Author Mediaindonesia.com 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://mediaindonesia.com/ekonomi/508678/kadin-indonesia-dan-kementerian-pupr-

teken-mou-pengembangan-standar-kompetensi-kerja 

Summary Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota Kesepahaman dan Perjanjian 

Kerjasama antara Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementerian PUPR, dengan Wakil Ketua 

Umum KADIN Indonesia Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Infrastruktur. 

"Sehingga tenaga kerja konstruksi yang akan diberikan pelatihan dan uji kompetensi dengan 

menggunakan standar kompetensi tersebut akan dapat diserap dengan baik oleh dunia 

industri," kata Dewi di kantor KADIN Indonesia, Jakarta. Senada, Wakil Ketua Umum KADIN 

Indonesia Bidang infrastruktur PUPR Insannul Kamil memastikan selain dukungan 

penyusunan standar kompetensi, pihaknya juga akan berpartisipasi dalam pemenuhan 

kebutuhan pembiayaan penyusunan standar kompetensi kerja konstruksi. KADIN Indonesia 

berharap, seluruh kebutuhan akan standar kompetensi kerja di sektor konstruksi dapat 

dipenuhi dengan segera. 

 

 

 

KAMAR Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam pengembangan standar kompetensi kerja yang akan 

menjadi acuan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja di sektor konstruksi.Kerja 

sama itu ditandai dengan penandatanganan nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara 

Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementerian PUPR, dengan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia 

Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Infrastruktur.Sekretaris Direktur Jendral Bina 

Konstruksi Kementerian PUPR Dewi Chomistriana berharap, dengan kerja sama tersebut, dunia usaha 

akan memberikan banyak masukan terhadap kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia 

industri."Sehingga tenaga kerja konstruksi yang akan diberikan pelatihan dan uji kompetensi dengan 

menggunakan standar kompetensi tersebut akan dapat diserap dengan baik oleh dunia industri," kata 

Dewi di kantor KADIN Indonesia, Jakarta.Senada, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang 

infrastruktur PUPR Insannul Kamil memastikan selain dukungan penyusunan standar kompetensi, 
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pihaknya juga akan berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan penyusunan standar 

kompetensi kerja konstruksi.KADIN Indonesia berharap, seluruh kebutuhan akan standar kompetensi 

kerja di sektor konstruksi dapat dipenuhi dengan segera."Menurut Ketua Komite Tetap Kelembagaan dan 

Sumber Daya Kontruksi Desiderius Viby Indrayana, KADIN Indonesia akan menggalang dukungan dari 

dunia usaha di sektor konstruksi untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut," 

katanya.KADIN Indonesia menganggap, standar kompetensi kerja merupakan pondasi dalam 

mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Karena, dengan pemenuhan standar kompetensi 

kerja, akan menjadi nilai tambah dan mempermudah bagi tenaga kerja memperoleh pekerjaan."Sehingga 

diharapkan dengan standar kompetensi kerja yang akan disusun nanti telah mampu mengakomodir 

kompetensi-kompetensi yang bersifat global," ujar Viby Indrayana.Ketua Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi (BNSP), Kunjung Masehat, yang menyaksikan MoU tersebut, memberikan apresiasi kepada KADIN 

Indonesia. Ia berharap, MoU ini ditindak lanjuti oleh sektor-sektor lainnya."Sehingga seluruh kebutuhan 

standar kompetensi kerja disemua sektor dapat terpenuhi dan sesuai dengan kompetensi yang 

dibutuhkan oleh dunia industri," kata Kunjung Masehat.Sementara itu, Direktur Bina Standarisaasi 

Kompetensi dan Program Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan Muchtar Aziz menilai, kerja sama ini 

merupakan momen penting yang telah dijalankan KADIN Indonesia dalam mengimplementasikan Kepres 

68 Tahun 2022 yang belum lama ini ditanda tangani oleh Presiden RI."Hal ini menunjukkan KADIN 

Indonesia sangat responsif dan bergerak cepat untuk membantu Pemerintah dalam mewujudkan tenaga 

kerja Nasional yang handal, profesional dan kompeten," kata Muchtar Aziz.Ditempat yang sama Pakar 

Hukum Finsensius Mendrofa turut menyaksikan penandatanganan MoU tersebut."Ini tidak hanya 

sekedar serimonial saja, tahapan dalam menyepakati poin-poin MoU ini sudah memenuhi unsur-unsur 

syarat sahnya suatu perjanjian kerjasama dengan didasarkan pada etikad baik kedua belah pihak" tegas 

Doktor Hukum Konstruksi dan KPBU ini. 

  



 

304 

 

Title Perdana SKW Bersertifikat BNSP Dilaksanakan di TUK SPI Author Redaktur Pelaksana 

Media Mediahumaspolri.com Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.mediahumaspolri.com/perdana-skw-bersertifikat-bnsp-dilaksanakan-di-tuk-spi 

Summary Untuk Provinsi Riau, TUK SPI satu-satunya tempat melaksanakan SKW bersertifikat BNSP," 

ucapnya. " Iya, 2 (dua) orang kita yang diberi surat tugas dari LSP Pers Indonesia untuk 

melaksanakan asement SKW di TUK SPI," pungkasnya. Setelah melalui proses yang cukup 

panjang, akhirnya Sertifikasi Kompetensi Wartawan bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi (BNSP) di Provinsi Riau, Terlaksana. Bertempat di Aula Eks. 

 

 

 

Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Sertifikasi Kompetensi Wartawan bersertifikat 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Provinsi Riau, Terlaksana.Bertempat di Aula Eks. Disdik Kota 

Pekanbaru, pembukaan secara resmi pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) dibuka 

langsung oleh Sekretaris LSP Pers Indonesia, Edi Anwar yang didampingi Asesor (Penguji) bersertifikat 

BNSP, Wesly H Sihombing dan Ketua Umum Solidaritas Pers Indonesia (SPI), Suriani Siboro. Kamis 

(14/07/2022).Dalam sambutannya, Edi Anwar yang juga merupakan Asesor berlisensi BNSP, mengatakan, 

selaku Insan Pers, posisinya tentu saja garda terdepan dalam mengawal demokrasi dan norma-norma 

hukum. Seyogyanya wartawan Indonesia taat hukum dan taat azas terhadap perarturan dan perundang-

undangan yang berlaku di Republik ini.Diantara sederet fungsi wartawan adalah pendidik dan control 

sosial melalui karya jurnalisnya. Seyogyanyalah wartawan tersebut memiliki kompetensi yang memadai 

terhadap profesi yang dijalaninya, sehingga dalam bekerja wartawan dapat meminimalisir pelanggaran 

terhadap norma-norma hukum. Agar kompetensi wartawan tersebut kredibel dan legitimet, tentu saja 

perlu disertifikasikan oleh lembaga atau badan yang legitimet pula, yakni badan yang ditentukan oleh 

negara yakni Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP dan LSP selaku Lembaga Pelaksana Sertifikasi 

Profesi yang memiliki legitimasi dari Lembaga Negara atau Pemerintah.Konteksnya, terhadap subtansi 

fungsi profesi wartawan adalah sikap yang paradok jika personil wartawan tidak memiliki komitmen 

terhadap aturan perundang undangan yang mengatur profesinya. Pendidikan terhadap masyarakat dan 

control sosial terhadap praktek demokrasi yang dijalankan oleh Lembaga (Pemerintah), Legislatif dan 

Yudikatif berlangsung kurang maksimum.Adapun landasan hukum tentang BNSP dan LSP adalah sbb : 1. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
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2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. 6. Peraturan 

Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 7. Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang BNSP 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 9. Permenaker RI 

No. PPER.22/Men/IX/2009 10. Permenaker RI No. PER.21/Men/X/2007 11. Permenaker RI No. VI/2007 

tentang Tata Cara Perizinan dan pendaftaran LSP LSP Pers Indonesia dalam proses sertifikasi Wartawan 

menggunakan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Wartawan Indonesia yang telah ter-registrasi 

oleh Kemenaker RI.Sedangan Skema Sertifikasi yang digunakan juga telah diverifikasi oleh BNSP.Ada 4 

Skema yang dapat disertifikasi oleh LSP Pers Indonesia, yakni; Wartawan Muda (Reporter), Wartawan 

Muda (Kameramen), Wartawan Madya, Wartawan Utama.Secara Konseptual ada domain/ranah yang 

akan diasesmen pada ke empat skema tersebut. Yaitu, domain Kognitif berkaitan dengan Knowledge atau 

penguasaan terhadap implementasi berbagai keilmuan yang diperlukan bagi kerja Jurnalistik. Lalu, 

Domain Psikomotor yang berkaitan dengan Skill atau keterampilan dalam menerapkan aspek Knowledge 

yang dimiliki pada segenap aktivitas kerja kewartawanan.Sementara itu, Ketua Umum SPI, Suriani Siboro 

dalam sambutannya di acara Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) 14 -15 Juli 2022 tersebut, mengajak 

wartawan yang ingin memiliki sertifikat berlisensi BNSP dapat mendaftarkan diri di Kantor Pusat DPP SPI, 

Jalan Pattimura, No. 40A, Kel. Cintaraja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau.Dijelaskannya, 

kegiatan SKW yang diadakan di Kantor DPP SPI bukan tanda alasan. Pasalnya, DPP SPI telah memiliki 

Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi oleh LSP Pers Indonesia dan telah mendapat 

persetujuan." Saya bersyukur SPI dapat mengadakan SKW dari LSP Pers Indonesia yang bersertifikat 

BNSP. Untuk Provinsi Riau, TUK SPI satu-satunya tempat melaksanakan SKW bersertifikat BNSP," 

ucapnya.Suriani juga merasa bangga SKW yang dilaksanakan SPI merupakan SKW Perdana di Prov. 

Riau."Dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan SKW gelombang kedua," tutupnya.Sementara itu, 

saat ditemui usai melakukan Asesment, Asesor bersertifikat BNSP, Wesly H Sihombing dengan nomor 

MET 93000241901190262021, mengatakan, para Asesi (peserta) yang diasesment pada umumnya 

memakai metode Fortopolio. Yang mana Asesi merupakan wartawan yang telah berpengalaman." 

Sebanyak 5 orang Asesi dengan Skema Wartawan Muda Reporter dan 1 orang Wartawan Madya 

dilakukan Asesment dengan metode Fortopolio," ucapnya. Kamis (14/07/2022).Diungkapkannya, selain 

dirinya, Asesor Edi Anwar dengan No. MET 93000241901190262021, juga mengasesment Asesi dengan 

skema Wartawan Utama." Iya, 2 (dua) orang kita yang diberi surat tugas dari LSP Pers Indonesia untuk 

melaksanakan asement SKW di TUK SPI," pungkasnya.Turut hadir dalam acara tersebut, Asesor Wesly H 

Sihombing, Asesor Edi Anwar, Ketum SPI, Suriani Siboro dan jajaran Pengurus DPP SPI, S. Ginting (Kodim 

0301/PBR), Letkol Edison AURI (TNI AU), AKBP Agus Setiawan (Polda Riau), Jopi Ardiansyah Putra, (Korem 

031/WB), Andry Simbolon (Humas PN Pekanbaru), Putra (Pemko Pekanbaru), Para Pengurus Organisasi 

Pers, para Asesi yang akan mengikuti asesment dan tamu undangan lainnya. (*H. 
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Title Kemnaker Rencanakan Bangun BLK di Kotim, Ini Opsi 

Lokasinya - Intim News 

Author Rakhmad Jimmy 

Media Intimnews.com Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.intimnews.com/kemnaker-rencanakan-bangun-blk-di-kotim-ini-opsi-lokasinya 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia berencana membangun Unit 

Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Kotawaringin Timur 

(Kotim). Adapun opsi lokasi dibangunnya BLK itu yakni di Jalan Jenderal Sudirman KM 16 dan 

KM 5 kawasan Dinas Ketahanan Pangan dan ketiga adalah UPTD BLK Kotim di Jalan HM 

Arsyad. Sejumlah opsi lokasi telah disurvei guna memastikan tempat pembangunan 

nantinya. Sejumlah petinggi kementerian seperti Dirjen Binalavotas Budi Hartawan, Direktur 

Bina Lembaga dan Pelatihan Kementerian Tenaga Kerja RI Agung Nur Rahmad dan Staf 

Khusus Menaker Caswiyono Rusydie Cakrawangsa melakukan survei pada tiga lokasi di 

Sampit. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia berencana membangun Unit Pelaksana 

Teknis Pusat (UPTP) Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Sejumlah opsi 

lokasi telah disurvei guna memastikan tempat pembangunan nantinya. Sejumlah petinggi kementerian 

seperti Dirjen Binalavotas Budi Hartawan, Direktur Bina Lembaga dan Pelatihan Kementerian Tenaga 

Kerja RI Agung Nur Rahmad dan Staf Khusus Menaker Caswiyono Rusydie Cakrawangsa melakukan survei 

pada tiga lokasi di Sampit. Mereka didampingi langsung oleh Bupati Halikinnor dan Sekretaris Daerah 

(Sekda) Fajrurrahman. Adapun opsi lokasi dibangunnya BLK itu yakni di Jalan Jenderal Sudirman KM 16 

dan KM 5 kawasan Dinas Ketahanan Pangan dan ketiga adalah UPTD BLK Kotim di Jalan HM Arsyad. 

Program dari Kemnaker ini rencananya akan dilaksanakan pada 2023 mendatang dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp135 miliar. "UPTP BLK ini akan menjadi satu-satunya yang ada di Kalimantan Tengah. 

Di Indonesia saat ini sudah ada 21 UPTP BLK yang tersebar di 16 Provinsi. Apabila ini dibangun maka akan 

menjadi yang ke 22," kata Budi Hartawan. Jumat, 22 Juli 2022. Budi juga mengatakan bahwa lokasi di KM 

16 bisa dibuat untuk pengembangan pertanian atau perikanan. Namun karena aksesnya yang masuk ke 

dalam sekitar 782 meter, ia menginginkan lokasi yang berada tepat di pinggir jalan agar masyarakat bisa 

melihat langsung bangunan nantinya. Nantinya program kompetensi yang akan dibuat, kata Budi 

menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Misalnya perkebunan, perikanan dan 

semacamnya. Sementara itu, Halikinnor menyebut bahwa pihaknya akan melakukan inventarisir lahan 

terlebih dahulu. Karena lokasi yang diminta di pinggir jalan dengan minimal luasan lima hektare. Dirinya 

berharap sejumlah lokasi yang disiapkan untuk pembangunan UPTP BLK akan segera terwujud. 
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Title Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 37 Dirilis Hari Ini, Begini 

Cara Cek Hasilnya Jika Tak Dapat SMS 

Author _noname 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/22/pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-37-

dirilis-hari-ini-begini-cara-cek-hasilnya-jika-tak-dapat-sms 

Summary Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, pengumuman Kartu Prakerja gelombang 37 dirilis pada 

Jumat, (22/7/2022). Hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 37 telah diumumkan, segera cek 

hasilnya via dashboard atau SMS. Informasi tersebut diketahui melalui akun Instagram resmi 

@prakerja.go.id. "Yuk cek SMS dan dashboardnya, selamat untuk kamu penerima 

gelombang 37!!!". Berikut cara cek hasil Kartu Prakerja gelombang 37 dirangkum 

TribunJakarta:. 

 

 

 

Hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 37 telah diumumkan, segera cek hasilnya via dashboard atau 

SMS.Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, pengumuman Kartu Prakerja gelombang 37 dirilis pada Jumat, 

(22/7/2022).Informasi tersebut diketahui melalui akun Instagram resmi @prakerja.go.id."Yuk cek SMS 

dan dashboardnya, selamat untuk kamu penerima gelombang 37!!!"Berikut cara cek hasil Kartu Prakerja 

gelombang 37 dirangkum TribunJakarta:Kamu bisa secara berkala mengecek dashboard di laman Kartu 

Prakerja, dengan login menggunakan akun masing-masing.Jika dinyatakan lolos, nomor Kartu Prakerja 

akan tertera dan muncul status saldo pada dashboard akun.Sedangkan jika tidak lolos, akan 

mendapatkan notifikasi pada dashboard dengan keterangan "Kamu Belum Berhasil".Untuk dapat melihat 

nomor Kartu Prakerja, kamu perlu menonton 3 video yang telah disediakan.Video tersebut berisi 

informasi dasar mengenai Kartu Prakerja, mulai dari mengenali tantangan di dunia kerja sampai 

penjelasan manfaat Kartu Prakerja."Kamu juga tidak dapat menutup video jika belum selesai menonton 

atau mempercepat laju video. Apabila kamu mengalami kendala saat menonton video, kamu dapat 

menghubungi kami di Formulir Pengaduan," bunyi tulisan dalam laman resmi Kartu Prakerja.Pelaksana 

Prakerja akan mengirimkan notifikasi melalui SMS kepada peserta yang dinyatakan lolos.Pemberitahuan 

SMS ini dikirimkan ke nomor telepon yang digunakan saat membuat akun.Untuk itu pastikan nomor yang 

Anda masukkan ketika mendaftar telah benar dan masih aktif.SMS diberikan saat tanggal pengumuman 

seleksi masing-masing gelombang.Jika pendaftar mendapatkan pemberitahuan lolos, maka dapat 
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mengikuti langkah selanjutnya sesuai petunjuk yang ada. Namun, jika tidak lolos, jangan berkecil 

hati.Kamu bisa mengikuti pendaftaran gelombang selanjutnya."Kamu tidak perlu memasukkan semua 

data lagi untuk pendaftaran ulang. Jangan berkecil hati, kamu masih bisa memilih Gelombang 

berikutnya," tulis situs tersebut.Adapun syarat bagi pendaftar program Kartu Prakerja antara lain WNI 

berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang menempuh pendidikan formal, sedang mencari kerja, 

pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi 

kerja.Seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha 

mikro dan kecil.Syarat selanjutnya, bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19, 

bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, kepala desa dan 

perangkat desa serta direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.Kemudian, calon 

peserta harus mendaftarkan maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga (KK) 

yang menjadi penerima Kartu Prakerja.Nantinya, peserta Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan 

insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta.Untuk skema penyaluran dana program 

Kartu Prakerja ini, peserta yang lolos akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, dana 

insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600. 000 selama 4 bulan.Lalu, 

dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150. 000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap 

survei.Demi pemerataan penyaluran, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang 

sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerimaPenerima Kartu Prakerja dapat memilih 

pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui platform 

digital.Beberapa di antaranya platform Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tokopedia, 

Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, Mau Belajar, dan Pijar. 
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Title Penyebab BSU 2022 Gagal Cair kepada Pekerja, Simak Penjelasan 

Lengkap dan Besaran Dana yang Disalurkan 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095073172/penyebab-bsu-2022-gagal-cair-

kepada-pekerja-simak-penjelasan-lengkap-dan-besaran-dana-yang-disalurkan 

Summary Informasi mengenai penyebab BSU 2022 gagal cair, serta penjelasan lengkap dan besaran 

dana yang disalurkan, tersedia dalam artikel ini. Pemerintah yang bekerja sama dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker), kabarnya akan segera 

kembali menyalurkan dana bansos BSU 2022. Penyaluran dana BSU 2022 ini, akan menyasar 

kepada sekitar 8,8 juta pekerja atau buruh, yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 Juta. Namun, 

hingga saat ini masih belum diketahui, tanggal resmi terkait dengan penyaluran dana BSU 

2022 dari pemerintah dan Kemnaker. 

 

 

 

Informasi mengenai penyebab BSU 2022 gagal cair, serta penjelasan lengkap dan besaran dana yang 

disalurkan, tersedia dalam artikel ini.Pemerintah yang bekerja sama dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker), kabarnya akan segera kembali menyalurkan dana 

bansos BSU 2022.Penyaluran dana BSU 2022 ini, akan menyasar kepada sekitar 8,8 juta pekerja atau 

buruh, yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 Juta.Namun, hingga saat ini masih belum diketahui, tanggal 

resmi terkait dengan penyaluran dana BSU 2022 dari pemerintah dan Kemnaker.Sementara itu, bagi para 

pekerja atau buruh yang membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa langsung mengunjungi laman resmi 

di bsu.kemnaker.go.id.Selain itu, untuk para pekerja atau buruh yang ingin menjadi salah satu penerima 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dari Kemnaker, ada beberapa persyaratan yang wajib 

dipenuhi.Perincian syarat untuk mendapatkan BSU 2022 ini adalah, pekerja atau buruh wajib Warga 

Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK dan KTP. 
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Title Kementerian Ketenagakerjaan Gelar Talent Scouting Generasi 

Milenial di Surabaya 

Author _noname 

Media Surya Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://surabaya.tribunnews.com/2022/07/22/kementerian-ketenagakerjaan-gelar-talent-

scouting-generasi-milenial-di-surabaya 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan mencoba memfasilitasi keinginan generasi Milenial melalui 

program Talent Scouting, Hotel Royal Tulip, Kota Surabaya. "Talent Scouting di Surabaya 

menghadirkan berbagai macam perusahaan dan pekerjaan milenial," ujarnya, Jumat 

(22/7/2022). Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kementerian 

Ketenagakerjaan (PTKDN Kemnaker), Nora Kartika Setyaningrum mengatakan, acara ini 

diadakan oleh Talenthub Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Bina Penempatan 

Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan serta Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Kemudian PT AKO Pangan Sejahtera, PT Vasa Sukses 

Mandiri, PT Ruang Raya Indonesia (Ruang Guru), PT JNE Express Surabaya, PT Vitapharm Tbk, 

PT Ternaknesia Farm Innovation, PT Kosmetika Global Indonesia (MS Glow), PT Kaya Kreasi 

Nusantara, PT Ska Nusantara Indonesia (Cineverse) dan PT Media Nusantara Konsultindo. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan mencoba memfasilitasi keinginan generasi Milenial melalui program 

Talent Scouting, Hotel Royal Tulip, Kota Surabaya.Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan sisi 

suplai pencari kerja muda dengan demand tenaga kerja yang dimiliki perusahaan-perusahaan di Jawa 

Timur, khususnya dalam bidang pekerjaan kreatif dan digital.Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja 

Dalam Negeri Kementerian Ketenagakerjaan (PTKDN Kemnaker), Nora Kartika Setyaningrum 

mengatakan, acara ini diadakan oleh Talenthub Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Bina 

Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan serta Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Timur."Talent Scouting di Surabaya menghadirkan berbagai macam 

perusahaan dan pekerjaan milenial," ujarnya, Jumat (22/7/2022).Pada kesempatan Talent Scouting ini, 

lanjut dia, akan diikuti oleh sejumlah perusahaan di wilayah Jawa Timur, seperti PT United Waru Biscuit 

Manufacture, PT NAV Jaya Mandiri, PT Kreatiful Digital, PT Berkah Sekawan Abadi, Tempat Kumpul 

Caf,Kemudian PT AKO Pangan Sejahtera, PT Vasa Sukses Mandiri, PT Ruang Raya Indonesia (Ruang Guru), 
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PT JNE Express Surabaya, PT Vitapharm Tbk, PT Ternaknesia Farm Innovation, PT Kosmetika Global 

Indonesia (MS Glow), PT Kaya Kreasi Nusantara, PT Ska Nusantara Indonesia (Cineverse) dan PT Media 

Nusantara Konsultindo."Perusahaan-perusahaan tersebut membuka sekitar empat puluh dua lowongan 

bagi talenta-talenta muda, seperti Content Creator, Barista, Marketing Caf, Sales Promotor, Internship 

Medsos, Staff HRD, Accounting, Staff Rekrutmen dan Training, Customer Care, dan lainnya," 

jelasnya."Kegiatan ini juga diadakan interview antara talenta muda dengan perusahaan-perusahaan yang 

membutuhkan," imbuhnya.Sementara Managing Director Talenthub Indonesia, Ahmad Luthfi 

menambahkan, Talenthub Indonesia sejak tahun 2021 telah mengadakan program-program 

Pengembangan Bakat Talenta muda."Tujuannya untuk menjaring bakat dan mengembangkan potensi 

talenta muda, yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan di wilayah 

Jawa Timur," paparnya."Talenta muda dilatih untuk menguasai skill dan kompetensi yang dibutuhkan 

industri, khususnya industri kreatif dan digital, serta keterampilan lainnya yang dibutuhkan di dunia 

kerja," beber Lutfi.Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Disnaker Provinsi Jawa 

Timur, Budi Raharjo mengaku sangat mendukung program seperti ini. Pihaknya juga akan menggelar Job 

Fair Online dan Offline pada 6-11 September 2022, di Mall Grand City Surabaya"Ke depan kami akan 

menggelar event Job fair, untuk memfasilitasi para pencari kerja di Provinsi Jawa Timur. Adapun job fair 

offline di gelar pada tanggal 7-8 September Sedangkan Job Fair Virtual pada tanggal 6-11 Sept 2022," 

jelas Budi. 
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Title Kementerian Ketenagakerjaan Gelar Talent Scouting Generasi 

Milenial di Surabaya - Harian-Nasional.com 

Author Oleh 

Redaksi 

Media Hariannasional.com Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://harian-nasional.com/ekonomi/kementerian-ketenagakerjaan-gelar-talent-scouting-

generasi-milenial-di-surabaya 

Summary SURYA.CO.ID, SURABAYA- Kementerian Ketenagakerjaan mencoba memfasilitasi keinginan 

generasi Milenial melalui program Talent Scouting, Hotel Royal Tulip, Kota Surabaya. "Talent 

Scouting di Surabaya menghadirkan berbagai macam perusahaan dan pekerjaan milenial," 

ujarnya, Jumat (22/7/2022). Kemudian PT AKO Pangan Sejahtera, PT Vasa Sukses Mandiri, 

PT Ruang Raya Indonesia (Ruang Guru), PT JNE Express Surabaya, PT Vitapharm Tbk, PT 

Ternaknesia Farm Innovation, PT Kosmetika Global Indonesia (MS Glow), PT Kaya Kreasi 

Nusantara, PT Ska Nusantara Indonesia (Cineverse) dan PT Media Nusantara Konsultindo. 

Pihaknya juga akan menggelar Job Fair Online dan Offline pada 6-11 September 2022, di Mall 

Grand City Surabaya "Ke depan kami akan menggelar event Job fair, untuk memfasilitasi para 

pencari kerja di Provinsi Jawa Timur. 

 

 

 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kementerian Ketenagakerjaan mencoba memfasilitasi keinginan generasi 

Milenial melalui program Talent Scouting, Hotel Royal Tulip, Kota Surabaya. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mempertemukan sisi suplai pencari kerja muda dengan demand tenaga kerja yang dimiliki perusahaan-

perusahaan di Jawa Timur, khususnya dalam bidang pekerjaan kreatif dan digital.[related by="category" 

number="1"]Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kementerian Ketenagakerjaan 

(PTKDN Kemnaker), Nora Kartika Setyaningrum mengatakan, acara ini diadakan oleh Talenthub Indonesia 

bekerja sama dengan Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kementerian 

Ketenagakerjaan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. "Talent Scouting di 

Surabaya menghadirkan berbagai macam perusahaan dan pekerjaan milenial," ujarnya, Jumat 

(22/7/2022). Pada kesempatan Talent Scouting ini, lanjut dia, akan diikuti oleh sejumlah perusahaan di 

wilayah Jawa Timur, seperti PT United Waru Biscuit Manufacture, PT NAV Jaya Mandiri, PT Kreatiful 

Digital, PT Berkah Sekawan Abadi, Tempat Kumpul Caf,[related by="category" number="2"]Kemudian PT 

AKO Pangan Sejahtera, PT Vasa Sukses Mandiri, PT Ruang Raya Indonesia (Ruang Guru), PT JNE Express 
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Surabaya, PT Vitapharm Tbk, PT Ternaknesia Farm Innovation, PT Kosmetika Global Indonesia (MS Glow), 

PT Kaya Kreasi Nusantara, PT Ska Nusantara Indonesia (Cineverse) dan PT Media Nusantara Konsultindo. 

"Perusahaan-perusahaan tersebut membuka sekitar empat puluh dua lowongan bagi talenta-talenta 

muda, seperti Content Creator, Barista, Marketing Caf, Sales Promotor, Internship Medsos, Staff HRD, 

Accounting, Staff Rekrutmen dan Training, Customer Care, dan lainnya," jelasnya. "Kegiatan ini juga 

diadakan interview antara talenta muda dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan," 

imbuhnya.[related by="category" number="3"]Sementara Managing Director Talenthub Indonesia, 

Ahmad Luthfi menambahkan, Talenthub Indonesia sejak tahun 2021 telah mengadakan program-

program Pengembangan Bakat Talenta muda. "Tujuannya untuk menjaring bakat dan mengembangkan 

potensi talenta muda, yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan di 

wilayah Jawa Timur," paparnya. "Talenta muda dilatih untuk menguasai skill dan kompetensi yang 

dibutuhkan industri, khususnya industri kreatif dan digital, serta keterampilan lainnya yang dibutuhkan 

di dunia kerja," beber Lutfi.[related by="category" number="4"]Kepala Bidang Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja, Disnaker Provinsi Jawa Timur, Budi Raharjo mengaku sangat mendukung 

program seperti ini. Pihaknya juga akan menggelar Job Fair Online dan Offline pada 6-11 September 2022, 

di Mall Grand City Surabaya "Ke depan kami akan menggelar event Job fair, untuk memfasilitasi para 

pencari kerja di Provinsi Jawa Timur. Adapun job fair offline di gelar pada tanggal 7-8 September 

Sedangkan Job Fair Virtual pada tanggal 6-11 Sept 2022," jelas Budi.Artikel ini bersumber dari 

surabaya.tribunnews.com. 
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Title Kemnaker Raih Dua Penghargaan di Ajang BKN 

Award 2022 

Author Webservices Jpnn.Com 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/651667/kemnaker-raih-dua-

penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil mendapatkan dua kategori penghargaan 

pada ajang Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award 2022. "Itu adalah sebuah 

penghargaan yang patut kita syukuri, karena memang itu wujud apresiasi dari apa yang 

selama ini selalu kita lakukan," kata Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker, Jumat (22/7/2022). Selain itu, Ia juga mengapresisi jajaran pimpinan dan 

pegawai Kemnaker yang selalu memberikan dedikasi terbaik bagi nusa dan bangsa. Anwar 

menjelaskan, penghargaan kinerja yang berhasil diterima tak lepas dari upaya Kemnaker 

yang menerapkan sistem penilaian kompetensi, guna mendukung kinerja ASN Kemnaker itu 

sendiri. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil mendapatkan dua kategori penghargaan pada ajang 

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award 2022. Penghargaan pertama adalah peringkat ke-4 terbaik 

Penilaian Kinerja, dan kedua adalah peringkat 4 terbaik Implementasi Manajemen Aparatus Sispil negara 

(ASN). "Itu adalah sebuah penghargaan yang patut kita syukuri, karena memang itu wujud apresiasi dari 

apa yang selama ini selalu kita lakukan," kata Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker, Jumat (22/7/2022). Anwar Sanusi mengucapkan terima kasih kepada pimpinan 

Kemnaker yakni Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, yang selalu memberikan arahan agar 

Kementeriannya selalu bekerja dan berkinerja lebih baik. Selain itu, Ia juga mengapresisi jajaran pimpinan 

dan pegawai Kemnaker yang selalu memberikan dedikasi terbaik bagi nusa dan bangsa. "Mari 

penghargaan ini kita jadikan sebagai modal untuk berkarya lebih baik," katanya. Anwar menjelaskan, 

penghargaan kinerja yang berhasil diterima tak lepas dari upaya Kemnaker yang menerapkan sistem 

penilaian kompetensi, guna mendukung kinerja ASN Kemnaker itu sendiri. Penilain kompetensi tersebut 

mencakup penilaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio-kultural. "Jadi 

dengan demikian, Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerapkan bagaimana kinerja seseorang itu 
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diukur dari sisi kompetensinya. Begitu juga dengan pengisian jabatan pun kita mendasarkan pada 

kesesuiain kompetensi calon dengan persyaratan kompetensi dari sebuah jabatan," jelasnya. Sedangkan 

Implementasi Manajemen ASN diraih berkat keberhasilan Kemnaker menerapkan sistem manajemen 

dengan baik mulai dari sisi pengadaan ASN, penempatan, penilaian kinerja, pengembangan pegawai, 

hingga mencapai purna tugas sebagai ASN Kemnaker. "Memang saat ini belum menjadi yang terbaik, 

akan tetapi award atau penghargaan masuk dalam 5 besar kategori ini adalah sesuatu yang harus kita 

syukuri, sesuatu yang harus kita jadikan pelecut semangat untuk berkarya lebih baik bagi nusa dan 

bangsa, lewat Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya. 
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Title Wakil Ketua Komisi lV Dampingi Disnakertrans Bertemu 

Gubernur Jambi 

Author _noname 

Media Tribun News Jambi Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://jambi.tribunnews.com/2022/07/22/wakil-ketua-komisi-lv-dampingi-disnakertrans-

bertemu-gubernur-jambi 

Summary Wakil Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Jambi Supriyanto dampingi Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Jambi bertemu dengan Gubernur Jambi. Pertemuan itu 

dilaksanakan di rumah Dinas Gubernur Jambi, dalam pertemuan itu juga terlihat dihadiri 

Kepala Lapas Perempuan Jambi. "Iya pak Supriyanto wakil Ketua Komisi lV mendampingi 

kementerian tenaga kerja dan Dinas tenaga kerja menghadap gubernur," kata Hefni. Dalam 

pertemuan itu mereka membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan di Jambi. 

 

 

 

Wakil Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Jambi Supriyanto dampingi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Jambi bertemu dengan Gubernur Jambi.Pertemuan itu dilaksanakan di rumah Dinas 

Gubernur Jambi, dalam pertemuan itu juga terlihat dihadiri Kepala Lapas Perempuan Jambi.Wakil Ketua 

Komisi lV Supriyanto melalui Pendamping Komisi lV Hefni membenarkan pertemuan itu."Iya pak 

Supriyanto wakil Ketua Komisi lV mendampingi kementerian tenaga kerja dan Dinas tenaga kerja 

menghadap gubernur," kata Hefni.Dalam pertemuan itu mereka membahas berbagai persoalan 

ketenagakerjaan di Jambi."Dari Komisi lV hanya mendampingi pertemuan itu, karena merupakan mitra 

kerjanya," ujarnya. (Tribunjambi.com/ Hasbi Sabirin)Simak berita terbaru Tribunjambi. com di Google 

News 
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Title BSU 2022 Kemnaker.go.id Login Kapan Cair? Simak Cara Cek 

Bantuan Subsidi Upah 2022 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773947297/bsu-2022-kemnakergoid-login-

kapan-cair-simak-cara-cek-bantuan-subsidi-upah-2022 

Summary Baca artikel ini sampai habis untuk mendapatkan info terkini BSU 2022 cair yang sangat 

dinanti oleh para penerimanya, baik dari kalangan pekerja ataupun buruh. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) rencananya akan menyalurkan BSU 2022 kepada 8,8 juta 

penerima sebesar Rp1 juta. Pencairan BSU 2022 akan langsung ditransfer ke rekening 

penerima masing-masing yang termasuk kedalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). 

Namun, para pekerja juga harus mengetahui syarat apa saja yang diberikan oleh Kemnaker 

untuk penerima BSU 2022. 

 

 

 

Baca artikel ini sampai habis untuk mendapatkan info terkini BSU 2022 cair yang sangat dinanti oleh para 

penerimanya, baik dari kalangan pekerja ataupun buruh.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

rencananya akan menyalurkan BSU 2022 kepada 8,8 juta penerima sebesar Rp1 juta.Pencairan BSU 2022 

akan langsung ditransfer ke rekening penerima masing-masing yang termasuk kedalam Himpunan Bank 

Milik Negara (Himbara).Ketika dana Bantuan Subsidi Upah 2022 sudah disalurkan, maka para penerima 

akan mendapatkan notifikasi khusus secara langsung yang dikirmkan oleh Kemnaker kepada 

pekerja.Ketika pekerja sudah mendapatkan notifikasi khusus yang dikiirmkan Kemnaker. Itu tandanya 

dana bantuan subsidi upah 2022 sudah cair dan sudah ditransfer ke rekening penerima.Namun, para 

pekerja juga harus mengetahui syarat apa saja yang diberikan oleh Kemnaker untuk penerima BSU 2022. 

Karena tidak semua pekerja masuk dalam data penerima bantuan subsidi upah.1. Warga Negara 

Indonesia (WNI) yang mempunyai NIK 
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Title Edwar Heppy Hadiri Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan Author _noname 

Media Berandang.com Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.berandang.com/news/birokrasi/edwar-heppy-hadiri-rakornas-satu-data-

ketenagakerjaan 

Summary Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Edwar Heppy S.Sos 

Menghadiri Rapat koordinasi Nasional (Rakornas), Ketenagakerjaan terus memperkuat 

implementasi kebijakan satu data ketenagakerjaan dengan melakukan koordinasi antar 

instansi ketenagakerjaan di pusat dan daerah. Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan 

merupakan rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah, terkait 

implementasi Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan. Edwar Heppy, Kadis 

Nakertrans Provinsi Bengkulu mengatakan, "Rakornas ini juga memperkenalkan aplikasi 

Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData, sebagai aplikasi pendukung satu data 

ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan pusat dan daerah untuk mempercepat 

implementasi satu data ketenagakerjaan." ujarnya saat dimintai keterangan. Lebih lanjut 

dikatan Edwar Heppy, reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui kebijakan satu 

data ketenagakerjaan menjadi hal fundamental mewujudkan ketersediaan data 

ketenagakerjaan. 

 

 

 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Edwar Heppy S.Sos Menghadiri Rapat 

koordinasi Nasional (Rakornas), Ketenagakerjaan terus memperkuat implementasi kebijakan satu data 

ketenagakerjaan dengan melakukan koordinasi antar instansi ketenagakerjaan di pusat dan daerah. 

Koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan persepsi prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia. Menteri 

Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis (21/7/2022). Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan 

merupakan rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah, terkait implementasi Satu Data 

Indonesia di bidang ketenagakerjaan. Rakornas ini sebagai media untuk memperkuat kerja sama, 

kolaborasi, dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan, dalam mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan yang memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Menaker Ida Fauziyah saat mengisi 

acara Rakor Ketenagakerjaan Satu Data Photo Bersama Peserta Rakor Ketenagakerjaan Satu Data Dari 
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Rakornas SDK juga menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan untuk mendukung pemulihan nasional 

khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi COVID-19. Untuk mewujudkan 

agenda pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional berkelanjutan pasca pandemi, antara lain 

menentukan sektor prioritas, mempromosikan pasar kerja, pemberian manfaat bantuan tunai, 

memaksimalkan dampak stimulus fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau. Edwar Heppy, Kadis 

Nakertrans Provinsi Bengkulu mengatakan, "Rakornas ini juga memperkenalkan aplikasi Portal Satu Data 

Ketenagakerjaan dan SMData, sebagai aplikasi pendukung satu data ketenagakerjaan yang dapat 

dimanfaatkan pusat dan daerah untuk mempercepat implementasi satu data ketenagakerjaan." ujarnya 

saat dimintai keterangan. Lebih lanjut dikatan Edwar Heppy, reformasi tata kelola data ketenagakerjaan 

melalui kebijakan satu data ketenagakerjaan menjadi hal fundamental mewujudkan ketersediaan data 

ketenagakerjaan. 
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Title Siap-siap! Kemnaker akan Cairkan BSU 2022 Rp1 Juta ke Rekening 

Pekerja dengan Kategori Ini 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793947373/siap-siap-kemnaker-akan-cairkan-

bsu-2022-rp1-juta-ke-rekening-pekerja-dengan-kategori-ini 

Summary Simak kategori pekerja yang akan dapat BSU 2022 Rp1 juta dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pencairan BSU 2022 hingga kini masih dinanti banyak pihak 

terutama para pekerja dan buruh. Namun, banyak pekerja yang kemudian mempertanyakan 

apakah BSU 2022 jadi dicairkan atau tidak. Pasalnya, BSU 2022 yang dijanjikan cair bulan 

April belum disalurkan hingga akhir Juli ini. : Benarkah Pencairan BSU 2022 di Bulan Juli? 

 

 

 

Simak kategori pekerja yang akan dapat BSU 2022 Rp1 juta dari Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker).Pencairan BSU 2022 hingga kini masih dinanti banyak pihak terutama para pekerja dan 

buruh.Namun, banyak pekerja yang kemudian mempertanyakan apakah BSU 2022 jadi dicairkan atau 

tidak.Pasalnya, BSU 2022 yang dijanjikan cair bulan April belum disalurkan hingga akhir Juli ini.: Benarkah 

Pencairan BSU 2022 di Bulan Juli? Berikut Cara Cek Status Penerima dan SyaratnyaMelalui keterangan 

resminya, Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya tengah merampungkan regulasi 

teknis.Pihaknya saat ini juga tengah mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian 

Keuangan."Serta yang tidak kalah penting adalah mereviu data calon penerima BSU 2022 bersama BPJS 

Ketenagakerjaan, dan berkoordinasi dengan pihak (Bank) Himbara selaku bank penyalur," ujar Menaker 

Ida Fauziyah.Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa program ini dapat dijalankan dengan cepat, 

tepat, akurat, dan akuntabel. 
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Title BPJAMSOSTEK Optimalisasi Pemanfaatan 

Program JKP 

Author Oleh&#58; Hikmat Raharjo 

Oetomo 

Media Rrinews Denpasar Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1548312/bpjamsostek-optimalisasi-pemanfaatan-

program-jkp 

Summary BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa) menggelar Focus 

Group Disscusion (FGD) Program JKP bertajuk "PHK? Program JKP (Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja. Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa, Kuncoro Budi Winarno mengatakan, 

JKP melengkapi seluruh program yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. Ia memastikan, 

tambahan manfaat JKP tidak diikuti dengan penambahan iuran peserta. 

 

BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa) menggelar Focus Group 

Disscusion (FGD) Program JKP bertajuk "PHK? Gak Perlu Worry, #AyoKerjaLagi!" .Program JKP (Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja.Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa, Kuncoro Budi Winarno mengatakan, JKP 

melengkapi seluruh program yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan.Ia memastikan, tambahan manfaat JKP 

tidak diikuti dengan penambahan iuran peserta."Tujuan dari JKP ini merupakan bentuk nyata dari 

kehadiran pemerintah, atau merepresentasi kehadiran pemerintah, bentuk nyata pemerintah hadir 

dalam konteks untuk menjaga, melindungi, dan memproteksi tingkat kesejahteraan daripada pekerja, 

dikarenakan risiko kehilangan pekerjaan," ungkapnya kepada wartawan di Sanur, Jumat 

(22/7/2022).Kuncoro mengakui, risiko kehilangan pekerjaan menjadi tantangan nyata, utamanya ketika 

dikaitkan dengan dampak pandemi Covid-19.Dikatakan, pekerja yang mengalami PHK (Pemutusan 

Hubungan Kerja) mengalami peningkatan tajam pada tahun 2021.Salah satu indikator adalah lonjakan 

klaim Jaminan Hari Tua (JHT)."Pemerintah melihat ini adalah hal-hal yang harus disikapi untuk menjaga 

tingkat kesejahteraan daripada pekerja. Maka program JKP ini merupakan program yang dirancang untuk 

meningkatkan dan menjaga level kesejahteraan daripada pekerja dari risiko terjadinya kehilangan 

pekerjaan," ujarnya.Kuncoro menjabarkan, manfaat program JKP meliputi pelatihan kerja, informasi 

lapangan/lowongan kerja, dan uang tunai.Besaran manfaat uang tunai yang diberikan yakni 45% x upah 

x 3 bulan, dan 25% x upah x 3 bulan.Jumlah yang digunakan adalah upah terakhir yang dilaporkan, dengan 

batas maksimal Rp5 juta."Selama ini memang penyaluran atau pemberian manfaat masih perlu 

ditingkatkan, dalam artian pemberian manfaatnya belum dapat dilakukan dengan optimal, dikarenakan 

dari pihak-pihak yang bekerjasama dalam melakukan atau menjalankan program ini dari Disnaker, dari 

BPJS Ketenagakerjaan memang perlu meningkatkan koordinasi, bagaimana program ini dapat 

diaplikasikan di lapangan," ujarnya."Makanya hari ini dikumpulkan semua dari petugas pengawas se-

provinsi, kemudian petugas pengantar kerja se-provinsi, mediator se-Provinsi Bali. Supaya semua pihak 

ada di halaman yang sama melihat program ini penting untuk dilakukan, dan supaya penyelenggaraan 

program JKP di Provinsi Bali dapat berjalan lebih baik," lanjutnya.Diungkapkan, hingga 30 Juni 2022 baru 

51 pekerja yang mengajukan manfaat uang tunai dari pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP).Adapun rinciannya adalah Cabang Bali Denpasar 43 kasus dengan total manfaat uang tunai 

Rp76.479.090, Cabang Bali Gianyar 4 kasus Rp8.530.250, dan Cabang Badung Kuta 4 kasus 
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Rp15.748.420."Kami berharap dengan adanya informasi yang lebih baik ini, dari tenaga kerja maupun 

dari semua pihak yang bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan program ini dapat 

mengoptimalkan pelaksanaan atau pemberian manfaat dari JKP," sebutnya.Kuncoro lebih lanjut 

menjelaskan, pekerja yang berhak atas manfaat JKP adalah yang mengalami PHK serta telah divalidasi 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.Khusus di Bali, pekerja yang terkena PHK dan 

mengajukan manfaat JKP mayoritas berasal dari sektor kepariwisataan."Sebagaimana kita tahu, pandemi 

ini menurunkan tingkat hunian dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau rekan-rekan kita 

yang bekerja di sektor perhotelan dan yang berkaitan dengan sektor pariwisata, ini sangat terdampak. 

Jadi merekalah yang menjadi penerima utama dari program ini," pungkasnya. 
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Title Pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 38 Dibuka Besok? Siap-siap 

dan Catat Cara agar Lolos Seleksi! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793947909/pembukaan-kartu-prakerja-

gelombang-38-dibuka-besok-siap-siap-dan-catat-cara-agar-lolos-seleksi 

Summary Pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 38 dibuka besok Sabtu? Sebelum mengetahui jadwal 

gelombang 38 dibuka, simak terlebih dahulu syarat bagi yang belum pernah mendaftar Kartu 

Prakerja. : Siap-siap! Siap-siap! Catat tips lolos seleksinya di sini. 

 

Pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 38 dibuka besok Sabtu? Siap-siap! Catat tips lolos seleksinya di 

sini.Pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 38 adalah hal yang ditugngu-tunggu para calon peserta yang 

ingin mendaftar.Saat ini, pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 37 sudah diumumkan, dan tinggal 

menunggu dibukanya gelombang 38.: SELAMAT Kartu Prakerja Gelombang 37 Diumumkan, Segera Cek 

Hasil Kamu Lolos?Hal tersebut diumumkan langsung oleh akun Instagram resmi @prakerja.go.id pada 

Jumat, 22 Juli 2022."Yuk cek SMS dan dashboardnya, selamat untuk kamu penerima gelombang 37!!! 

Segera tautkan rekening atau dompet digital kamu dan manfaatkan biaya pelatihan dengan maksimal. 

Pilih yang sesuai dengan tujuan kamu ya Sob! Siapa aja nih yang lolos?," tulis dalam keterangan, dikutip 

Jumat 22 Juli 2022.Bagi Anda yang belum lolos Kartu Prakerja Gelombang 37, tentu saja bisa kembali 

bergabung di gelombang 38.Sebelum mengetahui jadwal gelombang 38 dibuka, simak terlebih dahulu 

syarat bagi yang belum pernah mendaftar Kartu Prakerja.: Siap-siap! Kemnaker akan Cairkan BSU 2022 

Rp1 Juta ke Rekening Pekerja dengan Kategori Ini 
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Title Kadin dan PUPR Sepakati Pengembangan Standar 

Kompetensi Kerja Konstruksi 

Author Annasa Rizki 

Kamalina 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20220722/45/1558054/kadin-dan-pupr-sepakati-

pengembangan-standar-kompetensi-kerja-konstruksi 

Summary Kamar Dagang dan Industri Indonesia ( Kadin) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pengembangan standar kompetensi kerja yang 

akan menjadi acuan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja di sektor 

konstruksi. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota Kesepahaman dan 

Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementerian PUPR, dengan 

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Infrastruktur. 

"Sehingga tenaga kerja konstruksi yang akan diberikan pelatihan dan uji kompetensi dengan 

menggunakan standar kompetensi tersebut akan dapat diserap dengan baik oleh dunia 

industri," kata Dewi di kantor Kadin, Jakarta, Kamis (21/7/2022). Senada, Wakil Ketua Umum 

KADIN Indonesia Bidang infrastruktur PUPR Insannul Kamil memastikan selain dukungan 

penyusunan standar kompetensi, pihaknya juga akan berpartisipasi dalam pemenuhan 

kebutuhan pembiayaan penyusunan standar kompetensi kerja konstruksi. 

 

 

 

Kamar Dagang dan Industri Indonesia ( Kadin) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pengembangan standar kompetensi kerja yang akan menjadi acuan 

penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja di sektor konstruksi. Kerja sama ini ditandai 

dengan penandatanganan nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jendral Bina 

Konstruksi Kementerian PUPR, dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan 

Rakyat, dan Infrastruktur. Sekretaris Direktur Jendral Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dewi 

Chomistriana berharap dengan kerja sama tersebut, dunia usaha akan memberikan banyak masukan 

terhadap kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri. "Sehingga tenaga kerja 

konstruksi yang akan diberikan pelatihan dan uji kompetensi dengan menggunakan standar kompetensi 

tersebut akan dapat diserap dengan baik oleh dunia industri," kata Dewi di kantor Kadin, Jakarta, Kamis 

(21/7/2022). Senada, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang infrastruktur PUPR Insannul Kamil 
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memastikan selain dukungan penyusunan standar kompetensi, pihaknya juga akan berpartisipasi dalam 

pemenuhan kebutuhan pembiayaan penyusunan standar kompetensi kerja konstruksi. Kadin berharap 

seluruh kebutuhan akan standar kompetensi kerja di sektor konstruksi dapat dipenuhi dengan segera. 

Menurut Ketua Komite Tetap Kelembagaan dan Sumber Daya Kontruksi Desiderius Viby Indrayana, Kadin 

akan menggalang dukungan dari dunia usaha di sektor konstruksi untuk turut serta berpartisipasi dalam 

kegiatan tersebut. Kadin menganggap, standar kompetensi kerja merupakan pondasi dalam mewujudkan 

kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan pemenuhan standar kompetensi kerja nantinya akan 

menjadi nilai tambah dan mempermudah bagi tenaga kerja memperoleh pekerjaan. "Sehingga 

diharapkan dengan standar kompetensi kerja yang akan disusun nanti telah mampu mengakomodir 

kompetensi-kompetensi yang bersifat global," ujar Viby. Sementara itu, Direktur Bina Standarisaasi 

Kompetensi dan Program Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan Muchtar Aziz menilai kerjasama ini 

merupakan momen penting yang telah dijalankan Kadin dalam mengimplementasikan Kepres No. 

68/2022 yang belum lama ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Hal ini menunjukkan 

Kadin sangat responsif dan bergerak cepat untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan tenaga 

kerja nasional yang handal, profesional, dan kompeten," ujarnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di 

Google News 
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Title Kemlu Tegaskan Indonesia Tak Pernah Setujui Sistem Maid 

Online Malaysia 

Author Edy A. Putra 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.kompas.tv/article/311796/kemlu-tegaskan-indonesia-tak-pernah-setujui-

sistem-maid-online-malaysia 

Summary JAKARTA, KOMPAS.TV- Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan, pemerintah 

Indonesia tidak pernah menyetujui sistem maid online (SMO) Malaysia. Sistem tersebut 

sebelumnya diberlakukan Malaysia untuk merekrut pekerja migran Indonesia (PMI) atau 

tenaga kerja Indonesia (TKI). Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) 

Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan, pernyataan pihak Malaysia yang menyebut bahwa 

Indonesia telah sepakat untuk mengintegrasikan one channel system (OCS) dengan SMO, 

adalah tidak benar. "Keberatan dari Indonesia mengenai dilanjutkannya sistem maid online 

mengenai mekanisme perekrutan PMI ke Malaysia karena hal tersebut akan membuat one 

channel system yang baru tiga bulan disepakati kedua negara, menjadi tidak efektif," tutur 

Judha, Kamis (21/7/2022), seperti dikutip dari Antara. 

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan, pemerintah Indonesia tidak 

pernah menyetujui sistem maid online (SMO) Malaysia. Sistem tersebut sebelumnya diberlakukan 

Malaysia untuk merekrut pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI).Direktur 

Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan, pernyataan 

pihak Malaysia yang menyebut bahwa Indonesia telah sepakat untuk mengintegrasikan one channel 

system (OCS) dengan SMO, adalah tidak benar.Lantaran jika SMO dilanjutkan, OCS yang sudah disepakati 

kedua negara, tidak optimal."Keberatan dari Indonesia mengenai dilanjutkannya sistem maid online 

mengenai mekanisme perekrutan PMI ke Malaysia karena hal tersebut akan membuat one channel 

system yang baru tiga bulan disepakati kedua negara, menjadi tidak efektif," tutur Judha, Kamis 

(21/7/2022), seperti dikutip dari Antara.Judha menjelaskan, SMO juga melanggar secara khusus Pasal 3 

apendiks C dalam Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia Sektor Domestik di Malaysia, yang ditandatangani pemerintah kedua negara pada 1 April 

2022."Sistem maid online akan mengabaikan proses keberangkatan pekerja migran kita sesuai prosedur, 
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termasuk dalam hal ini proses pelatihan, persiapan kontrak kerja, dan dokumen-sehingga ketika (mereka) 

masuk ke Malaysia menggunakan visa perjalanan yang dikonversi ke visa kerja, akan membuat posisi PMI 

rentan tereksploitasi," terangnya.Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mendorong kedua negara 

segera melakukan pertemuan bilateral untuk mencari solusi atas permasalahan ini.Seandainya dilakukan 

integrasi sistem perekrutan pekerja migran antara kedua negara, tetap akan merujuk pada kesepakatan 

yang sudah ditetapkan dalam MoU."Sistem yang ada di Malaysia secara teknis dapat digunakan selama 

ditujukan untuk mengimplementasikan kesepakatan yang ada dalam MoU," kata Judha.Pemerintah 

memutuskan untuk menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia sejak 

13 Juli 2022, karena Kuala Lumpur melanggar MoU tenaga kerja yang telah disepakati kedua 

negara.Keputusan itu dibuat setelah perwakilan RI menemukan beberapa bukti bahwa Malaysia masih 

menerapkan SMO, yaitu sistem rekrutmen yang di luar kesepakatan dalam MoU.MoU tersebut mengatur 

tentang penggunaan sistem satu kanal atau OCS sebagai sistem perekrutan hingga pengawasan PMI ke 

Malaysia, sekaligus untuk memberikan perlindungan maksimal bagi PMI.Selain dengan Malaysia, 

Indonesia saat ini juga masih membahas kelanjutan pengiriman TKI dengan Arab Saudi."MoU (perjanjian) 

sudah ada, tapi belum bisa implementasi karena masing-masing negara sedang memperbaiki sistemnya, 

kalau sudah selesai maka penempatan PMI itu bisa dilakukan lagi," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah seperti dikutip dari Antara, Senin (18/7/2022).Ida mengatakan, ketiga negara menargetkan 

pembahasan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) tersebut selesai pada tahun 2022. Penerapan sistem 

tersebut sempat tertunda karena pandemi Covid-19."Kalau Indonesia siap, sistem itu dibangun Malaysia. 

Lalu untuk Arab Saudi sendiri semestinya sudah berjalan pada 2020, tapi karena Covid-19 tidak bisa 

dilakukan, karena MoU-nya habis selama dua tahun sebagai pilot project. Sekarang kami sedang 

memperbaharui MoU itu, pembahasannya sudah mau selesai," tutur Ida.Ia menjelaskan, nantinya TKI 

yang bekerja di Arab Saudi ditempatkan di pengguna jasa yang berbadan hukum, bukan 

perseorangan."Masing-masing negara sedang memperbaiki sistemnya, kita berupaya mencari yang 

terbaik," ucapnya. 
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Title BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 Cair? Cek Daftar Penerima 

di Sini Sekarang! - Ayo Indonesia 

Author Husnul 

Khatimah 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013948520/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-

2022-cair-cek-daftar-penerima-di-sini-sekarang 

Summary AYOINDONESIA.COM- Berikut akan dibahas BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 sudah cair 

? silakan cek daftar penerima. BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 atau disebut juga 

bantuan langsung tunai ( BLT ) subsidi gaji Rp1 juta ini merupakan program bantuan 

pemerintah melalui Kemnaker via BPJS Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan menjadi mitra Kemnaker sebagai penyedia data pekerja 

dalam proses penyaluran dana BSU BLT subsidi gaji 2022 Rp1 juta. Tanda BSU BLT subsidi 

gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair Rp1 Juta dapat dilakukan pengecekan pada salso 

rekening Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara. 

 

 

 

AYOINDONESIA.COM - Berikut akan dibahas BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 sudah cair ? silakan cek 

daftar penerima. BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 atau disebut juga bantuan langsung tunai ( BLT ) 

subsidi gaji Rp1 juta ini merupakan program bantuan pemerintah melalui Kemnaker via BPJS 

Ketenagakerjaan. Lantas sudah cair atau belum? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS 

Ketenagakerjaan menjadi mitra Kemnaker sebagai penyedia data pekerja dalam proses penyaluran dana 

BSU BLT subsidi gaji 2022 Rp1 juta.Tanda BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair Rp1 

Juta dapat dilakukan pengecekan pada salso rekening Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara. 

BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan digadang-gadang akan cair pada April sebelum hari raya Idul Fitri lalu. 

Nyatanya, hingga kini masuk hari ketujuh bulan Juli, tanda-tanda pencairannya belum juga nampak.Para 

pekerja calon penerima dana BLT subsidi gaji tersebut tak henti-hentinya menanyakan kapan BSU BLT 

BPJS Ketenagakerjaan cair melalui kolom komentar akun Instagram resmi Kemnaker. Kendati demikian, 

pihak Kemnaker tak sekalipun nampak memberikan jawaban terhadap pertanyaan para pekerja calon 

penerima BSU di kolom komentarnya. Beberapa waktu lalu, Kemnaker merilis sebuah pernyataan 

mengenai tahapan pencairan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 yang harus dilakukan 

sebelum penyaluran dilakukan. 
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Title Raih 2 Penghargaan di Ajang BKN Award 2022, Sekjen Kemnaker 

Mengapresisi Jajaran Pimpinan dan Pegawai Kemnaker 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award.html 

Summary Raih 2 Penghargaan di Ajang BKN Award 2022, Sekjen Kemnaker Mengapresisi Jajaran 

Pimpinan dan Pegawai Kemnaker. Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil mendapatkan 2 kategori penghargaan pada ajang BKN 

Award 2022. Penghargaan pertama adalah peringkat ke-4 terbaik Penilaian Kinerja, dan 

kedua adalah peringkat 4 terbaik Implementasi Manajemen ASN. "Alhamdulillah ini adalah 

sebuah penghargaan yang patut kita syukuri, karena memang ini wujud apresiasi dari apa 

yang selama ini selalu kita lakukan," kata Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, melalui Siaran 

Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (22/7/2022). 

 

 

 

Raih 2 Penghargaan di Ajang BKN Award 2022, Sekjen Kemnaker Mengapresisi Jajaran Pimpinan dan 

Pegawai KemnakerJakarta, Wartapembaruan.co.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil 

mendapatkan 2 kategori penghargaan pada ajang BKN Award 2022. Penghargaan pertama adalah 

peringkat ke-4 terbaik Penilaian Kinerja, dan kedua adalah peringkat 4 terbaik Implementasi Manajemen 

ASN."Alhamdulillah ini adalah sebuah penghargaan yang patut kita syukuri, karena memang ini wujud 

apresiasi dari apa yang selama ini selalu kita lakukan," kata Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, melalui 

Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (22/7/2022).Anwar Sanusi mengucapkan terima kasih kepada 

pimpinan Kemnaker yakni Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, yang selalu memberikan 

arahan agar Kementeriannya selalu bekerja dan berkinerja lebih baik. Selain itu, Ia juga mengapresisi 

jajaran pimpinan dan pegawai Kemnaker yang selalu memberikan dedikasi terbaik bagi nusa dan bangsa. 

"Mari penghargaan ini kita jadikan sebagai modal untuk berkarya lebih baik," ucap Anwar.Anwar 

menjelaskan, penghargaan kinerja yang berhasil diterima tak lepas dari upaya Kemnaker yang 

menerapkan sistem penilaian kompetensi, guna mendukung kinerja ASN Kemnaker itu sendiri. Penilain 

kompetensi tersebut mencakup penilaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi 

sosio-kultural."Jadi, dengan demikian, Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerapkan bagaimana 

kinerja seseorang itu diukur dari sisi kompetensinya. Begitu juga dengan pengisian jabatan pun kita 
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mendasarkan pada kesesuiain kompetensi calon dengan persyaratan kompetensi dari sebuah jabatan," 

jelas Anwar.Sedangkan Implementasi Manajemen ASN diraih berkat keberhasilan Kemnaker 

menerapkan sistem manajemen dengan baik mulai dari sisi pengadaan ASN, penempatan, penilaian 

kinerja, pengembangan pegawai, hingga mencapai purna tugas sebagai ASN Kemnaker."Memang saat ini 

belum menjadi yang terbaik, akan tetapi award atau penghargaan masuk dalam 5 besar kategori ini 

adalah sesuatu yang harus kita syukuri, sesuatu yang harus kita jadikan pelecut semangat untuk berkarya 

lebih baik bagi nusa dan bangsa, lewat Kementerian Ketenagakerjaan," pungkas Sekjen Anwar Sanusi 
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Title Hari II G20 EWG IV, Dorong Keterlibatan Penyandang Disabilitas Di 

Dalam Pasar Kerja 

Author Zul Fasli 

Media Liputan.co.id Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://liputan.co.id/2022/07/hari-ii-g20-ewg-iv-dorong-keterlibatan-penyandang-

disabilitas-di-dalam-pasar-kerja 

Summary "Hari ini kita menyelesaikan deklarasi Menaker G20. Anwar menjelaskan, sidang hari kedua 

G20 EWG Keempat, fokus terkait Annex. Di akhir bahasan deklarasi kata Anwar Sanusi, setiap 

negara G20 akan menyepakati dalam pertemuan-pertemuan G20 mendatang, untuk 

melaporkan inisiatif kebijakan yang dilakukan dalam mendorong pasar kerja yang terbuka 

untuk para penyandang disabilitas. Anwar Sanusi juga berharap pada sidang G20 EWG hari 

ketiga, pada Jumat (22/7/2022), mampu menuntaskan pembahasan Annex terkait 

pengembangan kapasitas SDM untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan. 

 

 

 

"Hari ini kita menyelesaikan deklarasi Menaker G20. Perjalanan diskusi tadi sangat bagus, konstruktif dan 

masing-masing negara cukup respek satu dengan yang lain. Itu modalitas bagus sehingga kita mampu 

menyelesaikan dokumen-dokumen Annex (tambahan dokumen), yang melengkapi dari deklarasi 

Menteri-Menteri Ketenagakerjaan, " kata Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, usai memimpin sidang secara 

virtual di Jakarta, Kamis (21/7/2022) malam.Anwar menjelaskan, sidang hari kedua G20 EWG Keempat, 

fokus terkait Annex. Terutama untuk menyediakan pasar kerja yang inklusif kepada kelompok disabilitas. 

Banyak pernyataan dan komitmen yang memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas 

terdampak COVID-19.Di akhir bahasan deklarasi kata Anwar Sanusi, setiap negara G20 akan menyepakati 

dalam pertemuan-pertemuan G20 mendatang, untuk melaporkan inisiatif kebijakan yang dilakukan 

dalam mendorong pasar kerja yang terbuka untuk para penyandang disabilitas."Indikatornya sedang kita 

bahas dan matangkan. Semoga indikator yang nanti digunakan jadi pedoman bagi negara G20, untuk kita 

lebih melihat bagaimana inisiatif setiap negara mendorong keterlibatan para penyandang disabilitas di 

dalam pasar kerja, " katanya.Anwar berharap pembahasan draf ini menghasilkan kesepakatan konkret 

untuk negara G20 dan negara lainnya dan dapat disepakati bersama dalam pertemuan tingkat menteri 

serta menjadi masukan pernyataan pada deklarasi kepala negara.Anwar Sanusi juga berharap pada 

sidang G20 EWG hari ketiga, pada Jumat (22/7/2022), mampu menuntaskan pembahasan Annex terkait 
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pengembangan kapasitas SDM untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan."Saya berharap 

negara G20 dan organisasi Internasional dapat memberikan kontribusi yang membangun dan 

menghasilkan kesepakatan semua pihak tanpa terkecuali, " ujarnya.Pertemuan G20 EWG Keempat 

dihadiri oleh negara-negara Anggota G20, undangan tetap negara pengamat G20, dan organisasi 

Internasional seperti International Labour Organization (ILO) dan Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD).[ liputan.co.id ]_(Fas). 
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Title BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 Juta Cair 

ke Rekening Pekerja Tertentu 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783948695/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-pekerja-tertentu 

Summary Kabar bantuan subsidi upah atau BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 

juta cair khusus ke rekening pekerja dengan kategori tertentu. Simak kategori pekerja yang 

akan dapat BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta dalam artikel ini. 

Sebelum mengetahui lebih lanjut kategori pekerja yang dimaksud, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memastikan pencairan BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta. Melalui sejumlah peryataannya, Kemnaker akan 

menyalurkan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta Rp8,8 triliun 

kepada 8,8 juta pekerja penerima upah. 

 

 

 

Kabar bantuan subsidi upah atau BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta cair khusus 

ke rekening pekerja dengan kategori tertentu.Pekerja seperti apa yang dimaksud? Simak kategori pekerja 

yang akan dapat BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta dalam artikel ini.Sebelum 

mengetahui lebih lanjut kategori pekerja yang dimaksud, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

telah memastikan pencairan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta.Melalui 

sejumlah peryataannya, Kemnaker akan menyalurkan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

Rp1 juta Rp8,8 triliun kepada 8,8 juta pekerja penerima upah.Pencairan BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta yang tak kunjung terlaksana, menyebabkan pekerja calon penerima dana 

berspekulasi.Kabar mengenai BSU 2022 batal cair atau akan cair sekitar Agustus atau Desember secara 

bertahap seperti penyaluran tahun 2021 pun mulai berhembus.Kendati demikian, pekerja calon 

penerima dana masih dengan setia menantikan pencairan dana BSU 2022 tersebut. 
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Title APPMI: PMI yang Bisa ke Malaysia Hanya yang Masuk Sistem Author Baiq Farida 

Media Lombokpost Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://lombokpost.jawapos.com/ntb/22/07/2022/appmi-pmi-yang-bisa-ke-malaysia-

hanya-yang-masuk-sistem 

Summary Pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia ditahan sementara. Artinya, 

Pemerintah Indonesia melalui dubes RI di Malaysia menahan (hold-red) sementara. 

Penahanan sementara ini dilakukan agar MoU yang ditandatangani antara Pemerintah 

Indonesia dan Pemerintah Malaysia berjalan dengan baik serta ditaati. "Salah satu yang tidak 

ditaati oleh Pemerintah Malaysia yakni masih ada agen atau pengguna di Malaysia itu masih 

menerima TKI Ilegal. 

 

 

 

Pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia ditahan sementara. Artinya, Pemerintah 

Indonesia melalui dubes RI di Malaysia menahan (hold-red) sementara. Namun job order yang telah ada 

dipastikan tetap berjalan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia (APPMI) Muazzim 

Akbar mengatakan, bahwa job order yang sudah masuk dalam sistem penempatan tetap bisa 

dilaksanakan pengiriman."Beda kalau disetop, sebab kalau disetop itukan sudah tidak boleh 

menempatkan PMI disana. Jadi yang kita hold sementara ini adalah PMI yang job ordenya diajukan 

sekarang, yang baru. Sedangkan job order lama yang sudah masuk dalam sistem itu silakan berjalan 

seperti biasa," katanya kepada Koran ini, Rabu (20/7/2022).Ia menjelaskan, bahwa job order lama yang 

telah masuk mencapai kurang lebih 22 ribu job order yang sudah masuk dalam sistem penempatan. 

Penahanan sementara ini dilakukan agar MoU yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan 

Pemerintah Malaysia berjalan dengan baik serta ditaati. "Salah satu yang tidak ditaati oleh Pemerintah 

Malaysia yakni masih ada agen atau pengguna di Malaysia itu masih menerima TKI Ilegal. Yang dia nanti 

masuk Malaysia ilegal setelah sampai di sana baru mereka buatkan visa kerja," jelasnya."Tentu itu tidak 

ada jaminan dari pemerintah kita karena tidak melalui prosedur yang sudah kita sepakati berdasarkan 

MoU yang ditandatangani antara Menteri Tenaga Kerja Indonesia dengan Menteri Sumber Daya Manusia 

yang ada di Malaysia," sambung Muazzim. Disinggung mengenai penahanan sementara ini akan 

berdampak terhadap pengusaha, Ketua DPW PAN Nusa Tenggara Barat ini menegaskan, tidak akan 

berpengaruh. Akan tetapi berdampak terhadap harkat dan martabat bangsa oleh Negara penempatan. 
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"Jangan seenaknya Malaysia itu melanggar MoU yang sudah kita sepakati karena didalam MoU itu sudah 

jelas, pertama bahwa minimum gaji yang harus diberikan kepada PMI yang kita kirim ke Malaysia itu 

1.500 ringgit. Yang kedua kita perjuangkan bagaimana PMI yang kita kirim kesana adalah zero cost (tanpa 

biaya). Yang ketiga, tidak lagi menerima PMI-PMI ilegal supaya betul-betul WNI dilindungi di Negara 

penempatan," paparnya. Ketertarikan calon PMI melalui jalur unprosedural sulit diprediksi. Sebab, 

berangkat melalui jalur illegal tidak sedikit mengeluarkan biaya. Padahal jika melalui Pemerintah tidak 

dipungut biaya."Nah ini saya tidak mengerti, sudah dia bayar, dia gelap mau tapi kita melalu jalur resmi 

gratis atau tanpa biaya mereka tidak mau. Nah sebab-sebab itu masih kita coba terus dalami, apasih 

sebenarnya keinginan masyarakat," imbuhnya. APPMI bersama Pemprov Nusa Tenggara Barat berharap, 

agar masyarakat yang ingin bekerja keluar negeri agar menggunakan jalur resmi sehingga program zero 

unprosedural terlaksana dengan baik. Penahanan sementara pengiriman PMI ke Malaysia ini tidak 

berlangsung lama. Dari hasil komunikasi yang dilakukan dengan Dubes RI untuk Malaysia Hermono dalam 

satu atau dua minggu penahanan ini akan dibuka. "Insya Allah tidak lama dan dalam bulan Agustus jika 

sudah ada etikad baik dari Pemerintah Malaysia. Dan Insya Allah akan dicabut kembali sehingga akan 

berjalan seperti biasa," tandasnya. Sebelumnya Pemeritah Indonesia menghentikan sementara 

pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. 
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Title KADIN Indonesia Gandeng PUPR Teken Terkait 

Pengembangan Standar Kompetensi Kerja 

Author Ichsan Emrald 

Alamsyah 

Media Republika Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.republika.co.id/berita/rff2dt349/kadin-indonesia-gandeng-pupr-teken-terkait-

pengembangan-standar-kompetensi-kerja 

Summary Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja 

sama antara Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementerian PUPR, dengan Wakil Ketua 

Umum KADIN Indonesia Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Infrastruktur.. 

"Sehingga tenaga kerja konstruksi yang akan diberikan pelatihan dan uji kompetensi dengan 

menggunakan standar kompetensi tersebut akan dapat diserap dengan baik oleh dunia 

industri," kata Dewi di kantor KADIN Indonesia, Jakarta, Kamis (21/7/2022). Senada, Wakil 

Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang infrastruktur PUPR Insannul Kamil memastikan, selain 

dukungan penyusunan standar kompetensi, pihaknya juga akan berpartisipasi dalam 

pemenuhan kebutuhan pembiayaan penyusunan standar kompetensi kerja konstruksi. 

KADIN Indonesia berharap, seluruh kebutuhan akan standar kompetensi kerja di sektor 

konstruksi dapat dipenuhi dengan segera. 

 

 

 

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam pengembangan standar kompetensi kerja yang akan 

menjadi acuan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja di sektor konstruksi. Kerja 

sama ini ditandai dengan penandatanganan nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama antara 

Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementerian PUPR, dengan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia 

Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Infrastruktur. Sekretaris Direktur Jendral Bina 

Konstruksi Kementerian PUPR Dewi Chomistriana berharap, dengan kerjasama ini, dunia usaha akan 

memberikan banyak masukan terhadap kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia 

industri."Sehingga tenaga kerja konstruksi yang akan diberikan pelatihan dan uji kompetensi dengan 

menggunakan standar kompetensi tersebut akan dapat diserap dengan baik oleh dunia industri," kata 

Dewi di kantor KADIN Indonesia, Jakarta, Kamis (21/7/2022).Senada, Wakil Ketua Umum KADIN 

Indonesia Bidang infrastruktur PUPR Insannul Kamil memastikan, selain dukungan penyusunan standar 
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kompetensi, pihaknya juga akan berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan penyusunan 

standar kompetensi kerja konstruksi.KADIN Indonesia berharap, seluruh kebutuhan akan standar 

kompetensi kerja di sektor konstruksi dapat dipenuhi dengan segera.Menurut Ketua Komite Tetap 

Kelembagaan dan Sumber Daya Kontruksi Desiderius Viby Indrayana, KADIN Indonesia akan menggalang 

dukungan dari dunia usaha di sektor konstruksi untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan 

tersebut.KADIN Indonesia menganggap, standar kompetensi kerja merupakan pondasi dalam 

mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Karena, dengan pemenuhan standar kompetensi 

kerja, akan menjadi nilai tambah dan mempermudah bagi tenaga kerja memperoleh pekerjaan."Sehingga 

diharapkan dengan standar kompetensi kerja yang akan disusun nanti telah mampu mengakomodir 

kompetensi-kompetensi yang bersifat global," ujar Viby Indrayana. Sementara itu, Ketua Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP), Kunjung Masehat, yang menyaksikan MoU tersebut, memberikan apresiasi 

kepada KADIN Indonesia. Ia berharap, MoU ini ditindak lanjuti oleh sektor-sektor lainnya."Sehingga 

seluruh kebutuhan standar kompetensi kerja disemua sektor dapat terpenuhi dan sesuai dengan 

kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri," kata Kunjung Masehat.Sementara itu, Direktur Bina 

Standarisaasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan Muchtar Aziz menilai, 

kerjasama ini merupakan momen penting yang telah dijalankan KADIN Indonesia dalam 

mengimplementasikan Kepres 68 Tahun 2022 yang belum lama ini ditanda tangani oleh Presiden RI. "Hal 

ini menunjukkan KADIN Indonesia sangat responsif dan bergerak cepat untuk membantu Pemerintah 

dalam mewujudkan tenaga kerja Nasional yang handal, profesional dan kompeten," kata Muchtar 

Aziz.Ditempat yang sama Pakar Hukum Finsensius Mendrofa turut menyaksikan penandatanganan MoU 

tersebut."Ini tidak hanya sekedar serimonial saja, tahapan dalam menyepakati poin-poin MoU ini sudah 

memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian kerjasama dengan didasarkan pada etikad baik 

kedua belah pihak" tegas Doktor Hukum Konstruksi dan KPBU ini. 
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Title KADIN Indonesia Gandeng PUPR Teken Terkait 

Pengembangan Standar Kompetensi Kerja 

Author Redaksi Followredaksi Kantor 

Berita Harian Aceh Indonesia 

Media Harian Aceh Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.harianaceh.co.id/2022/07/22/kadin-indonesia-gandeng-pupr-teken-terkait-

pengembangan-standar-kompetensi-kerja 

Summary Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja 

sama antara Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementerian PUPR, dengan Wakil Ketua 

Umum KADIN Indonesia Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Infrastruktur. 

"Sehingga tenaga kerja konstruksi yang akan diberikan pelatihan dan uji kompetensi dengan 

menggunakan standar kompetensi tersebut akan dapat diserap dengan baik oleh dunia 

industri," kata Dewi di kantor KADIN Indonesia, Jakarta, Kamis (21/7/2022). Senada, Wakil 

Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang infrastruktur PUPR Insannul Kamil memastikan, selain 

dukungan penyusunan standar kompetensi, pihaknya juga akan berpartisipasi dalam 

pemenuhan kebutuhan pembiayaan penyusunan standar kompetensi kerja konstruksi. 

KADIN Indonesia berharap, seluruh kebutuhan akan standar kompetensi kerja di sektor 

konstruksi dapat dipenuhi dengan segera. 

 

 

 

KADIN berkomitmen dalam pemenuhan pembiyaan penyusunan kompetensi kerja konstruksiJAKARTA - 

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam pengembangan standar kompetensi kerja yang akan 

menjadi acuan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja di sektor konstruksi.Kerja 

sama ini ditandai dengan penandatanganan nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama antara 

Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementerian PUPR, dengan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia 

Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Infrastruktur.Sekretaris Direktur Jendral Bina 

Konstruksi Kementerian PUPR Dewi Chomistriana berharap, dengan kerjasama ini, dunia usaha akan 

memberikan banyak masukan terhadap kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia 

industri."Sehingga tenaga kerja konstruksi yang akan diberikan pelatihan dan uji kompetensi dengan 

menggunakan standar kompetensi tersebut akan dapat diserap dengan baik oleh dunia industri," kata 

Dewi di kantor KADIN Indonesia, Jakarta, Kamis (21/7/2022).Senada, Wakil Ketua Umum KADIN 
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Indonesia Bidang infrastruktur PUPR Insannul Kamil memastikan, selain dukungan penyusunan standar 

kompetensi, pihaknya juga akan berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan penyusunan 

standar kompetensi kerja konstruksi.KADIN Indonesia berharap, seluruh kebutuhan akan standar 

kompetensi kerja di sektor konstruksi dapat dipenuhi dengan segera.Menurut Ketua Komite Tetap 

Kelembagaan dan Sumber Daya Kontruksi Desiderius Viby Indrayana, KADIN Indonesia akan menggalang 

dukungan dari dunia usaha di sektor konstruksi untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan 

tersebut.KADIN Indonesia menganggap, standar kompetensi kerja merupakan pondasi dalam 

mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Karena, dengan pemenuhan standar kompetensi 

kerja, akan menjadi nilai tambah dan mempermudah bagi tenaga kerja memperoleh pekerjaan."Sehingga 

diharapkan dengan standar kompetensi kerja yang akan disusun nanti telah mampu mengakomodir 

kompetensi-kompetensi yang bersifat global," ujar Viby Indrayana.Sementara itu, Ketua Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP), Kunjung Masehat, yang menyaksikan MoU tersebut, memberikan apresiasi 

kepada KADIN Indonesia. Ia berharap, MoU ini ditindak lanjuti oleh sektor-sektor lainnya."Sehingga 

seluruh kebutuhan standar kompetensi kerja disemua sektor dapat terpenuhi dan sesuai dengan 

kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri," kata Kunjung Masehat.Sementara itu, Direktur Bina 

Standarisaasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan Muchtar Aziz menilai, 

kerjasama ini merupakan momen penting yang telah dijalankan KADIN Indonesia dalam 

mengimplementasikan Kepres 68 Tahun 2022 yang belum lama ini ditanda tangani oleh Presiden RI."Hal 

ini menunjukkan KADIN Indonesia sangat responsif dan bergerak cepat untuk membantu Pemerintah 

dalam mewujudkan tenaga kerja Nasional yang handal, profesional dan kompeten," kata Muchtar 

Aziz.Ditempat yang sama Pakar Hukum Finsensius Mendrofa turut menyaksikan penandatanganan MoU 

tersebut."Ini tidak hanya sekedar serimonial saja, tahapan dalam menyepakati poin-poin MoU ini sudah 

memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian kerjasama dengan didasarkan pada etikad baik 

kedua belah pihak" tegas Doktor Hukum Konstruksi dan KPBU ini.Sumber: Republika 
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Title KADIN Indonesia Gandeng PUPR Teken Terkait 

Pengembangan Standar Kompetensi Kerja 

Author Ichsan Emrald 

Alamsyah 

Media Republika Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://republika.co.id/berita/rff2dt349/kadin-indonesia-gandeng-pupr-teken-terkait-

pengembangan-standar-kompetensi-kerja 

Summary Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja 

sama antara Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementerian PUPR, dengan Wakil Ketua 

Umum KADIN Indonesia Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Infrastruktur.. 

"Sehingga tenaga kerja konstruksi yang akan diberikan pelatihan dan uji kompetensi dengan 

menggunakan standar kompetensi tersebut akan dapat diserap dengan baik oleh dunia 

industri," kata Dewi di kantor KADIN Indonesia, Jakarta, Kamis (21/7/2022). Senada, Wakil 

Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang infrastruktur PUPR Insannul Kamil memastikan, selain 

dukungan penyusunan standar kompetensi, pihaknya juga akan berpartisipasi dalam 

pemenuhan kebutuhan pembiayaan penyusunan standar kompetensi kerja konstruksi. 

KADIN Indonesia berharap, seluruh kebutuhan akan standar kompetensi kerja di sektor 

konstruksi dapat dipenuhi dengan segera. 

 

 

 

 Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam pengembangan standar kompetensi kerja yang akan 

menjadi acuan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja di sektor konstruksi. Kerja 

sama ini ditandai dengan penandatanganan nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama antara 

Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementerian PUPR, dengan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia 

Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Infrastruktur. Sekretaris Direktur Jendral Bina 

Konstruksi Kementerian PUPR Dewi Chomistriana berharap, dengan kerjasama ini, dunia usaha akan 

memberikan banyak masukan terhadap kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia 

industri."Sehingga tenaga kerja konstruksi yang akan diberikan pelatihan dan uji kompetensi dengan 

menggunakan standar kompetensi tersebut akan dapat diserap dengan baik oleh dunia industri," kata 

Dewi di kantor KADIN Indonesia, Jakarta, Kamis (21/7/2022).Senada, Wakil Ketua Umum KADIN 

Indonesia Bidang infrastruktur PUPR Insannul Kamil memastikan, selain dukungan penyusunan standar 
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kompetensi, pihaknya juga akan berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan penyusunan 

standar kompetensi kerja konstruksi.KADIN Indonesia berharap, seluruh kebutuhan akan standar 

kompetensi kerja di sektor konstruksi dapat dipenuhi dengan segera.Menurut Ketua Komite Tetap 

Kelembagaan dan Sumber Daya Kontruksi Desiderius Viby Indrayana, KADIN Indonesia akan menggalang 

dukungan dari dunia usaha di sektor konstruksi untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan 

tersebut.KADIN Indonesia menganggap, standar kompetensi kerja merupakan pondasi dalam 

mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Karena, dengan pemenuhan standar kompetensi 

kerja, akan menjadi nilai tambah dan mempermudah bagi tenaga kerja memperoleh pekerjaan."Sehingga 

diharapkan dengan standar kompetensi kerja yang akan disusun nanti telah mampu mengakomodir 

kompetensi-kompetensi yang bersifat global," ujar Viby Indrayana. Sementara itu, Ketua Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP), Kunjung Masehat, yang menyaksikan MoU tersebut, memberikan apresiasi 

kepada KADIN Indonesia. Ia berharap, MoU ini ditindak lanjuti oleh sektor-sektor lainnya."Sehingga 

seluruh kebutuhan standar kompetensi kerja disemua sektor dapat terpenuhi dan sesuai dengan 

kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri," kata Kunjung Masehat.Sementara itu, Direktur Bina 

Standarisaasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan Muchtar Aziz menilai, 

kerjasama ini merupakan momen penting yang telah dijalankan KADIN Indonesia dalam 

mengimplementasikan Kepres 68 Tahun 2022 yang belum lama ini ditanda tangani oleh Presiden RI. "Hal 

ini menunjukkan KADIN Indonesia sangat responsif dan bergerak cepat untuk membantu Pemerintah 

dalam mewujudkan tenaga kerja Nasional yang handal, profesional dan kompeten," kata Muchtar 

Aziz.Ditempat yang sama Pakar Hukum Finsensius Mendrofa turut menyaksikan penandatanganan MoU 

tersebut."Ini tidak hanya sekedar serimonial saja, tahapan dalam menyepakati poin-poin MoU ini sudah 

memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian kerjasama dengan didasarkan pada etikad baik 

kedua belah pihak" tegas Doktor Hukum Konstruksi dan KPBU ini. 
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Title Menaker Ajak Orang Tua Ikut Hapus Pekerja Anak Author Pt. Viva Media Baru - 

Viva 

Media Matain.id Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.matain.id/article/10011/2022/0724/menaker-ajak-orang-tua-ikut-hapus-

pekerja-anak.html 

Summary REPUBLIKA.CO.ID,- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak semua pihak 

terutama orang tua bersama-sama pemerintah berkontribusi melakukan berbagai langkah 

dan upaya menghapuskan pekerja anak di Indonesia. "Di Hari Anak Nasional ini, saya ingin 

kembali mengajak untuk memperkuat peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

dunia usaha, serikat pekerja/serikat buruh, masyarakat, dan terutama orang tua untuk 

membebaskan anak-anak kita dari belenggu pekerjaan yang belum menjadi tanggung jawab 

mereka," kata Menaker Ida dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu 

(23/7/2022). Ajakan ini dia sampaikan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2022. - News. 

 

 

 

REPUBLIKA.CO.ID, - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak semua pihak terutama 

orang tua bersama-sama pemerintah berkontribusi melakukan berbagai langkah dan upaya 

menghapuskan pekerja anak di Indonesia. Ajakan ini dia sampaikan dalam peringatan Hari Anak Nasional 

2022."Di Hari Anak Nasional ini, saya ingin kembali mengajak untuk memperkuat peran aktif pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serikat pekerja/serikat buruh, masyarakat, dan terutama orang 

tua untuk membebaskan anak-anak kita dari belenggu pekerjaan yang belum menjadi tanggung jawab 

mereka," kata Menaker Ida dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (23/7/2022).- 

News- Ekonomi- Hiburan- Bola 
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Title Pendaftar Kartu Prakerja Capai 15,9 Juta Orang - MPGI News Author Name 

Media Mpgi News Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://mpginews.id/pendaftar-kartu-prakerja-capai-159-juta-orang 

Summary Jakarta, MPGINEWS- Pendaftaran Krtu Prkrj di tu resmi www.rkrj.g.d sampai t ini telah mn 

15,9 juta orang ndftr. Dari 6 gelombang pendaftaran, tlh dttkn bnk 3 jut rng nrm Kartu Prkrj 

dr 34 rvn se-Indonesia. Adapun, sebanyak 849. 921 rng telah menyelesaikan lthn rtmn dn 

610. 563 orang telah mnrm insentif. Hngg t ini, Program Kartu Prkrj dt dk mllu 7 ltfrm dgtl, 4 

mtr pembayaran dan 165 lembaga pelatihan ng menyediakan lebih dari 2.000 jn lthn. 

 

 

 

Jakarta, MPGINEWS - Pendaftaran Krtu Prkrj di tu resmi www.rkrj.g.d sampai t ini telah mn 15,9 juta 

orang ndftr. Dari 6 gelombang pendaftaran, tlh dttkn bnk 3 jut rng nrm Kartu Prkrj dr 34 rvn se-Indonesia. 

Adapun, sebanyak 849. 921 rng telah menyelesaikan lthn rtmn dn 610. 563 orang telah mnrm insentif. 

Hngg t ini, Program Kartu Prkrj dt dk mllu 7 ltfrm dgtl, 4 mtr pembayaran dan 165 lembaga pelatihan ng 

menyediakan lebih dari 2.000 jn lthn. "Jumlh ini kn tru meningkat seiring brtmbhn mtr dn jn lthn ng kn 

divalidasi Mnjmn Pelaksana, dan jug kn dnm berkembang u perkembangan d lapangan," Skrtr 

Kementerian Krdntr Bdng Prknmn Suwjn, dkut dari keterangan rmn, Jumat (4/9/2020). Prgrm Kartu Prkrj 

mrukn rgrm yang brtujun mnngktkn kult SDM mllu mbkln kompetensi krj dn/tu kwruhn (kllng), nngktn 

kompetensi krj dn/tu kewirausahaan (upskilling), dan lh kmtn kerja (rkllng) bg tng kerja di Indonesia. 

Pmrnth jug tlh melakukan rbkn tt kll program ng dtungkn dalam Prturn Prdn (Perpres) No. 76 Thun 2020 

sebagai penyempurnaan ktntun yang sebelumnya dtur dlm Prr N. 36 Thun 2020. "S ingin mengajak mu 

tkhldr, untuk dt lng bkrj m dn brnrg dlm menyukseskan lknn Prgrm Krtu Prakerja. Utamanya kepada 

Pmrnth Drh [pemda] lku mngku kepentingan d daerah ng berhadapan lngung dngn mrkt trdmk," tmbhn. 

Selanjutnya, dengan dn ketentuan baru tu ndftrn r luring mnuntut rn aktif pemda. Nntn, md kn mmbntu 

mrkt di drhn dlm melakukan pendaftaran Krtu Prkrj mllu Dn Tenaga Krj dan Transmigrasi (Dnkrtrn). 

Mekanisme dn bisnis proses pendaftaran luring ini kn dtur rt dkrdnkn oleh Kmntrn Ktngkrjn (Kemenaker), 

melalui Prturn Mntr Ktngkrjn ng gr kn dttkn dlm wktu dekat. 
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Title Percepat Pemulihan UMKM dan Ekonomi Nasional, Pemerintah 

Tingkatkan Plafon KUR 

Author _noname 

Media Metrojambi.com Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.metrojambi.com/read/2022/07/22/72245/percepat-pemulihan-umkm-dan-

ekonomi-nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur- 

Summary Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang 

unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang 

ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah 

menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 

2024 sebesar Rp585 triliun. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, 

penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) 

dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah optimis dapat mencapai target 

penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. 

 

 

 

Jakarta - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical 

engine dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada 

level terkecil.Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR).Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan 

murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun.Hingga kini, 

penyaluran KUR untuk Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya 

penyaluran KUR bulan Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% 

terhadap PDB menjadi sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam 
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penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi 

Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/07).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 

triliun.Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun 

dan diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat 

sebesar 14,13 juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke 

tingkat pembiayaan yang lebih tinggi.Di samping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru 

dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 

2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72% dari total debitur baru 

pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan 

untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain membahas mengenai 

capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan 

anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024.Guna mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu 

pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk 

tahun 2024 sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koperasi dan UKM, 

Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, 

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian 

Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, 

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
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Title Pembelian Pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 33 Segera 

Ditutup, Gunakan Sisa Waktunya Sebaik Mungkin 

Author _noname 

Media Zona Banten Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235075170/pembelian-pelatihan-kartu-

prakerja-gelombang-33-segera-ditutup-gunakan-sisa-waktunya-sebaik-mungkin 

Summary Sabtu, 23 Juli 2022 pukul 00.00 WIB adalah batas akhir penggunaan saldo untuk pembelian 

pelatihan Kartu Prakerja gelombang 33. 00.00 adalah batas akhir pembelian pelatihan 

pertama untuk kamu penerima Kartu Prakerja gelombang 33. Demikian informasi tentang 

batas akhir penggunaan saldo untuk membeli pelatihan Kartu Prakerja gelombang 33. Pihak 

Kartu Prakerja telah mengumumkan hal tersebut melalui Instagram resmi @prakerja.go.id. 

"Tanggal 23 Juli 2022 pkl. 

 

Sabtu, 23 Juli 2022 pukul 00.00 WIB adalah batas akhir penggunaan saldo untuk pembelian pelatihan 

Kartu Prakerja gelombang 33.Pihak Kartu Prakerja telah mengumumkan hal tersebut melalui Instagram 

resmi @prakerja.go.id."Tanggal 23 Juli 2022 pkl. 00.00 adalah batas akhir pembelian pelatihan pertama 

untuk kamu penerima Kartu Prakerja gelombang 33.Gunakan sisa waktu ini untuk membeli pelatihan 

pertamamu agar akunmu tidak terblokir. Sayang loh udah lolos gelombang tapi justru enggak 

dimanfaatkan kesempatannya," unggah Pihak Kartu Prakerja melalui Instagram, pada Kamis, 21 Juli 

2022.Sebelum memulai pelatihan, penerima Kartu Prakerja wajib mengikuti pre-test atau tes awal 

terlebih dahulu di lembaga pelatihan.Tes awal ini terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai materi 

pelatihan yang dipilih dan bertujuan untuk melihat pengetahuan awal peserta.Penerima Kartu Prakerja 

dapat menggunakan saldo pelatihan hanya di Platform Digital yang resmi bekerjasama, yaitu:- 

Tokopedia- Bukalapak- Pintaria- Karier.mu- Kemnaker- PijarSementara itu, untuk tutorial pembelian 

pelatihan Kartu Prakerja sebagai metode pembayaran pada mitra Platform Digital, bisa kunjungi laman 

ini: https://www.prakerja.go.id/artikel/tutorial-pembelian-pelatihan-di-mitra-platform-digital.Demikian 

informasi tentang batas akhir penggunaan saldo untuk membeli pelatihan Kartu Prakerja gelombang 33. 
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Link http://sumutpos.jawapos.com/nasional/22/07/2022/airlangga-pemerintah-meningkatkan-

plafon-kur-dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional 

Summary Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang 

unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang 

ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah 

menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 

2024 sebesar Rp585 triliun. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, 

penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) 

dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah optimis dapat mencapai target 

penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).Pada tahun 

2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR bulan 

Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% terhadap PDB menjadi 

sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga 

kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan 

Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/07).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. 

Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan 

diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat 

sebesar 14,13 juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke 

tingkat pembiayaan yang lebih tinggi. Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru 

dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 
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2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72% dari total debitur baru 

pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan 

untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain membahas mengenai 

capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan 

anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu 

pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk 

tahun 2024 sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan 

UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian 

Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 

(dft/fsr/adv/*) 
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Summary Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang 

unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang 

ditargetkan mencapai 30 persen dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah 

menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 

2024 sebesar Rp585 triliun. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, 

penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) 

dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah optimis dapat mencapai target 

penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. 

 

 

 

 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).Pada tahun 

2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 2,08 persen dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR 

bulan Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun. "Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76 persen terhadap 

PDB menjadi sebesar 2,08 persen terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam 
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penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi 

Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/07).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. 

Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan 

diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat 

sebesar 14,13 juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke 

tingkat pembiayaan yang lebih tinggi.Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru 

dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 

2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72% dari total debitur baru 

pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021. "Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan 

untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ujar Menko Airlangga. Selain membahas mengenai 

capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan 

anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu 

pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30 persen dari total penyaluran kredit pada 

tahun 2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan 

untuk tahun 2024 sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi 

dan UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian 

Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
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Summary "Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta relaksasi karena kegiatan usahanya 

belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan untuk diperpanjang sampai 

dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga. Guna mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total 

penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk 

tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 2024 sebesar Rp585 triliun. Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine dalam 

pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). 

 

 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).Pada tahun 

2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR bulan 

Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun.Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto."Penyaluran KUR 

memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 

berkontribusi sebesar 0,76% terhadap PDB menjadi sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-2022. 
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KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 

12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam 

Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor 

Kemenko Perekonomian, Jumat (22/07).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran 

KUR pada bulan Juni 2022 meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 

2021, sehingga Pemerintah optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang 

diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 

30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan 

laporan yang diterima Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak 

tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat sebesar 14,13 juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah 

mengakses KUR, berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi. Disamping itu, peningkatan 

juga terjadi pada jumlah debitur baru dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 

1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta 

atau 68,72% dari total debitur baru pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat 

debitur KUR yang meminta relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi 

kredit UMKM diusulkan untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain 

membahas mengenai capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran 

KUR dan kebutuhan anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi 

perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit 

pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 

triliun dan untuk tahun 2024 sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri 

Koperasi dan UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner 

Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan 

Keuangan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka 

Kementerian Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian. 

  



 

353 
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Link http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015075498/pemerintah-tingkatkan-plafon-
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Summary KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil 

menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR 

pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat, 22 Juli 2022. 

"Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta relaksasi karena kegiatan usahanya 

belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan untuk diperpanjang sampai 

dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

telah menorehkan peran penting sebagai critical engine dalam pemulihan perekonomian 

nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level terkecil. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan dukungan 

bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tahun 

2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR bulan 

Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun. "Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% terhadap PDB menjadi 

sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga 

kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan 

Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat, 22 Juli 

2022.Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 meningkat 

signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah optimis 

dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun.Adapun 

total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan diberikan 

kepada 35,96 juta debitur. Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite Kebijakan 

Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat sebesar 14,13 

juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke tingkat 

pembiayaan yang lebih tinggi. Di samping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru dengan 

capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 2017 

dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72% dari total debitur baru pada 
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seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta relaksasi 

karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan untuk 

diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga. Selain membahas mengenai capaian 

penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan anggaran 

subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR 

bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit 

UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah 

menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 2024 

sebesar Rp585 triliun. Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM, Menteri 

Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi 

Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian 

Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, 

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
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Title G20 EWG Hari Terakhir, Peserta Forum Sepakati Draf 

Deklarasi Menaker 

Author Helmi Supriyatno 

Media Harianbhirawa.co.id Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.harianbhirawa.co.id/g20-ewg-hari-terakhir-peserta-forum-sepakati-draf-

deklarasi-menaker 

Summary Draf deklarasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada seluruh peserta setelah 

dibacakan Menaker pada Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Anggota G20 di Bali, pada 

September 2022 mendatang. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), 

Anwar Sanusi, menutup penyelenggaraan Forum G20 Keempat Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan (4th Employment Working Group), secara virtual di Jakarta, Jumat 

(22/7/2022) malam. Usai menutup acara, Anwar Sanusi mengatakan di hari ketiga 

penyusunan draf para Menteri Ketenagakerjaan, peserta forum telah menyelesaikan 

pembahasan dua Annex. Annex I yaitu dokumen tambahan tentang output yang konkret 

terkait isu pasar kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas. 

 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, menutup penyelenggaraan 

Forum G20 Keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (4th Employment Working Group), secara 

virtual di Jakarta, Jumat (22/7/2022) malam.Usai menutup acara, Anwar Sanusi mengatakan di hari ketiga 

penyusunan draf para Menteri Ketenagakerjaan, peserta forum telah menyelesaikan pembahasan dua 

Annex. Annex I yaitu dokumen tambahan tentang output yang konkret terkait isu pasar kerja inklusif dan 

afirmasi pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas. Sedangkan Annex II, dokumen tambahan 

tentang pengembangan SDM yang terampil. Yakni penciptaan lapangan kerja berkelanjutan melalui 

penguatan peran BLK Komunitas (community based vocational training) "Ini luar biasa, dua dokumen 

Annex tadi bisa diselesaikan sesuai target yang sudah direncanakan. Pertemuan selama tiga hari 

menghasilkan draf deklarasi Menteri Ketenagakerjaan dan dokumen-dokumen tambahan. Alhamdulillah 

bisa kita selesaikan malam ini," ujar Anwar Sanusi. Selama pembahasan draf deklarasi, Anwar Sanusi 

mengatakan banyak hal yang didiskusikan, misalnya isu yang ingin ditambahkan indikator-indikator 

terkait self assesment. Yakni pengukuran secara mandiri bagaimana policy inisiatif negara G20, untuk 

memberikan kesempatan yang sama atau terbuka kepada para penyandang disabilitas. "Indikator yang 
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tadi dibahas akan menjadi referensi dari setiap negara G20 untuk melakukan assesment. Ini masih ada 

beberapa catatan yang perlu diperbaiki dan mudah-mudahan hingga pertemuan akhir Menteri 

Ketenagakerjaan, akan menjadi dokumen yang sudah selesai," ujar Anwar Sanusi. Ditambahkan Anwar, 

peserta forum G20 telah mencapai kesepakatan dalam penyusunan draf deklarasi. Draf deklarasi 

tersebut nantinya akan disampaikan kepada seluruh peserta setelah dibacakan Menaker pada 

Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Anggota G20 di Bali, pada September 2022 mendatang. "Intinya 

diskusi selama tiga hari, sangat konstruktif dan mereka saling memberi masukan agar G20 menjadi forum 

negara-negara G20 dan negara tamu tetap yang selalu diundang, menjadi forum bermanfaat bagaimana 

ketenagakerjaan kita bisa saling membagi pengalaman, pengetahuan untuk meningkatkan iklim 

ketenagakerjaan di masing-masing negara," kata Anwar Sanusi. Pertemuan G20 EWG Keempat pada 20-

22 Juli 2022 ini dihadiri oleh negara-negara Anggota G20, undangan tetap negara pengamat G20, dan 

organisasi Internasional seperti International Labour Organization (ILO) dan Organization for Economic 

Co-operation and Development (OECD). (ira.hel). 
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Title Template Surat Resign Profesional Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.kompas.com/tren/read/2022/07/22/170500665/template-surat-resign-

profesional 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menginformasikan soal template surat resign 

atau pengunduran diri yang profesional. Hal itu dibagikan Kemnaker melalui akun Instagram 

resminya, @kemnaker, Kamis (21/7/2022). "Ketika ingin resign dari kantor kita harus 

membuat surat pengantar pengunduran diri," tulis keterangan akun @kemnaker. Menurut 

Kemnaker, susunan surat resign profesional terdiri atas kalimat pembuka, tujuan, ucapan 

terima kasih, hingga kalimat penutup. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menginformasikan soal template surat resign atau 

pengunduran diri yang profesional.Hal itu dibagikan Kemnaker melalui akun Instagram resminya, 

@kemnaker, Kamis (21/7/2022)."Ketika ingin resign dari kantor kita harus membuat surat pengantar 

pengunduran diri," tulis keterangan akun @kemnaker.Menurut Kemnaker, susunan surat resign 

profesional terdiri atas kalimat pembuka, tujuan, ucapan terima kasih, hingga kalimat penutup.Untuk 

lebih jelasnya, berikut template surat resign profesional menurut Kemnaker:Contoh surat resign 

profesionalKepada Yth. (Nama atasan)di tempat.Melalui surat ini, saya (Nama) bermaksud untuk 

mengajukan pengunduran diri dari (Perusahaan) sebagai (Pekerjaan). Hari terakhir saya bekerja adalah 

(tanggal). Karena adanya (alasan) sehingga harus memutuskan resign dari perusahaan tempat saya 

bekerja selama (masa kerja).Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan pembelajaran 

yang diberikan selama saya bekerja. Saya telah mendapatkan banyak ilmu dan saya sangat menikmati 

masa-masa bekerja di perusahaan ini.Kiranya jika ada yang perlu saya bantu dalam masa transisi sebelum 

saya berakhir bekerja, Bapak/Ibu dapat menghubungi saya. Serta tetap menjaga koneksi yang ada, 

berikut kontak yang dapat dihubungi (nomor) atau (email).Sekali lagi terima kasih dan semoga 

(Perusahaan) semakin maju di masa mendatang.Lihat postingan ini di InstagramSebuah kiriman 

dibagikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI (@kemnaker)Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menginformasikan soal template surat resign atau pengunduran diri yang profesional.Hal itu dibagikan 

Kemnaker melalui akun Instagram resminya, @kemnaker, Kamis (21/7/2022)."Ketika ingin resign dari 

kantor kita harus membuat surat pengantar pengunduran diri," tulis keterangan akun 

@kemnaker.Menurut Kemnaker, susunan surat resign profesional terdiri atas kalimat pembuka, tujuan, 

ucapan terima kasih, hingga kalimat penutup.Untuk lebih jelasnya, berikut template surat resign 

profesional menurut Kemnaker:Contoh surat resign profesionalKepada Yth. (Nama atasan)di 

tempat.Melalui surat ini, saya (Nama) bermaksud untuk mengajukan pengunduran diri dari (Perusahaan) 

sebagai (Pekerjaan). Hari terakhir saya bekerja adalah (tanggal). Karena adanya (alasan) sehingga harus 

memutuskan resign dari perusahaan tempat saya bekerja selama (masa kerja).Saya ingin mengucapkan 

terima kasih atas kesempatan dan pembelajaran yang diberikan selama saya bekerja. Saya telah 

mendapatkan banyak ilmu dan saya sangat menikmati masa-masa bekerja di perusahaan ini.Kiranya jika 

ada yang perlu saya bantu dalam masa transisi sebelum saya berakhir bekerja, Bapak/Ibu dapat 

menghubungi saya. Serta tetap menjaga koneksi yang ada, berikut kontak yang dapat dihubungi (nomor) 

atau (email).Sekali lagi terima kasih dan semoga (Perusahaan) semakin maju di masa mendatang.Lihat 
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postingan ini di InstagramSebuah kiriman dibagikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI 

(@kemnaker)Menilik soal surat pengunduran diriDiberitakan Kompas.com, 17 Mei 2022, surat resign 

atau surat pengunduran diri kerja merupakan surat resmi dari karyawan untuk perusahaan.Karenanya, 

dalam memilih referensi atau contoh surat pengunduran diri kerja tidak boleh asal-asalan.Selain itu, 

alasan lain mengapa seseorang harus memilih contoh surat pengunduran diri kerja yang baik adalah 

karena pengunduran diri merupakan hal yang sensitif.Dengan membuat surat pengunduran diri kerja 

yang baik dan benar, Anda tidak meninggalkan kesan yang buruk atau bertindak tidak profesional pada 

perusahaan.Seperti diketahui, surat pengunduran diri adalah sebuah surat yang biasanya menjadi syarat 

administratif, untuk memberitahukan kepada atasan maupun HRD bahwa Anda ingin berhenti dari 

pekerjaan.Beberapa perusahaan atau instansi memang ada yang menyediakan contoh surat 

pengunduran diri karyawan sebagai aturan baku.Namun, tidak semua perusahaan atau instansi 

melakukan hal yang sama. Karena itu, karyawan perlu mencari contoh surat pengunduran diri kerja jika 

sudah mantap untuk resign atau mundur dari pekerjaan. 
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Title Info Loker: Bank Muamalat Buka Lowongan Kerja bagi Lulusan 

D3-S1, Simak Kualifikasinya - Giwangkara 

Author Amat 

Heryadin 

Media Giwangkara.com Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.giwangkara.com/nasional/pr-853948882/info-loker-bank-muamalat-buka-

lowongan-kerja-bagi-lulusan-d3-s1-simak-kualifikasinya 

Summary Giwangkara.com- Bank Muamalat sedang membuka lowongan kerja bagi lulusan D3 atau S1 

untuk menempati posisi menjadi Account Officer ( Internship ). Lowongan kerja dari Bank 

Muamalat kali ini untuk penempatan di Muamalat Institute (Jakarta Barat) / Muamalat 

Tower (Jakarta Selatan). Bank Muamalat didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Inodnesia 

(MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Saat ini Bank Muamalat telah memiliki ratusan 

kantor layanan, termasuk satu kantor cabang di Malaysia. 

 

 

 

Giwangkara.com - Bank Muamalat sedang membuka lowongan kerja bagi lulusan D3 atau S1 untuk 

menempati posisi menjadi Account Officer ( Internship ). Lowongan kerja dari Bank Muamalat kali ini 

untuk penempatan di Muamalat Institute (Jakarta Barat) / Muamalat Tower (Jakarta Selatan). Bank 

Muamalat didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Inodnesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim 

Indonesia ( ICMI ), pengusaha muslim, dan pemerintah Indonesia.Saat ini Bank Muamalat telah memiliki 

ratusan kantor layanan, termasuk satu kantor cabang di Malaysia. Lowongan kerja Account Officer 

Mengutip dari akun Instagram resmi @muamalat_institute yang diunggah ulang di akun Instagram resmi 

Kementerian Ketenagakerjaan (@kemnaker), Rabu (20/7/2022), Bank Muamalat membuka lowongan 

kerja untuk posisi sebagai Account Officer .Jumat, 22 Juli 2022 | 17:15 WIBJumat, 22 Juli 2022 | 17:10 

WIBJumat, 22 Juli 2022 | 17:05 WIBJumat, 22 Juli 2022 | 16:14 WIBJumat, 22 Juli 2022 | 15:05 WIBJumat, 

22 Juli 2022 | 10:53 WIBKamis, 21 Juli 2022 | 12:11 WIBKamis, 21 Juli 2022 | 12:01 WIBKamis, 21 Juli 

2022 | 12:00 WIBKamis, 21 Juli 2022 | 11:22 WIBKamis, 21 Juli 2022 | 10:58 WIBKamis, 21 Juli 2022 | 

10:48 WIBKamis, 21 Juli 2022 | 05:40 WIBKamis, 21 Juli 2022 | 05:35 WIBKamis, 21 Juli 2022 | 05:30 

WIBKamis, 21 Juli 2022 | 02:12 WIBKamis, 21 Juli 2022 | 01:55 WIB4. Fresh graduate atau lulusan baru 

diperbolehkan melamar. 5. Memiliki banyak relasi dan jaringan. 6. Memiliki semangat pantang 

menyerah1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. 2. 
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Title Airlangga: KUR Berdampak Positif Tingkatkan Pertumbuhan 

Ekonomi 

Author Nama 

Media Kalteng.co Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://kalteng.co/nasional/airlangga-kur-berdampak-positif-tingkatkan-pertumbuhan-

ekonomi 

Summary Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses 

pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk Triwulan-I tahun 2022 telah 

mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 

2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR bulan 

Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun. "Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% 

terhadap PDB menjadi sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-2022. 

 

 

 

JAKARTA, Kalimantan Tengah.co-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran 

penting sebagai critical engine dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi 

rakyat hingga pada level terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah 

untuk dapat memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR).Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. Hingga 

kini, penyaluran KUR untuk Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan 

dengan adanya penyaluran KUR bulan Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun. "Penyaluran KUR memberikan 

dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi 

sebesar 0,76% terhadap PDB menjadi sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga 

berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta 

tenaga kerja," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat 
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Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko 

Perekonomian, Jumat (22/7). Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada 

bulan Juni 2022 meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, 

sehingga Pemerintah optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan 

sebesar Rp373,17 triliun. Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 

sebesar Rp507 triliun dan diberikan kepada 35,96 juta debitur. Selain itu, berdasarkan laporan yang 

diterima Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 

hingga 2022 juga terdapat sebesar 14,13 juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses 

KUR, berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi.Disamping itu, peningkatan juga terjadi 

pada jumlah debitur baru dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta 

debitur setiap tahunnya sejak 2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 

68,72% dari total debitur baru pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021. "Mengingat masih terdapat 

debitur KUR yang meminta relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi 

kredit UMKM diusulkan untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga. Selain 

membahas mengenai capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran 

KUR dan kebutuhan anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi 

perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit 

pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 

triliun dan untuk tahun 2024 sebesar Rp585 triliun. Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri 

Koperasi dan UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner 

Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan 

Keuangan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka 

Kementerian Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian. 
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Title Kabar Baik Bagi Pelaku UMKM, Menko Airlangga: Pemerintah 

Tingkatkan Plafon KUR 

Author Reporter 

Media Fajar Indonesia Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://fin.co.id/read/103049/Kabar-Baik-Bagi-Pelaku-UMKM-Menko-Airlangga-

Pemerintah-Tingkatkan-Plafon-KUR 

Summary Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat Rapat Koordinasi terkait 

Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko 

Perekonomian, Jumat, 22 Juli 2022.-DOK-ekon.go.id. - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine dalam pemulihan 

perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level terkecil. 

KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil 

menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR 

pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat, 22 Juli 2022.  

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat Rapat Koordinasi terkait Evaluasi 

Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat, 22 

Juli 2022.-DOK-ekon.go.id- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting 

sebagai critical engine dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat 

hingga pada level terkecil.Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk 

dapat memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR)..Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan 

murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun.Hingga kini, 

penyaluran KUR untuk Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,08 persen dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan 

adanya penyaluran KUR bulan Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak 

positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76 

persen terhadap PDB menjadi sebesar 2,08 persen terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga 

berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta 

tenaga kerja," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat 

Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko 

Perekonomian, Jumat, 22 Juli 2022. Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR 

pada bulan Juni 2022 meningkat signifikan dan mencapai 41 persen (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 

2021, sehingga Pemerintah optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang 

diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun..Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 

30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan 

laporan yang diterima Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak 

tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat sebesar 14,13 juta debitur atau 39 persen dari total debitur yang 

telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi.Di samping itu, 

peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang 

melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan 
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mencapai 2,8 juta atau 68,72 persen dari total debitur baru pada seluruh jenis skema KUR tahun 

2021."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta relaksasi karena kegiatan usahanya belum 

sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan untuk diperpanjang sampai dengan April 

2024," ungkap Menko Airlangga.Selain membahas mengenai capaian penyaluran, Pemerintah turut 

membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 

2023 dan 2024.Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang 

unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30 persen dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan target 

penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 2024 sebesar Rp585 

triliun.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat Rapat Koordinasi terkait 

Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, 

Jumat, 22 Juli 2022.-DOK-ekon.go.idRapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan 

UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian 

Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
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Title Kejamnya Dunia Kerja, Manajer Sengaja Mutasi Bawahan Agar 

Resign Videonya Viral 

Author _noname 

Media Bogordaily.net Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Negative 

Link http://bogordaily.net/2022/07/manajer-sengaja-mutasi-bawahan-agar-resign 

Summary Kejamnya dunia kerja viral di media sosial. "(Mutasi) bukan untuk memperbaiki kinerja 

kalian, bukan, (tapi) supaya kalian resign sendiri," kata manajer tersebut. Aksi seorang 

manajer terekam kamera blak-blakan menceritakan mutasi karyawan supaya tidak betah 

dan berakhir resign. Dalam video yang di bagikan akun Instagram @keluhkesahojol.id, 

memperlihatkan pengakuan blak-blakan seorang manajer yang mendesak bawahannya 

untuk mengundurkan diri. 

 

Kejamnya dunia kerja viral di media sosial. Aksi seorang manajer terekam kamera blak-blakan 

menceritakan mutasi karyawan supaya tidak betah dan berakhir resign.Dalam video yang di bagikan akun 

Instagram @keluhkesahojol.id, memperlihatkan pengakuan blak-blakan seorang manajer yang 

mendesak bawahannya untuk mengundurkan diri.Ia bahkan mengaku sengaja memutasi karyawannya 

sampai ke tempat yang sangat jauh supaya mereka tidak betah dan mengundurkan diri."Oh jadi begini 

cara perusahaan biar karyawan nya mengundurkan diri," tutur pemilik video, seperti dikutip Suara. com 

pada Jumat 22 Juli 2022.Terdengar perdebatan antara dua pegawai sebuah minimarket dengan atasan 

mereka. "Memangnya kurang jauh kalian berdua (dimutasinya) biar kalian resign?" keluh manajer 

itu."(Harusnya) tahu diri lah kalian itu, berapa kali kalian dipindah, dioper sana sini, apa tujuannya? Ini 

saya akui (di depan kalian), supaya kalian resign," jelasnya melanjutkan.Bahkan ia mengakui sudah 

berbohong kepada kedua karyawan itu sebelumnya. "(Mutasi) bukan untuk memperbaiki kinerja kalian, 

bukan, (tapi) supaya kalian resign sendiri," kata manajer tersebut.Karena itulah, ia kembali mendesak 

keduanya untuk segera mengundurkan diri. "Saya tidak mau menanggung sanksi bukan karena kesalahan 

yang saya perbuat," tegasnya.Ia juga mengamuk lantaran kedua karyawannya tersebut masih nekat 

mengikuti program mutasi, yang sejatinya diadakan untuk membuat mereka tidak betah bekerja di sana 

sehingga mengundurkan diri dengan sendirinya."Kemarin sudah saya sampaikan di grup, jangan diikuti, 

tapi kalian masih saja ngeyel, dasar otak batu!" pungkasnya.Video yang sudah disensor agar tidak 

memperlihatkan sosok sang manajer ini tentu menjadi sorotan banyak warganet. Kompak mereka 

meminta kedua karyawan untuk tetap bertahan.Publik juga menduga strategi semacam ini sengaja 

dilakukan supaya karyawan mengundurkan diri sehingga perusahaan tidak berkewajiban menyediakan 

pesangon."Andaa sebagai atasan yang ga becusss membina bawahan. Apa fungsi anda sebagai spv di 

sana." kritik warganet."Disuruh resign biar gak dapat pesangon. nunggu dipecat aja, kak." ujar 

warganet."Memang, karena perusahaan gamau bayar pesangon kalo phk. Tapi kadang diberhentikan tapi 

disuruh tanda tangan surat pengunduran diri," imbuh warganet mengungkap bentuk lain akal-akalan 

perusahaan."Ga pengen bayar kompensasi. hmmmm," timpal yang lainnya.Sementara beberapa 

warganet lain juga terpantau menandai akun-akun Instagram pihak terkait, seperti minimarket yang 

diduga menjadi tempat kejadian, sampai Kementerian Ketenagakerjaan yang menaungi urusan seperti 

ini. *** 
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Title Persyaratan BSU 2022 dari Kemnaker, Pekerja yang Dapat 

Notifikasi Ini Terpilih Jadi Penerima BLT Subsidi Gaji 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095075612/persyaratan-bsu-2022-dari-

kemnaker-pekerja-yang-dapat-notifikasi-ini-terpilih-jadi-penerima-blt-subsidi-gaji 

Summary Rencananya BSU 2022 atau yang dikenal juga dengan BLT Subsidi Gaji ini akan dicairkan 

kepada pekerja yang memenuhi persyaratan. Namun melihat penyaluran tahun sebelumnya, 

terdapat beberapa syarat agar pekerja bisa menjadi penerima BLT Subsidi Gaji ini dari 

Kemnaker. Pemerintah dari jauh-jauh hari sudah mengabarkan bahwa akan melanjutkan 

program Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada tahun 2022 ini. Pada BSU 2022, Pemerintah telah 

menyampaikan bahwa pekerja atau buruh sebagai penerima program akan mendapatkan 

bantuan sebesar Rp1 juta. 

 

 

 

Pemerintah dari jauh-jauh hari sudah mengabarkan bahwa akan melanjutkan program Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) pada tahun 2022 ini.Pada BSU 2022, Pemerintah telah menyampaikan bahwa pekerja atau 

buruh sebagai penerima program akan mendapatkan bantuan sebesar Rp1 juta.Rencananya BSU 2022 

atau yang dikenal juga dengan BLT Subsidi Gaji ini akan dicairkan kepada pekerja yang memenuhi 

persyaratan.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai pihak penyalur mengabarkan masih 

menggodok persyaratan hingga mekanisme penyaluran BSU 2022 ini sendiri.Namun melihat penyaluran 

tahun sebelumnya, terdapat beberapa syarat agar pekerja bisa menjadi penerima BLT Subsidi Gaji ini dari 

Kemnaker. Apa saja?Persyaratan1. WNI pemilik KTP2. Berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan3. 

Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan 
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Title Pemerintah Meningkatkan Plafon KUR Dalam Rangka Mempercepat 

Pemulihan UMKM dan Ekonomi Nasional 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/22/pemerintah-meningkatkan-plafon-kur-

dalam-rangka-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional 

Summary Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang 

unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang 

ditargetkan mencapai 30 % dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah 

menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 

2024 sebesar Rp585 triliun. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, 

penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 meningkat signifikan dan mencapai 41 % (yoy) 

dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah optimis dapat mencapai target 

penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. 

 

 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil.Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).Pada tahun 

2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun.Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 2,08 persen dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR 

bulan Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76 % terhadap PDB 

menjadi sebesar 2,08 % terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan 
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tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi 

Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/07).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41 % (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 

triliun.Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun 

dan diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat 

sebesar 14,13 juta debitur atau 39 % dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke 

tingkat pembiayaan yang lebih tinggi.Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru 

dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 

2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72 % dari total debitur baru 

pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan 

untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain membahas mengenai 

capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan 

anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024.Guna mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu 

pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30 % dari total penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk 

tahun 2024 sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan 

UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian 

Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
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Title Percepat Pemulihan UMKM dan Ekonomi Nasional, Pemerintah 

Tingkatkan Plafon KUR 

Author _noname 

Media Waspada Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://waspada.co.id/2022/07/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-

pemerintah-tingkatkan-plafon-kur 

Summary Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. Serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari 

total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR 

untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 2024 sebesar Rp585 triliun. Urgensi 

peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga 

Pemerintah optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan 

sebesar Rp373,17 triliun. 

 

 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).Pada tahun 

2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR bulan 

Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% terhadap PDB menjadi 

sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan 2022. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja 

baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri Koordinator 
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Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.Hal itu disampaikan Menko dalam Rapat Koordinasi terkait 

Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, 

Jumat (22/7).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. 

Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan 

diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat 

sebesar 14,13 juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke 

tingkat pembiayaan yang lebih tinggi.Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru 

dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 

2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72% dari total debitur baru 

pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan 

untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain membahas mengenai 

capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan 

anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi.Serta membantu 

pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk 

tahun 2024 sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan 

UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian 

Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
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Title Kemnaker Boyong Dua Penghargaan di BKN Award 2022, Sekjen 

Anwar Ucapkan Kalimat Ini 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/kemnaker-boyong-dua-penghargaan-di-bkn-award-2022-

sekjen-anwar-ucapkan-kalimat-ini 

Summary Sekjen Anwar Sanusi mengucapkan terima kasih kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah yang selalu memberikan arahan agar kementeriannya selalu bekerja dan berkinerja 

lebih baik. Egitu juga dengan pengisian jabatan, lanjut Sekjen Anwar, Kemnaker berdasarkan 

pada kesesuaian kompetensi calon dengan persyaratan kompetensi dari sebuah jabatan. 

"Memang saat ini belum menjadi yang terbaik, tetapi award atau penghargaan masuk dalam 

5 besar kategori ini merupakan sesuatu yang harus kami syukuri, menjadi pelecut semangat 

untuk berkarya lebih baik bagi nusa dan bangsa, lewat Kementerian Ketenagakerjaan," kata 

Sekjen Anwar Sanusi penuh semangat. Kementerian Ketenagakerjaan berhasil memboyong 

2 kategori penghargaan pada ajang BKN Award 2022. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan berhasil memboyong 2 kategori penghargaan pada ajang BKN Award 

2022.Penghargaan pertama sebagai peringkat ke-4 terbaik Penilaian Kinerja, dan kedua adalah peringkat 

4 terbaik Implementasi Manajemen ASN."Alhamdulillah ini adalah sebuah penghargaan yang patut kami 

syukuri karena memang ini wujud apresiasi yang selama ini selalu kami lakukan," kata Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat 

(22/7).Sekjen Anwar Sanusi mengucapkan terima kasih kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

yang selalu memberikan arahan agar kementeriannya selalu bekerja dan berkinerja lebih baik.Selain itu, 

dia juga mengapresisi jajaran pimpinan dan pegawai Kemnaker yang selalu memberikan dedikasi terbaik 

bagi nusa dan bangsa."Mari penghargaan ini kita jadikan sebagai modal untuk berkarya lebih baik," 

pesannya.Menurutnya, penghargaan kinerja yang berhasil diterima tak lepas dari upaya Kemnaker yang 

menerapkan sistem penilaian kompetensi guna mendukung kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang 

bekerja di lingkungan kementeriannya.Penilain kompetensi tersebut mencakup penilaian kompetensi 

teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio-kultural."Kementerian Ketenagakerjaan sudah 

menerapkan bagaimana kinerja seseorang itu diukur dari sisi kompetensinya," bebernya.egitu juga 
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dengan pengisian jabatan, lanjut Sekjen Anwar, Kemnaker berdasarkan pada kesesuaian kompetensi 

calon dengan persyaratan kompetensi dari sebuah jabatan.Sementara itu, implementasi Manajemen 

ASN diraih berkat keberhasilan Kemnaker menerapkan sistem manajemen dengan baik, mulai dari sisi 

pengadaan ASN, penempatan, penilaian kinerja, pengembangan pegawai, hingga mencapai purnatugas 

sebagai ASN Kemnaker."Memang saat ini belum menjadi yang terbaik, tetapi award atau penghargaan 

masuk dalam 5 besar kategori ini merupakan sesuatu yang harus kami syukuri, menjadi pelecut semangat 

untuk berkarya lebih baik bagi nusa dan bangsa, lewat Kementerian Ketenagakerjaan," kata Sekjen Anwar 

Sanusi penuh semangat.Redaktur & 
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Title Pemerintah Tingkatkan Plafon KUR Dalam Rangka Percepat 

Pemulihan UMKM dan Ekonomi Nasional - International Media 

Author Vitus Dp 

Media Internationalmedia.co.id Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://internationalmedia.co.id/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-dalam-rangka-percepat-

pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional 

Summary Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang 

unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang 

ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah 

menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 

2024 sebesar Rp585 triliun.  

 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).Pada tahun 

2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR bulan 

Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% terhadap PDB menjadi 

sebesar 2,08% terhadap PDB pada triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga 

kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," kata Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan 

Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/7).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 meningkat 

signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah optimis 

dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. Adapun 

total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan diberikan 

kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite Kebijakan 

Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat sebesar 14,13 

juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke tingkat 

pembiayaan yang lebih tinggi.Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru dengan 

capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 2017 

dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72% dari total debitur baru pada 

seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta relaksasi 

karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan untuk 

diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Airlangga.Selain membahas mengenai capaian 

penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan anggaran 
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subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR 

bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit 

UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah 

menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 2024 

sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM, Menteri 

Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi 

Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian 

Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, 

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
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Title Kalimantan Tengah Masuk 10 Besar Pelayanan 

AK-1 

Author Redaksi Palangkanews 

Media Palangka News Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://palangkanews.co.id/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1 

Summary Palangkanews.co.id /// Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya- Provinsi Kalimantan 

Tengah (Prov. Kalimantan Tengah) masuk dalam 10 besar dalam Pelayanan verifikasi dan 

penerbitan AK-1 (pencari kerja) di dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota 

se-Prov. Kalimantan Tengah Masuk 10 Besar Pelayanan AK-1 Prov. Kalimantan Tengah masuk 

dalam 10 besar dalam Pelayanan Verifikasi dan Penerbitan AK-1 (pencari kerja) di Dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota se Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2021-

2022. 

 

 

 

Palangkanews.co.id /// Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya - Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. 

Kalimantan Tengah) masuk dalam 10 besar dalam Pelayanan verifikasi dan penerbitan AK-1 (pencari 

kerja) di dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota se-Prov. Kalimantan Tengah Tahun 

2021-2022. Hal ini terungkap pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan, 

sebagai tindaklanjut Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 

di Badung Bali, Kamis (21/7/2022). Kalimantan Tengah Masuk 10 Besar Pelayanan AK-1 Prov. Kalimantan 

Tengah masuk dalam 10 besar dalam Pelayanan Verifikasi dan Penerbitan AK-1 (pencari kerja) di Dinas 

yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota se Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022 Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Prov. Kalimantan Tengah 

selaku Koordinator Forum Satu Data Kalimantan Tengah Kaspinor mengapresiasi kinerja jajaran 

ketenagakerjaan kabupaten/kota dan Prov. Kalimantan Tengah yang telah berusaha menyajikan data 

ketenagakerjaan termasuk AK-1. "AK-1 dipergunakan sebagai data perencanaan untuk mengatasi 

pengangguran dan kemiskinan," ucap Kaspinor. Lebih lanjut Kaspinor mengatakan penyajian data yang 

valid oleh produsen data, akan bermanfaat besar bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan 

berbagai sektor dan pengambilan keputusan yang tepat terutama dalam penyusunan, menetapkan 

program dan kegiatan prioritas hingga optimalnya penganggaran, baik kepentingan nasional/APBN 

maupun daerah/APBD. Sementara dalam sambutan pembukaan rakornas satu data Ketenagakerjaan, 
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Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah mengatakan satu data ketenagakerjaan sebagai kebijakan tata 

kelola pemerintahan di sektor ketenagakerjaan untuk menghasilkan data ketenagakerjaan yang akurat, 

mutakhir, terpadu dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi 

pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data. "Data pergunakan sebagai proses perencanaan 

pembangunan Ketenagakerjaan, bertujuan peningkatan kesejahteraan rakyat, " tegas Menteri 

Ketenagakerjaan. Turut hadir Perencana Ahli Muda selaku Sub Koordinator Kasubbag Penyusunan 

Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalimantan Tengah Heru Setiawan dan Kepala Bidang 

Litbang, Bappedalitbang Prov. Kalimantan Tengah Endy. Pewarta : Wahyudi Sumber : Disnakertrans Prov. 
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Title Percepat Pemulihan Ekonomi, Plafon KUR Ditambah Jadi Rp 

373,1 Triliun 

Author Liputan6.com 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/5021341/percepat-pemulihan-ekonomi-plafon-kur-

ditambah-jadi-rp-3731-triliun 

Summary Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 

2022 meningkat signifikan dan mencapai 41 persen (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 

2021, sehingga Pemerintah optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang 

diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk Triwulan-I tahun 

2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 2,08 persen dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya 

penyaluran KUR bulan Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun. Adapun total outstanding KUR 

sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan diberikan kepada 

35,96 juta debitur. 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan ekonomi nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil.Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).Pada tahun 

2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun.Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 2,08 persen dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR 

bulan Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76 persen terhadap 

PDB menjadi sebesar 2,08 persen terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam 

penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi 

Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/7/2022).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41 persen (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga 

Pemerintah optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar 

Rp373,17 triliun.Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar 

Rp507 triliun dan diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima 

Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 

juga terdapat sebesar 14,13 juta debitur atau 39 persen dari total debitur yang telah mengakses KUR, 

berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi.Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada 

jumlah debitur baru dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur 

setiap tahunnya sejak 2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72 
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persen dari total debitur baru pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat 

debitur KUR yang meminta relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi 

kredit UMKM diusulkan untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain 

membahas mengenai capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran 

KUR dan kebutuhan anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024.Guna mengakselerasi 

perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30 persen dari total penyaluran 

kredit pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar 

Rp470 triliun dan untuk tahun 2024 sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh 

Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan 

Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi 

Makro dan Keuangan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah 

dan Aneka Kementerian Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan 

Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian. 

  



 

378 

 

Title Hasil Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 37 Sudah Keluar, Beli 

Pelatihan di Digital Platform Ini Selagi Bisa 

Author _noname 

Media Zona Banten Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235075698/hasil-seleksi-kartu-prakerja-

gelombang-37-sudah-keluar-beli-pelatihan-di-digital-platform-ini-selagi-bisa 

Summary Seperti yang diketahui, hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 37 telah diumumkan pada 

Jumat, 22 Juli 2022. Jika calon peserta Kartu Prakerja gelombang 37 dinyatakan lolos, maka 

bisa langsung membeli pelatihan dengan saldo yang sudah diberikan di beberapa platform 

digital berikut:. Lantas, bagaimana cara membeli pelatihan Kartu Prakerja gelombang 37? 5. 

Beli pelatihan dan bayar dengan Nomor Kartu Prakerja. 

 

 

 

Seperti yang diketahui, hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 37 telah diumumkan pada Jumat, 22 Juli 

2022.Jika calon peserta Kartu Prakerja gelombang 37 dinyatakan lolos, maka bisa langsung membeli 

pelatihan dengan saldo yang sudah diberikan di beberapa platform digital berikut:- Tokopedia- Skill 

Academy- Bukalapak- MAUBELAJARAPA- Pintaria- Sekolahmu- KEMNAKER- PIJARLantas, bagaimana cara 

membeli pelatihan Kartu Prakerja gelombang 37? Berikut langkah-langkahnya:1. Cek dashboard Kartu 

Prakerja untuk melihat 16 angka nomor Kartu Prakerja2. Pastikan dana pelatihan sudah tersedia3. 

Bandingkan platform-platform digital yang ditentukan untuk membeli pelatihan4. Pilih pelatihan sesuai 

kebutuhan5. Beli pelatihan dan bayar dengan Nomor Kartu PrakerjaJika peserta belum paham bagaimana 

menggunakan fitur rekomendasi beli pelatihan Kartu Prakerja gelombang 37, berikut panduannya:1. 

Buka dashboard Kartu Prakerja2. Klik Rekomendasi pelatihan, lalu muncul beberapa digital platform, 

seperti Tokopedia, Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, dan lain-lain3. Pilih pelatihan yang diminati, setelah 

itu silakan bergabungApabila sudah dinyatakan lolos sebagai peserta Kartu Prakerja gelombang 36, maka 

harus mengikuti pelatihan hingga selesai.Peserta Kartu Prakerja gelombang 37 juga dapat memeriksas 

secara langsung status penyaluran dana insentif melalui fitur History Incentive. 
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Title Dua Penghargaan Diraih Kemnaker di Ajang BKN Award 2022 Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/07/22/8066 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan berhasil mendapatkan 2 kategori penghargaan pada ajang 

BKN Award 2022. "Alhamdulillah ini adalah sebuah penghargaan yang patut kita syukuri, 

karena memang ini wujud apresiasi dari apa yang selama ini selalu kita lakukan," kata Sekjen 

Kemnaker, Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (22/7/2022). 

Selain itu, Ia juga mengapresisi jajaran pimpinan dan pegawai Kemnaker yang selalu 

memberikan dedikasi terbaik bagi nusa dan bangsa. Anwar menjelaskan, penghargaan 

kinerja yang berhasil diterima tak lepas dari upaya Kemnaker yang menerapkan sistem 

penilaian kompetensi, guna mendukung kinerja ASN Kemnaker itu sendiri. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan berhasil mendapatkan 2 kategori penghargaan pada ajang BKN Award 

2022. Penghargaan pertama adalah peringkat ke-4 terbaik Penilaian Kinerja, dan kedua adalah peringkat 

4 terbaik Implementasi Manajemen ASN."Alhamdulillah ini adalah sebuah penghargaan yang patut kita 

syukuri, karena memang ini wujud apresiasi dari apa yang selama ini selalu kita lakukan," kata Sekjen 

Kemnaker, Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (22/7/2022).Anwar Sanusi 

mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Kemnaker yakni Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

yang selalu memberikan arahan agar Kementeriannya selalu bekerja dan berkinerja lebih baik. Selain itu, 

Ia juga mengapresisi jajaran pimpinan dan pegawai Kemnaker yang selalu memberikan dedikasi terbaik 

bagi nusa dan bangsa."Mari penghargaan ini kita jadikan sebagai modal untuk berkarya lebih baik," 

katanya.Anwar menjelaskan, penghargaan kinerja yang berhasil diterima tak lepas dari upaya Kemnaker 

yang menerapkan sistem penilaian kompetensi, guna mendukung kinerja ASN Kemnaker itu sendiri. 

Penilain kompetensi tersebut mencakup penilaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan 

kompetensi sosio-kultural."Jadi dengan demikian, Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerapkan 

bagaimana kinerja seseorang itu diukur dari sisi kompetensinya. Begitu juga dengan pengisian jabatan 

pun kita mendasarkan pada kesesuiain kompetensi calon dengan persyaratan kompetensi dari sebuah 

jabatan," jelasnya.Sedangkan Implementasi Manajemen ASN diraih berkat keberhasilan Kemnaker 

menerapkan sistem manajemen dengan baik mulai dari sisi pengadaan ASN, penempatan, penilaian 
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kinerja, pengembangan pegawai, hingga mencapai purna tugas sebagai ASN Kemnaker."Memang saat ini 

belum menjadi yang terbaik, akan tetapi award atau penghargaan masuk dalam 5 besar kategori ini 

adalah sesuatu yang harus kita syukuri, sesuatu yang harus kita jadikan pelecut semangat untuk berkarya 

lebih baik bagi nusa dan bangsa, lewat Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya. 
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Title Perhatian Utama Airlangga Hartarto, Plafon KUR Terus 

Ditingkatkan untuk Pemulihan UMKM 

Author admin 

Media Patunas Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://patunas.co.id/perhatian-utama-airlangga-hartarto-plafon-kur-terus-ditingkatkan-

untuk-pemulihan-umkm 

Summary KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil 

menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR 

pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (22/07). Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine dalam 

pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR).  

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil.Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).Pada tahun 

2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR bulan 

Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% terhadap PDB menjadi 

sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga 

kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan 

Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/07).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. 

Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan 

diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat 

sebesar 14,13 juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke 

tingkat pembiayaan yang lebih tinggi. Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru 

dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 

2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72% dari total debitur baru 

pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan 
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untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain membahas mengenai 

capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan 

anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu 

pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk 

tahun 2024 sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan 

UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian 

Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
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Title Info Lowongan Kerja Posisi Desainer Multimedia Periode 4 

Bulan 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065072851/info-lowongan-kerja-posisi-

desainer-multimedia-periode-4-bulan 

Summary Bagian yang tersedia di PT United Tractors Tbk yaitu Desainer multimedia. Seorang Desainer 

Multimedia mampu menciptakan efek visual yang menggairahkan, menjelaskan, dan 

menghibur. Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Instagram @kemnaker, 

terdapat beberapa kualifikasi dan keterampilan yang di penuhi oleh calon pelamar kerja di 

bagian Desainer multimedia, di antaranya:. Anda bisa mengirim CV dan portofolio Anda ke 

lidyae@unitedtractors.com. Lama periode loker tersebut yaitu selama 4 bulan. 

 

 

 

Saat ini PT United Tractors Tbk sedang membuka lowongan kerja (loker).Bagian yang tersedia di PT United 

Tractors Tbk yaitu Desainer multimedia.Seorang Desainer Multimedia mampu menciptakan efek visual 

yang menggairahkan, menjelaskan, dan menghibur.Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun 

Instagram @kemnaker, terdapat beberapa kualifikasi dan keterampilan yang di penuhi oleh calon 

pelamar kerja di bagian Desainer multimedia, di antaranya:Kualifikasi:1. Penguasaan profesional 

perangkat lunak dan program pengeditan video dan audio.Termasuk pewarnaan dan penguasaan 

suara.2. Keterampilan kreatif dan artistik.3. Kemampuan untuk memahami hasil yang diinginkan dari 

suatu proyek dan kemampuan untuk menerjemahkan ide ke dalam proyek yang lengkap.5. Mahir dalam 

membuat papan konsep dan representasi visual lainnya dari pengeditan yang direncanakan untuk proyek 

video.6.Memahami sistem kamera dan sudut pengambilan video menggunakan kamera.7. Portofolio 

yang kuat dari hasil pengeditan video/grafik gerak/hasil animasi.Keterampilan yang dibutuhkan 

yaitu:Pertama, menguasai Adobe (Premiere Pro, After Effect, Illustrator, Photoshop).Kemudian yang 

kedua, percaya diri untuk mempresentasikan dan menjelaskan ide-ide.Lalu, yang ketiga, kemampuan 

rasa urgensi yang luar biasa untuk melakukan banyak tugas.Anda bisa mengirim CV dan portofolio Anda 

ke lidyae@unitedtractors.com.Lama periode loker tersebut yaitu selama 4 bulan. 
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Title Kemenlu Bongkar Celah Sistem Rekrutmen PRT 

Malaysia: Visa Wisata Diubah Jadi Visa Kerja 

Author Aryo Putranto 

Saptohutomo 

Media Kompas Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/07/22/18044811/kemenlu-bongkar-celah-sistem-

rekrutmen-prt-malaysia-visa-wisata-diubah-jadi 

Summary Com- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan alasan menolak perekrutan pekerja 

migran Indonesia (PMI) sektor domestik alias Pembantu Rumah Tangga (PRT) menggunakan 

sistem maid online (SMO) milik Kementerian Dalam Negeri Malaysia karena rentan terjadi 

penyelewengan visa. Masuk ke Malaysia menggunakan visa kunjungan wisata yang 

dikonversi ke visa kerja, hal ini membuat posisi PMI rentan tereksploitasi," kata Direktur 

Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha 

Nugraha dalam konferensi pers, Kamis (21/7/2022). Com- Kementerian Luar Negeri 

(Kemenlu) menyatakan alasan menolak perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor 

domestik alias Pembantu Rumah Tangga (PRT) menggunakan sistem maid online (SMO) milik 

Kementerian Dalam Negeri Malaysia karena rentan terjadi penyelewengan visa.  

 

JAKARTA, KOMPAS. com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan alasan menolak perekrutan 

pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik alias Pembantu Rumah Tangga (PRT) menggunakan 

sistem maid online (SMO) milik Kementerian Dalam Negeri Malaysia karena rentan terjadi 

penyelewengan visa."SMO akan mem-by pass proses keberangkatan pekerja migran. Masuk ke Malaysia 

menggunakan visa kunjungan wisata yang dikonversi ke visa kerja, hal ini membuat posisi PMI rentan 

tereksploitasi," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri 

(Kemenlu) Judha Nugraha dalam konferensi pers, Kamis (21/7/2022).Judha menjelaskan, Indonesia tidak 

setuju untuk mengintegrasikan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau one channel system (OCS) 

lantaran penggunaan SMO membuka celah potensi eksploitasi terhadap PMI.Melalui SMO, pekerja 

migran tidak melalui jalur perekrutan secara resmi. Artinya, PMI pun tidak melalui pelatihan, kontrak 

kerja, dan dokumen lain yang dibutuhkan termasuk visa kerja.Apalagi kesepakatan perekrutan PMI 

menggunakan sistem satu kanal baru berjalan 3 bulan.Perekrutan melalui SMO juga dinilai secara khusus 

melanggar pasal 3 appendix C Nota Kesepahaman (MoU) yang sudah disepakati kedua 

negara."Kesepakatan ini baru 3 bulan, menjadi tidak efektif," ujar Judha.Menurut Judha, dalam nota 

kesepahaman itu disebutkan perekrutan PRT hanya melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) sesuai 

perjanjian kedua negara.Judha juga membantah pernyataan Dirjen Imigrasi Malaysia yang menyatakan 

Indonesia telah sepakat untuk mengintegrasikan OCS/SPSK dengan SMO Malaysia."Kami ingin 

menegaskan kembali, pemerintah Indonesia tidak pernah menyampaikan persetujuan atas integrasi 

mekanisme penempatan melalui OCS sesuai dengan MoU dengan SMO yang dimiliki oleh Malaysia," ucap 

Judha.JAKARTA, KOMPAS. com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan alasan menolak 

perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik alias Pembantu Rumah Tangga (PRT) 

menggunakan sistem maid online (SMO) milik Kementerian Dalam Negeri Malaysia karena rentan terjadi 

penyelewengan visa."SMO akan mem-by pass proses keberangkatan pekerja migran. Masuk ke Malaysia 

menggunakan visa kunjungan wisata yang dikonversi ke visa kerja, hal ini membuat posisi PMI rentan 

tereksploitasi," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri 
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(Kemenlu) Judha Nugraha dalam konferensi pers, Kamis (21/7/2022).Judha menjelaskan, Indonesia tidak 

setuju untuk mengintegrasikan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau one channel system (OCS) 

lantaran penggunaan SMO membuka celah potensi eksploitasi terhadap PMI.Melalui SMO, pekerja 

migran tidak melalui jalur perekrutan secara resmi. Artinya, PMI pun tidak melalui pelatihan, kontrak 

kerja, dan dokumen lain yang dibutuhkan termasuk visa kerja.Apalagi kesepakatan perekrutan PMI 

menggunakan sistem satu kanal baru berjalan 3 bulan.Perekrutan melalui SMO juga dinilai secara khusus 

melanggar pasal 3 appendix C Nota Kesepahaman (MoU) yang sudah disepakati kedua 

negara."Kesepakatan ini baru 3 bulan, menjadi tidak efektif," ujar Judha.Menurut Judha, dalam nota 

kesepahaman itu disebutkan perekrutan PRT hanya melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) sesuai 

perjanjian kedua negara.Judha juga membantah pernyataan Dirjen Imigrasi Malaysia yang menyatakan 

Indonesia telah sepakat untuk mengintegrasikan OCS/SPSK dengan SMO Malaysia."Kami ingin 

menegaskan kembali, pemerintah Indonesia tidak pernah menyampaikan persetujuan atas integrasi 

mekanisme penempatan melalui OCS sesuai dengan MoU dengan SMO yang dimiliki oleh Malaysia," ucap 

Judha.Judha mengakui terjadi pertemuan informal antara KBRI Kuala Lumpur dan pejabat Kementerian 

Sumber Daya Manusia Malaysia serta pejabat Ditjen Imigrasi Kemendagri Malaysia.Akan tetapi, kata dia, 

pertemuan itu sama sekali tidak menyinggung integrasi OCS dengan SMO.Menurut Judha, pertemuan itu 

dilakukan untuk bertukar pikiran dan mencari jalan keluar bersama."Fungsi pertemuan informal tersebut 

adalah untuk saling bertukar pikiran dan bertukar solusi atas berbagai macam ketidaksepahaman RI-

Malaysia atas MoU. Namun kami tegaskan, tidak ada persetujuan dengan proses integrasi tersebut," 

ungkap dia.Sebelumnya diberitakan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah 

menyetop pengiriman PMI ke Malaysia sampai negara itu memberi klarifikasi dan menghentikan 

perekrutan melalui SMO.Penggunaan SMO membuat pemerintah RI tidak mengetahui nama majikan dan 

besaran gaji yang diterima PRT."KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat 

untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari 

Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan 

PMI," kata Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (15/7/2022).Sebagai informasi, ada beberapa poin 

penting yang telah disepakati dalam MoU tentang Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor Domestik 

di Malaysia. Selain penempatan, gaji bagi ART juga dipertegas secara nominal.Perwakilan RI di Malaysia 

berwenang menetapkan besaran upah minimum PMI sebesar 1.500 ringgit dan pendapatan minimum 

calon pemberi kerja 7.000 ringgit.Penetapan pendapatan minimum bagi calon pemberi kerja ini, untuk 

memastikan agar gaji PMI benar-benar terbayar.Selain itu, PMI juga akan memperoleh jaminan sosial 

ganda yakni BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Indonesia dan di Malaysia.PMI yang bekerja 

sebagai asisten rumah tangga (ART) dan family cook hanya akan bekerja di satu tempat atau rumah. 

Dalam satu rumah tersebut harus berisi 6 anggota keluarga.(Penulis : Fika Nurul Ulya | Editor : Dani 

Prabowo)Judha mengakui terjadi pertemuan informal antara KBRI Kuala Lumpur dan pejabat 

Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia serta pejabat Ditjen Imigrasi Kemendagri Malaysia.Akan 

tetapi, kata dia, pertemuan itu sama sekali tidak menyinggung integrasi OCS dengan SMO.Menurut 

Judha, pertemuan itu dilakukan untuk bertukar pikiran dan mencari jalan keluar bersama."Fungsi 

pertemuan informal tersebut adalah untuk saling bertukar pikiran dan bertukar solusi atas berbagai 

macam ketidaksepahaman RI-Malaysia atas MoU. Namun kami tegaskan, tidak ada persetujuan dengan 

proses integrasi tersebut," ungkap dia.Sebelumnya diberitakan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan, pemerintah menyetop pengiriman PMI ke Malaysia sampai negara itu memberi klarifikasi 

dan menghentikan perekrutan melalui SMO.Penggunaan SMO membuat pemerintah RI tidak 

mengetahui nama majikan dan besaran gaji yang diterima PRT."KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan 

kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga 

terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO 
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sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (15/7/2022).Sebagai 

informasi, ada beberapa poin penting yang telah disepakati dalam MoU tentang Penempatan dan 

Perlindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia. Selain penempatan, gaji bagi ART juga dipertegas secara 

nominal.Perwakilan RI di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah minimum PMI sebesar 1.500 

ringgit dan pendapatan minimum calon pemberi kerja 7.000 ringgit.Penetapan pendapatan minimum 

bagi calon pemberi kerja ini, untuk memastikan agar gaji PMI benar-benar terbayar.Selain itu, PMI juga 

akan memperoleh jaminan sosial ganda yakni BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Indonesia dan 

di Malaysia.PMI yang bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) dan family cook hanya akan bekerja di 

satu tempat atau rumah. Dalam satu rumah tersebut harus berisi 6 anggota keluarga.(Penulis : Fika Nurul 

Ulya | Editor : Dani Prabowo) 
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Title Airlangga: KUR Berdampak Positif Bagi Pertumbuhan UMKM Author Rany Sinaga 

Media Radarbogor.id Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.radarbogor.id/2022/07/23/airlangga-kur-berdampak-positif-bagi-

pertumbuhan-umkm 

Summary Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses 

pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga 

terdapat sebesar 14,13 juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses KUR, 

berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi. "Mengingat masih terdapat 

debitur KUR yang meminta relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, 

maka relaksasi kredit UMKM diusulkan untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," 

ungkap Menko Airlangga. 

 

 

 

RADAR BOGOR, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai 

critical engine dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga 

pada level terkecil.Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR).Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan 

murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun.Hingga kini, 

penyaluran KUR untuk Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya 

penyaluran KUR bulan Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% 

terhadap PDB menjadi sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam 

penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi 
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Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/07).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 

triliun.Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun 

dan diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat 

sebesar 14,13 juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke 

tingkat pembiayaan yang lebih tinggi.Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru 

dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 

2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72% dari total debitur baru 

pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan 

untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain membahas mengenai 

capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan 

anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024.Guna mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu 

pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk 

tahun 2024 sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan 

UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian 

Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
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Title KUR Juni Naik 41 persen, Airlangga Optimistis Target Penyaluran 

Rp373,17 Triliun Tercapai. 

Author _noname 

Media Tribun Sulbar Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://sulbar.tribunnews.com/2022/07/22/kur-juni-naik-41-persen-airlangga-optimistis-

target-penyaluran-rp37317-triliun-tercapai 

Summary Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41 persen (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, 

sehingga Pemerintah optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang 

diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. "KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga 

kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait 

Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko 

Perekonomian, Jumat (22/7/2022). Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan 

perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan 

menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,08 persen dan diproyeksikan akan meningkat signifikan 

dengan adanya penyaluran KUR bulan Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun. 

 

 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil.Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).Pada tahun 

2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun.Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 2,08 persen dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR 

bulan Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76 persen terhadap 
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PDB menjadi sebesar 2,08 persen terhadap PDB pada Triwulan I-2022."KUR juga berkontribusi dalam 

penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi 

Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/7/2022).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41 persen (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga 

Pemerintah optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar 

Rp373,17 triliun.Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar 

Rp507 triliun dan diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima 

Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 

juga terdapat sebesar 14,13 juta debitur atau 39 persen dari total debitur yang telah mengakses KUR, 

berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi.Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada 

jumlah debitur baru dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur 

setiap tahunnya sejak 2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72 

persen dari total debitur baru pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat 

debitur KUR yang meminta relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi 

kredit UMKM diusulkan untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain 

membahas mengenai capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran 

KUR dan kebutuhan anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024.Guna mengakselerasi 

perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30 persen dari total penyaluran 

kredit pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar 

Rp470 triliun dan untuk tahun 2024 sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh 

Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan 

Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi 

Makro dan Keuangan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah 

dan Aneka Kementerian Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan 

Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian. 
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Title Mempercepat Pemulihan UMKM dan Ekonomi Nasional, 

Pemerintah Tingkatkan Plafon KUR 

Author _noname 

Media Harian Rakyat Aceh Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://harianrakyataceh.com/2022/07/22/mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-

nasional-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur 

Summary Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang 

unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang 

ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah 

menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 

2024 sebesar Rp585 triliun. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, 

penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) 

dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah optimis dapat mencapai target 

penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. 

 

 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).Pada tahun 

2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR bulan 

Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% terhadap PDB menjadi 

sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga 
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kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan 

Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/07).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. 

Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan 

diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat 

sebesar 14,13 juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke 

tingkat pembiayaan yang lebih tinggi. Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru 

dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 

2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72% dari total debitur baru 

pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan 

untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain membahas mengenai 

capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan 

anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu 

pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk 

tahun 2024 sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan 

UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian 

Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
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Title Kebut Pemulihan UMKM Dan Ekonomi Nasional, Pemerintah 

Dongkrak Plafon KUR 

Author _noname 

Media Rmco.id Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/133503/kebut-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-

nasional-pemerintah-dongkrak-plafon-kur 

Summary Pada tahun 2022, pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku UMKM, dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp 373,17 

triliun. Berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi 

UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022, juga terdapat 14,13 juta debitur 

atau 39 persen dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke tingkat 

pembiayaan yang lebih tinggi. "Berhubung masih terdapat debitur KUR yang meminta 

relaksasi, karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, relaksasi kredit UMKM 

diusulkan diperpanjang hingga April 2024," beber Airlangga.  

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian nasional, dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil.Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama pemerintah, untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM. Salah satunya, melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).Pada tahun 

2022, pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM, dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp 373,17 triliun.Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp 93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB) sebesar 2,08 persen.Angka ini diproyeksikan meningkat signifikan, seiring penyaluran KUR 

pada Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2016, kontribusinya terhadap PDB hanya 0,76 persen. 

Namun, pada Triwulan I-2022, angkanya naik menjadi 2,08 persen," jelas Menko Perekonomian Airlangga 

Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 

2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (22/7).Airlangga menambahkan, KUR juga berkontribusi 

terhadap penyerapan tenaga kerja baru, yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga 

kerja.Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada Juni 2022 meningkat 

signifikan. Mencapai 41 persen (yoy) dibanding Juni tahun lalu.Sehingga, pemerintah optimis dapat 

mencapai target penyaluran KUR tahun 2022, yang diproyeksikan sebesar Rp 373,17 triliun. Total 

outstanding KUR sejak Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 telah mencapai Rp 507 triliun dan diberikan 

kepada 35,96 juta debitur.Berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan 

bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022, juga terdapat 14,13 juta debitur atau 39 

persen dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih 

tinggi.Peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru, dengan capaian terbesar pada skema KUR 

Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur.Setiap tahunnya, sejak 2017 dan pada tahun 2021, jumlah debitur 

meningkat signifikan hingga ke angka 2,8 juta. Atau 68,72 persen dari total debitur baru, pada seluruh 

jenis skema KUR tahun 2021."Berhubung masih terdapat debitur KUR yang meminta relaksasi, karena 

kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, relaksasi kredit UMKM diusulkan diperpanjang hingga April 

2024," beber Airlangga.Selain membahas mengenai capaian penyaluran, pemerintah juga membahas 
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soal rencana penyaluran KUR dan kebutuhan anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 

2024.Untuk mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan 

terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30 

persen dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, pemerintah mendongkrak target penyaluran 

KUR.Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 470 triliun, dan tahun 2024 Rp 585 triliun.Rapat koordinasi 

tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri 

Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinasi Bidang 

Perekonomian.Selain itu, juga ada Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian; 

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian; serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. *** 
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Title Kemnaker Raih 2 Penghargaan di Ajang BKN Award 2022 Author Zul Fasli 

Media Liputan.co.id Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://liputan.co.id/2022/07/kemnaker-raih-2-penghargaan-di-ajang-bkn-award-2022 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan berhasil mendapatkan dua kategori penghargaan pada ajang 

BKN Award 2022. "Alhamdulillah ini adalah sebuah penghargaan yang patut kita syukuri, 

karena memang ini wujud apresiasi dari apa yang selama ini selalu kita lakukan," kata Sekjen 

Kemnaker, Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (22/7/2022). 

Selain itu, Ia juga mengapresiasi jajaran pimpinan dan pegawai Kemnaker yang selalu 

memberikan dedikasi terbaik bagi nusa dan bangsa. Anwar menjelaskan, penghargaan 

kinerja yang berhasil diterima tak lepas dari upaya Kemnaker yang menerapkan sistem 

penilaian kompetensi, guna mendukung kinerja ASN Kemnaker itu sendiri. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan berhasil mendapatkan dua kategori penghargaan pada ajang BKN Award 

2022. Penghargaan pertama adalah peringkat ke-4 terbaik Penilaian Kinerja, dan kedua adalah peringkat 

4 terbaik Implementasi Manajemen ASN."Alhamdulillah ini adalah sebuah penghargaan yang patut kita 

syukuri, karena memang ini wujud apresiasi dari apa yang selama ini selalu kita lakukan," kata Sekjen 

Kemnaker, Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (22/7/2022).Anwar 

mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Kemnaker yakni Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

yang selalu memberikan arahan agar kementeriannya selalu bekerja dan berkinerja lebih baik. Selain itu, 

Ia juga mengapresiasi jajaran pimpinan dan pegawai Kemnaker yang selalu memberikan dedikasi terbaik 

bagi nusa dan bangsa."Mari penghargaan ini kita jadikan sebagai modal untuk berkarya lebih baik," 

katanya.Anwar menjelaskan, penghargaan kinerja yang berhasil diterima tak lepas dari upaya Kemnaker 

yang menerapkan sistem penilaian kompetensi, guna mendukung kinerja ASN Kemnaker itu sendiri. 

Penilain kompetensi tersebut mencakup penilaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan 

kompetensi sosio-kultural."Jadi dengan demikian, Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerapkan 

bagaimana kinerja seseorang itu diukur dari sisi kompetensinya. Begitu juga dengan pengisian jabatan 

pun kita mendasarkan pada kesesuaian kompetensi calon dengan persyaratan kompetensi dari sebuah 

jabatan," jelasnya.Sedangkan Implementasi Manajemen ASN diraih berkat keberhasilan Kemnaker 

menerapkan sistem manajemen dengan baik mulai dari sisi pengadaan ASN, penempatan, penilaian 
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kinerja, pengembangan pegawai, hingga mencapai purna tugas sebagai ASN Kemnaker."Memang saat ini 

belum menjadi yang terbaik, akan tetapi award atau penghargaan masuk dalam 5 besar kategori ini 

adalah sesuatu yang harus kita syukuri, sesuatu yang harus kita jadikan pelecut semangat untuk berkarya 

lebih baik bagi nusa dan bangsa, lewat Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya. 
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Title Airlangga: Pemerintah Tingkatkan Plafon KUR untuk Mempercepat 

Pemulihan UMKM dan Ekonomi Nasional 

Author _noname 

Media Manadopost.id Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://manadopost.jawapos.com/nasional/22/07/2022/airlangga-pemerintah-tingkatkan-

plafon-kur-untuk-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional 

Summary Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable 

dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan target 

penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM 

yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM 

yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah 

menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 

2024 sebesar Rp585 triliun.  

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).Pada tahun 

2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR bulan 

Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% terhadap PDB menjadi 

sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga 

kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan 

Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/07).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. 

Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan 

diberikan kepada 35,96 juta debitur.1491945 Adx_ManadoPost_InPage_MobileSelain itu, berdasarkan 

laporan yang diterima Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak 

tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat sebesar 14,13 juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah 

mengakses KUR, berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi. Disamping itu, peningkatan 

juga terjadi pada jumlah debitur baru dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 

1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta 

atau 68,72% dari total debitur baru pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat 

debitur KUR yang meminta relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi 
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kredit UMKM diusulkan untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain 

membahas mengenai capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran 

KUR dan kebutuhan anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi 

perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit 

pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 

triliun dan untuk tahun 2024 sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri 

Koperasi dan UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner 

Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan 

Keuangan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka 

Kementerian Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian.(*)MANADOPOST.ID- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan 

peran penting sebagai critical engine dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan 

ekonomi rakyat hingga pada level terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama 

Pemerintah untuk dapat memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan 

Kredit Usaha Rakyat (KUR).Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses 

pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar 

Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun 

dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan 

meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR bulan Juni 2022 sebesar Rp179,67 

triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang 

pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% terhadap PDB menjadi sebesar 2,08% terhadap PDB pada 

Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 

berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga 

Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 

2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (22/07).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, 

penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan 

Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang 

diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 

30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan 

laporan yang diterima Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak 

tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat sebesar 14,13 juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah 

mengakses KUR, berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi. Disamping itu, peningkatan 

juga terjadi pada jumlah debitur baru dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 

1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta 

atau 68,72% dari total debitur baru pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat 

debitur KUR yang meminta relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi 

kredit UMKM diusulkan untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain 

membahas mengenai capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran 

KUR dan kebutuhan anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi 

perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta 

membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit 

pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 

triliun dan untuk tahun 2024 sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri 

Koperasi dan UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner 
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Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan 

Keuangan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka 

Kementerian Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian. 
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Title Airlangga: Percepat Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Percepat 

KUR 

Author _noname 

Media Radar Gersik Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://radargresik.jawapos.com/politika/politik-pemerintahan/22/07/2022/airlangga-

percepat-pemulihan-ekonomi-pemerintah-percepat-kur 

Summary Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses 

pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR 

pada bulan Juni 2022 meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni 

tahun 2021, sehingga Pemerintah optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 

2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. Selain membahas mengenai capaian 

penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan 

kebutuhan anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. 

 

 

 

JAKARTA-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical 

engine dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada 

level terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR).Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan 

murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, 

penyaluran KUR untuk Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya 

penyaluran KUR bulan Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% 

terhadap PDB menjadi sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam 

penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi 
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Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/07).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. 

Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan 

diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat 

sebesar 14,13 juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke 

tingkat pembiayaan yang lebih tinggi. Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru 

dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 

2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72% dari total debitur baru 

pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan 

untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain membahas mengenai 

capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan 

anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu 

pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk 

tahun 2024 sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan 

UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian 

Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 

(dep1/dft/fsr)JAKARTA-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting 

sebagai critical engine dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat 

hingga pada level terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk 

dapat memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR).Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan 

murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, 

penyaluran KUR untuk Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya 

penyaluran KUR bulan Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% 

terhadap PDB menjadi sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam 

penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi 

Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/07).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. 

Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan 

diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat 

sebesar 14,13 juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke 
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tingkat pembiayaan yang lebih tinggi. Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru 

dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 

2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72% dari total debitur baru 

pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan 

untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain membahas mengenai 

capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan 

anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu 

pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk 

tahun 2024 sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan 

UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian 

Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
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Title Percepat Pemulihan UMKM & Ekonomi Nasional, Menko Airlangga: 

Pemerintah Tingkatkan Plafon KUR 

Author Tina San - 

Media Radar Papua Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://radarpapua.jawapos.com/ekonomi-bisnis/22/07/2022/percepat-pemulihan-umkm-

ekonomi-nasional-menko-airlangga-pemerintah-tingkatkan-plafon-kur 

Summary KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil 

menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR 

pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (22/07). "Mengingat 

masih terdapat debitur KUR yang meminta relaksasi karena kegiatan usahanya belum 

sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan untuk diperpanjang sampai 

dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.  

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).Pada tahun 

2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR bulan 

Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% terhadap PDB menjadi 

sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga 

kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan 

Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/07).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. 

Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan 

diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat 

sebesar 14,13 juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke 

tingkat pembiayaan yang lebih tinggi. Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru 

dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 

2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72% dari total debitur baru 

pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan 

untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain membahas mengenai 

capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan 
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anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu 

pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk 

tahun 2024 sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan 

UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian 

Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
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Title Mempercepat Pemulihan UMKM dan Ekonomi Nasional, Menko 
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Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/22/mempercepat-pemulihan-umkm-dan-

ekonomi-nasional-menko-airlangga-pemerintah-meningkatkan-plafon-kur 

Summary KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil 

menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR 

pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (22/7). "Mengingat 

masih terdapat debitur KUR yang meminta relaksasi karena kegiatan usahanya belum 

sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan untuk diperpanjang sampai 

dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

telah menorehkan peran penting sebagai critical engine dalam pemulihan perekonomian 

nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level terkecil. Urgensi peran 

UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan dukungan 

bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

 

 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil.Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).Pada tahun 

2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun.Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 2,08 persen dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR 

bulan Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76 % terhadap PDB 

menjadi sebesar 2,08 % terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan 

tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri 
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Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi 

Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/7).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 meningkat 

signifikan dan mencapai 41 % (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah optimis 

dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. Adapun 

total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan diberikan 

kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite Kebijakan 

Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat sebesar 14,13 

juta debitur atau 39 % dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke tingkat 

pembiayaan yang lebih tinggi.Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru dengan 

capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 2017 

dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72 % dari total debitur baru pada 

seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta relaksasi 

karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan untuk 

diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain membahas mengenai capaian 

penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan anggaran 

subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024.Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR 

bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit 

UMKM yang ditargetkan mencapai 30 % dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah 

menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 2024 

sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM, Menteri 

Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi 

Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian 

Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, 

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
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Title Peningkatan Plafon KUR untuk Mempercepat Pemulihan UMKM dan 

Ekonomi Nasional 

Author _noname 

Media Harian Jogja Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://news.harianjogja.com/read/2022/07/22/500/1106920/peningkatan-plafon-kur-

untuk-mempercepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional 

Summary Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable 

dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan target 

penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk 

dapat memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit 

Usaha Rakyat (KUR). Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses 

pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk Triwulan-I tahun 2022 telah 

mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 

2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR bulan 

Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun. 

 

 

 

Jakarta, 22 Juli 2022Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai 

critical engine dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga 

pada level terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR).Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan 

murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, 

penyaluran KUR untuk Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya 

penyaluran KUR bulan Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% 

terhadap PDB menjadi sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam 
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penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi 

Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/7/2022).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. 

Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan 

diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat 

sebesar 14,13 juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke 

tingkat pembiayaan yang lebih tinggi. Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru 

dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 

2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72% dari total debitur baru 

pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan 

untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain membahas mengenai 

capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan 

anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu 

pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk 

tahun 2024 sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan 

UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian 

Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
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Title KADIN Indonesia dan Kementerian PUPR Teken MoU Terkait 

Pengembangan Standar Kompetensi Kerja 

Author Andi Syafriadi 

Media Akurat.co Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Link http://akurat.co/kadin-indonesia-dan-kementerian-pupr-teken-mou-terkait-

pengembangan-standar-kompetensi-kerja 

Summary Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam pengembangan standar kompetensi 

kerja yang akan menjadi acuan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja 

di sektor konstruksi. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman 

dan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, 

dengan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat 

dan Infrastruktur.  

 

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam pengembangan standar kompetensi kerja yang akan 

menjadi acuan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja di sektor konstruksi. Kerja 

sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara 

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, dengan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia 

Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Infrastruktur.Sekretaris Direktur Jenderal Bina 

Konstruksi Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana berharap, dengan kerja sama ini, dunia usaha akan 

memberikan banyak masukan terhadap kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri. 

"Sehingga tenaga kerja konstruksi yang akan diberikan pelatihan dan uji kompetensi dengan 

menggunakan standar kompetensi tersebut akan dapat diserap dengan baik oleh dunia industri," kata 

Dewi di kantor KADIN Indonesia, Jakarta, Kamis (21/7/2022).Senada, Wakil Ketua Umum KADIN 

Indonesia Bidang Infrastruktur PUPR, Insannul Kamil memastikan selain dukungan penyusunan standar 

kompetensi, pihaknya juga akan berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan penyusunan 

standar kompetensi kerja konstruksi. KADIN Indonesia berharap, seluruh kebutuhan akan standar 

kompetensi kerja di sektor konstruksi dapat dipenuhi dengan segera."Menurut Ketua Komite Tetap 

Kelembagaan dan Sumber Daya Kontruksi, Desiderius Viby Indrayana, KADIN Indonesia akan menggalang 

dukungan dari dunia usaha di sektor konstruksi untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan 

tersebut,"KADIN Indonesia menganggap, standar kompetensi kerja merupakan pondasi dalam 

mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Karena, dengan pemenuhan standar kompetensi 

kerja, akan menjadi nilai tambah dan mempermudah bagi tenaga kerja memperoleh pekerjaan."Sehingga 

diharapkan dengan standar kompetensi kerja yang akan disusun nanti telah mampu mengakomodir 

kompetensi-kompetensi yang bersifat global," ujar Viby Indrayana.Ketua Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi (BNSP), Kunjung Masehat, yang menyaksikan MoU tersebut, memberikan apresiasi kepada KADIN 

Indonesia. Ia berharap, MoU ini ditindaklanjuti oleh sektor-sektor lainnya. "Sehingga seluruh kebutuhan 

standar kompetensi kerja di semua sektor dapat terpenuhi dan sesuai dengan kompetensi yang 

dibutuhkan oleh dunia industri," kata Kunjung Masehat. Sementara itu, Direktur Bina Standarisasi 

Kompetensi dan Program Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan Muchtar Aziz menilai, kerja sama ini 

merupakan momen penting yang telah dijalankan KADIN Indonesia dalam mengimplementasikan Kepres 
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68 Tahun 2022 yang belum lama ini ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo. "Hal ini menunjukkan 

KADIN Indonesia sangat responsif dan bergerak cepat untuk membantu Pemerintah dalam mewujudkan 

tenaga kerja Nasional yang handal, profesional dan kompeten," kata Muchtar Aziz. Ditempat yang sama 

Pakar Hukum Finsensius Mendrofa turut menyaksikan penandatanganan MoU tersebut."Ini tidak hanya 

sekadar serimonial saja, tahapan dalam menyepakati poin-poin MoU ini sudah memenuhi unsur-unsur 

syarat sahnya suatu perjanjian kerja sama dengan didasarkan pada iktikad baik kedua belah pihak," tegas 

Doktor Hukum Konstruksi dan KPBU ini. 
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Title Pemerintah Tingkatkan Plafon KUR untuk Percepat Pemulihan 

Ekonomi dan UMKM 

Author _noname 

Media Inews Portal Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.inews.id/finance/bisnis/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-percepat-

pemulihan-ekonomi-dan-umkm 

Summary Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable 

dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30 persen dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 2024 

sebesar Rp585 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), 

Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah fokus meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) untuk UMKM guna mempercepat pemulihan ekonomi. Urgensi peran UMKM tersebut 

menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan dukungan bagi UMKM, salah 

satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tahun 2022, Pemerintah 

telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. 

 

 

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, mengatakan 

pemerintah fokus meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM guna mempercepat 

pemulihan ekonomi.Menurut dia, UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine dalam 

pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil.Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).Pada tahun 

2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun.Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 2,08 persen dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR 

bulan Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76 persen terhadap 
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PDB menjadi sebesar 2,08 persen terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam 

penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap 

Menko Airlangga, dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I 

tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (22/7/2022).Berdasarkan pembahasan dalam rapat 

tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 meningkat signifikan dan mencapai 41 persen (yoy) 

dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah optimis dapat mencapai target penyaluran 

KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun.Adapun total outstanding KUR sejak bulan 

Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain 

itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari 

penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat sebesar 14,13 juta debitur atau 39 persen dari 

total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih 

tinggi.Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru dengan capaian terbesar pada 

skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 2017 dan pada tahun 2021 

meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72 persen dari total debitur baru pada seluruh jenis 

skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta relaksasi karena kegiatan 

usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan untuk diperpanjang sampai 

dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain membahas mengenai capaian penyaluran, 

Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan anggaran subsidi bunga 

KUR pada tahun 2023 dan 2024.Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku 

UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang 

ditargetkan mencapai 30 persen dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan 

target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 2024 sebesar Rp585 

triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM, Menteri 

Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi 

Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian 

Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, 

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
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Title Pemerintah Meningkatkan Plafon KUR Mempercepat 

Pemulihan UMKM 

Author Anwar Bahar 

Basalamah 

Media Radar Kediri Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://radarkediri.jawapos.com/nasional/22/07/2022/pemerintah-meningkatkan-plafon-

kur-mempercepat-pemulihan-umkm 

Summary Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable 

dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan target 

penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama pemerintah untuk 

dapat memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit 

Usaha Rakyat (KUR). Pada tahun 2022, pemerintah telah mengupayakan perluasan akses 

pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp 373,17 triliun. Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR 

pada bulan Juni 2022 meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni 

tahun 2021, sehingga Pemerintah optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 

2022 yang diproyeksikan sebesar Rp 373,17 triliun. 

 

 

 

 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama pemerintah untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).Pada tahun 

2022, pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp 373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp 93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR 

bulan Juni 2022 sebesar Rp 179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% terhadap PDB 

menjadi sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan 
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tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi 

Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/7).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 meningkat 

signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah optimis 

dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp 373,17 triliun. Adapun 

total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp 507 triliun dan diberikan 

kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite Kebijakan 

Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat sebesar 14,13 

juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke tingkat 

pembiayaan yang lebih tinggi. Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru dengan 

capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 2017 

dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72% dari total debitur baru pada 

seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta relaksasi 

karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan untuk 

diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain membahas mengenai capaian 

penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan anggaran 

subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR 

bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit 

UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah 

menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 2024 

sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM, Menteri 

Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi 

Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian 

Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, 

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. (*/baz) 
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Title Pemerintah Tingkatkan Plafon KUR Dalam Rangka Percepat 

Pemulihan UMKM dan Ekonomi Nasional 

Author _noname 

Media Tribun News Pekanbaru Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/07/22/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-dalam-

rangka-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional 

Summary Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 

triliun. Serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30 

persen dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan target 

penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk 

dapat memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit 

Usaha Rakyat (KUR). Selain membahas mengenai capaian penyaluran, Pemerintah turut 

membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan anggaran subsidi bunga KUR 

pada tahun 2023 dan 2024. 

 

 

 

- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil.Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).Pada tahun 

2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun.Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 2,08 persen.Dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR 

bulan Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76 persen terhadap 

PDB menjadi sebesar 2,08 persen terhadap PDB pada Triwulan I-2022,"ungkap Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan 

Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (22/7/2022)." 
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KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 

12,6 juta tenaga kerja," imbuhnya.Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada 

bulan Juni 2022 meningkat signifikan dan mencapai 41 persen (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 

2021.Sehingga, pemerintah optimistis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang 

diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun.Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 

30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan 

laporan yang diterima Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak 

tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat sebesar 14,13 juta debitur atau 39 persen dari total debitur yang 

telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi.Di samping itu, 

peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang 

melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 2017.Dan pada tahun 2021 meningkat signifikan 

mencapai 2,8 juta atau 68,72 persen dari total debitur baru pada seluruh jenis skema KUR tahun 

2021."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta relaksasi karena kegiatan usahanya belum 

sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan untuk diperpanjang sampai dengan April 

2024," ungkap Menko Airlangga.Selain membahas mengenai capaian penyaluran, Pemerintah turut 

membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 

2023 dan 2024.Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang 

unbankable dan terdampak pandemi.Serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30 persen dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan target 

penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 2024 sebesar Rp585 

triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM, Menteri 

Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi 

Gubernur Bank Indonesia.Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian 

Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian 

Perindustrian.Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
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Author Oleh&#58; Wahono 

Media Rrinews Denpasar Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 
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ketenagakerjaan-tahun-2022 

Summary Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta yang diwakili Sekda Badung Wayan Adi Arnawa 

menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan di Trans Resort 

Bali, Seminyak, Kerobokan Bali, Kamis (21/7/2022). Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan 

dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan Tata Kelola Data Ketenagakerjaan yang 

dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Rakornas yang dilaksanakan pada hari 

Rabu-Jumat, tanggal 20-22 Juli tahun 2022 ini mengambil tema "Satu Data Ketenagakerjaan 

Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional". Dalam sambutannya Sekda 

Adi Arnawa mengucapkan selamat datang sekaligus memberikan apresiasi atas 

penyelenggaraan Rakornas 2022 ini di Kabupaten Badung. 

 

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta yang diwakili Sekda Badung Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan di Trans Resort Bali, Seminyak, Kerobokan 

Bali, Kamis (21/7/2022).Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur 

penyelenggaraan Tata Kelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi 

Daerah. Rakornas yang dilaksanakan pada hari Rabu-Jumat, tanggal 20-22 Juli tahun 2022 ini mengambil 

tema "Satu Data Ketenagakerjaan Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional". Turut 

hadir Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah beserta jajaran, Perwakilan Disnaker, Diskominfo, Bappeda 

Provinsi dan Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia dan peserta Rakornas lainnya.Dalam sambutannya 

Sekda Adi Arnawa mengucapkan selamat datang sekaligus memberikan apresiasi atas penyelenggaraan 

Rakornas 2022 ini di Kabupaten Badung."Langkah yang dilakukan Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia ini adalah salah satu upaya dalam rangka membantu kami khususnya Pemerintah Kabupaten 

Badung dalam rangka pemulihan perekonomian di situasi Covid-19 yang pernah menjadi kontraksi 

pertumbuhan ekonomi. Dimana, menjadi pukulan keras bagi kami karena kehidupan masyarakat kami 

yang bersumber dari sektor pariwisata. Tentu pada kesempatan yang baik ini, langkah yang dilakukan 

oleh Kemenaker RI saya apresiasi dengan baik karena selama ini persoalan kita bersama bahwa sering 

sekali data yang kita miliki tidak terintegrasi dengan pemerintah pusat. Kegiatan ini bisa membangun 

kesejahteraan ketenagakerjaan dan mampu menjaga data terintegrasi, mampu dipertanggungjawabkan 

dan berkesinambungan itu menjadi harapan untuk memberi dampak positif terutama dalam rangka 

melakukan pendataan ketenagakerjaan di seluruh daerah di Indonesia ini," ucapnya. Pihaknya juga 

menyampaikan, dalam situasi Covid-19 ini khususnya kami di Badung, banyak terjadi PHK. Oleh karena 

itulah, diharapkan dengan kegiatan ini bisa melihat indikator terkait hal ini dengan baik."Mudah-

mudahan Covid-19 cepat berlalu sehingga Bali khususnya di Kabupaten Badung bisa melanjutkan 

program pembangunan dalam rangka memberikan kesejahteraan di lingkungan Kabupaten Badung ini." 

pungkasnya.Sementara Menteri Ketenagakerjaan RI, Hj. Ida Fauziyah mengatakan, sebagai upaya 

mereformasi tata kelola data pemerintah untuk dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, 

terpadu, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dibagi-pakaikan kembali.Di bidang ketenagakerjaan 



 

418 

 

sendiri, Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah menindaklanjuti peraturan Presiden dengan 

menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.15 Tahun 2020 tentang Satu Data 

Ketenagakerjaan."Kebijakan ini merupakan suatu bentuk inisiasi yang lebih awal dilakukan terkait tindak 

lanjut Satu Data Indonesia di kalangan Kementerian/Lembaga. Akan tetapi, sampai saat ini seringkali 

masih kita temukan data yang disajikan baik nasional maupun daerah, terdiri dari banyak versi dari 

berbagai sumber yang kadang diragukan keakuratan dan kevalidannya. Tentunya hal ini menjadi 

tantangan yang harus dijawab dan diselesaikan secepatnya oleh seluruh Instansi Pemerintah baik di Pusat 

maupun Daerah. Saya menyambut baik diselenggarakannya Rakernas Satu Data Ketenagakerjaan ini. 

Rakornas ini dapat menjadi media untuk memperkuat kerjasama, kolaborasi, dan sinergi Kementerian 

Ketenagakerjaan dengan OPD yang membidangi Ketenagakerjaan," ujarnya. 
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Title Pemerintah Tingkatkan Plafon KUR untuk Mempercepat 

Pemulihan UMKM dan Ekonomi Nasional 

Author _noname 

Media Detik Sultra Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://detiksultra.com/nasional/pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-untuk-mempercepat-

pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional 

Summary Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable 

dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan target 

penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk 

dapat memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit 

Usaha Rakyat (KUR). Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses 

pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun.  

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).Pada tahun 

2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR bulan 

Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% terhadap PDB menjadi 

sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga 

kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan 

Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/07).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. 

Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan 

diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat 

sebesar 14,13 juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke 

tingkat pembiayaan yang lebih tinggi. Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru 

dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 

2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72% dari total debitur baru 

pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan 
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untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain membahas mengenai 

capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan 

anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu 

pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk 

tahun 2024 sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan 

UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian 

Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
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Title Dana KUR Sudah Tersalurkan Rp93,34 T hingga Triwulan I-2022 Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.idxchannel.com/economics/dana-kur-sudah-tersalurkan-rp9334-t-hingga-

triwulan-i-2022 

Summary Pemerintah mencatat penyaluran pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah 

mencapai Rp93,34 triliun hingga triwulan I-2022. "Penyaluran KUR memberikan dampak 

positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi 

sebesar 0,76% terhadap PDB menjadi sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-2022. Hal 

ini sebagai bentuk dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai 

critical engine dalam pemulihan perekonomian nasional. Pada 2022, Pemerintah telah 

mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM 

dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. 

 

 

 

Pemerintah mencatat penyaluran pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah mencapai 

Rp93,34 triliun hingga triwulan I-2022. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) sebagai critical engine dalam pemulihan perekonomian nasional.Pada 2022, 

Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR bulan 

Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% terhadap PDB menjadi 

sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga 

kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan 

Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/7/2022).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. 
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Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan 

diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat 

sebesar 14,13 juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke 

tingkat pembiayaan yang lebih tinggi.Di samping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru 

dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 

2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72% dari total debitur baru 

pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan 

untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Airlangga.Selain membahas mengenai capaian 

penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan anggaran 

subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR 

bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit 

UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah 

menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 2024 

sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM, Menteri 

Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi 

Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian 

Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, 

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
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Title Percepat Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Tingkatkan 

Plafon KUR Rp470 triliun di 2023 

Author Fajar Widhiyanto 

Media Investor Daily Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://investor.id/business/300543/percepat-pemulihan-ekonomi-pemerintah-tingkatkan-

plafon-kur-rp470-triliun-di-2023 

Summary Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable 

dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan target 

penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan 

Juni 2022 meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, 

sehingga Pemerintah optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang 

diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun.  

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).Pada tahun 

2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR bulan 

Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% terhadap PDB menjadi 

sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga 

kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan 

Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/07).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. 

Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan 

diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat 

sebesar 14,13 juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke 

tingkat pembiayaan yang lebih tinggi. Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru 

dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 

2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72% dari total debitur baru 

pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan 

untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain membahas mengenai 
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capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan 

anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu 

pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk 

tahun 2024 sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan 

UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian 

Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
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Title Percepat Pemulihan UMKM dan Ekonomi Nasional, Pemerintah 

Tingkatkan Plafon KUR Rp470 triliun di 2023 

Author _noname 

Media Investor Daily Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://investor.id/business/300543/percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional-

pemerintah-tingkatkan-plafon-kur-rp470-triliun-di-2023 

Summary Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable 

dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan target 

penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 2024 sebesar 

Rp585 triliun. Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses 

pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR 

sebesar Rp373,17 triliun.  

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine 

dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan 

dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).Pada tahun 

2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku 

UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk 

Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR bulan 

Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% terhadap PDB menjadi 

sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga 

kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan 

Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 

(22/07).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah 

optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. 

Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan 

diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat 

sebesar 14,13 juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke 

tingkat pembiayaan yang lebih tinggi. Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru 

dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 

2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72% dari total debitur baru 

pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta 

relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan 

untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain membahas mengenai 

capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan 
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anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi perluasan akses 

pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu 

pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 

2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk 

tahun 2024 sebesar Rp585 triliun.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan 

UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan 

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian 

Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
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Title Plafon KUR Ditingkatkan, Demi Percepat Pemulihan UMKM dan 

Ekonomi Nasional 

Author mds 

Media Nusabali Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.nusabali.com/berita/121678/plafon-kur-ditingkatkan-demi-percepat-

pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional 

Summary Pada tahun 20 Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah 

dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp 373,17 triliun. 

Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable 

dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan 

mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan target 

penyaluran KUR untuk tahun 20sebesar Rp 470 triliun dan untuk tahun 2024 sebesar Rp 585 

triliun.  

 

JAKARTA, Nusabali. com - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting 

sebagai critical engine dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat 

hingga pada level terkecil.Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk 

dapat memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR).Pada tahun 20 Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan 

murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp 373,17 triliun. Hingga kini, 

penyaluran KUR untuk Triwulan-I tahun 20telah mencapai Rp 93,34 triliun dengan kontribusi terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,08% dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya 

penyaluran KUR bulan Juni 20sebesar Rp 179,67 triliun."Penyaluran KUR memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% 

terhadap PDB menjadi sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-20 KUR juga berkontribusi dalam 

penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi 

Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 20di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 

(7/20.Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 20meningkat 

signifikan dan mencapai 41% (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah optimis 

dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 20yang diproyeksikan sebesar Rp 373,17 triliun. Adapun 

total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 20sebesar Rp 507 triliun dan diberikan 

kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite Kebijakan 

Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 20juga terdapat sebesar 14,13 juta 

debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan 

yang lebih tinggi.Di samping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru dengan capaian 

terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 2017 dan pada 

tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72% dari total debitur baru pada seluruh jenis 

skema KUR tahun 2021."Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta relaksasi karena kegiatan 

usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan untuk diperpanjang sampai 

dengan April 2024," ungkap Menko Airlangga.Selain membahas mengenai capaian penyaluran, 

Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan anggaran subsidi bunga 
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KUR pada tahun 20dan 2024. Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM 

yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang 

ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan target 

penyaluran KUR untuk tahun 20sebesar Rp 470 triliun dan untuk tahun 2024 sebesar Rp 585 triliun.Rapat 

koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil 

Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, 

Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, 

Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim 

Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
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Title Menko Airlangga: Pemerintah Tingkatkan Plafon KUR guna Percepat 

Pemulihan UMKM dan Ekonomi Nasional 

Author _noname 

Media Tribun News Medan Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Link http://medan.tribunnews.com/2022/07/22/menko-airlangga-pemerintah-tingkatkan-

plafon-kur-guna-percepat-pemulihan-umkm-dan-ekonomi-nasional 

Summary Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai dalam 

pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level 

terkecil. Urgensi peran tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat 

memberikan dukungan bagi, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang 

mudah dan murah bagi pelaku dengan menetapkan plafon sebesar Rp373,17 triliun. 

Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran pada bulan Juni 2022 

meningkat signifikan dan mencapai 41 persen (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, 

sehingga Pemerintah optimis dapat mencapai target penyaluran tahun 2022 yang 

diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. 

 

 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai dalam pemulihan 

perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level terkecil. Urgensi peran 

tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan dukungan bagi , salah satunya 

melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan 

perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku dengan menetapkan plafon sebesar 

Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran untuk Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun 

dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,08 persen dan diproyeksikan akan 

meningkat signifikan dengan adanya penyaluran bulan Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun."Penyaluran 

memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 

berkontribusi sebesar 0,76 persen terhadap PDB menjadi sebesar 2,08 persen terhadap PDB pada 

Triwulan I-2022. juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil 

menyerap 12,6 juta tenaga kerja," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Rapat 

Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko 
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Perekonomian, Jumat (22/07).Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran pada bulan 

Juni 2022 meningkat signifikan dan mencapai 41 persen (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, 

sehingga Pemerintah optimis dapat mencapai target penyaluran tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar 

Rp373,17 triliun. Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar 

Rp507 triliun dan diberikan kepada 35,96 juta debitur.Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima 

Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi dari penyalur , sejak tahun 2015 hingga 2022 juga 

terdapat sebesar 14,13 juta debitur atau 39 persen dari total debitur yang telah mengakses , berhasil naik 

kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi. Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah 

debitur baru dengan capaian terbesar pada skema Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap 

tahunnya sejak 2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72 persen dari 

total debitur baru pada seluruh jenis skema tahun 2021."Mengingat masih terdapat debitur yang 

meminta relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit diusulkan 

untuk diperpanjang sampai dengan April 2024," ungkap .Selain membahas mengenai capaian 

penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran dan kebutuhan anggaran 

subsidi bunga pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan bagi pelaku 

yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit yang ditargetkan 

mencapai 30 persen dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan target 

penyaluran untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 2024 sebesar Rp585 triliun.Rapat 

koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil 

Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, 

Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, 

Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Tim 

Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
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