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Table Of Contents : 27 December 2022 - 28 December 2022 
 

No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 28 

December 

2022 

Rumah untuk 

Pekerja 

3 Neutral Bisnis 

Indonesia 

HYPERLINK 

"mailto:anggara.pernando@bisnis.co.id" 

anggara.pernando@bisnis.co.id. Rumah untuk 

Pekerja. Rumah untuk Pekerja. Menunggu 10 

tahun tentu sebuah pencapaian, tetapi tak 

melulu bisa jadi patokan untuk memiliki rumah 

pertama. Apalagi, di luar sana banyak cerita 

dari para pekerja yang membutuhkan waktu 

lebih lama untuk bisa punya rumah yang 

mudah diakses dari tempat kerja. 

2. 28 

December 

2022 

Dorong untuk 

Meningkatkan 

Cakupan 

Perlindungan 

Ketenagakerjaan 

6 Positive Duta 

Masyarakat 

SURABAYA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) 

Jawa Timur dan BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek) terns berupaya untuk 

memperluas cakupan perlindungan 

ketenagakerjaan di Jawa Timur. Terbitnya 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun2021 tentang 

Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan merupakan bentuk komitmen 

hadirnya negara untuk perlindungan jaminan 

sosial ketenagakerjaan, kami sangat 

mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur mendukung inpres tersebut 

dengan menerbitkan Peraturan Gubernur 

Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 

Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur. 

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah (tengah) 

menyerahkan piagam penghargaan Paritrana 

Award 2022 didampingi Deputy Direktur BPJS 

Ketenagakerjaan Jawa Timur, Deny Yusyulian, 

Selasa (27/12/2022). Gubernur Jawa Timur, 

Khofifah Indar Parawansa yang hadir dalam 

pemberian penghargaan ini mengatakan 

penghargaan ini untuk meningkatkan universal 

coverage untukbidang ketenagakerjaan. 

3. 28 

December 

2022 

2.000 Warga 

Subang 

Berpeluang 

Kerja ke Arab 

1 Positive Pasundan 

Ekspres 

2.000 Warga Subang Berpeluang Kerja ke Arab 

Saudi Tahun Depan. SUBANG-Kabar gembira 

bagi warga Subang yang akan bekerja ke Arab 

Saudi. Pasalnya, Arab Saudi sudah membuka 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/BISNIS_INDONESIA1/Rumah%20untuk%20Pekerja=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/BISNIS_INDONESIA1/Rumah%20untuk%20Pekerja=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/DUTA_MASYARAKAT1/Dorong%20untuk%20Meningkatkan%20Cakupan%20Perlindungan%20Ketenagakerjaan%20=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/DUTA_MASYARAKAT1/Dorong%20untuk%20Meningkatkan%20Cakupan%20Perlindungan%20Ketenagakerjaan%20=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/DUTA_MASYARAKAT1/Dorong%20untuk%20Meningkatkan%20Cakupan%20Perlindungan%20Ketenagakerjaan%20=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/DUTA_MASYARAKAT1/Dorong%20untuk%20Meningkatkan%20Cakupan%20Perlindungan%20Ketenagakerjaan%20=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/DUTA_MASYARAKAT1/Dorong%20untuk%20Meningkatkan%20Cakupan%20Perlindungan%20Ketenagakerjaan%20=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/PASUNDAN_EKSPRES1/2.000%20Warga%20Subang%20Berpeluang%20Kerja%20ke%20Arab%20Saudi%20Tahun%20Depan=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/PASUNDAN_EKSPRES1/2.000%20Warga%20Subang%20Berpeluang%20Kerja%20ke%20Arab%20Saudi%20Tahun%20Depan=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/PASUNDAN_EKSPRES1/2.000%20Warga%20Subang%20Berpeluang%20Kerja%20ke%20Arab%20Saudi%20Tahun%20Depan=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/PASUNDAN_EKSPRES1/2.000%20Warga%20Subang%20Berpeluang%20Kerja%20ke%20Arab%20Saudi%20Tahun%20Depan=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/PASUNDAN_EKSPRES1/2.000%20Warga%20Subang%20Berpeluang%20Kerja%20ke%20Arab%20Saudi%20Tahun%20Depan=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/PASUNDAN_EKSPRES1/2.000%20Warga%20Subang%20Berpeluang%20Kerja%20ke%20Arab%20Saudi%20Tahun%20Depan=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/PASUNDAN_EKSPRES1/2.000%20Warga%20Subang%20Berpeluang%20Kerja%20ke%20Arab%20Saudi%20Tahun%20Depan=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/PASUNDAN_EKSPRES1/2.000%20Warga%20Subang%20Berpeluang%20Kerja%20ke%20Arab%20Saudi%20Tahun%20Depan=2=1=1.jpg
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Saudi Tahun 

Depan 

kembali kesempatan bagi warga Indonesia 

untuk bekerja di sana. Subang mendapatkan 

kuota sebanyak 2.000 orang untuk 

penempatan ke Arab Saudi pada tahun 2023 

mendatang. 

4. 28 

December 

2022 

Peningkatan 

Manfaat JHT 

7 Positive Media 

Indonesia 

Peningkatan Manfaat JHT. Peningkatan 

Manfaat JHT. Salah satu UU yang direvisi ialah 

UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN), khususnya program 

jaminan hari tua (JHT) dan program jaminan 

pensiun (JP). Bab XII UU P2SK memuat tentang 

Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua (JHT), 

dan Program Pensiun yang ter-&apos diri atas 

68 Pasal. 

5. 28 

December 

2022 

Pemkot Batu 

Buktikan 

Mampu 

Lindungi Tenaga 

Kerja di 

Wilayahnya 

2 Positive Harian 

Bhirawa 

Sebelumnya, dalam upaya menyejahterakan 

tenaga keija, Pemkot Batu berupaya 

merealisasikan UMK Kola Batu 2023. Pemkot 

Batu saat menerima penghargaan Paritrana 

Award 2022 yang diberikan Kemenko PMK di 

Shangri-la Hotel. Kota Batu, Bhirawa. Menutup 

akhir tahun 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) 

Batu kembali menambah prestasi dalam 

pembangunan dan upaya mensejahterakan 

masyarakat. 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/PASUNDAN_EKSPRES1/2.000%20Warga%20Subang%20Berpeluang%20Kerja%20ke%20Arab%20Saudi%20Tahun%20Depan=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/PASUNDAN_EKSPRES1/2.000%20Warga%20Subang%20Berpeluang%20Kerja%20ke%20Arab%20Saudi%20Tahun%20Depan=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/PASUNDAN_EKSPRES1/2.000%20Warga%20Subang%20Berpeluang%20Kerja%20ke%20Arab%20Saudi%20Tahun%20Depan=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/PASUNDAN_EKSPRES1/2.000%20Warga%20Subang%20Berpeluang%20Kerja%20ke%20Arab%20Saudi%20Tahun%20Depan=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/MEDIA_INDONESIA1/Peningkatan%20Manfaat%20JHT=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/MEDIA_INDONESIA1/Peningkatan%20Manfaat%20JHT=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/HARIAN_BHIRAWA1/Pemkot%20Batu%20Buktikan%20Mampu%20Lindungi%20Tenaga%20Kerja%20di%20Wilayahnya%20=1=2=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/HARIAN_BHIRAWA1/Pemkot%20Batu%20Buktikan%20Mampu%20Lindungi%20Tenaga%20Kerja%20di%20Wilayahnya%20=1=2=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/HARIAN_BHIRAWA1/Pemkot%20Batu%20Buktikan%20Mampu%20Lindungi%20Tenaga%20Kerja%20di%20Wilayahnya%20=1=2=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/HARIAN_BHIRAWA1/Pemkot%20Batu%20Buktikan%20Mampu%20Lindungi%20Tenaga%20Kerja%20di%20Wilayahnya%20=1=2=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/HARIAN_BHIRAWA1/Pemkot%20Batu%20Buktikan%20Mampu%20Lindungi%20Tenaga%20Kerja%20di%20Wilayahnya%20=1=2=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/HARIAN_BHIRAWA1/Pemkot%20Batu%20Buktikan%20Mampu%20Lindungi%20Tenaga%20Kerja%20di%20Wilayahnya%20=1=2=3.jpg
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Title Dorong untuk Meningkatkan Cakupan Perlindungan Ketenagakerjaan 

Media Duta Masyarakat Reporter  

Date 28 December 2022 Tone Positive 

Page 6 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

28/DUTA_MASYARAKAT1/Dorong%20untuk%20Meningkatkan%20Cakupan%20Perlindungan%2

0Ketenagakerjaan%20=1=6=1.jpg 

Summ

ary 

SURABAYA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) 

terns berupaya untuk memperluas cakupan perlindungan ketenagakerjaan di Jawa Timur. 

Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan merupakan bentuk komitmen hadirnya negara untuk perlindungan 

jaminan sosial ketenagakerjaan, kami sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur mendukung inpres tersebut dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 

2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur. GUBERNUR Jawa Timur Khofifah (tengah) 

menyerahkan piagam penghargaan Paritrana Award 2022 didampingi Deputy Direktur BPJS 

Ketenagakerjaan Jawa Timur, Deny Yusyulian, Selasa (27/12/2022). Gubernur Jawa Timur, 

Khofifah Indar Parawansa yang hadir dalam pemberian penghargaan ini mengatakan 

penghargaan ini untuk meningkatkan universal coverage untukbidang ketenagakerjaan. 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/DUTA_MASYARAKAT1/Dorong%20untuk%20Meningkatkan%20Cakupan%20Perlindungan%20Ketenagakerjaan%20=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/DUTA_MASYARAKAT1/Dorong%20untuk%20Meningkatkan%20Cakupan%20Perlindungan%20Ketenagakerjaan%20=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/DUTA_MASYARAKAT1/Dorong%20untuk%20Meningkatkan%20Cakupan%20Perlindungan%20Ketenagakerjaan%20=1=6=1.jpg
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Title 2.000 Warga Subang Berpeluang Kerja ke Arab Saudi Tahun Depan 

Media Pasundan Ekspres Reporter  

Date 28 December 2022 Tone Positive 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

28/PASUNDAN_EKSPRES1/2.000%20Warga%20Subang%20Berpeluang%20Kerja%20ke%20Arab

%20Saudi%20Tahun%20Depan=1=1=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

28/PASUNDAN_EKSPRES1/2.000%20Warga%20Subang%20Berpeluang%20Kerja%20ke%20Arab

%20Saudi%20Tahun%20Depan=2=1=1.jpg 

Summ

ary 

2.000 Warga Subang Berpeluang Kerja ke Arab Saudi Tahun Depan. SUBANG-Kabar gembira bagi 

warga Subang yang akan bekerja ke Arab Saudi. Pasalnya, Arab Saudi sudah membuka kembali 

kesempatan bagi warga Indonesia untuk bekerja di sana. Subang mendapatkan kuota sebanyak 

2.000 orang untuk penempatan ke Arab Saudi pada tahun 2023 mendatang. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/PASUNDAN_EKSPRES1/2.000%20Warga%20Subang%20Berpeluang%20Kerja%20ke%20Arab%20Saudi%20Tahun%20Depan=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/PASUNDAN_EKSPRES1/2.000%20Warga%20Subang%20Berpeluang%20Kerja%20ke%20Arab%20Saudi%20Tahun%20Depan=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/PASUNDAN_EKSPRES1/2.000%20Warga%20Subang%20Berpeluang%20Kerja%20ke%20Arab%20Saudi%20Tahun%20Depan=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/PASUNDAN_EKSPRES1/2.000%20Warga%20Subang%20Berpeluang%20Kerja%20ke%20Arab%20Saudi%20Tahun%20Depan=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/PASUNDAN_EKSPRES1/2.000%20Warga%20Subang%20Berpeluang%20Kerja%20ke%20Arab%20Saudi%20Tahun%20Depan=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/PASUNDAN_EKSPRES1/2.000%20Warga%20Subang%20Berpeluang%20Kerja%20ke%20Arab%20Saudi%20Tahun%20Depan=2=1=1.jpg
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Title Rumah untuk Pekerja 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 28 December 2022 Tone Neutral 

Page 3 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

28/BISNIS_INDONESIA1/Rumah%20untuk%20Pekerja=1=3=1.jpg 

Summary HYPERLINK "mailto:anggara.pernando@bisnis.co.id" anggara.pernando@bisnis.co.id. Rumah 

untuk Pekerja. Rumah untuk Pekerja. Menunggu 10 tahun tentu sebuah pencapaian, tetapi tak 

melulu bisa jadi patokan untuk memiliki rumah pertama. Apalagi, di luar sana banyak cerita 

dari para pekerja yang membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa punya rumah yang mudah 

diakses dari tempat kerja. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/BISNIS_INDONESIA1/Rumah%20untuk%20Pekerja=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/BISNIS_INDONESIA1/Rumah%20untuk%20Pekerja=1=3=1.jpg
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Title Peningkatan Manfaat JHT 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 28 December 2022 Tone Positive 

Page 7 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

28/MEDIA_INDONESIA1/Peningkatan%20Manfaat%20JHT=1=7=1.jpg 

Summary Peningkatan Manfaat JHT. Peningkatan Manfaat JHT. Salah satu UU yang direvisi ialah UU No 

40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), khususnya program jaminan hari 

tua (JHT) dan program jaminan pensiun (JP). Bab XII UU P2SK memuat tentang Dana Pensiun, 

Program Jaminan Hari Tua (JHT), dan Program Pensiun yang ter-&apos diri atas 68 Pasal. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/MEDIA_INDONESIA1/Peningkatan%20Manfaat%20JHT=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/MEDIA_INDONESIA1/Peningkatan%20Manfaat%20JHT=1=7=1.jpg


 

9 

 

Title Pemkot Batu Buktikan Mampu Lindungi Tenaga Kerja di Wilayahnya 

Media Harian Bhirawa Reporter  

Date 28 December 2022 Tone Positive 

Page 2 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-

28/HARIAN_BHIRAWA1/Pemkot%20Batu%20Buktikan%20Mampu%20Lindungi%20Tenaga%20K

erja%20di%20Wilayahnya%20=1=2=3.jpg 

Summ

ary 

Sebelumnya, dalam upaya menyejahterakan tenaga keija, Pemkot Batu berupaya merealisasikan 

UMK Kola Batu 2023. Pemkot Batu saat menerima penghargaan Paritrana Award 2022 yang 

diberikan Kemenko PMK di Shangri-la Hotel. Kota Batu, Bhirawa. Menutup akhir tahun 2022, 

Pemerintah Kota (Pemkot) Batu kembali menambah prestasi dalam pembangunan dan upaya 

mensejahterakan masyarakat. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/HARIAN_BHIRAWA1/Pemkot%20Batu%20Buktikan%20Mampu%20Lindungi%20Tenaga%20Kerja%20di%20Wilayahnya%20=1=2=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/HARIAN_BHIRAWA1/Pemkot%20Batu%20Buktikan%20Mampu%20Lindungi%20Tenaga%20Kerja%20di%20Wilayahnya%20=1=2=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-28/HARIAN_BHIRAWA1/Pemkot%20Batu%20Buktikan%20Mampu%20Lindungi%20Tenaga%20Kerja%20di%20Wilayahnya%20=1=2=3.jpg
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Table Of Contents : 27 December 2022 - 28 December 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 27 

December 

2022 

Cek Nama Penerima 

BSU Desember 2022 

Online, Masa 

Pencairan Habis Hari 

Ini! 

Neutral Pikiran Rakyat Depok Pasalnya, batas akhir pencairan 

jatuh pada hari ini, 27 

Desember 2022. Masyarakat 

khususnya pekerja bisa segera 

cek nama penerima BSU 

Desember 2022. Para pekerja 

pun bisa cek nama penerima 

BSU Desember 2022 secara 

online melalui link 

bsu.kemnaker.go.id. Artikel ini 

akan menyuguhkan tata cara 

cek nama penerima BSU 

Desember 2022 secara online, 

khusus bagi yang merasa belum 

paham. Lalu, mengapa pekerja 

harus segera cek nama 

penerima BSU Desember 2022? 

2. 27 

December 

2022 

Menaker Ida Fauziah 

Serahkan Santunan 

BPJS Ketenagakerjaan 

bagi Pekerja di 

Lingkungan Kemnaker 

Positive Sindo News Sementra itu Anggoro Eko 

Cahyo mengatakan bahwa 

hingga saat ini BPJS 

Ketenagakerjaan telah 

membayarkan 3,5 juta klaim 

dengan total nominal mencapai 

Rp45,2 triliun. Pihaknya juga 

menjelaskan bahwa saat ini 

BPJS Ketenagakerjaan tengah 

meningkatkan beragam fitur 

yang ada di aplikasi Jamsostek 

Mobile (JMO), salah satunya 

untuk memudahkan peserta 

mendapatkan Manfaat Layanan 

Tambahan (MLT) perumahan 

pekerja. Oleh karena itu kami 

mengimbau kepada seluruh 

pemberi kerja untuk 

memastikan seluruh pekerjanya 

terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan agar mereka 

dapat bekerja tanpa rasa 

cemas, sesuai dengan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096020132/cek-nama-penerima-bsu-desember-2022-online-masa-pencairan-habis-hari-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096020132/cek-nama-penerima-bsu-desember-2022-online-masa-pencairan-habis-hari-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096020132/cek-nama-penerima-bsu-desember-2022-online-masa-pencairan-habis-hari-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096020132/cek-nama-penerima-bsu-desember-2022-online-masa-pencairan-habis-hari-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096020132/cek-nama-penerima-bsu-desember-2022-online-masa-pencairan-habis-hari-ini
http://ekbis.sindonews.com/read/980185/77/menaker-ida-fauziah-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker-1672107139
http://ekbis.sindonews.com/read/980185/77/menaker-ida-fauziah-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker-1672107139
http://ekbis.sindonews.com/read/980185/77/menaker-ida-fauziah-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker-1672107139
http://ekbis.sindonews.com/read/980185/77/menaker-ida-fauziah-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker-1672107139
http://ekbis.sindonews.com/read/980185/77/menaker-ida-fauziah-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker-1672107139
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kampanye yang terus kami 

sosialisasikan yaitu Kerja Keras 

Bebas Cemas," tutur Anggoro. 

Masa pensiun para pekerja juga 

akan sejahtera dengan adanya 

manfaat JHT yang selalu 

memberikan imbal hasil di atas 

rata-rata bunga deposito bank 

pemerintah, ditambah manfaat 

JP yang dapat diterima setiap 

bulan maupun lumpsum. 

3. 27 

December 

2022 

Menaker Ida Fauziah 

Serahkan Santunan 

BPJS Ketenagakerjaan 

Bagi Pekerja di 

Lingkungan Kemnaker 

Positive Tribun News Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 

Fauziyah bersama Direktur 

Utama BPJS Ketenagakerjaan 

Anggoro Eko Cahyo dan 

Direktur Pelayanan Roswita 

Nilakurnia menyerahkan 

santunan manfaat program 

jaminan sosial kepada empat 

orang ahli waris pekerja di 

lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan. Pihaknya juga 

menegaskan bahwa ini 

merupakan salah satu bentuk 

tanggung jawab Kementerian 

Ketenagakerjaan sebagai 

pemberi kerja dengan 

mewajibkan seluruh pekerjanya 

terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan sehingga 

terlindungi dari segala risiko 

kecelakaan kerja, kematian, 

serta memiliki hari tua yang 

sejahtera. Senada dengan 

pernyataan tersebut, Roswita 

Nilakurnia menjelaskan bahwa 

BPJS Ketenagakerjaan hadir 

untuk memberikan pelayanan 

terbaik agar peserta dan 

keluarga bisa mendapatkan 

haknya berupa manfaat dengan 

maksimal sehingga terbebas 

dari rasa cemas pasca 

ditinggalkan tulang punggung 

keluarga. "Atas nama keluarga 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/27/menaker-ida-fauziah-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/27/menaker-ida-fauziah-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/27/menaker-ida-fauziah-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/27/menaker-ida-fauziah-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/27/menaker-ida-fauziah-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker
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besar BPJS Ketenagakerjaan 

kami juga turut mengucapkan 

bela sungkawa. 

4. 27 

December 

2022 

Menteri 

Ketenagakerjaan 

Serahkan Santunan 

Manfaat Program 

Jaminan Sosial bagi 

Pekerja di Lingkungan 

Kemnaker : Okezone 

News 

Positive Sejenak.online Seperti yang diketahui BPJS 

Ketenagakerjaan merupakan 

badan yang secara resmi 

ditunjuk oleh pemerintah untuk 

melindungi para pekerja 

melalui 5 program 

perlindungan yang terdiri dari 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Kematian (JKM), 

Jaminan Hari Tua (JHT), 

Jaminan Pensiun (JP) serta yang 

terbaru Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP). JAKARTA- 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 

Fauziyah bersama Direktur 

Utama BPJS Ketenagakerjaan 

Anggoro Eko Cahyo dan 

Direktur Pelayanan Roswita 

Nilakurnia menyerahkan 

santunan manfaat program 

jaminan sosial kepada empat 

orang ahli waris pekerja di 

lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan. Roswita turut 

mengapresiasi komitmen 

Kementerian Ketenagakerjaan 

yang sekaligus menjadi contoh 

bagi kementerian lain agar 

segera mendaftarkan seluruh 

pekerja honorernya menjadi 

peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

Pihaknya juga menjelaskan 

bahwa saat ini BPJS 

Ketenagakerjaan tengah 

meningkatkan beragam fitur 

yang ada di aplikasi Jamsostek 

Mobile (JMO), salah satunya 

untuk memudahkan peserta 

mendapatkan Manfaat Layanan 

Tambahan (MLT) perumahan 

pekerja. 

http://sejenak.online/berita/hot/menteri-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-manfaat-program-jaminan-sosial-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker-okezone-news
http://sejenak.online/berita/hot/menteri-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-manfaat-program-jaminan-sosial-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker-okezone-news
http://sejenak.online/berita/hot/menteri-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-manfaat-program-jaminan-sosial-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker-okezone-news
http://sejenak.online/berita/hot/menteri-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-manfaat-program-jaminan-sosial-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker-okezone-news
http://sejenak.online/berita/hot/menteri-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-manfaat-program-jaminan-sosial-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker-okezone-news
http://sejenak.online/berita/hot/menteri-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-manfaat-program-jaminan-sosial-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker-okezone-news
http://sejenak.online/berita/hot/menteri-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-manfaat-program-jaminan-sosial-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker-okezone-news
http://sejenak.online/berita/hot/menteri-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-manfaat-program-jaminan-sosial-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker-okezone-news
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5. 27 

December 

2022 

Menteri 

Ketenagakerjaan 

Serahkan Santunan 

Manfaat Program 

Jaminan Sosial bagi 

Pekerja di Lingkungan 

Kemnaker 

Positive Okezone Seperti yang diketahui BPJS 

Ketenagakerjaan merupakan 

badan yang secara resmi 

ditunjuk oleh pemerintah untuk 

melindungi para pekerja 

melalui 5 program 

perlindungan yang terdiri dari 

Jaminan Kecelakaan Kerja, 

Jaminan Kematian, Jaminan 

Hari Tua, Jaminan Pensiun serta 

yang terbaru Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan. Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida 

Fauziyah bersama Direktur 

Utama BPJS Ketenagakerjaan 

Anggoro Eko Cahyo dan 

Direktur Pelayanan Roswita 

Nilakurnia menyerahkan 

santunan manfaat program 

jaminan sosial kepada empat 

orang ahli waris pekerja di 

lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan. Roswita turut 

mengapresiasi komitmen 

Kementerian Ketenagakerjaan 

yang sekaligus menjadi contoh 

bagi kementerian lain agar 

segera mendaftarkan seluruh 

pekerja honorernya menjadi 

peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

Pihaknya juga menjelaskan 

bahwa saat ini BPJS 

Ketenagakerjaan tengah 

meningkatkan beragam fitur 

yang ada di aplikasi Jamsostek 

Mobile, salah satunya untuk 

memudahkan peserta 

mendapatkan Manfaat Layanan 

Tambahan perumahan pekerja. 

6. 27 

December 

2022 

Sinergi Politenik 

Perkapalan Surabaya-

Pelindo hasilkan alat 

pantau K3 

Positive Antaranews Kolaborasi antara Politeknik 

Perkapalan Negeri Surabaya 

(PPNS) dan PT Pelindo Terminal 

Petikemas (SPTP) menghasilkan 

alat pemantau keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) di 

http://news.okezone.com/read/2022/12/27/1/2734878/menteri-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-manfaat-program-jaminan-sosial-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker
http://news.okezone.com/read/2022/12/27/1/2734878/menteri-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-manfaat-program-jaminan-sosial-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker
http://news.okezone.com/read/2022/12/27/1/2734878/menteri-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-manfaat-program-jaminan-sosial-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker
http://news.okezone.com/read/2022/12/27/1/2734878/menteri-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-manfaat-program-jaminan-sosial-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker
http://news.okezone.com/read/2022/12/27/1/2734878/menteri-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-manfaat-program-jaminan-sosial-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker
http://news.okezone.com/read/2022/12/27/1/2734878/menteri-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-manfaat-program-jaminan-sosial-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker
http://news.okezone.com/read/2022/12/27/1/2734878/menteri-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-manfaat-program-jaminan-sosial-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker
http://www.antaranews.com/berita/3324261/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-hasilkan-alat-pantau-k3
http://www.antaranews.com/berita/3324261/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-hasilkan-alat-pantau-k3
http://www.antaranews.com/berita/3324261/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-hasilkan-alat-pantau-k3
http://www.antaranews.com/berita/3324261/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-hasilkan-alat-pantau-k3
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lingkungan kerja, bernama 

Rekacipta Smart Multi-

Measurement Device. Direktur 

PPNS Eko Julianto di Surabaya, 

Jawa Timur, Selasa, 

mengatakan, alat itu untuk 

mengukur tingkat kesehatan 

lingkungan kerja yang mengacu 

pada Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 5 

tahun 2018. Untuk tahap awal, 

kata dia, perangkat pengukuran 

lingkungan kerja hasil 

kolaborasi PPNS dan SPTP akan 

digunakan pada PT Terminal 

Petikemas Surabaya dan PT 

Terminal Teluk Lamong yang 

merupakan anak perusahaan 

SPTP. Perangkat pengukuran 

lingkungan kerja yang 

dihasilkan tersebut berbasis 

internet dan website, sehingga 

data yang disajikan merupakan 

hasil pengukuran terbaru (real 

time). 

7. 27 

December 

2022 

Nama Kamu 

Terdaftar? Cairkan 

Segera Bantuan 

Rp600 Ribu dari 

Pemerintah Program 

BSU, Hari Ini Terakhir! 

Positive Jabar Ekspres Berikut adalah tautan web 

untuk mengecek data penerima 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

2022: bsu.kemnaker.go.id 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.  

Selain itu, mengutip dari 

informasi di Instagram 

@kemnaker, untuk memastikan 

sebagai penerima BSU atau 

tidak, bisa juga dengan 

menunjukkan KTP ke kantor 

pos untuk pengecekan. 

Pemerintah juga 

mengharapkan agar dana 

bantuan ini dapat 

dimanfaatkan dengan baik dan 

utamakan membeli kebutuhan 

yang sangat pokok terlebih 

dahulu. Kemnaker RI juga 

memberitahukan ketika 

http://jabarekspres.com/berita/2022/12/27/nama-kamu-terdaftar-cairkan-segera-bantuan-rp600-ribu-dari-pemerintah-program-bsu-hari-ini-terakhir
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/27/nama-kamu-terdaftar-cairkan-segera-bantuan-rp600-ribu-dari-pemerintah-program-bsu-hari-ini-terakhir
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/27/nama-kamu-terdaftar-cairkan-segera-bantuan-rp600-ribu-dari-pemerintah-program-bsu-hari-ini-terakhir
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/27/nama-kamu-terdaftar-cairkan-segera-bantuan-rp600-ribu-dari-pemerintah-program-bsu-hari-ini-terakhir
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/27/nama-kamu-terdaftar-cairkan-segera-bantuan-rp600-ribu-dari-pemerintah-program-bsu-hari-ini-terakhir
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/27/nama-kamu-terdaftar-cairkan-segera-bantuan-rp600-ribu-dari-pemerintah-program-bsu-hari-ini-terakhir
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melakukan pencairan dananya 

agar menunjukkan QRcode 

yang ada di aplikasi Pospay 

sebagai bukti penerima 

bantuan dan kartu identitas diri 

yaitu KTP. "Jangan lupa 

tunjukkan QRcode pada aplikasi 

Pospay serta membawa kartu 

identitas diri Rekanaker ya," 

kata Kemnaker RI dalam 

unggahan Instagram resminya 

@kemnaker, (27/12/2022). 

8. 27 

December 

2022 

BSU 2022 Cair 

Terakhir Hari Ini, 

Ambil BLT Rp600. 000 

di Kantor Pos dengan 

Bawa Dokumen Ini 

Neutral Pikiran Rakyat Depok Hari ini, Selasa, 27 Desember 

2022 adalah batas terakhir 

pengambilan dana Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU 2022 di 

Kantor Pos. Masyarakat 

penerima BSU 2022 dapat 

segera mengambil BLT Rp600. 

000 di Kantor Pos dengan 

membawa dokumen pencairan, 

yaitu Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), QR code pencairan, dan 

Surat Undangan. QR code 

pengambilan BSU 2022 bisa 

diperoleh melalui aplikasi 

Pospay, sedangkan surat 

undangan pencairan di RT/RW 

terdekat. Sebelum mengecek 

QR code penarikan dana BSU 

2022, pastikan terlebih dahulu 

apakah sudah memenuhi syarat 

penerimaan bantuan ini. 

9. 27 

December 

2022 

Daftar Bansos yang 

Cair Lagi di Tahun 

2023, Cek Nama Anda 

di Link Ini 

Neutral Jabar Ekspres Anda bisa mengakses situs 

cekbansos.kemensos.go.id 

untuk mengecek bansos yang 

berasal dari Kemensos, dan 

bsu.kemnaker.go.id untuk 

mengecek BSU Kemnaker di 

tahun 2023. Untuk informasi 

selengkapnya terkait pencairan 

bansos tahun 2023, Anda bisa 

terus pantau situs Kementerian 

terakit. Kemudian, bansos PKH 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096020606/bsu-2022-cair-terakhir-hari-ini-ambil-blt-rp600000-di-kantor-pos-dengan-bawa-dokumen-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096020606/bsu-2022-cair-terakhir-hari-ini-ambil-blt-rp600000-di-kantor-pos-dengan-bawa-dokumen-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096020606/bsu-2022-cair-terakhir-hari-ini-ambil-blt-rp600000-di-kantor-pos-dengan-bawa-dokumen-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096020606/bsu-2022-cair-terakhir-hari-ini-ambil-blt-rp600000-di-kantor-pos-dengan-bawa-dokumen-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096020606/bsu-2022-cair-terakhir-hari-ini-ambil-blt-rp600000-di-kantor-pos-dengan-bawa-dokumen-ini
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/27/daftar-bansos-yang-cair-lagi-di-tahun-2023-cek-nama-anda-di-link-ini
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/27/daftar-bansos-yang-cair-lagi-di-tahun-2023-cek-nama-anda-di-link-ini
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/27/daftar-bansos-yang-cair-lagi-di-tahun-2023-cek-nama-anda-di-link-ini
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/27/daftar-bansos-yang-cair-lagi-di-tahun-2023-cek-nama-anda-di-link-ini
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akan cair bagi KPM yang 

termasuk dalam kategori ibu 

hamil, balita 0 hingga 6 tahun, 

panyandang disabilitas, dan 

lanjut usia. Lalu, bansos KJP 

hanya akan disalurkan kepada 

pelajar yang tinggal di DKI 

Jakarta untuk memenuhi 

kebutuhan sekolah. 

10. 27 

December 

2022 

PPNS-Pelindo 

ciptakan alat 

pemantau K3 

Neutral Antara Kepri Kolaborasi antara Politeknik 

Perkapalan Negeri Surabaya 

(PPNS) dan PT Pelindo Terminal 

Petikemas (SPTP) menghasilkan 

alat pemantau keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) di 

lingkungan kerja, bernama 

Rekacipta Smart Multi-

Measurement Device. Direktur 

PPNS Eko Julianto di Surabaya, 

Jawa Timur, Selasa, 

mengatakan, alat itu untuk 

mengukur tingkat kesehatan 

lingkungan kerja yang mengacu 

pada Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 5 

tahun 2018. "Kolaborasi 

tercipta melalui program 

Matching Fund Vokasi 2022, 

dan ini dilengkapi enam alat 

ukur yakni alat ukur intensitas 

cahaya (Lux Meter), alat ukur 

kebisingan (Sound Level 

Meter), alat pendeteksi gas 

(Gas Detector), alat ukur kadar 

debu (Dust Collector), alat 

pengukur suhu, kelembaban 

dan kecepatan angin (Sistem 

Monitoring Iklim Kerja) dan alat 

ukur getaran (Hand-Arm 

Vibration)," kata Eko.  

11. 27 

December 

2022 

Daftar UMP, UMK, 

UMR Kota 

Singkawang, 

Kalimantan Barat 

Neutral Tribun News Berikut besaran Upah Minimum 

Provinsi (UMP), Upah Minimum 

Kota (UMK), Upah Minimum 

Regional (UMR) Kota 

http://kepri.antaranews.com/berita/144078/ppns-pelindo-ciptakan-alat-pemantau-k3
http://kepri.antaranews.com/berita/144078/ppns-pelindo-ciptakan-alat-pemantau-k3
http://kepri.antaranews.com/berita/144078/ppns-pelindo-ciptakan-alat-pemantau-k3
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/27/daftar-ump-umk-umr-kota-singkawang-kalimantan-barat-2023-naik-jadi-rp-2781898
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/27/daftar-ump-umk-umr-kota-singkawang-kalimantan-barat-2023-naik-jadi-rp-2781898
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/27/daftar-ump-umk-umr-kota-singkawang-kalimantan-barat-2023-naik-jadi-rp-2781898
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/27/daftar-ump-umk-umr-kota-singkawang-kalimantan-barat-2023-naik-jadi-rp-2781898
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2023, Naik Jadi Rp 

2.781.898 

Singkawang, Kalimantan Barat 

2023. Mengutip dari 

TribunPontianak, UMK Kota 

Singkawang 2023 mengalami 

kenaikan 7,16 persen dari 

tahun sebelumnya. 

Sebelumnya, besaran UMK 

Kota Singkawang 2022 adalah 

Rp 2.596.120,45. Sehingga UMK 

Kota Singkawang 2023 telah 

ditentukan sebesar Rp 

2.781.898,83. Sebagai 

informasi, besaran UMK Kota 

Singkawang 2023 telah 

ditetapkan oleh Gubernur 

Kalimantan Barat, Sutarmidji 

pada Rabu, 7 Desember 2022, 

lalu. Tidak hanya UMK 2023 

untuk Kota Singkawang, 

Sutarmidji juga telah 

menetapkan UMK 2023 untuk 

13 kabupaten/kota di 

Kalimantan Barat. 

12. 27 

December 

2022 

Menteri Ida Fauziyah 

Serahkan Santunan 

BPJS Ketenagakerjaan 

Senilai Rp400 Juta 

Bagi Pekerja di 

Kemnaker 

Positive Liputan 6 Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 

Fauziyah bersama Direktur 

Utama BPJS Ketenagakerjaan 

Anggoro Eko Cahyo dan 

Direktur Pelayanan Roswita 

Nilakurnia menyerahkan 

santunan manfaat program 

jaminan sosial kepada 4 orang 

ahli waris pekerja. Sejumlah 

ahli waris pekerja di lingkungan 

Kementerian Ketenagakerjaan 

mendapatkan santunan dari 

BPJS Ketenagakerjaan. Dalam 

keterangannya, Menteri Ida 

Fauziyah mengucapkan duka 

yang mendalam kepada para 

keluarga yang ditinggalkan. 

Pihaknya juga menegaskan 

bahwa ini merupakan salah 

satu bentuk tanggung jawab 

Kementerian Ketenagakerjaan 

sebagai pemberi kerja dengan 

http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/27/daftar-ump-umk-umr-kota-singkawang-kalimantan-barat-2023-naik-jadi-rp-2781898
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/27/daftar-ump-umk-umr-kota-singkawang-kalimantan-barat-2023-naik-jadi-rp-2781898
http://www.liputan6.com/news/read/5164619/menteri-ida-fauziyah-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-senilai-rp400-juta-bagi-pekerja-di-kemnaker
http://www.liputan6.com/news/read/5164619/menteri-ida-fauziyah-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-senilai-rp400-juta-bagi-pekerja-di-kemnaker
http://www.liputan6.com/news/read/5164619/menteri-ida-fauziyah-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-senilai-rp400-juta-bagi-pekerja-di-kemnaker
http://www.liputan6.com/news/read/5164619/menteri-ida-fauziyah-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-senilai-rp400-juta-bagi-pekerja-di-kemnaker
http://www.liputan6.com/news/read/5164619/menteri-ida-fauziyah-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-senilai-rp400-juta-bagi-pekerja-di-kemnaker
http://www.liputan6.com/news/read/5164619/menteri-ida-fauziyah-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-senilai-rp400-juta-bagi-pekerja-di-kemnaker
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mewajibkan seluruh pekerjanya 

terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan sehingga 

terlindungi dari segala resiko 

kecelakaan kerja, kematian, 

serta memiliki hari tua yang 

sejahtera. 

13. 27 

December 

2022 

DANA Segera Cair 

Rp600.000, BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 

Disalurkan Secara 

Nasional 

Positive Palpres.disway.id DANA Segera Cair Rp600.000, 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 

Disalurkan Secara Nasional. 

Reporter: Trisno Rusli |.  

Menaker Ida Fauziyah dalam 

keterangan pers bersama 

Presiden RI Joko Widodo dan 

Menteri Sosial Tri Rismaharini 

terkait BSU BPJS 

Ketenagakerjaan di Istana 

Merdeka, Jakarta, pada 16 

September 2022 lalu-Foto: 

Humas Setkab/Rahmat-

menpan.go.id. Namun jika ingin 

mengecek status penerima 

BSU, ada beberapa langkah 

yang bisa kamu lakukan, yakni:. 

1. Kunjungi website 

kemnaker.go.id. 2 Daftar Akun. 

Apabila belum memiliki akun, 

maka Anda harus melakukan 

pendaftaran. 

14. 27 

December 

2022 

Menaker Serahkan 

Santunan BPJS 

Ketenagakerjaan 

kepada Pekerja 

Honorer di Kemnaker 

Halaman all - 

Kompas.com 

Positive Kompas Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

bersama Direktur Utama (Dirut) 

Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

Anggoro Eko Cahyo dan 

Direktur Pelayanan BPJS 

Ketenagakerjaan Roswita 

Nilakurnia menyerahkan 

santunan manfaat program 

jaminan sosial kepada empat 

ahli waris pekerja di lingkungan 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker). Dia menegaskan, 

santunan tersebut merupakan 

http://palpres.disway.id/read/641955/dana-segera-cair-rp600000-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-disalurkan-secara-nasional
http://palpres.disway.id/read/641955/dana-segera-cair-rp600000-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-disalurkan-secara-nasional
http://palpres.disway.id/read/641955/dana-segera-cair-rp600000-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-disalurkan-secara-nasional
http://palpres.disway.id/read/641955/dana-segera-cair-rp600000-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-disalurkan-secara-nasional
http://palpres.disway.id/read/641955/dana-segera-cair-rp600000-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-disalurkan-secara-nasional
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/27/11413171/menaker-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-kepada-pekerja-honorer-di
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/27/11413171/menaker-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-kepada-pekerja-honorer-di
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/27/11413171/menaker-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-kepada-pekerja-honorer-di
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/27/11413171/menaker-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-kepada-pekerja-honorer-di
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/27/11413171/menaker-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-kepada-pekerja-honorer-di
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/27/11413171/menaker-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-kepada-pekerja-honorer-di
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/27/11413171/menaker-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-kepada-pekerja-honorer-di
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salah satu bentuk tanggung 

jawab Kemenaker sebagai 

pemberi kerja dengan 

mewajibkan seluruh pekerjanya 

terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Sementara 

itu, Direktur Pelayanan BPJS 

Ketenagakerjaan Roswita 

Nilakurni menjelaskan, BPJS 

Ketenagakerjaan hadir untuk 

memberikan pelayanan terbaik 

agar peserta dan keluarga bisa 

mendapatkan haknya. "Atas 

nama keluarga besar BPJS 

Ketenagakerjaan, kami 

mengucapkan bela sungkawa. 

15. 27 

December 

2022 

BLK komunitas 

dorong santri Al 

Yusufiyah Tapsel 

miliki skil dan 

kompetensi 

Positive Antara Sumut Balai Latihan Kerja (BLK) 

Komunitas kini mendorong 

santri pesantren Al Yusufiyah 

Huta Holbung, Kecamatan 

Angkola Muaratais, Kabupaten 

Tapanuli Selatan (Tapsel) untuk 

memiliki skil serta kompetensi. 

"Program itu dari Kementerian 

Ketenagakerjaan RI tahun 

2022," Bupati Tapsel Dolly 

P.Pasaribu, Selasa (27/12). 

Tujuan pemerintah 

memberikan bekal ilmu 

kewirausahawan bagi santri Al 

Yusufiyah, kelak dapat mandiri 

membangun usaha sendiri 

setelah tamat dari pendidikan 

formal di samping membangun 

ekonomi pesantren itu sendiri. 

Mewakili Bupati, Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan Daerah 

Tapsel, Ahmad Radja Nasution, 

menjelaskan per angkatan ada 

sebanyak 16 santri/santriwati 

mengikuti program pelatihan 

BLK Komunitas itu. 

http://sumut.antaranews.com/berita/514431/blk-komunitas-dorong-santri-al-yusufiyah-tapsel-miliki-skil-dan-kompetensi
http://sumut.antaranews.com/berita/514431/blk-komunitas-dorong-santri-al-yusufiyah-tapsel-miliki-skil-dan-kompetensi
http://sumut.antaranews.com/berita/514431/blk-komunitas-dorong-santri-al-yusufiyah-tapsel-miliki-skil-dan-kompetensi
http://sumut.antaranews.com/berita/514431/blk-komunitas-dorong-santri-al-yusufiyah-tapsel-miliki-skil-dan-kompetensi
http://sumut.antaranews.com/berita/514431/blk-komunitas-dorong-santri-al-yusufiyah-tapsel-miliki-skil-dan-kompetensi
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16. 27 

December 

2022 

Kemnaker Buka 

Rekrutmen PPPK 

2022 Tenaga Teknis, 

Ini Syarat Lengkap 

yang Harus Dipenuhi 

Neutral Ayoindonesia.com Kementerian Ketenagakerjaan ( 

Kemnaker ) mengadakan 

rekrutmen PPPK 2022 untuk 

Tenaga Teknis. Com pada 

Selasa, 27 Desember 2022 dari 

akun Instagram @kemnaker, 

berikut syarat wajib yang harus 

dipenuhi di seleksi atau 

rekrutmen PPPK Kemnaker 

2022. Kendati demikian, itulah 

informasi terkait syarat wajib 

yang harus dipenuhi pendaftar 

pada seleksi PPPK 2022 di 

Kemnaker untuk tenaga teknis. 

Kemnaker telah mengadakan 

rekrutmen PPPK 2022 sejak 21 

Desember 2022 lalu. 

17. 27 

December 

2022 

Menaker Minta 

Polteknaker Jadi 

Jawaban Tantangan 

Ketenagakerjaan 

Neutral Seputar Cibubur Hal tersebut disampaikan 

Menaker saat meresmikan 

Gedung Pusat Administrasi dan 

Aula Serbaguna "Tridharma" 

Polteknaker di Jakarta, Rabu 

(14/12/2022). Menaker 

mengatakan, profil angkatan 

kerja Indonesia saat ini masih 

didominasi lulusan SMP ke 

bawah yang mencapai 56%. 

Menaker pun berpesan kepada 

Direktur Polteknaker dan 

jajaran agar fasilitas yang 

dibangun dikelola secara 

profesional. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

berharap Politeknik 

Ketenagakerjaan (Polteknaker) 

dapat menjawab tantangan 

ketenagakerjaan di Indonesia. 

18. 27 

December 

2022 

Lowongan Kerja 

Terbaru PT Tiga 

Global Sejahtera di 

Jakarta Selatan, Cek 

Posisi dan 

Kualifikasinya 

Neutral Disway.id PT Tiga Global Sejahtera 

beralamat di The CEO Building, 

lantai 12, Jl. TB Simatupang No. 

18C, Cilandak Barat, Jakarta 

Selatan. PT Tiga Global 

Sejahtera membuka 

kesempatan bagi para pencari 

http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016266650/kemnaker-buka-rekrutmen-pppk-2022-tenaga-teknis-ini-syarat-lengkap-yang-harus-dipenuhi
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016266650/kemnaker-buka-rekrutmen-pppk-2022-tenaga-teknis-ini-syarat-lengkap-yang-harus-dipenuhi
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016266650/kemnaker-buka-rekrutmen-pppk-2022-tenaga-teknis-ini-syarat-lengkap-yang-harus-dipenuhi
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016266650/kemnaker-buka-rekrutmen-pppk-2022-tenaga-teknis-ini-syarat-lengkap-yang-harus-dipenuhi
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016266650/kemnaker-buka-rekrutmen-pppk-2022-tenaga-teknis-ini-syarat-lengkap-yang-harus-dipenuhi
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/humaniora/pr-1786020772/menaker-minta-polteknaker-jadi-jawaban-tantangan-ketenagakerjaan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/humaniora/pr-1786020772/menaker-minta-polteknaker-jadi-jawaban-tantangan-ketenagakerjaan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/humaniora/pr-1786020772/menaker-minta-polteknaker-jadi-jawaban-tantangan-ketenagakerjaan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/humaniora/pr-1786020772/menaker-minta-polteknaker-jadi-jawaban-tantangan-ketenagakerjaan
http://disway.id/read/675431/lowongan-kerja-terbaru-pt-tiga-global-sejahtera-di-jakarta-selatan-cek-posisi-dan-kualifikasinya
http://disway.id/read/675431/lowongan-kerja-terbaru-pt-tiga-global-sejahtera-di-jakarta-selatan-cek-posisi-dan-kualifikasinya
http://disway.id/read/675431/lowongan-kerja-terbaru-pt-tiga-global-sejahtera-di-jakarta-selatan-cek-posisi-dan-kualifikasinya
http://disway.id/read/675431/lowongan-kerja-terbaru-pt-tiga-global-sejahtera-di-jakarta-selatan-cek-posisi-dan-kualifikasinya
http://disway.id/read/675431/lowongan-kerja-terbaru-pt-tiga-global-sejahtera-di-jakarta-selatan-cek-posisi-dan-kualifikasinya
http://disway.id/read/675431/lowongan-kerja-terbaru-pt-tiga-global-sejahtera-di-jakarta-selatan-cek-posisi-dan-kualifikasinya
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kerja untuk mengisi lowongan 

kerja bagian Marketing 

Executive. PT Tiga Global 

Sejahtera merupakan 

perusahaan teknologi 

pengembang software aplikasi 

untuk industri retail dan FMCG 

di Indonesia. Sebagaimana 

dikutip Disway.id dalam 

postingan yang diunggah akun 

Instagram @kemnaker pada 26 

Desember 2022, berikut 

kualifikasi dan deskripsi 

pekerjaan untuk posisi 

Marketing Executive di PT Tiga 

Global Sejahtera:. 

19. 27 

December 

2022 

LOWONGAN KERJA 

PPPK Tenaga Teknis 

2022 Kemnaker, 357 

Formasi, Catat Cara 

Daftar dan 

Persyaratan 

Neutral Pikiran Rakyat 

Deskjabar 

Ada lowongan kerja PPPK 

Tenaga Teknis 2022 di 

lingkungan Kementrian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Tercatat ada 357 formasi yang 

dapat diisi, cek juga cara daftar 

dan persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh pelamar 

lowongan kerja PPPK Tenaga 

Teknis Kemnaker ini. Ada 357 

formasi yang ditawarkan adalah 

sebagai berikut :. Pustakawan 

(2), Widyaiswara (2), Analis 

Kebijakan (3), Penerjemah (3), 

Pranata Hubungan Masyarakat 

(6), Statistisi (6),. Pembukaan 

pendaftaran telah dibuka sejak 

21 Desember 2022 sampai 6 

Januari 2023. 

20. 27 

December 

2022 

HARI INI TERAKHIR! 

Serbu Saldo DANA 

Gratis Rp 600 Ribu 

Langsung Cair Tanpa 

Ribet 

Positive Disway.id Perlu pekerja ingat bahwa Dana 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

2022 bisa hangus apabila kalian 

tidak mencairkannya di Kantor 

Pos terdekat terakhir hari ini, 

Selasa 27 Desember 2022. 

Saldo DANA gratis sebesar Rp 

600 ribu di akhir tahun 2022 

dibagikan, bisa langsung 

http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1136020943/lowongan-kerja-pppk-tenaga-teknis-2022-kemnaker-357-formasi-catat-cara-daftar-dan-persyaratan
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1136020943/lowongan-kerja-pppk-tenaga-teknis-2022-kemnaker-357-formasi-catat-cara-daftar-dan-persyaratan
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1136020943/lowongan-kerja-pppk-tenaga-teknis-2022-kemnaker-357-formasi-catat-cara-daftar-dan-persyaratan
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1136020943/lowongan-kerja-pppk-tenaga-teknis-2022-kemnaker-357-formasi-catat-cara-daftar-dan-persyaratan
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1136020943/lowongan-kerja-pppk-tenaga-teknis-2022-kemnaker-357-formasi-catat-cara-daftar-dan-persyaratan
http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1136020943/lowongan-kerja-pppk-tenaga-teknis-2022-kemnaker-357-formasi-catat-cara-daftar-dan-persyaratan
http://disway.id/read/675436/hari-ini-terakhir-serbu-saldo-dana-gratis-rp-600-ribu-langsung-cair-tanpa-ribet
http://disway.id/read/675436/hari-ini-terakhir-serbu-saldo-dana-gratis-rp-600-ribu-langsung-cair-tanpa-ribet
http://disway.id/read/675436/hari-ini-terakhir-serbu-saldo-dana-gratis-rp-600-ribu-langsung-cair-tanpa-ribet
http://disway.id/read/675436/hari-ini-terakhir-serbu-saldo-dana-gratis-rp-600-ribu-langsung-cair-tanpa-ribet
http://disway.id/read/675436/hari-ini-terakhir-serbu-saldo-dana-gratis-rp-600-ribu-langsung-cair-tanpa-ribet
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dicairkan untuk liburan tahun 

baru. Saldo DANA sebesar Rp 

600 ribu bisa Anda dapatkan 

dengan sangat mudah loh, 

usahakan dapat yuk sekarang 

juga. Jangan sampai menyesal 

tidak mendapat uang gratis Rp 

600 ribu, bisa kalian buat jalan-

jalan tahun baru nih. 

21. 27 

December 

2022 

Masih Ada Waktu, Ini 

Syarat Umum, 

Khusus, dan 

Tambahan 

Pendaftaran PPPK 

2022 

Neutral Ayo Bandung Masih ada waktu untuk 

melakukan pendaftaran PPPK 

2022. Menurut Badan 

Kepegawaian Negara (BKN), 

jadwal pendaftaran PPPK 2022 

sudah dimulai pada 21 

Desember lalu dan akan ditutup 

pada 6 Januari 2023. Setelah 

itu, akan ada proses seleksi 

administrasi PPPK 2022 tenaga 

teknis hingga 11 Januari 2023. 

Dilansir dari Instagram 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), berikut ini syarat 

umum pendaftaran PPPK 2022. 

22. 27 

December 

2022 

Pemprov Lampung 

Raih 40 Penghargaan 

Sepanjang 2022 

Positive Trans Sumatera Gubernur Lampung 

memaparkan sepanjang 2022 

kinerja Pemerintah Provinsi 

Lampung telah memperoleh 

apresiasi dan meraih 40 

penghargaan dari pemerintah 

pusat maupun masyarakat, 

diantaranya yakni : 

Penghargaan Pembinaan Peduli 

HAM dari Wakil Presiden 

Republik Indonesia; Innovative 

Government Award dengan 

kategori Provinsi Sangat 

Inovatif dari Kementerian 

Dalam Negeri RI; Penghargaan 

Peringkat 3 Nasional Capaian 

Kinerja Pelaporan Rencana Aksi 

Terpadu Penanganan Konflik 

Sosial. Pemprov Lampung 

meraih penghargaan sepanjang 

http://www.ayomedan.id/nasional/pr-356266855/masih-ada-waktu-ini-syarat-umum-khusus-dan-tambahan-pendaftaran-pppk-2022
http://www.ayomedan.id/nasional/pr-356266855/masih-ada-waktu-ini-syarat-umum-khusus-dan-tambahan-pendaftaran-pppk-2022
http://www.ayomedan.id/nasional/pr-356266855/masih-ada-waktu-ini-syarat-umum-khusus-dan-tambahan-pendaftaran-pppk-2022
http://www.ayomedan.id/nasional/pr-356266855/masih-ada-waktu-ini-syarat-umum-khusus-dan-tambahan-pendaftaran-pppk-2022
http://www.ayomedan.id/nasional/pr-356266855/masih-ada-waktu-ini-syarat-umum-khusus-dan-tambahan-pendaftaran-pppk-2022
http://www.ayomedan.id/nasional/pr-356266855/masih-ada-waktu-ini-syarat-umum-khusus-dan-tambahan-pendaftaran-pppk-2022
http://transsumatera.id/2022/12/27/pemprov-lampung-raih-40-penghargaan-sepanjang-2022
http://transsumatera.id/2022/12/27/pemprov-lampung-raih-40-penghargaan-sepanjang-2022
http://transsumatera.id/2022/12/27/pemprov-lampung-raih-40-penghargaan-sepanjang-2022
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2022 mencapai 40. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Gubenrur 

Lampung Arinal Djunaidi dalam 

refleksi akhir tahun di Aula 

Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia Provinsi Lampung, 

Senin (26/12/2022). 

Penghargaan BPJS Kesehatan 

atas Capaian Universal Health 

Coverage (UHC) Tahun 2022 

Anugerah Perkebunan 

Indonesia Expo (Bunex) tahun 

2022 dari Kementerian 

Pertanian RI karena berhasil 

dalam pengawalan dan 

pendampingan kebijakan 

pembangunan perkebunan di 

Provinsi Lampung. 

23. 27 

December 

2022 

Kinerja Pemprov 

Lampung Menuai 

Penghargaan dari 

Berbagai Institusi 

Positive Gerbang Sumatera 88 Sebagai bukti dari keberhasilan 

pembangunan Provinsi 

Lampung di bawah 

kepameimpinan Gubernur 

Lampung Arinal Djunaidi dan 

Wakil Gubernur Lampung 

Chusnunia, sejak Juni 2019 

sampai dengan Desember 

2022, kinerja Pemerintah 

Provinsi Lampung telah 

memperoleh apresiasi dan 

meraih 103 (Seratus Tiga) 

penghargaan, baik dari 

Pemerintah Pusat maupun 

masyarakat. Hal tersebut 

terungkap dalam kegiatan 

Refleksi Akhir Tahun 2022 

Provinsi Lampung yang digelar 

di Aula Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia Provinsi Lampung, 

Senin (26/12/2022). Dalam 

paparannya, Gubernur 

Lampung Arinal Djunaidi 

menyampaikan bahwa 

semenjak kepemimpinannya, 

kinerja Pemerintah Provinsi 

Lampung telah memperoleh 

http://gerbangsumatera88.id/2022/12/27/kinerja-pemprov-lampung-menuai-penghargaan-dari-berbagai-institusi
http://gerbangsumatera88.id/2022/12/27/kinerja-pemprov-lampung-menuai-penghargaan-dari-berbagai-institusi
http://gerbangsumatera88.id/2022/12/27/kinerja-pemprov-lampung-menuai-penghargaan-dari-berbagai-institusi
http://gerbangsumatera88.id/2022/12/27/kinerja-pemprov-lampung-menuai-penghargaan-dari-berbagai-institusi
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apresiasi dan meraih 103 

penghargaan dari pemerintah 

pusat maupun masyarakat, 

diantaranya yakni :. 1. 

Anugerah Perkebunan 

Indonesia Expo (Bunex) tahun 

2022 dari Kementerian 

Pertanian RI karena berhasil 

dalam pengawalan dan 

pendampingan kebijakan 

pembangunan perkebunan di 

Provinsi Lampung. 

24. 27 

December 

2022 

Lowongan PPPK 

Kemnaker 2022, 

Tersedia 357 Formasi, 

Berikut Rincian, Cara 

Daftar di 

sscasn.bkn.go.id 

Neutral Tribun News Kupang Ada Lowongan PPPK Kemnaker 

2022. Jadi, buruan daftar, 

berikut rincian formasi dan 

Cara daftar di sscasn.bk.go.id. 

Kepastian Lowongan PPPK 

Kemnaker 2022 tertuang dalam 

Pengumuman yang dikeluarkan 

pada 20 Desember 2022 lalu. 

Lowongan PPPK Kemnaker 

2022 juga terbuka bagi 

penyandang disabilitas dengan 

penggunaan e-materai untuk 

surat pernyataan dan surat 

lamaran. Berikut syarat umum 

Pendaftaran Lowongan PPPK 

Kemnaker 2022 Tenaga teknis:. 

25. 27 

December 

2022 

Kunci Jawaban PKN 

Kelas 10 Halaman 29, 

Bolehkah Lembaga 

Negara Dievaluasi 

Kinerjanya oleh 

Presiden? 

Neutral Tauberita.com Presiden Joko Widodo hari ini 

menerima Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 

2014 dari Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) yang langsung 

diserahkan oleh Ketua BPK 

Harry Azhar Aziz di Istana 

Kepresidenan, Bogor, Jawa 

Barat. "Ini yang saya sebutkan 

yang mendapatkan predikat 

Tidak Memberikan Pendapat 

atau disclaimer, biar tahu 

semuanya," kata Jokowi di 

Istana Kepresidenan, Bogor, 

Jumat (5/6/2015). 1. Menurut 

kalian bolehkah suatu lembaga 

http://kupang.tribunnews.com/2022/12/27/lowongan-pppk-kemnaker-2022-tersedia-357-formasi-berikut-rincian-cara-daftar-di-sscasnbkngoid
http://kupang.tribunnews.com/2022/12/27/lowongan-pppk-kemnaker-2022-tersedia-357-formasi-berikut-rincian-cara-daftar-di-sscasnbkngoid
http://kupang.tribunnews.com/2022/12/27/lowongan-pppk-kemnaker-2022-tersedia-357-formasi-berikut-rincian-cara-daftar-di-sscasnbkngoid
http://kupang.tribunnews.com/2022/12/27/lowongan-pppk-kemnaker-2022-tersedia-357-formasi-berikut-rincian-cara-daftar-di-sscasnbkngoid
http://kupang.tribunnews.com/2022/12/27/lowongan-pppk-kemnaker-2022-tersedia-357-formasi-berikut-rincian-cara-daftar-di-sscasnbkngoid
http://kupang.tribunnews.com/2022/12/27/lowongan-pppk-kemnaker-2022-tersedia-357-formasi-berikut-rincian-cara-daftar-di-sscasnbkngoid
http://www.tauberita.com/kunci-jawaban-pkn-kelas-10-halaman-29-bolehkah-lembaga-negara-dievaluasi-kinerjanya-oleh-presiden
http://www.tauberita.com/kunci-jawaban-pkn-kelas-10-halaman-29-bolehkah-lembaga-negara-dievaluasi-kinerjanya-oleh-presiden
http://www.tauberita.com/kunci-jawaban-pkn-kelas-10-halaman-29-bolehkah-lembaga-negara-dievaluasi-kinerjanya-oleh-presiden
http://www.tauberita.com/kunci-jawaban-pkn-kelas-10-halaman-29-bolehkah-lembaga-negara-dievaluasi-kinerjanya-oleh-presiden
http://www.tauberita.com/kunci-jawaban-pkn-kelas-10-halaman-29-bolehkah-lembaga-negara-dievaluasi-kinerjanya-oleh-presiden
http://www.tauberita.com/kunci-jawaban-pkn-kelas-10-halaman-29-bolehkah-lembaga-negara-dievaluasi-kinerjanya-oleh-presiden
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negara dalam hal ini 

kementerian negara dievaluasi 

atau dinilai kinerjanya oleh 

presiden? Selain itu presiden 

sendiri berkedudukan sebagai 

pemimpin para menteri. 

26. 27 

December 

2022 

Kunci Jawaban PKN 

Kelas 10 Halaman 29, 

Bolehkah Lembaga 

Negara Dievaluasi 

Kinerjanya oleh 

Presiden? 

Neutral Tribun News Inilah kunci jawaban pada buku 

PKN kelas 10 halaman 29 pada 

kurikulum 2013 tentang 

bolehkah suatu lembaga negara 

dalam hal ini kementerian 

negara dievaluasi atau dinilai 

kinerjanya oleh presiden. 

Presiden Joko Widodo hari ini 

menerima Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 

2014 dari Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) yang langsung 

diserahkan oleh Ketua BPK 

Harry Azhar Aziz di Istana 

Kepresidenan, Bogor, Jawa 

Barat. "Ini yang saya sebutkan 

yang mendapatkan predikat 

Tidak Memberikan Pendapat 

atau disclaimer, biar tahu 

semuanya," kata Jokowi di 

Istana Kepresidenan, Bogor, 

Jumat (5/6/2015). 1. Menurut 

kalian bolehkah suatu lembaga 

negara dalam hal ini 

kementerian negara dievaluasi 

atau dinilai kinerjanya oleh 

presiden? 

27. 27 

December 

2022 

PT Fajar Surya Wisesa 

Resmikan Musholla 

Al-Fajar di BLK SP KEP 

SPSI 

Positive Buruh.online Musholla yang berada di lokasi 

BLK SP KEP SPSI mulai dibangun 

pada 30 Oktober 2022 itu 

sudah selesai dan diserahkan 

pada saat acara peresmian, 

Rabu (21/12) lalu. Sementara 

itu, Ketua Umum Pimpinan 

Pusat SP KEP SPSI, R Abdullah 

mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada pimpinan PT 

http://www.tribunnews.com/pendidikan/2022/12/27/kunci-jawaban-pkn-kelas-10-halaman-29-bolehkah-lembaga-negara-dievaluasi-kinerjanya-oleh-presiden
http://www.tribunnews.com/pendidikan/2022/12/27/kunci-jawaban-pkn-kelas-10-halaman-29-bolehkah-lembaga-negara-dievaluasi-kinerjanya-oleh-presiden
http://www.tribunnews.com/pendidikan/2022/12/27/kunci-jawaban-pkn-kelas-10-halaman-29-bolehkah-lembaga-negara-dievaluasi-kinerjanya-oleh-presiden
http://www.tribunnews.com/pendidikan/2022/12/27/kunci-jawaban-pkn-kelas-10-halaman-29-bolehkah-lembaga-negara-dievaluasi-kinerjanya-oleh-presiden
http://www.tribunnews.com/pendidikan/2022/12/27/kunci-jawaban-pkn-kelas-10-halaman-29-bolehkah-lembaga-negara-dievaluasi-kinerjanya-oleh-presiden
http://www.tribunnews.com/pendidikan/2022/12/27/kunci-jawaban-pkn-kelas-10-halaman-29-bolehkah-lembaga-negara-dievaluasi-kinerjanya-oleh-presiden
http://buruh.online/pt-fajar-surya-wisesa-resmikan-musholla-al-fajar-di-blk-sp-kep-spsi-13185.html
http://buruh.online/pt-fajar-surya-wisesa-resmikan-musholla-al-fajar-di-blk-sp-kep-spsi-13185.html
http://buruh.online/pt-fajar-surya-wisesa-resmikan-musholla-al-fajar-di-blk-sp-kep-spsi-13185.html
http://buruh.online/pt-fajar-surya-wisesa-resmikan-musholla-al-fajar-di-blk-sp-kep-spsi-13185.html
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Fajar Surya Wisesa Tbk serta 

jajaran manajemen yang lain 

untuk bantuan dan dukungan 

bagi pembangunan musholla 

BLK SP KEP SPSI. KEPTV News, 

Cikarang- PT Fajar Surya Wisesa 

Tbk (FajarPaper), produsen 

kertas kemasan terkemuka 

yang merupakan anggota dari 

SCGP (Siam Cement Group 

Packaging) di Indonesia, 

membangun musholla AL-

FAJAR dengan luas kisaran 30 

meter yang memiliki fasilitas 

tempat wudhu, kolam ikan, 

toilet, dan pemagaran 

sepanjang 40 meter. Acara 

tersebut dihadir Roy Teguh dan 

Jefri D. Tambunan selaku 

perwakilan manajemen 

FajarPaper, Pimpinan Pusat FSP 

KEP SPSI R. Abdullah, Dewan 

Pimpinan Pusat KSPSI, 

Pimpinan/Dewan Cabang FSP 

KEP SPSI Kabupaten/Kota 

Bekasi, PUK SP KEP SPSI PT 

Fajar Surya Wisesa Tbk, PUK SP 

KEP SPSI PT Vision, Perwakilan 

Posko JKN/KIS, serta Aliansi 

Serikat Pekerja Gerakan 

Kesehjateraan Nasional 

(GEKANAS). 

28. 27 

December 

2022 

Pemprov Jawa Timur 

dan BPJS 

Ketenagakerjaan 

Serahkan Paritrana 

Award 2022 

Positive Harianbhirawa.co.id Surabaya, Bhirawa Pemprov 

Jawa Timur dan BPJS 

Ketenagakerjaan menyerahkan 

penghargaan Paritrana Award 

Tahun 2022 kepada sejumlah 

pelaku dan badan usaha serta 

pemerintah daerah yang 

memiliki kepedulian terhadap 

perlindungan pekerja. 

"Paritrana Award merupakan 

ajang apresiasi kepada 

pemerintah daerah dan para 

pelaku usaha yang memiliki 

http://www.harianbhirawa.co.id/pemprov-jatim-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2022
http://www.harianbhirawa.co.id/pemprov-jatim-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2022
http://www.harianbhirawa.co.id/pemprov-jatim-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2022
http://www.harianbhirawa.co.id/pemprov-jatim-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2022
http://www.harianbhirawa.co.id/pemprov-jatim-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2022
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komitmen serta dukungan 

terhadap pelaksanaan jaminan 

sosial ketenagakerjaan di Jawa 

Timur yang merupakan wujud 

kehadiran negara bagi pekerja 

khususnya dalam hal 

peningkatan kesejahteraan 

pekerja dan mencegah potensi 

kemiskinan baru," katanya. 

"Tidak lupa kami sampaikan 

apresiasi kepada Tim 9 Panitia 

Paritrana Award Provinsi Jawa 

Timur yang diketuai Sekretaris 

Daerah Provinsi Jawa Timur 

yang telah bekerjan keras 

sehingga diperoleh pemenang 

dengan seleksi sangat ketat," 

bebernya. Paritrana Award 

merupakan program 

pemerintah yang diinisiasi oleh 

Kemenko PMK, Kemendagri, 

Kemnaker dan BPJS 

Ketenagakerjaan dalam rangka 

memberikan apresiasi kepada 

pemerintah daerah dan para 

pelaku usaha yang memiliki 

komitmen serta dukungan 

terhadap implementasi 

pelaksanaan program jaminan 

sosial ketenagakerjaan. 

29. 27 

December 

2022 

Cara Mencairkan BSU 

2022 di Kantor Pos: 

Hari Ini Terakhir 

Pencairan! - Sonora.id 

Neutral Sonora.id Sonora.ID- Pencairan dana 

Bantuan Subsidi Gaji atau Upah 

( BSU ) diketahui akan berakhir 

hari ini usai sempat 

diperpanjang pada tanggal 20 

Desember tahun 2022 yang 

lalu. Bagi Anda pekerja atau 

buruh yang tercatat sebagai 

penerima bantuan ini, maka 

segera untuk mencairkannya 

melalui kantor pos terdekat 

mengingat batas akhir 

pencairan akan berakhir hari 

ini, Selasa (27/12/2022). Para 

pekerja atau buruh diketahui 

http://www.sonora.id/read/423631414/cara-mencairkan-bsu-2022-di-kantor-pos-hari-ini-terakhir-pencairan
http://www.sonora.id/read/423631414/cara-mencairkan-bsu-2022-di-kantor-pos-hari-ini-terakhir-pencairan
http://www.sonora.id/read/423631414/cara-mencairkan-bsu-2022-di-kantor-pos-hari-ini-terakhir-pencairan
http://www.sonora.id/read/423631414/cara-mencairkan-bsu-2022-di-kantor-pos-hari-ini-terakhir-pencairan
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akan mendapatkan BSU 

sebanyak Rp600. 000 melalui 

kantor pos. Tercatat hingga 

tanggal 23 Desember 2022 

sudah ada sebanyak 12.044.775 

pekerja/buruh telah menerima 

BSU 2022. 

30. 27 

December 

2022 

Pj Gubernur DKI 

Diminta Bikin Peluang 

Usaha Bagi Mantan 

PJLP yang Tak Bisa 

Perpanjang Kontrak 

Positive Tribun News Depok Keputusan Penjabat (Pj) 

Gubernur DKI Jakarta, Heru 

Budi Hartono yang membatasi 

usia penyediaan jasa lainnya 

perorangan (PJLP) menjadi 

maksimal 56 tahun menuai 

pujian. Sebelumnya, Heru Budi 

Hartono telah meneken 

Gubernur (Kepgub) Nomor 

1095 tahun 2022 tentang 

Pedoman Pengendalian 

Penggunaan Penyedia Jasa 

Layanan Perorangan (PJLP) di 

Lingkungan Pemprov DKI 

Jakarta. Soalnya Pemerintah 

DKI membutuhkan usia 

produktif dalam pengadaan 

PJLP tahun 2023 mendatang. 

Aktivis dari Jakarta Initiative 

Adjie Rimbawan menyambut 

baik aturan pembatasan usia 

PJLP tersebut. 

31. 27 

December 

2022 

Penyaluran BSU di 

Bengkulu capai 

Rp32,4 miliar 

Neutral Antaranews Kementerian Keuangan melalui 

Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan (DJPb) Provinsi 

Bengkulu menyebutkan bahwa 

penyaluran Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) di Provinsi 

Bengkulu sebesar Rp600. 000 

telah mencapai Rp32,4 miliar. 

"Sebanyak 54.049 pekerja di 

Provinsi Bengkulu telah 

menerima BSU dari 

Kementerian Ketenagakerjaan," 

kata Kepala DJPb Provinsi 

Bengkulu Syarwan di Kota 

Bengkulu, Selasa. Pemerintah 

http://depok.tribunnews.com/2022/12/27/pj-gubernur-dki-diminta-bikin-peluang-usaha-bagi-mantan-pjlp-yang-tak-bisa-perpanjang-kontrak
http://depok.tribunnews.com/2022/12/27/pj-gubernur-dki-diminta-bikin-peluang-usaha-bagi-mantan-pjlp-yang-tak-bisa-perpanjang-kontrak
http://depok.tribunnews.com/2022/12/27/pj-gubernur-dki-diminta-bikin-peluang-usaha-bagi-mantan-pjlp-yang-tak-bisa-perpanjang-kontrak
http://depok.tribunnews.com/2022/12/27/pj-gubernur-dki-diminta-bikin-peluang-usaha-bagi-mantan-pjlp-yang-tak-bisa-perpanjang-kontrak
http://depok.tribunnews.com/2022/12/27/pj-gubernur-dki-diminta-bikin-peluang-usaha-bagi-mantan-pjlp-yang-tak-bisa-perpanjang-kontrak
http://www.antaranews.com/berita/3324459/penyaluran-bsu-di-bengkulu-capai-rp324-miliar
http://www.antaranews.com/berita/3324459/penyaluran-bsu-di-bengkulu-capai-rp324-miliar
http://www.antaranews.com/berita/3324459/penyaluran-bsu-di-bengkulu-capai-rp324-miliar
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Pusat menyalurkan anggaran 

untuk BSU sebesar Rp39 miliar 

dengan 65.055 orang pekerja 

untuk wilayah Provinsi 

Bengkulu. "Dari alokasi 14.939 

pekerja yang menerima BSU, 

sekitar 627 pekerja yang belum 

mengambil bantuan tersebut 

melalui kantor POS Bengkulu," 

ujar Deputi Kantor POS Cabang 

Bengkulu Sutiarto. 

32. 27 

December 

2022 

Penyaluran BSU di 

Bengkulu capai 

Rp32,4 miliar 

Neutral Antara Sulteng Kementerian Keuangan melalui 

Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan (DJPb) Provinsi 

Bengkulu menyebutkan bahwa 

penyaluran Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) di Provinsi 

Bengkulu sebesar Rp600. 000 

telah mencapai Rp32,4 miliar. 

"Sebanyak 54.049 pekerja di 

Provinsi Bengkulu telah 

menerima BSU dari 

Kementerian Ketenagakerjaan," 

kata Kepala DJPb Provinsi 

Bengkulu Syarwan di Kota 

Bengkulu, Selasa. Dengan 

penerima sebanyak 54.049 

pekerja, bantuan tersebut 

disalurkan oleh Pemerintah 

Pusat setelah adanya 

penyesuaian harga Bahan Bakar 

Minyak (BBM) subsidi. Ia 

menyebutkan bahwa 

penyaluran BSU sebesar Rp600 

ribu dilakukan guna membantu 

mempertahankan daya beli dan 

memenuhi kebutuhan pasca 

adanya penyesuaian harga BBM 

subsidi. 

33. 27 

December 

2022 

BLK Komunitas 

Dorong Santri Miliki 

Skill dan Kompetensi 

Positive Analisa Daily Balai Latihan Kerja (BLK) 

Komunitas mendorong santri 

pesantren Al Yusufiyah Huta 

Holbung, Kecamatan Angkola 

Muaratais, Kabupaten Tapanuli 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3324459/penyaluran-bsu-di-bengkulu-capai-rp324-miliar
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3324459/penyaluran-bsu-di-bengkulu-capai-rp324-miliar
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3324459/penyaluran-bsu-di-bengkulu-capai-rp324-miliar
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/12/27/1037416/blk-komunitas-dorong-santri-miliki-skill-dan-kompetensi
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/12/27/1037416/blk-komunitas-dorong-santri-miliki-skill-dan-kompetensi
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/12/27/1037416/blk-komunitas-dorong-santri-miliki-skill-dan-kompetensi
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Selatan (Tapsel) memiliki skill 

serta kompetansi. Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan Daerah 

Tapsel, Ahmad Radja Nasution 

menjelaskan, ada sebanyak 16 

santri/santriwati mengikuti 

program pelatihan BLK 

Komunitas. Kementerian 

Ketenagakerjaan RI telah 

membantu di antaranya 

pembangunan Gedung BLK, 

peralatan menjahit, obras, 

meja, gunyung dan mobiler, 

serta tenaga instruktur desain 

jahit 1 orang, yang dilatih di 

Bekasi 2 bulan. "Di samping 

menuntut ilmu agama, santri 

diberi pelatihan bidang jahit 

menjahit, desain dan tekstil 

khusus busana wanita (syar'i)," 

terangnya. 

34. 27 

December 

2022 

Penyaluran BSU di 

Bengkulu capai 

Rp32,4 miliar 

Neutral Antara Riau Kementerian Keuangan melalui 

Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan (DJPb) Provinsi 

Bengkulu menyebutkan bahwa 

penyaluran Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) di Provinsi 

Bengkulu sebesar Rp600. 000 

telah mencapai Rp32,4 miliar. 

"Sebanyak 54.049 pekerja di 

Provinsi Bengkulu telah 

menerima BSU dari 

Kementerian Ketenagakerjaan," 

kata Kepala DJPb Provinsi 

Bengkulu Syarwan di Kota 

Bengkulu, Selasa. Dengan 

penerima sebanyak 54.049 

pekerja, bantuan tersebut 

disalurkan oleh Pemerintah 

Pusat setelah adanya 

penyesuaian harga Bahan Bakar 

Minyak (BBM) subsidi.  

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3324459/penyaluran-bsu-di-bengkulu-capai-rp324-miliar
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3324459/penyaluran-bsu-di-bengkulu-capai-rp324-miliar
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3324459/penyaluran-bsu-di-bengkulu-capai-rp324-miliar
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35. 27 

December 

2022 

Santri Al Yusufiyah 

Tapsel Didorong 

Miliki Skil dan 

Kompetensi 

Positive Sentral Berita Sentralberita | Tapanuli Selatan 

~ Balai Latihan Kerja (BLK) 

Komunitas kini mendorong 

santri pesantren Al Yusufiyah 

Huta Holbung, Kecamatan 

Angkola Muaratais, Kabupaten 

Tapanuli Selatan (Tapsel) untuk 

memiliki skil serta kompetensi. 

"Program itu dari Kementerian 

Ketenagakerjaan RI tahun 

2022," Bupati Tapsel Dolly 

P.Pasaribu, Selasa (27/12). 

Tujuan pemerintah 

memberikan bekal ilmu 

kewirausahawan bagi santri Al 

Yusufiyah, kelak dapat mandiri 

membangun usaha sendiri 

setelah tamat dari pendidikan 

formal di samping membangun 

ekonomi pesantren itu sendiri. 

Mewakili Bupati, Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan Daerah 

Tapsel, Ahmad Radja Nasution, 

menjelaskan per angkatan ada 

sebanyak 16 santri/santriwati 

mengikuti program pelatihan 

BLK Komunitas itu. 

36. 27 

December 

2022 

Penyaluran BSU di 

Bengkulu capai 

Rp32,4 miliar 

Neutral Antara Papua Kota Kementerian Keuangan 

melalui Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan (DJPb) Provinsi 

Bengkulu menyebutkan bahwa 

penyaluran Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) di Provinsi 

Bengkulu sebesar Rp600. 000 

telah mencapai Rp32,4 miliar. 

"Sebanyak 54.049 pekerja di 

Provinsi Bengkulu telah 

menerima BSU dari 

Kementerian Ketenagakerjaan," 

kata Kepala DJPb Provinsi 

Bengkulu Syarwan di Kota 

Bengkulu, Selasa. Dengan 

penerima sebanyak 54.049 

pekerja, bantuan tersebut 

disalurkan oleh Pemerintah 

http://sentralberita.com/2022/12/santri-al-yusufiyah-tapsel-didorong-miliki-skil-dan-kompetensi
http://sentralberita.com/2022/12/santri-al-yusufiyah-tapsel-didorong-miliki-skil-dan-kompetensi
http://sentralberita.com/2022/12/santri-al-yusufiyah-tapsel-didorong-miliki-skil-dan-kompetensi
http://sentralberita.com/2022/12/santri-al-yusufiyah-tapsel-didorong-miliki-skil-dan-kompetensi
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3324459/penyaluran-bsu-di-bengkulu-capai-rp324-miliar
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3324459/penyaluran-bsu-di-bengkulu-capai-rp324-miliar
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3324459/penyaluran-bsu-di-bengkulu-capai-rp324-miliar
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Pusat setelah adanya 

penyesuaian harga Bahan Bakar 

Minyak (BBM) subsidi. Ia 

menyebutkan bahwa 

penyaluran BSU sebesar Rp600 

ribu dilakukan guna membantu 

mempertahankan daya beli dan 

memenuhi kebutuhan pasca 

adanya penyesuaian harga BBM 

subsidi. 

37. 27 

December 

2022 

Hari Ini Batas Akhir 

Pencairan BSU 2022, 

Segera ke Kantor Pos 

Sebelum Dana 

Bantuan Hangus! 

Positive Tribun News Jakarta Segera ambil BLT subsidi gaji 

atau BSU 2022 di Kantor Pos 

dengan QRcode Pospay. 

Pekerja penerima BSU 2022, 

jangan lupa untuk mencairkan 

dana bantuan di Kantor Pos. 

Oleh karena itu ia meminta 

agar semua penerima segera 

mencairkan BSU 2022 di Kantor 

Pos terdekat. Lalu, bagaimana 

cara mencairkan BSU 2022 di 

Kantor Pos? 

38. 27 

December 

2022 

Pemkot Batu Buktikan 

Mampu Lindungi 

Tenaga Kerja di 

Wilayahnya 

Positive Harianbhirawa.co.id Sebelumnya, dalam upaya 

menyejahterakan tenaga kerja, 

Pemkot Batu berupaya 

merealisasikan UMK Kota Batu 

2023. Kota Batu, Bhirawa 

Menutup akhir tahun 2022, 

Pemerintah Kota (Pemkot) Batu 

kembali menambah prestasi 

dalam pembangunan dan 

upaya mensejahterakan 

masyarakat. Dalam gebyar 

award yang digelar di Shangri-la 

Hotel Surabaya, Pemerintah 

Kota Batu berhasil menduduki 

tangga runner up Penghargaan 

Paritrana Award 2022 Provinsi 

Jawa Timur, Selasa (27/12). 

"Adapun penghargaan untuk 

Pemerintah Kota Batu diterima 

langsung oleh Plh Wali Kota 

Batu, bapak Zadim Effisiensi," 

ujar Onny Ardianto, Kepala 

http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/27/hari-ini-batas-akhir-pencairan-bsu-2022-segera-ke-kantor-pos-sebelum-dana-bantuan-hangus
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/27/hari-ini-batas-akhir-pencairan-bsu-2022-segera-ke-kantor-pos-sebelum-dana-bantuan-hangus
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/27/hari-ini-batas-akhir-pencairan-bsu-2022-segera-ke-kantor-pos-sebelum-dana-bantuan-hangus
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/27/hari-ini-batas-akhir-pencairan-bsu-2022-segera-ke-kantor-pos-sebelum-dana-bantuan-hangus
http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/27/hari-ini-batas-akhir-pencairan-bsu-2022-segera-ke-kantor-pos-sebelum-dana-bantuan-hangus
http://www.harianbhirawa.co.id/pemkot-batu-buktikan-mampu-lindungi-tenaga-kerja-di-wilayahnya
http://www.harianbhirawa.co.id/pemkot-batu-buktikan-mampu-lindungi-tenaga-kerja-di-wilayahnya
http://www.harianbhirawa.co.id/pemkot-batu-buktikan-mampu-lindungi-tenaga-kerja-di-wilayahnya
http://www.harianbhirawa.co.id/pemkot-batu-buktikan-mampu-lindungi-tenaga-kerja-di-wilayahnya
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Diskominfo Kota Batu, Selasa 

(27/12) Dalam kegiatan ini Plh 

Wali Kota Batu didampingi 

Asisten I Administrasi 

Pembangunan, Susetya 

Herawan, dan Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Kota Batu, 

Yenny Aristasari. 

39. 27 

December 

2022 

Ida Fauziah Beri 

Santunan BPJS 

Ketenagakerjaan Bagi 

Pekerja di Lingkungan 

Kemenaker 

Positive Media Indonesia MENTERI Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

bersama Direktur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan Anggoro Eko 

Cahyo dan Direktur Pelayanan 

Roswita Nilakurnia 

menyerahkan santunan 

manfaat program jaminan 

sosial kepada empat orang ahli 

waris pekerja di lingkungan 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker). Pihaknya juga 

menegaskan bahwa ini 

merupakan salah satu bentuk 

tanggung jawab Kemenaker 

sebagai pemberi kerja dengan 

mewajibkan seluruh pekerjanya 

terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan sehingga 

terlindungi dari segala resiko 

kecelakaan kerja, kematian, 

serta memiliki hari tua yang 

sejahtera. Senada dengan 

pernyataan tersebut, Roswita 

Nilakurnia menjelaskan bahwa 

BPJS Ketenagakerjaan hadir 

untuk memberikan pelayanan 

terbaik agar peserta dan 

keluarga bisa mendapatkan 

haknya berupa manfaat dengan 

maksimal sehingga terbebas 

dari rasa cemas pasca 

ditinggalkan tulang punggung 

keluarga.  

http://mediaindonesia.com/ekonomi/547184/ida-fauziah-beri-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemenaker
http://mediaindonesia.com/ekonomi/547184/ida-fauziah-beri-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemenaker
http://mediaindonesia.com/ekonomi/547184/ida-fauziah-beri-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemenaker
http://mediaindonesia.com/ekonomi/547184/ida-fauziah-beri-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemenaker
http://mediaindonesia.com/ekonomi/547184/ida-fauziah-beri-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemenaker
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40. 27 

December 

2022 

Menaker Ida Fauziah 

Serahkan Santunan 

BPJS Ketenagakerjaan 

bagi Pekerja di 

Lingkungan Kemnaker 

Positive Suara.com Menteri Ketenagakerjaan RI, 

Ida Fauziyah bersama Direktur 

Utama BPJS Ketenagakerjaan, 

Anggoro Eko Cahyo dan 

Direktur Pelayanan, Roswita 

Nilakurnia menyerahkan 

santunan manfaat program 

jaminan sosial kepada 4 orang 

ahli waris pekerja di lingkungan 

Kementerian Ketenagakerjaan. 

Pihaknya juga menegaskan 

bahwa ini merupakan salah 

satu bentuk tanggung jawab 

Kementerian Ketenagakerjaan 

sebagai pemberi kerja dengan 

mewajibkan seluruh pekerjanya 

terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan sehingga 

terlindungi dari segala resiko 

kecelakaan kerja, kematian, 

serta memiliki hari tua yang 

sejahtera. Senada dengan 

pernyataan tersebut, Roswita 

Nilakurnia menjelaskan bahwa 

BPJS Ketenagakerjaan hadir 

untuk memberikan pelayanan 

terbaik agar peserta dan 

keluarga bisa mendapatkan 

haknya berupa manfaat dengan 

maksimal sehingga terbebas 

dari rasa cemas pasca 

ditinggalkan tulang punggung 

keluarga. "Atas nama keluarga 

besar BPJS Ketenagakerjaan 

kami juga turut mengucapkan 

bela sungkawa. 

41. 27 

December 

2022 

HARI TERAKHIR! 

Buruan Cek Penerima 

BSU Rp600. 000 di 

Link Ini 

Neutral Jabar Ekspres Sebelum mencairkan BSU 

Rp600.000, pastikan Anda 

tercatat sebagai penerima di 

link bsu.kemnaker.go.id. 

Berikut cara cek status 

penerima BSU Rp600. 000 dari 

Kemnaker melalui situs 

bsu.kemanker.go.id. Berikut 

mendapatkan QR code dari 

http://www.suara.com/bisnis/2022/12/27/134615/menaker-ida-fauziah-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker
http://www.suara.com/bisnis/2022/12/27/134615/menaker-ida-fauziah-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker
http://www.suara.com/bisnis/2022/12/27/134615/menaker-ida-fauziah-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker
http://www.suara.com/bisnis/2022/12/27/134615/menaker-ida-fauziah-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker
http://www.suara.com/bisnis/2022/12/27/134615/menaker-ida-fauziah-serahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/27/hari-terakhir-buruan-cek-penerima-bsu-rp600-000-di-link-ini
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/27/hari-terakhir-buruan-cek-penerima-bsu-rp600-000-di-link-ini
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/27/hari-terakhir-buruan-cek-penerima-bsu-rp600-000-di-link-ini
http://jabarekspres.com/berita/2022/12/27/hari-terakhir-buruan-cek-penerima-bsu-rp600-000-di-link-ini


 

36 

 

aplikasi PosPay agar bisa 

mencairkan BSU Rp600. 000 di 

kantor pos. masing penerima 

BSU berhak menerima uang 

bantuan subsidi senilai Rp600. 

000 dalam satu kali pencairan. 

Silakan kunjungi situs 

bsu.kemnaker.go.id. 

42. 27 

December 

2022 

627 Pekerja Lagi yang 

Belum Terima Dana 

BSU, Segera Ambil 

Sebelum Hangus 

Negative Bengkulu News Dari total penerima sebanyak 

14.939 pekerja, hanya tersisa 

627 pekerja lagi yang belum 

mengambil BSU tersebut. Dana 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

dari pemerintah senilai Rp. 600 

ribu yang disalurkan melalui PT 

Pos Indonesia bagi para pekerja 

di Provinsi Bengkulu sudah 

mencapai 96 persen di hari 

terakhir ini, Selasa (27/12). 

"Jadi hari ini BSU di seluruh 

provinsi terakhir diambil. Untuk 

di Bengkulu itu sudah 96 persen 

pekerja yang mengambil dari 

keseluruhan pekerja yang 

mendapat BSU sebanyak 

14.939 pekerja," kata Sutiarto, 

Wakil Kepala Kantor Pos 

Cabang Bengkulu. 

43. 27 

December 

2022 

BLK Komunitas 

Dorong Santri Al 

Yusufiyah Tapsel 

Miliki Skil dan 

Kompetensi 

Positive Mata Bangsa Balai Latihan Kerja (BLK) 

Komunitas kini mendorong 

santri pesantren Al Yusufiyah 

Huta Holbung, Kecamatan 

Angkola Muaratais, Kabupaten 

Tapanuli Selatan (Tapsel) untuk 

memiliki skil serta kompetensi. 

"Program itu dari Kementerian 

Ketenagakerjaan RI tahun 

2022," Bupati Tapsel Dolly 

P.Pasaribu, Selasa (27/12). 

Tujuan pemerintah 

memberikan bekal ilmu 

kewirausahawan bagi santri Al 

Yusufiyah, kelak dapat mandiri 

membangun usaha sendiri 

http://www.bengkulunews.co.id/627-pekerja-lagi-yang-belum-terima-dana-bsu-segera-ambil-sebelum-hangus
http://www.bengkulunews.co.id/627-pekerja-lagi-yang-belum-terima-dana-bsu-segera-ambil-sebelum-hangus
http://www.bengkulunews.co.id/627-pekerja-lagi-yang-belum-terima-dana-bsu-segera-ambil-sebelum-hangus
http://www.bengkulunews.co.id/627-pekerja-lagi-yang-belum-terima-dana-bsu-segera-ambil-sebelum-hangus
http://matabangsa.com/blk-komunitas-dorong-santri-al-yusufiyah-tapsel-miliki-skil-dan-kompetensi
http://matabangsa.com/blk-komunitas-dorong-santri-al-yusufiyah-tapsel-miliki-skil-dan-kompetensi
http://matabangsa.com/blk-komunitas-dorong-santri-al-yusufiyah-tapsel-miliki-skil-dan-kompetensi
http://matabangsa.com/blk-komunitas-dorong-santri-al-yusufiyah-tapsel-miliki-skil-dan-kompetensi
http://matabangsa.com/blk-komunitas-dorong-santri-al-yusufiyah-tapsel-miliki-skil-dan-kompetensi
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setelah tamat dari pendidikan 

formal di samping membangun 

ekonomi pesantren itu sendiri. 

Mewakili Bupati, Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan Daerah 

Tapsel, Ahmad Radja Nasution, 

menjelaskan per angkatan ada 

sebanyak 16 santri/santriwati 

mengikuti program pelatihan 

BLK Komunitas itu. 

44. 27 

December 

2022 

Kolaborasi Pelindo 

dan PPNS hasilkan 

alat pemantau K3 

Positive Antara Jatim Kolaborasi antara Politeknik 

Perkapalan Negeri Surabaya 

(PPNS) dan PT Pelindo Terminal 

Petikemas (SPTP) menghasilkan 

alat pemantau keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) di 

lingkungan kerja, bernama 

Rekacipta Smart Multi-

Measurement Device. 

"Kolaborasi tercipta melalui 

program 'Matching Fund Vokasi 

2022', dan ini dilengkapi enam 

alat ukur yakni alat ukur 

intensitas cahaya (Lux Meter), 

alat ukur kebisingan (Sound 

Level Meter), alat pendeteksi 

gas (Gas Detector), alat ukur 

kadar debu (Dust Collector), 

alat pengukur suhu, 

kelembaban dan kecepatan 

angin (Sistem Monitoring Iklim 

Kerja) dan alat ukur getaran 

(Hand-Arm Vibration)," kata 

Eko. Direktur PPNS Eko Julianto 

di Surabaya, Selasa, 

mengatakan alat itu untuk 

mengukur tingkat kesehatan 

lingkungan kerja yang mengacu 

pada Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 5 

tahun 2018.  

45. 27 

December 

2022 

Ribuan TKBM 

Pelabuhan Belawan 

Tolak SKB 2 Dirjen 

Negative Medan Bisnis Ribuan Tenaga Kerja Bongkar 

Muat (TKBM) Pelabuhan 

Belawan di bawah naungan 

http://jatim.antaranews.com/berita/667584/kolaborasi-pelindo-dan-ppns-hasilkan-alat-pemantau-k3
http://jatim.antaranews.com/berita/667584/kolaborasi-pelindo-dan-ppns-hasilkan-alat-pemantau-k3
http://jatim.antaranews.com/berita/667584/kolaborasi-pelindo-dan-ppns-hasilkan-alat-pemantau-k3
http://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/12/27/164930/ribuan_tkbm_pelabuhan_belawan_tolak_skb_2_dirjen_dan_1_deputi_terkait_penataan_tkbm
http://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/12/27/164930/ribuan_tkbm_pelabuhan_belawan_tolak_skb_2_dirjen_dan_1_deputi_terkait_penataan_tkbm
http://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/12/27/164930/ribuan_tkbm_pelabuhan_belawan_tolak_skb_2_dirjen_dan_1_deputi_terkait_penataan_tkbm
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dan 1 Deputi Terkait 

Penataan TKBM 

Primkop Upaya Karya TKBM 

Pelabuhan Belawan menggelar 

aksi damai di lapangan PJKA 

menuntut penolakan 

pencabutan SK Bersama dua 

dirjen dan satu deputi terkait 

penataan koperasi, Selasa 

(27/12/2022). Aksi damai 

ribuan buruh TKBM Pelabuhan 

Belawan itu sebagai upaya 

perlawanan terhadap rencana 

pemerintah atas pencabutan 

Surat Keputusan Bersama (SKB) 

2 Dirjen 1 Deputi Tahun 2011 

tentang Pembinaan dan 

Penataan Koperasi TKBM di 

Pelabuhan akan berlaku 

sebelum akhir tahun ini. "Kita 

gelar aksi damai ini sebagai 

bentuk penolakan kita atas 

rencana pemerintah mencabut 

SKB 2 Dirjen 1 Deputi yang 

merupakan landasan buruh 

TKBM untuk bekerja di 

Pelabuhan Belawan," ujar Wakil 

Sekretaris Primkop Upaya Karya 

TKBM Pelabuhan Belawan, 

Ardin Silalahi. Dikatakan Ardin, 

Koperasi Upaya Karya TKBM 

Pelabuhan Belawan kini telah 

diobok-obok. 

46. 27 

December 

2022 

Kolaborasi PPNS dan 

Pelindo hasilkan alat 

pemantau K3 

Positive Elshinta Kolaborasi antara Politeknik 

Perkapalan Negeri Surabaya 

(PPNS) dan PT Pelindo Terminal 

Petikemas (SPTP) menghasilkan 

alat pemantau keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) di 

lingkungan kerja, bernama 

Rekacipta Smart Multi-

Measurement Device. 

"Kolaborasi tercipta melalui 

program Matching Fund Vokasi 

2022, dan ini dilengkapi enam 

alat ukur yakni alat ukur 

intensitas cahaya (Lux Meter), 

http://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/12/27/164930/ribuan_tkbm_pelabuhan_belawan_tolak_skb_2_dirjen_dan_1_deputi_terkait_penataan_tkbm
http://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/12/27/164930/ribuan_tkbm_pelabuhan_belawan_tolak_skb_2_dirjen_dan_1_deputi_terkait_penataan_tkbm
http://elshinta.com/news/288812/2022/12/27/kolaborasi-ppns-dan-pelindo-hasilkan-alat-pemantau-k3
http://elshinta.com/news/288812/2022/12/27/kolaborasi-ppns-dan-pelindo-hasilkan-alat-pemantau-k3
http://elshinta.com/news/288812/2022/12/27/kolaborasi-ppns-dan-pelindo-hasilkan-alat-pemantau-k3
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alat ukur kebisingan (Sound 

Level Meter), alat pendeteksi 

gas (Gas Detector), alat ukur 

kadar debu (Dust Collector), 

alat pengukur suhu, 

kelembaban dan kecepatan 

angin (Sistem Monitoring Iklim 

Kerja) dan alat ukur getaran 

(Hand-Arm Vibration)," kata 

Eko. Direktur PPNS Eko Julianto 

di Surabaya, Jawa Timur, 

Selasa, mengatakan, alat itu 

untuk mengukur tingkat 

kesehatan lingkungan kerja 

yang mengacu pada Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 5 tahun 2018. 

Perangkat pengukuran 

lingkungan kerja yang 

dihasilkan tersebut berbasis 

internet dan website, sehingga 

data yang disajikan merupakan 

hasil pengukuran terbaru (real 

time). 

47. 27 

December 

2022 

Santri Al Yusufiyah 

Tapsel Didorong 

Miliki Kompetensi, 

Bupati Dolly : Setelah 

Tamat Santri 

Diharapkan Mandiri 

Membangun Usaha 

Negative Mimbar Umum Balai Latihan Kerja (BLK) 

Komunitas kini mendorong 

santri pesantren Al Yusufiyah 

Huta Holbung, Kecamatan 

Angkola Muaratais, Kabupaten 

Tapanuli Selatan (Tapsel) untuk 

memiliki skil serta kompetensi. 

"Program itu dari Kementerian 

Ketenagakerjaan RI tahun 

2022," Bupati Tapsel Dolly P 

Pasaribu, Selasa (27/12/2022). 

Tujuan pemerintah 

memberikan bekal ilmu 

kewirausahaan bagi santri Al 

Yusufiyah, kelak dapat mandiri 

membangun usaha sendiri 

setelah tamat dari pendidikan 

formal di samping membangun 

ekonomi pesantren itu sendiri. 

Mewakili Bupati, Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan Daerah 

http://mimbarumum.co.id/santri-al-yusufiyah-tapsel-didorong-miliki-kompetensi-bupati-dolly-setelah-tamat-santri-diharapkan-mandiri-membangun-usaha
http://mimbarumum.co.id/santri-al-yusufiyah-tapsel-didorong-miliki-kompetensi-bupati-dolly-setelah-tamat-santri-diharapkan-mandiri-membangun-usaha
http://mimbarumum.co.id/santri-al-yusufiyah-tapsel-didorong-miliki-kompetensi-bupati-dolly-setelah-tamat-santri-diharapkan-mandiri-membangun-usaha
http://mimbarumum.co.id/santri-al-yusufiyah-tapsel-didorong-miliki-kompetensi-bupati-dolly-setelah-tamat-santri-diharapkan-mandiri-membangun-usaha
http://mimbarumum.co.id/santri-al-yusufiyah-tapsel-didorong-miliki-kompetensi-bupati-dolly-setelah-tamat-santri-diharapkan-mandiri-membangun-usaha
http://mimbarumum.co.id/santri-al-yusufiyah-tapsel-didorong-miliki-kompetensi-bupati-dolly-setelah-tamat-santri-diharapkan-mandiri-membangun-usaha
http://mimbarumum.co.id/santri-al-yusufiyah-tapsel-didorong-miliki-kompetensi-bupati-dolly-setelah-tamat-santri-diharapkan-mandiri-membangun-usaha
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Tapsel, Ahmad Radja Nasution, 

menjelaskan per angkatan ada 

sebanyak 16 santri/santriwati 

mengikuti program pelatihan 

BLK Komunitas itu. 

48. 27 

December 

2022 

Berakhir Hari Ini! 

Berikut Cara dan 

Mekanisme Pencairan 

BSU 2022 Rp600. 000 

di Kantor Pos 

Neutral Pikiran Rakyat Depok Informasi mengenai cara dan 

mekanisme pencairan BSU 

2022 Rp600. 000 di Kantor Pos 

yang berakhir hari ini bisa 

disimak di artikel ini. Bagi para 

pekerja atau buruh yang belum 

mengetahui kapan tanggal 

terakhir pencairan dana BSU 

2022 senilai Rp600.000, hari ini 

tanggal 27 Desember 2022 

merupakan tanggal terakhir 

dari program bansos Kemnaker 

tersebut. Sejak diumumkannya 

kapan tanggal terakhir 

pencairan dana BSU 2022, 

sudah ada sekitar 1 juta pekerja 

atau buruh telah mulai menuju 

Kantor Pos terdekat di 

wilayahnya, untuk mencairkan 

dana Bantuan Subsidi Upah 

senilai Rp600. 000 dari 

Kemnaker. Akan tetapi, untuk 

pekerja atau buruh di wilayah 

Aceh dan sekitarnya yang tidak 

memiliki rekening bank 

Himbara, pekerja atau buruh 

dapat mencairkan dana BSU 

2022 melalui bank Syariah 

Indonesia, atau melalui Kantor 

Pos terdekat. 

49. 27 

December 

2022 

Tolak Pencabutan SKB 

2 Dirjen 1 Deputi 

Buruh TKBM Belawan 

Gelar Aksi Damai 

Negative Medanposonline.com Belawan, MPOL- Menolak 

rencana pencabutan SKB (Surat 

Keputusan Bersama) 2 Dirjen 1 

Deputi Tentang Pembinaan dan 

Penataan Koperasi Tenaga 

Kerja Bongkar Muat (TKBM) di 

Pelabuhan, ratusan Buruh 

TKBM Pelabuhan Belawan yang 

bernaung di dalam Primkop 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096021641/berakhir-hari-ini-berikut-cara-dan-mekanisme-pencairan-bsu-2022-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096021641/berakhir-hari-ini-berikut-cara-dan-mekanisme-pencairan-bsu-2022-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096021641/berakhir-hari-ini-berikut-cara-dan-mekanisme-pencairan-bsu-2022-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096021641/berakhir-hari-ini-berikut-cara-dan-mekanisme-pencairan-bsu-2022-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096021641/berakhir-hari-ini-berikut-cara-dan-mekanisme-pencairan-bsu-2022-rp600000-di-kantor-pos
http://medanposonline.com/sumatera-utara/medan/tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-buruh-tkbm-belawan-gelar-aksi-damai
http://medanposonline.com/sumatera-utara/medan/tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-buruh-tkbm-belawan-gelar-aksi-damai
http://medanposonline.com/sumatera-utara/medan/tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-buruh-tkbm-belawan-gelar-aksi-damai
http://medanposonline.com/sumatera-utara/medan/tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-buruh-tkbm-belawan-gelar-aksi-damai
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TKBM Upaya Karya Pelabuhan 

Belawan mengelar aksi damai 

dengan membentangkan 

spanduk. Dengan 

membentangkan spanduk para 

buru tersebut dengan tegas 

menolak rencana pemerintah 

untuk mencabut peraturan 

Surat Keputusan Bersama(SKB) 

2 Dirjen 1 deputi. Menurut para 

buruh TKBM Pelabuhan 

Belawan bahwa peraturan SKB 

2 dirjen 1 deputi yang saat ini 

sudah diterapkan sudah sangat 

baik untuk dijalankan dalam 

pekerjaan Buruh TKBM 

Pelabuhan Belawan. "Dengan 

adanya peraturan dan 

pemberlakuan SKB 2 dirjen 1 

deputi ini, kehidupan Buruh 

TKBM sudah cukup baik selama 

ini dibandingkan sebelumnya, " 

ucap Wil salah seorang buruh 

saat dikonfirmasi. 

50. 27 

December 

2022 

PHK Massal Hantui 

Industri Tekstil 2023 

Bila Kalah dari 

Serbuan Impor 

Negative Katadata API memperkirakan resesi 

global bakal membuat 

permintaan ekspor industri TPT 

dan alas kaki turun signifikan 

sekitar 30-50% pada 2023. 

Jemmy menyatakan, dirinya 

sepakat dengan Asosiasi 

Pengusaha Indonesia untuk 

menolak Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 

2022 mengenai upah minimum 

2023. Aturan tersebut 

menyatakan jika upah 

minimum 2023 ditetapkan 

tidak boleh melebihi 10%. 

Tahun depan memberikan 

tantangan berat terhadap 

industri tekstil. 

http://katadata.co.id/yuliawati/berita/63aaa708a5851/phk-massal-hantui-industri-tekstil-2023-bila-kalah-dari-serbuan-impor
http://katadata.co.id/yuliawati/berita/63aaa708a5851/phk-massal-hantui-industri-tekstil-2023-bila-kalah-dari-serbuan-impor
http://katadata.co.id/yuliawati/berita/63aaa708a5851/phk-massal-hantui-industri-tekstil-2023-bila-kalah-dari-serbuan-impor
http://katadata.co.id/yuliawati/berita/63aaa708a5851/phk-massal-hantui-industri-tekstil-2023-bila-kalah-dari-serbuan-impor
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51. 27 

December 

2022 

Kaleidoskop 2022: 

Peristiwa Ekonomi 

dan Bisnis Terpopuler 

di Sumatra Utara 

Positive Waspada Berikut Peristiwa Ekonomi dan 

Bisnis Terpopuler di Sumatera 

Utara yang terangkum 

sepanjang 2022. Pengamat 

Ekonomi Sumatra Utara, 

Gunawan Benjamin mengkritisi 

kebijakan subsidi seperti ini. 

Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif/Badan 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(Kemenparekraf/Baparekraf) 

berkolaborasi dengan 

stakeholder pariwisata 

memperkuat rantai pasok di 

Destinasi Pariwisata Super 

Prioritas (DPSP) Danau Toba, 

Sumatera Utara. Kolaborasi 

tersebut dilakukan 

Kemenparekraf/Baparekraf 

dengan Pertamina, Telkom, dan 

Pemerintah Provinsi Sumatra 

Utara dalam hal komitmen 

kerja sama rantai pasok UMKM 

dan Hotel. 

52. 27 

December 

2022 

Pencairan BSU 

Terakhir Hari Ini 27 

Desember 2022, 

Ambil di Kantor Pos 

dan Pakai QR Code 

PosPay 

Neutral Suara Merdeka Pencairan BSU 2022 terakhir 

dilakukan hari ini, Selasa 27 

Desember 2022, bantuan 

gaji/upah dapat diambil di 

Kantor Pos terdekat. Bagi 

pekerja yang memenuhi syarat 

segera datang ke Kantor Pos 

karena batas waktu 

pengambilan BSU 2022 sebesar 

Rp600.000, akan berakhir pada 

hari ini.>. Kementerian 

Ketenagakerjaan melalui akun 

resmi instagram @kemnaker 

menginfokan batas waktu 

pencairan BSU 2022 terakhir 

hari ini Selasa 27 Desember 

2022.  

53. 27 

December 

2022 

Paritrana Award 

2022, Dorong untuk 

Meningkatkan 

Positive Duta.co Salah satu caranya dengan 

memberikan penghargaan 

Paritrana Award 2022 kepada 

http://waspada.co.id/2022/12/kaleidoskop-2022-peristiwa-ekonomi-dan-bisnis-terpopuler-di-sumut
http://waspada.co.id/2022/12/kaleidoskop-2022-peristiwa-ekonomi-dan-bisnis-terpopuler-di-sumut
http://waspada.co.id/2022/12/kaleidoskop-2022-peristiwa-ekonomi-dan-bisnis-terpopuler-di-sumut
http://waspada.co.id/2022/12/kaleidoskop-2022-peristiwa-ekonomi-dan-bisnis-terpopuler-di-sumut
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-046283849/pencairan-bsu-terakhir-hari-ini-27-desember-2022-ambil-di-kantor-pos-dan-pakai-qr-code-pospay
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-046283849/pencairan-bsu-terakhir-hari-ini-27-desember-2022-ambil-di-kantor-pos-dan-pakai-qr-code-pospay
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-046283849/pencairan-bsu-terakhir-hari-ini-27-desember-2022-ambil-di-kantor-pos-dan-pakai-qr-code-pospay
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-046283849/pencairan-bsu-terakhir-hari-ini-27-desember-2022-ambil-di-kantor-pos-dan-pakai-qr-code-pospay
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-046283849/pencairan-bsu-terakhir-hari-ini-27-desember-2022-ambil-di-kantor-pos-dan-pakai-qr-code-pospay
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-046283849/pencairan-bsu-terakhir-hari-ini-27-desember-2022-ambil-di-kantor-pos-dan-pakai-qr-code-pospay
http://redaksi.duta.co/paritrana-award-2022-dorong-untuk-meningkatkan-cakupan-perlindungan-ketenagakerjaan
http://redaksi.duta.co/paritrana-award-2022-dorong-untuk-meningkatkan-cakupan-perlindungan-ketenagakerjaan
http://redaksi.duta.co/paritrana-award-2022-dorong-untuk-meningkatkan-cakupan-perlindungan-ketenagakerjaan
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Cakupan 

Perlindungan 

Ketenagakerjaan 

sejumlah pelaku dan badan 

usaha serta pemerintah daerah 

yang memiliki kepedulian 

terhadap perlindungan pekerja 

di Surabaya, Selasa 

(27/12/2022). Paritrana Award 

merupakan ajang apresiasi 

kepada pemerintah daerah dan 

para pelaku usaha yang 

memiliki komitmen serta 

dukungan terhadap 

pelaksanaan jaminan sosial 

ketenagakerjaan termasuk di 

Jawa Timur. Tidak lupa kami 

sampaikan apresiasi kepada 

Tim 9 Panitia Paritrana Award 

Provinsi Jawa Timur yang 

diketuai Sekretaris Daerah 

Provinsi Jawa Timur yang telah 

bekerjan keras sehingga 

diperoleh pemenang dengan 

seleksi sangat ketat," jelas 

Khofifah. Penghargaan 

Paritrana Award ini diberikan 

bagi pemda dan badan usaha 

sebagai wujud apresiasi atas 

partisipasi bapak, ibu semua. 

54. 27 

December 

2022 

Santri Al Yusufiyah 

Tapsel Didorong 

Miliki Kompetensi 

Positive Mimbar Umum Mimbarumum.co.id- Balai 

Latihan Kerja (BLK) Komunitas 

kini mendorong santri 

pesantren Al Yusufiyah Huta 

Holbung, Kecamatan Angkola 

Muaratais, Kabupaten Tapanuli 

Selatan (Tapsel) untuk memiliki 

skil serta kompetensi. "Program 

itu dari Kementerian 

Ketenagakerjaan RI tahun 

2022," Bupati Tapsel Dolly 

P.Pasaribu, Selasa (27/12). 

Tujuan pemerintah 

memberikan bekal ilmu 

kewirausahaan bagi santri Al 

Yusufiyah, kelak dapat mandiri 

membangun usaha sendiri 

setelah tamat dari pendidikan 

http://redaksi.duta.co/paritrana-award-2022-dorong-untuk-meningkatkan-cakupan-perlindungan-ketenagakerjaan
http://redaksi.duta.co/paritrana-award-2022-dorong-untuk-meningkatkan-cakupan-perlindungan-ketenagakerjaan
http://redaksi.duta.co/paritrana-award-2022-dorong-untuk-meningkatkan-cakupan-perlindungan-ketenagakerjaan
http://mimbarumum.co.id/santri-al-yusufiyah-tapsel-didorong-miliki-kompetensi
http://mimbarumum.co.id/santri-al-yusufiyah-tapsel-didorong-miliki-kompetensi
http://mimbarumum.co.id/santri-al-yusufiyah-tapsel-didorong-miliki-kompetensi
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formal di samping membangun 

ekonomi pesantren itu sendiri. 

Mewakili Bupati, Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan Daerah 

Tapsel, Ahmad Radja Nasution, 

menjelaskan per angkatan ada 

sebanyak 16 santri/santriwati 

mengikuti program pelatihan 

BLK Komunitas itu. 

55. 27 

December 

2022 

Lowongan Kerja 2022 

PT Arisamandiri 

Pratama untuk 

Lulusan Minimal D3 

Sederajat, Cek 

Kualifikasinya di Sini! 

Neutral Ayo Bandung PT Arisamandiri Pratama kini 

membuka lowongan kerja 2022 

bagi pelamar dengan kualifikasi 

pendidikan minimal D3 

sederajat. Com dari postingan 

Instagram @kemnaker, 

terdapat lowongan kerja 2022 

PT Arisamandiri Pratama 

lengkap beserta kualifikasi dan 

deskripsi pekerjaannya. Maka 

dari itu, jangan lewatkan 

kesempatan baru pada 

lowongan kerja 2022 PT 

Arisamandiri Pratama. Lalu, apa 

sajakah kualifikasi dan deskripsi 

pekerjaan pada lowongan kerja 

2022 PT Arisamandiri 

Pratama?. 

56. 27 

December 

2022 

Pemprov Jawa Timur 

dan BPJS 

Ketenagakerjaan 

Serahkan Paritrana 

Award 2022 

Positive Suara Karya Pemprov Jawa Timur dan BPJS 

Ketenagakerjaan kembali 

menyerahkan penghargaan 

Paritrana Award 2022 kepada 

pelaku dan badan usaha, serta 

pemerintah daerah yang dinilai 

memiliki kepedulian terhadap 

perlindungan pekerja. Deputi 

Direktur Wilayah BPJS 

Ketenagakerjaan Jawa Timur, 

Deny Yusyulian berterima kasih 

atas dukungan dan kepedulian 

Pemprov Jawa Timur, 

Kabupaten/Kota, dan pelaku 

usaha. Gubernur Jawa Timur, 

Khofifah Indar Parawansa 

mengucapkan selamat kepada 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-796284464/lowongan-kerja-2022-pt-arisamandiri-pratama-untuk-lulusan-minimal-d3-sederajat-cek-kualifikasinya-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796284464/lowongan-kerja-2022-pt-arisamandiri-pratama-untuk-lulusan-minimal-d3-sederajat-cek-kualifikasinya-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796284464/lowongan-kerja-2022-pt-arisamandiri-pratama-untuk-lulusan-minimal-d3-sederajat-cek-kualifikasinya-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796284464/lowongan-kerja-2022-pt-arisamandiri-pratama-untuk-lulusan-minimal-d3-sederajat-cek-kualifikasinya-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796284464/lowongan-kerja-2022-pt-arisamandiri-pratama-untuk-lulusan-minimal-d3-sederajat-cek-kualifikasinya-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-796284464/lowongan-kerja-2022-pt-arisamandiri-pratama-untuk-lulusan-minimal-d3-sederajat-cek-kualifikasinya-di-sini
http://www.suarakarya.id/ekonomi/pr-2606268068/pemprov-jatim-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2022
http://www.suarakarya.id/ekonomi/pr-2606268068/pemprov-jatim-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2022
http://www.suarakarya.id/ekonomi/pr-2606268068/pemprov-jatim-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2022
http://www.suarakarya.id/ekonomi/pr-2606268068/pemprov-jatim-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2022
http://www.suarakarya.id/ekonomi/pr-2606268068/pemprov-jatim-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2022
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para pemenang Paritrana 

Award 2022. (27/12/ 2022 ). 

Paritrana Award 2022 

merupakan ajang apresiasi 

kepada pemerintah daerah dan 

para pelaku usaha yang 

memiliki komitmen dan 

dukungan terhadap 

pelaksanaan jaminan sosial 

ketenagakerjaan di Jawa Timur. 

57. 27 

December 

2022 

Puluhan Pekerja 

Magang PT Prima 

Terminal Petikemas 

Menuntut 

Dipermanenkan 

Negative Waspada Puluhan massa yang tergabung 

dalam Aliansi Pemerhati 

Pekerja (APP) Kota Medan 

menuntut anak perusahaan PT 

Pelindo Regional I, PT Prima 

Terminal Petikemas 

membatalkan keputusan 

mereka yang bakal 

memberhentikan pekerja 

magang pada 31 Desember 

2022. Koordinator Aksi Fais 

Harahap, mengaku ada 60 

orang lebih pekerja magang 

yang menggantungkan 

nasibnya di PT Prima Terminal 

Petikemas. Karena mereka yang 

bekerja di PT Prima Terminal 

Petikemas udh lebih dari 

setahun. "Kita menduga banyak 

kejanggalan di perusahaan ini 

(PT Prima Terminal Petikemas), 

salah satunya soal status 

pekerja magang. 

58. 27 

December 

2022 

Loker Terbaru 

Semarang, PT 

Arisamandiri Pratama 

Butuh Pegawai 

Minimal Lulusan D3 

Neutral Faktaidn Berikut ini akan disajikan info 

loker terbaru di PT Arisamandiri 

Pratama yang berlokasi di 

Semarang untuk lulusan D3. - 

Memberikan laporan kualitas 

bulanan Bagi para pencaker 

yang sesuai dengan kualifikasi 

di atas, segera lamar loker di PT 

Arisamandiri Pratama melalui 

link di bawah ini: Demikian info 

loker terbaru di Semarang 

http://waspada.co.id/2022/12/puluhan-pekerja-magang-pt-prima-terminal-petikemas-menuntut-dipermanenkan
http://waspada.co.id/2022/12/puluhan-pekerja-magang-pt-prima-terminal-petikemas-menuntut-dipermanenkan
http://waspada.co.id/2022/12/puluhan-pekerja-magang-pt-prima-terminal-petikemas-menuntut-dipermanenkan
http://waspada.co.id/2022/12/puluhan-pekerja-magang-pt-prima-terminal-petikemas-menuntut-dipermanenkan
http://waspada.co.id/2022/12/puluhan-pekerja-magang-pt-prima-terminal-petikemas-menuntut-dipermanenkan
http://www.faktaidn.com/loker/pr-2666303383/loker-terbaru-semarang-pt-arisamandiri-pratama-butuh-pegawai-minimal-lulusan-d3
http://www.faktaidn.com/loker/pr-2666303383/loker-terbaru-semarang-pt-arisamandiri-pratama-butuh-pegawai-minimal-lulusan-d3
http://www.faktaidn.com/loker/pr-2666303383/loker-terbaru-semarang-pt-arisamandiri-pratama-butuh-pegawai-minimal-lulusan-d3
http://www.faktaidn.com/loker/pr-2666303383/loker-terbaru-semarang-pt-arisamandiri-pratama-butuh-pegawai-minimal-lulusan-d3
http://www.faktaidn.com/loker/pr-2666303383/loker-terbaru-semarang-pt-arisamandiri-pratama-butuh-pegawai-minimal-lulusan-d3
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untuk lulusan D3 di PT 

Arisamandiri Pratama. PT 

Arisamandiri Pratama 

merupakan perusahaan 

elektronik yang saat ini 

membuka loker untuk posisi QC 

Supervisor. Bagi para pencari 

kerja, segera lamar loker di PT 

Arisamandiri Pratama yang 

akan ditutup pada 31 

Desember 2022 mendatang. 

59. 27 

December 

2022 

Khofifah: Paritrana 

Award tingkatkan 

peran pemda 

sejahterakan 

masyarakat 

Positive Kabar Bisnis Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur dan BPJS 

Ketenagakerjaan menyerahkan 

penghargaan Paritrana Award 

Tahun 2022 kepada sejumlah 

pelaku dan badan usaha serta 

pemerintah daerah yang 

memiliki kepedulian terhadap 

perlindungan pekerja. 

Gubernur Jawa Timur, Khofifah 

Indar Parawansa mengatakan 

Paritrana Award adalah ajang 

apresiasi kepada pemerintah 

daerah dan para pelaku usaha 

yang memiliki komitmen serta 

dukungan terhadap 

pelaksanaan jaminan sosial 

ketenagakerjaan di Jawa Timur 

yang merupakan wujud 

kehadiran negara bagi pekerja 

khususnya dalam hal 

peningkatan kesejahteraan 

pekerja dan mencegah potensi 

kemiskinan baru. Mari daftar 

menjadi anggota BPJS 

ketenagakerjaan sebagai 

perlindungan bagi mereka, kalo 

ASN ada pensiunan untuk 

pekerja ada perlindungan Hari 

Tua, Kematian, Kecelakaan 

Kerja, Pensiun dan Kehilangan 

Pekerjaan," ujar Khofifah usai 

menyerahkan "Paritrana Award 

2022" di Hotel Shangrila 

http://kabarbisnis.com/read/28116945/khofifah-paritrana-award-tingkatkan-peran-pemda-sejahterakan-masyarakat
http://kabarbisnis.com/read/28116945/khofifah-paritrana-award-tingkatkan-peran-pemda-sejahterakan-masyarakat
http://kabarbisnis.com/read/28116945/khofifah-paritrana-award-tingkatkan-peran-pemda-sejahterakan-masyarakat
http://kabarbisnis.com/read/28116945/khofifah-paritrana-award-tingkatkan-peran-pemda-sejahterakan-masyarakat
http://kabarbisnis.com/read/28116945/khofifah-paritrana-award-tingkatkan-peran-pemda-sejahterakan-masyarakat
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Surabaya, Selasa (27/12/2022). 

Secara khusus Khofifah 

menekankan pelaku usaha 

kecil, menengah, besar, BUMN, 

BUMD dan private sector untuk 

mendorong seluruh institusi 

yang memiliki format 

reqruitment ketenagakerjaan 

untuk bisa merekrut tenaga 

kerja berkebutuhan khusus 

atau difabel. 

60. 27 

December 

2022 

Lowongan Kerja 

Bekasi: Penerimaan 

Calon PPPK untuk 

Tenaga Teknis di 

Kementerian 

Ketenagakerjaan - 

Tribunbekasi.com 

Neutral Tribunbekasi.com TRIBUNBEKASI.COM- Informasi 

Lowongan Kerja Bekasi kali ini 

adalah terkait penerimaan 

calon Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

di lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan Tahun 

Anggaran 2022. Kementerian 

Ketenagakerjaan membuka 

kesempatan kerja untuk 

berbagai posisi tenaga teknis 

untuk penempatan di kantor 

pusat Kementerian 

Ketenagakerjaan dan di 25 Unit 

Pelaksana Teknis Pusat (UPTP). 

Dikutip dari akun instagram 

@informasipasarkerjakabbekasi 

yang dikelola Dinas Tenaga 

Kerja (Disnaker) Kabupaten 

Bekasi, informasi mengenai 

Lowongan Kerja Bekasi ini dan 

pendafttaran calon PPPK 

Kemenaker tahun 2022 bisa 

dilakukan dengan mengakses 

link sscasn.bkn.go.id. 

Pendaftaran calon PPPK 

Kemenaker tahun 2022 ini juga 

mensyaratkan penggunaan e-

materai untuk surat pernyataan 

dan surat lamaran. 

61. 27 

December 

2022 

Lowongan Kerja 

Bekasi: Penerimaan 

Calon PPPK untuk 

Neutral Tribun News Bekasi Informasi Lowongan Kerja 

Bekasi kali ini adalah terkait 

penerimaan calon Pegawai 

http://tribunbekasi.com/2022/12/27/lowongan-kerja-bekasi-penerimaan-calon-pppk-untuk-tenaga-teknis-di-kementerian-ketenagakerjaan
http://tribunbekasi.com/2022/12/27/lowongan-kerja-bekasi-penerimaan-calon-pppk-untuk-tenaga-teknis-di-kementerian-ketenagakerjaan
http://tribunbekasi.com/2022/12/27/lowongan-kerja-bekasi-penerimaan-calon-pppk-untuk-tenaga-teknis-di-kementerian-ketenagakerjaan
http://tribunbekasi.com/2022/12/27/lowongan-kerja-bekasi-penerimaan-calon-pppk-untuk-tenaga-teknis-di-kementerian-ketenagakerjaan
http://tribunbekasi.com/2022/12/27/lowongan-kerja-bekasi-penerimaan-calon-pppk-untuk-tenaga-teknis-di-kementerian-ketenagakerjaan
http://tribunbekasi.com/2022/12/27/lowongan-kerja-bekasi-penerimaan-calon-pppk-untuk-tenaga-teknis-di-kementerian-ketenagakerjaan
http://tribunbekasi.com/2022/12/27/lowongan-kerja-bekasi-penerimaan-calon-pppk-untuk-tenaga-teknis-di-kementerian-ketenagakerjaan
http://bekasi.tribunnews.com/2022/12/27/lowongan-kerja-bekasi-penerimaan-calon-pppk-untuk-tenaga-teknis-di-kementerian-ketenagakerjaan
http://bekasi.tribunnews.com/2022/12/27/lowongan-kerja-bekasi-penerimaan-calon-pppk-untuk-tenaga-teknis-di-kementerian-ketenagakerjaan
http://bekasi.tribunnews.com/2022/12/27/lowongan-kerja-bekasi-penerimaan-calon-pppk-untuk-tenaga-teknis-di-kementerian-ketenagakerjaan
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Tenaga Teknis di 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) di lingkungan 

Kementerian Ketenagakerjaan 

Tahun Anggaran 2022. Dikutip 

dari akun instagram 

@informasipasarkerjakabbekasi 

yang dikelola Dinas Tenaga 

Kerja (Disnaker) Kabupaten 

Bekasi, informasi mengenai 

Lowongan Kerja Bekasi ini dan 

pendafttaran calon PPPK 

Kemenaker tahun 2022 bisa 

dilakukan dengan mengakses 

link sscasn.bkn.go.id. Dikutip 

dari laman resminya, Selasa 

(27/12/2022), pendaftaran 

calon PPPK Kemenaker tahun 

2022 ini dapat dilamar oleh 

penyandang disabilitas. BERITA 

VIDEO: PJ BUPATI BEKASI AKAN 

KURANGI ANGKA 

PENGANGGURAN:. Kepala 

Dinas Ketenagakerjaan 

Kabupaten Bekasi, Suhup, 

mengatakan setiap info 

lowongan pekerjaan dari 

perusahaan yang ada di wilayah 

Kabupaten Bekasi 

dipublikasikan via online yakni 

melalui akun Instagram 

disnaker_kabupaten_bekasi 

dan 

informasipasarkerjakabbekasi. 

62. 27 

December 

2022 

Inilah 6 Faktor yang 

Memengaruhi 

Besaran UMR 

Neutral Idx Channel Faktor yang Memengaruhi 

Besaran UMR. Faktor yang 

Memengaruhi Kenaikan Upah 

Tenaga Kerja. Pertanyaan 

terkait faktor yang 

memengaruhi besaran UMR 

masih sering dicari masyarakat. 

Melansir dari situs Talenta.co 

yang tayang pada 7 April 2022 

menjelaskan bila ketetapan 

UMR (Upah Minimum Regional) 

memang menjadi hal yang 

http://bekasi.tribunnews.com/2022/12/27/lowongan-kerja-bekasi-penerimaan-calon-pppk-untuk-tenaga-teknis-di-kementerian-ketenagakerjaan
http://bekasi.tribunnews.com/2022/12/27/lowongan-kerja-bekasi-penerimaan-calon-pppk-untuk-tenaga-teknis-di-kementerian-ketenagakerjaan
http://bekasi.tribunnews.com/2022/12/27/lowongan-kerja-bekasi-penerimaan-calon-pppk-untuk-tenaga-teknis-di-kementerian-ketenagakerjaan
http://www.idxchannel.com/economics/inilah-6-faktor-yang-memengaruhi-besaran-umr
http://www.idxchannel.com/economics/inilah-6-faktor-yang-memengaruhi-besaran-umr
http://www.idxchannel.com/economics/inilah-6-faktor-yang-memengaruhi-besaran-umr


 

49 

 

paling ditunggu-tunggu karena 

kerap kali mengalami kenaikan 

setiap tahunnya. 

63. 27 

December 

2022 

Hari Pertama 

Bertugas, Plh Wali 

Kota Batu Terima 

Penghargaan 

Positive Times Indonesia "Alhamdulillah Pemkot Batu 

meraih penghargaan ini, 

semoga semakin memotivasi 

kita semua untuk melindungi 

para pekerja di Kota Batu," ujar 

Plh Wali Kota Batu, Drs Zadiem 

Effisiensi MSi. Ya, Pemkot Batu 

menerima penghargaan 

Paritrana Award 2022 di 

Shangri-la Hotel Surabaya, 

Selasa (27/12/2022). Pemkot 

Batu berada di peringkat kedua. 

Dalam kegiatan ini Zadiem 

didampingi Asisten I 

Administrasi Pembangunan 

Pemkot Batu, Susetya Herawan, 

dan Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Kota Batu, 

Yenny Aristasari. 

64. 27 

December 

2022 

[Berita]iCommunity.id 

Jadi Wadah Pelaku 

Usaha Berkolaborasi 

dan Berkreasi 

Positive Creacorridor.com Hal itu menjadi salah satu 

tujuan didirikanya 

iCommunity.id, platform 

komunitas pertama di 

Indonesia yg menggabungkan 

kepentingan semua bisnis dan 

pengusaha. "iCommunity.id 

merupakan sebuah platform 

komunitas yang 

menggabungkan para pebisnis 

dan profesional dari seluruh 

penjuru negeri. Saat ini, 

ICommunity terus 

dikembangkan dengan misi 

merangkul komunitas pebisnis 

dan profesional, 

menghubungkan sesama 

pebisnis dan profesional," kata 

Juandaa Rovelim, Founder 

ICommunity.id. Ia 

mengungkapkan, tercetusnya 

iCommunity.id berawal dari 

http://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/441512/hari-pertama-bertugas-plh-wali-kota-batu-terima-penghargaan
http://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/441512/hari-pertama-bertugas-plh-wali-kota-batu-terima-penghargaan
http://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/441512/hari-pertama-bertugas-plh-wali-kota-batu-terima-penghargaan
http://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/441512/hari-pertama-bertugas-plh-wali-kota-batu-terima-penghargaan
http://www.creacorridor.com/2022/12/beritaicommunity-id-jadi-wadah-pelaku-usaha-berkolaborasi-dan-berkreasi.html
http://www.creacorridor.com/2022/12/beritaicommunity-id-jadi-wadah-pelaku-usaha-berkolaborasi-dan-berkreasi.html
http://www.creacorridor.com/2022/12/beritaicommunity-id-jadi-wadah-pelaku-usaha-berkolaborasi-dan-berkreasi.html
http://www.creacorridor.com/2022/12/beritaicommunity-id-jadi-wadah-pelaku-usaha-berkolaborasi-dan-berkreasi.html
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usahanya yang membantu 

menggarap kampanye 

pemasaran digital sejumllah 

perusahaan. 

65. 27 

December 

2022 

Pelindo dan PPNS 

Berkolaborasi 

Hasilkan Alat 

Pamantau K3 di 

Seluruh Wilayah Kerja 

Positive Klik Anggaran PT Pelindo Terminal Petikemas 

(SPTP) menghasilkan alat 

pemantau keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) di 

lingkungan kerja, bernama 

Rekacipta Smart Multi-

Measurement Device, alat 

tersebut hasil dari Kolaborasi 

antara Politeknik Perkapalan 

Negeri Surabaya (PPNS). 

Perangkat pengukuran 

lingkungan kerja yang 

dihasilkan PPNS dan Pelindo 

tersebut berbasis internet dan 

website sehingga data yang 

disajikan merupakan hasil 

pengukuran terbaru (real time). 

"Kolaborasi tercipta melalui 

program 'Matching Fund Vokasi 

2022', dan ini dilengkapi enam 

alat ukur yakni alat ukur 

intensitas cahaya (Lux Meter), 

alat ukur kebisingan (Sound 

Level Meter), alat pendeteksi 

gas (Gas Detector), alat ukur 

kadar debu (Dust Collector), 

alat pengukur suhu, 

kelembaban dan kecepatan 

angin (Sistem Monitoring Iklim 

Kerja) dan alat ukur getaran 

(Hand-Arm Vibration)," kata 

Eko, Direktur PPNS, di Surabaya 

pada Selasa (27/12). Untuk 

tahap awal, kata dia, perangkat 

pengukuran lingkungan kerja 

hasil kolaborasi PPNS dan SPTP 

akan digunakan pada PT 

Terminal Petikemas Surabaya 

dan PT Terminal Teluk Lamong 

http://www.klikanggaran.com/peristiwa/pr-1156310219/pelindo-dan-ppns-berkolaborasi-hasilkan-alat-pamantau-k3-di-seluruh-wilayah-kerja
http://www.klikanggaran.com/peristiwa/pr-1156310219/pelindo-dan-ppns-berkolaborasi-hasilkan-alat-pamantau-k3-di-seluruh-wilayah-kerja
http://www.klikanggaran.com/peristiwa/pr-1156310219/pelindo-dan-ppns-berkolaborasi-hasilkan-alat-pamantau-k3-di-seluruh-wilayah-kerja
http://www.klikanggaran.com/peristiwa/pr-1156310219/pelindo-dan-ppns-berkolaborasi-hasilkan-alat-pamantau-k3-di-seluruh-wilayah-kerja
http://www.klikanggaran.com/peristiwa/pr-1156310219/pelindo-dan-ppns-berkolaborasi-hasilkan-alat-pamantau-k3-di-seluruh-wilayah-kerja
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yang merupakan anak 

perusahaan SPTP. 

66. 27 

December 

2022 

Mulai Berlaku Januari 

2023, APINDO Masih 

Keberatan Terkait 

UMK Jambi 

Negative Tribun News Jambi TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- 

Gubernur Jambi telah 

mengeluarkan surat keputusan 

terkait penetapan upah 

minimum kota (UMK) Jambi 

dan akan mulai diterapkan 

Januari 2023. Namun, hingga 

saat ini Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (APINDO) Jambi 

masih merasa keberatan 

dengan hasil rapat Dewan 

Pengupahan Kota (Depeko). 

Kepala Bidang Organisasi dan 

Keuangan APINDO Jambi, 

Komaruddin menjelaskan 

dalam rapat Depeko tersebut. 

Dimana berdasarkan hasil rapat 

Depeko Jambi, ditetapkan UMK 

Jambi naik sebesar 8,681 

persen atau Rp. 

67. 27 

December 

2022 

Jebolan SMA 

Merapat! Ada 

Lowongan Nih di PT 

Angkasa Pura Solusi 

Positive Sindo News PT Angkasa Pura Solusi (APS) 

membuka lowongan kerja yang 

nantinya akan mengisi posisi 

sebagai aviation security basic 

& junior. PT Angkasa Pura 

Solusi (APS) merupakan salah 

satu anak perusahaan dari PT 

Angkasa Pura II yang telah 

berdiri sejak tahun 2012, 

berkembang dan 

bertransformasi sebagai 

perusahaan yang mendukung 

dalam pengelolaan fasilitas 

bandar udara (bandara). PT 

Angkasa Pura Solusi (APS) telah 

beroperasi di 21 bandara yang 

dikelola oleh PT Angkasa Pura II 

(Persero) dan memiliki sektor 

bisnis yang meliputi passenger 

services, retail & ancillary, 

facility services, facility care, 

digital sevices, resource 

http://jambi.tribunnews.com/2022/12/27/mulai-berlaku-januari-2023-apindo-masih-keberatan-terkait-umk-jambi
http://jambi.tribunnews.com/2022/12/27/mulai-berlaku-januari-2023-apindo-masih-keberatan-terkait-umk-jambi
http://jambi.tribunnews.com/2022/12/27/mulai-berlaku-januari-2023-apindo-masih-keberatan-terkait-umk-jambi
http://jambi.tribunnews.com/2022/12/27/mulai-berlaku-januari-2023-apindo-masih-keberatan-terkait-umk-jambi
http://ekbis.sindonews.com/read/980755/34/jebolan-sma-merapat-ada-lowongan-nih-di-pt-angkasa-pura-solusi-1672143160
http://ekbis.sindonews.com/read/980755/34/jebolan-sma-merapat-ada-lowongan-nih-di-pt-angkasa-pura-solusi-1672143160
http://ekbis.sindonews.com/read/980755/34/jebolan-sma-merapat-ada-lowongan-nih-di-pt-angkasa-pura-solusi-1672143160
http://ekbis.sindonews.com/read/980755/34/jebolan-sma-merapat-ada-lowongan-nih-di-pt-angkasa-pura-solusi-1672143160
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services dan consulting. -

Bersedia ditempatkan di 

seluruh wilayah kerja PT 

Angkasa Pura Solusi. 

68. 27 

December 

2022 

BLK Komunitas 

Dorong Santri Tapsel 

Punya Skill dan 

Kompetensi 

Positive Membaranews Balai Latihan Kerja (BLK) 

Komunitas mendorong Santri 

Pesantren Al-Yusufiyah Huta 

Holbung Kecamatan Angkola 

Muaratais Kabupaten Tapanuli 

Selatan (Tapsel) memiliki skill 

serta kompetensi. "Program 

tersebut dari Kementerian 

Ketenagakerjaan RI Tahun 

2022," kata Bupati Tapsel H. 

Dolly Pasaribu, Selasa 

(27/12/2022). Kadisnaker 

Tapsel Ahmad Radja Nasution 

menjelaskan, per angkatan 

sebanyak 16 santri/santriwati 

mengikuti program pelatihan 

BLK Komunitas. Sejumlah santri 

pesantren pimpinan ustadz 

Ridwan Amiril Sholeh akrab 

disapa Tuan Naborkat diberi 

berbagai pelatihan. 

69. 27 

December 

2022 

APP Tuntut PT Prima 

Terminal Petikemas 

Batalkan Keputusan 

Berhentikan Pekerja 

Magang 

Negative Muda News Puluhan massa yang 

mengatasnamakan Aliansi 

Pemerhati Pekerja (APP) Kota 

Medan menuntut anak 

perusahaan PT Pelindo 

Regional I, PT Prima Terminal 

Petikemas membatalkan 

keputusan mereka yang bakal 

memberhentikan pekerja 

magang pada 31 Desember 

2022. Koordinator Aksi Fais 

Harahap, mengaku ada 60 

orang lebih pekerja magang 

yang menggantungkan 

nasibnya di PT Prima Terminal 

Petikemas. Karena mereka yang 

bekerja di PT Prima Terminal 

Petikemas udh lebih dari 

setahun. "Kita menduga banyak 

http://membaranews.com/headlines/blk-komunitas-dorong-santri-tapsel-punya-skill-dan-kompetensi
http://membaranews.com/headlines/blk-komunitas-dorong-santri-tapsel-punya-skill-dan-kompetensi
http://membaranews.com/headlines/blk-komunitas-dorong-santri-tapsel-punya-skill-dan-kompetensi
http://membaranews.com/headlines/blk-komunitas-dorong-santri-tapsel-punya-skill-dan-kompetensi
http://mudanews.com/ekononomi-bisnis/2022/12/27/app-tuntut-pt-prima-terminal-petikemas-batalkan-keputusan-berhentikan-pekerja-magang
http://mudanews.com/ekononomi-bisnis/2022/12/27/app-tuntut-pt-prima-terminal-petikemas-batalkan-keputusan-berhentikan-pekerja-magang
http://mudanews.com/ekononomi-bisnis/2022/12/27/app-tuntut-pt-prima-terminal-petikemas-batalkan-keputusan-berhentikan-pekerja-magang
http://mudanews.com/ekononomi-bisnis/2022/12/27/app-tuntut-pt-prima-terminal-petikemas-batalkan-keputusan-berhentikan-pekerja-magang
http://mudanews.com/ekononomi-bisnis/2022/12/27/app-tuntut-pt-prima-terminal-petikemas-batalkan-keputusan-berhentikan-pekerja-magang
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kejanggalan di perusahaan ini 

(PT Prima Terminal Petikemas), 

salah satunya soal status 

pekerja magang. 

70. 27 

December 

2022 

Program Matching 

Fund Vokasi 2022 

PPNS dan Pelindo 

Hasilkan Alat 

Pemantau K3 

Lingkungan Kerja 

Neutral Tribun News 

Surabaya 

Melalui program Matching 

Fund Vokasi 2022, Politeknik 

Perkapalan Negeri Surabaya 

(PPNS) dan PT Pelindo Terminal 

Petikemas (SPTP) telah 

menghasilkan rekacipta Smart 

Multi-Measurement Device 

yang merupakan alat untuk 

mengukur tingkat kesehatan 

lingkungan kerja yang mengacu 

pada Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan No. 5 tahun 

2018. "Yaitu alat ukur intensitas 

cahaya (Lux Meter), alat ukur 

kebisingan (Sound Level 

Meter), alat pendeteksi gas 

(Gas Detector), alat ukur kadar 

debu (Dust Collector), alat 

pengukur suhu, kelembaban 

dan kecepatan angin (Sistem 

Monitoring Iklim Kerja) dan alat 

ukur getaran (Hand-Arm 

Vibration)," kata Eko Julianto 

Direktur PPNS, Selasa 

(27/12/2022). Dengan program 

Matching Fund Vokasi 2022 

diharapkan dapat terjalin lebih 

banyak kerja sama antara dunia 

pendidikan dengan mitra dunia 

usaha dan dunia industri. 

Kolaborasi antara dunia 

pendidikan dan dunia industri 

semakin berkembang di era 

Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka. 

71. 27 

December 

2022 

Resolusi Tahun Baru 

Pindah Kantor? Ada 

Lowongan Kerja di 

Angkasa Pura Solusi 

Nih 

Positive Idx Channel PT Angkasa Pura Solusi (APS) 

membuka lowongan kerja 

untuk posisi sebagai Aviation 

Security Basic & Junior. APS 

merupakan salah satu anak 

http://surabaya.tribunnews.com/2022/12/27/program-matching-fund-vokasi-2022-ppns-dan-pelindo-hasilkan-alat-pemantau-k3-lingkungan-kerja
http://surabaya.tribunnews.com/2022/12/27/program-matching-fund-vokasi-2022-ppns-dan-pelindo-hasilkan-alat-pemantau-k3-lingkungan-kerja
http://surabaya.tribunnews.com/2022/12/27/program-matching-fund-vokasi-2022-ppns-dan-pelindo-hasilkan-alat-pemantau-k3-lingkungan-kerja
http://surabaya.tribunnews.com/2022/12/27/program-matching-fund-vokasi-2022-ppns-dan-pelindo-hasilkan-alat-pemantau-k3-lingkungan-kerja
http://surabaya.tribunnews.com/2022/12/27/program-matching-fund-vokasi-2022-ppns-dan-pelindo-hasilkan-alat-pemantau-k3-lingkungan-kerja
http://surabaya.tribunnews.com/2022/12/27/program-matching-fund-vokasi-2022-ppns-dan-pelindo-hasilkan-alat-pemantau-k3-lingkungan-kerja
http://www.idxchannel.com/milenomic/resolusi-tahun-baru-pindah-kantor-ada-lowongan-kerja-di-angkasa-pura-solusi-nih
http://www.idxchannel.com/milenomic/resolusi-tahun-baru-pindah-kantor-ada-lowongan-kerja-di-angkasa-pura-solusi-nih
http://www.idxchannel.com/milenomic/resolusi-tahun-baru-pindah-kantor-ada-lowongan-kerja-di-angkasa-pura-solusi-nih
http://www.idxchannel.com/milenomic/resolusi-tahun-baru-pindah-kantor-ada-lowongan-kerja-di-angkasa-pura-solusi-nih
http://www.idxchannel.com/milenomic/resolusi-tahun-baru-pindah-kantor-ada-lowongan-kerja-di-angkasa-pura-solusi-nih
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perusahaan dari PT Angkasa 

Pura II yang telah berdiri sejak 

2012, berkembang dan 

bertransformasi sebagai 

perusahaan yang mendukung 

dalam pengelolaan fasilitas 

Bandar Udara. Lowongan ini 

terbuka buat lulusan SMA atau 

SMK. Dari instagram resmi 

@kemnaker, Selasa 

(27/12/2022), berikut syarat 

dan cara daftarnya:. 

72. 27 

December 

2022 

Iuran JHT Dipecah 

Jadi Dua Akun, KSPI 

Sebut Akal-akalan 

Pemerintah 

Neutral Tribun News 

Pekanbaru 

Meski demikian, menurut Risza, 

perlu ada pengaturan atau 

penjelasan terkait iuran yang 

disetorkan pada dua akun JHT 

ini. Apakah nanti juga akan 

mengubah nilai iuran JHT dan 

akan dibagi dua atau nilai iuran 

tetap hanya saja terbagi 

menjadi dua akun. Presiden 

Konfederasi Serikat Pekerja 

Indonesia ( KSPI) Said Iqbal 

menyoroti adanya pengaturan 

2 akun jaminan hari tua JHT 

dalam UU PPSK. Sebab, JHT 

merupakan uang tabungan 

pekerja dan bukan uang 

asuransi. 

73. 27 

December 

2022 

Pemkot Batu Raih 

Runner Up 

Penghargaan 

Paritrana Award 2022 

Provinsi Jawa Timur 

Positive Suaraindonesianews Pemerintah Kota Batu meraih 

peringkat kedua kategori 

pemerintah kabupaten/kota 

yang diterima langsung oleh Plh 

Wali Kota Batu, Zadim Effisiensi 

dari Gubernur Jawa Timur, 

Khofifah Indar Parawansa. 

Menjelang akhir tahun 2022, 

Pemerintah Kota (Pemkot) Batu 

kembali mendapatkan 

penghargaan Paritrana Award 

2022 di Shangri-la Hotel 

Surabaya. Dalam kegiatan ini 

Plh Wali Kota Batu didampingi 

Asisten I Administrasi 

http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/27/iuran-jht-dipecah-jadi-dua-akun-kspi-sebut-akal-akalan-pemerintah
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/27/iuran-jht-dipecah-jadi-dua-akun-kspi-sebut-akal-akalan-pemerintah
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/27/iuran-jht-dipecah-jadi-dua-akun-kspi-sebut-akal-akalan-pemerintah
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/27/iuran-jht-dipecah-jadi-dua-akun-kspi-sebut-akal-akalan-pemerintah
http://suaraindonesia-news.com/pemkot-batu-raih-runner-up-penghargaan-paritrana-award-2022-provinsi-jawa-timur
http://suaraindonesia-news.com/pemkot-batu-raih-runner-up-penghargaan-paritrana-award-2022-provinsi-jawa-timur
http://suaraindonesia-news.com/pemkot-batu-raih-runner-up-penghargaan-paritrana-award-2022-provinsi-jawa-timur
http://suaraindonesia-news.com/pemkot-batu-raih-runner-up-penghargaan-paritrana-award-2022-provinsi-jawa-timur
http://suaraindonesia-news.com/pemkot-batu-raih-runner-up-penghargaan-paritrana-award-2022-provinsi-jawa-timur
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Pembangunan, Susetya 

Herawan, dan Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Kota Batu, 

Yenny Aristasari. Untuk 

peringkat 1 diperoleh 

Kabupaten Jember, sedangkan 

peringkat III Kabupaten 

Ponorogo. 

74. 27 

December 

2022 

[Berita]Peningkatan 

Manfaat JHT 

Positive Creacorridor.com Salah satu UU yang direvisi 

ialah UU No 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN), khususnya 

program jaminan hari tua (JHT) 

dan program jaminan pensiun 

(JP). Bab XII UU P2SK memuat 

tentang Dana Pensiun, Program 

Jaminan Hari Tua (JHT), dan 

Program Pensiun yang terdiri 

atas 68 Pasal. Pasal 188 

mengatur hal baru program JHT 

dengan merevisi Pasal 36, 37, 

dan 38 UU SJSN. Pasal 189 

mengatur tentang harmonisasi 

program pensiun, termasuk 

pengaturan program pensiun 

yang bersifat wajib yang 

mencakup program JHT dan 

program JP yang merupakan 

bagian dari SJSN. 

75. 27 

December 

2022 

Loker Jakarta 

Terbaru: PT ISS 

Indonesia Buka Loker 

untuk Lulusan SMK, 

Simak Posisi dan 

Kualifikasinya! 

Neutral Bershalawat.com PT ISS Indonesia memberikan 

kesempatan kepada j obseeker 

untuk mengisi formasi yang 

kosong. Dilansir dari Instagram 

@kemnaker, PT ISS Indonesia 

membagikan posisi loker 

Jakarta yang kosong. Diunggah 

pada 18 Desember 2022, PT ISS 

Indonesia membuka posisi 

Teknisi Gedung. Berikut ini info 

loker PT ISS Indonesia posisi 

Teknisi Gedung dengan 

kualifikasi dan deskripsi 

pekerjaan. 

http://www.creacorridor.com/2022/12/beritapeningkatan-manfaat-jht.html
http://www.creacorridor.com/2022/12/beritapeningkatan-manfaat-jht.html
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966318959/loker-jakarta-terbaru-pt-iss-indonesia-buka-loker-untuk-lulusan-smk-simak-posisi-dan-kualifikasinya
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966318959/loker-jakarta-terbaru-pt-iss-indonesia-buka-loker-untuk-lulusan-smk-simak-posisi-dan-kualifikasinya
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966318959/loker-jakarta-terbaru-pt-iss-indonesia-buka-loker-untuk-lulusan-smk-simak-posisi-dan-kualifikasinya
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966318959/loker-jakarta-terbaru-pt-iss-indonesia-buka-loker-untuk-lulusan-smk-simak-posisi-dan-kualifikasinya
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966318959/loker-jakarta-terbaru-pt-iss-indonesia-buka-loker-untuk-lulusan-smk-simak-posisi-dan-kualifikasinya
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966318959/loker-jakarta-terbaru-pt-iss-indonesia-buka-loker-untuk-lulusan-smk-simak-posisi-dan-kualifikasinya
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76. 27 

December 

2022 

Loker Hari Ini Jakarta: 

PT Wijaya Machinery 

Perkasa Sedia Loker 

Lulusan S1 Posisi 

Human Resources 

Positive Bershalawat.com PT Wijaya Machinery Perkasa 

memberikan kesempatan 

kepada lulusan S1 untuk 

mengisi loker hari ini yang 

tertera. Berikut loker hari ini PT 

Wijaya Machinery Perkasa 

dengan kualifikasi, deskripsi 

pekerjaan, dan link 

pendaftaran. Dilansir dari 

Instagram @Kemnaker, PT 

Wijaya Machinery Perkasa 

membuka posisi yang kosong. 

Diunggah pada 18 Desember 

2022, PT Wijaya Machinery 

Perkasa membuka posisi 

Human Resources Legal 

Manager. 

77. 27 

December 

2022 

Loker Jombang 

Terbaru: PT Sb 

Intermedia Pers Buka 

Loker Pendidikan 

Minimal 

SMA/SMK/Sederajat 

Positive Bershalawat.com PT Sb Intermedia Pers 

memberikan kesempatan 

kepada lulusan 

SMK/SMA/Sederajat untuk 

mengisi loker Jombang yang 

tersedia. Berikut loker Jombang 

terupdate PT Sb Intermedia 

Pers dengan kualifikasi, 

deskripsi pekerjaan, dan link 

pendaftaran. Loker Jombang 

dan sekitarnya terkini dan 

terupdate lengkap dengan 

kualifikasi dan deskripsi 

pekerjaan. Apabila kamu 

berminat dengan loker 

Jombang ini, kamu dapat 

segera mendaftarkan diri 

melalui link dibawah ini. 

78. 27 

December 

2022 

Info Loker PT Sahid 

Husada Internasional 

Buka Loker Lulusan 

D3, Simak Posisi dan 

Kualifikasinya! 

Neutral Bershalawat.com PT Sahid Husada Internasional 

memberikan kesempatan 

kepada lulusan D3 untuk 

mengisi info loker yang 

tersedia. Dilansir dari Instagram 

@Kemnaker, PT Sahid Husada 

Internasional membuka posisi 

yang kosong. Diunggah pada 21 

Desember 2022, PT Sahid 

http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319158/loker-hari-ini-jakarta-pt-wijaya-machinery-perkasa-sedia-loker-lulusan-s1-posisi-human-resources
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319158/loker-hari-ini-jakarta-pt-wijaya-machinery-perkasa-sedia-loker-lulusan-s1-posisi-human-resources
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319158/loker-hari-ini-jakarta-pt-wijaya-machinery-perkasa-sedia-loker-lulusan-s1-posisi-human-resources
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319158/loker-hari-ini-jakarta-pt-wijaya-machinery-perkasa-sedia-loker-lulusan-s1-posisi-human-resources
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319158/loker-hari-ini-jakarta-pt-wijaya-machinery-perkasa-sedia-loker-lulusan-s1-posisi-human-resources
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319291/loker-jombang-terbaru-pt-sb-intermedia-pers-buka-loker-pendidikan-minimal-smasmksederajat
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319291/loker-jombang-terbaru-pt-sb-intermedia-pers-buka-loker-pendidikan-minimal-smasmksederajat
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319291/loker-jombang-terbaru-pt-sb-intermedia-pers-buka-loker-pendidikan-minimal-smasmksederajat
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319291/loker-jombang-terbaru-pt-sb-intermedia-pers-buka-loker-pendidikan-minimal-smasmksederajat
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319291/loker-jombang-terbaru-pt-sb-intermedia-pers-buka-loker-pendidikan-minimal-smasmksederajat
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319291/loker-jombang-terbaru-pt-sb-intermedia-pers-buka-loker-pendidikan-minimal-smasmksederajat
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319407/info-loker-pt-sahid-husada-internasional-buka-loker-lulusan-d3-simak-posisi-dan-kualifikasinya
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319407/info-loker-pt-sahid-husada-internasional-buka-loker-lulusan-d3-simak-posisi-dan-kualifikasinya
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319407/info-loker-pt-sahid-husada-internasional-buka-loker-lulusan-d3-simak-posisi-dan-kualifikasinya
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319407/info-loker-pt-sahid-husada-internasional-buka-loker-lulusan-d3-simak-posisi-dan-kualifikasinya
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319407/info-loker-pt-sahid-husada-internasional-buka-loker-lulusan-d3-simak-posisi-dan-kualifikasinya
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Husada Internasional membuka 

posisi Marketing Klinik MCU 

yang ditempatkan di Tanah 

Abang, Jakarta Pusat. Berikut 

info loker terupdate PT Sahid 

Husada Internasional posisi 

Marketing Klinik MCU dengan 

kualifikasi, deskripsi pekerjaan, 

dan link pendaftaran. 

79. 27 

December 

2022 

Loker Pasuruan 

Terupdate: PT Meiji 

Indonesia (Factory) 

Buka Loker untuk 

Lulusan S1, Simak 

Posisinya! 

Neutral Bershalawat.com PT Meiji Indonesia memberikan 

kesempatan kepada lulusan S1 

untuk mengisi loker Pasuruan 

yang tersedia. Dilansir dari 

Instagram @Kemnaker, PT 

Meiji Indonesia membuka 

posisi yang kosong untuk 

lulusan S1. Diunggah pada 22 

Desember 2022, PT Meiji 

Indonesia membuka posisi QA/ 

QC Staff yang ditempatkan di 

Bangil, Kab. Pasuruan. Berikut 

info loker Pasuruan terupdate 

PT Meiji Indonesia posisi QA/ 

QC Staff dengan kualifikasi, 

deskripsi pekerjaan, dan link 

pendaftaran. 

80. 28 

December 

2022 

Direktur BPJamsostek 

Sampaikan Apresiasi 

atas Dukungan dan 

Kepedulian 

Pemerintah Daerah di 

Jawa Timur 

Positive Infopublik.id Deputi Direktur Wilayah 

BPJamsostek Jawa Timur Deny 

Yusyulian, menyampaikan 

terima kasihnya atas dukungan 

dan kepedulian Pemprov Jawa 

Timur, Kabupaten/Kota, serta 

pelaku usaha. Peningkatan 

universal coverage 

perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan bagi para 

pekerja khususnya di Provinsi 

Jawa Timur merupakan fokus 

dan tanggungjawab semua 

pemangku kebijakan. Kami 

sangat mengapresiasi langkah 

Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur mendukung inpres 

tersebut dengan menerbitkan 

http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319509/loker-pasuruan-terupdate-pt-meiji-indonesia-factory-buka-loker-untuk-lulusan-s1-simak-posisinya
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319509/loker-pasuruan-terupdate-pt-meiji-indonesia-factory-buka-loker-untuk-lulusan-s1-simak-posisinya
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319509/loker-pasuruan-terupdate-pt-meiji-indonesia-factory-buka-loker-untuk-lulusan-s1-simak-posisinya
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319509/loker-pasuruan-terupdate-pt-meiji-indonesia-factory-buka-loker-untuk-lulusan-s1-simak-posisinya
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319509/loker-pasuruan-terupdate-pt-meiji-indonesia-factory-buka-loker-untuk-lulusan-s1-simak-posisinya
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319509/loker-pasuruan-terupdate-pt-meiji-indonesia-factory-buka-loker-untuk-lulusan-s1-simak-posisinya
http://infopublik.id/kategori/nusantara/698036/direktur-bpjamsostek-sampaikan-apresiasi-atas-dukungan-dan-kepedulian-pemerintah-daerah-di-jatim
http://infopublik.id/kategori/nusantara/698036/direktur-bpjamsostek-sampaikan-apresiasi-atas-dukungan-dan-kepedulian-pemerintah-daerah-di-jatim
http://infopublik.id/kategori/nusantara/698036/direktur-bpjamsostek-sampaikan-apresiasi-atas-dukungan-dan-kepedulian-pemerintah-daerah-di-jatim
http://infopublik.id/kategori/nusantara/698036/direktur-bpjamsostek-sampaikan-apresiasi-atas-dukungan-dan-kepedulian-pemerintah-daerah-di-jatim
http://infopublik.id/kategori/nusantara/698036/direktur-bpjamsostek-sampaikan-apresiasi-atas-dukungan-dan-kepedulian-pemerintah-daerah-di-jatim
http://infopublik.id/kategori/nusantara/698036/direktur-bpjamsostek-sampaikan-apresiasi-atas-dukungan-dan-kepedulian-pemerintah-daerah-di-jatim
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Peraturan Gubernur Nomor 36 

Tahun 2021 tentang 

Pelaksanaan Jaminan Sosial 

Bagi Tenaga Kerja Melalui 

Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan di 

Provinsi Jawa Timur. Kantor 

Wilayah Jawa Timur periode 

November 2021 sampai dengan 

November 2022 telah 

membayarkan klaim sebanyak 

511. 115 kasus, dengan total 

klaim sebesar Rp5,74 triliun, 

pencairan klaim masih 

didominasi klaim Jaminan Hari 

Tua (JHT) dengan jumlah yang 

dicairkan sebanyak 303. 550 

kasus dan dana yang dicairkan 

total sebesar Rp4,84 triliun. 

81. 28 

December 

2022 

Catatan Akhir Tahun 

Forwaker : Kritis 

Menangkap Isu 

Dalam Spirit 

Membangun Sinergi 

dan Kolaborasi 

Positive Klik7tv Menjelang tutup tahun 2022, 

Forum Wartawan 

Ketenagakerjaan (Forwaker) 

menggelar kegiatan Catatan 

Akhir Tahun Forwaker selama 

tiga hari, 25- 27 Desember 

2022 dengan tema, "Kritis 

Menangkap Isu Dalam Spirit 

Membangun Sinergi dan 

Kolaborasi." "Kami apresiasi 

kegiatan yang digelar, sebagai 

wujud membangun sinergi dan 

kolaborasi antara Kementerian 

Ketenagakerjaan dengan 

wartawan yang tergabung 

dalam Forwaker," kata Kepala 

Biro Humas Kemnaker Chairul 

Fadhly Harahap dalam 

sambutan sekaligus membuka 

secara resmi diskusi Forwaker, 

di Bogor, Jawa Barat, Senin 

(26/12/2022). "Melalui diskusi 

yang digelar Forwaker tersebut, 

kami terbuka menerima 

kiritkan, saran, masukan 

konstruktif dan positif agar ke 

http://klik7tv.co.id/catatan-akhir-tahun-forwaker-kritis-menangkap-isu-dalam-spirit-membangun-sinergi-dan-kolaborasi
http://klik7tv.co.id/catatan-akhir-tahun-forwaker-kritis-menangkap-isu-dalam-spirit-membangun-sinergi-dan-kolaborasi
http://klik7tv.co.id/catatan-akhir-tahun-forwaker-kritis-menangkap-isu-dalam-spirit-membangun-sinergi-dan-kolaborasi
http://klik7tv.co.id/catatan-akhir-tahun-forwaker-kritis-menangkap-isu-dalam-spirit-membangun-sinergi-dan-kolaborasi
http://klik7tv.co.id/catatan-akhir-tahun-forwaker-kritis-menangkap-isu-dalam-spirit-membangun-sinergi-dan-kolaborasi
http://klik7tv.co.id/catatan-akhir-tahun-forwaker-kritis-menangkap-isu-dalam-spirit-membangun-sinergi-dan-kolaborasi
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depannya bisa lebih baik dalam 

melaksanakan program-

program ketengakerjaan," 

ungkap Chairul. Ketua 

Forwaker, Hamdan 

menyatakan, tiga tema diskusi 

yang dipilih tidak sekedar isu 

seksi tetapi para wartawan 

menunjukkan tetap kritis 

terhadap isu-isu 

ketenagakerjaan, sekaligus 

refleksi dari berbagai program 

yang telah dilaksanakan 

Kemnaker selama tahun 2022. 

82. 28 

December 

2022 

Catatan Akhir Tahun 

Forwaker, Kritis 

Menangkap Isu dalam 

Spirit Bangun Sinergi 

dan Kolaborasi 

Positive Infopublik.id Menjelang tutup tahun atau 

akhir 2022, Forum Wartawan 

Ketenagakerjaan (Forwaker) 

menggelar kegiatan Catatan 

Akhir Tahun Forwaker selama 

tiga hari, 25- 27 Desember 

2022 dengan tema, "Kritis 

Menangkap Isu Dalam Spirit 

Membangun Sinergi dan 

Kolaborasi." "Kami apresiasi 

kegiatan yang digelar, sebagai 

wujud membangun sinergi dan 

kolaborasi antara Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

dengan wartawan yang 

tergabung dalam Forwaker," 

ujar Kepala Biro Humas 

Kemnaker Chairul Fadhly 

Harahap dalam sambutan 

sekaligus membuka secara 

resmi diskusi Forwaker di 

Bogor. "Melalui diskusi yang 

digelar Forwaker tersebut, kami 

terbuka menerima kritikan, 

saran, masukan konstruktif dan 

positif agar ke depannya bisa 

lebih baik dalam melaksanakan 

program-program 

ketengakerjaan," ungkap Karo 

Humas. Ketua Forwaker, 

Hamdan, menyatakan bahwa 

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/698059/catatan-akhir-tahun-forwaker-kritis-menangkap-isu-dalam-spirit-bangun-sinergi-dan-kolaborasi
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/698059/catatan-akhir-tahun-forwaker-kritis-menangkap-isu-dalam-spirit-bangun-sinergi-dan-kolaborasi
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/698059/catatan-akhir-tahun-forwaker-kritis-menangkap-isu-dalam-spirit-bangun-sinergi-dan-kolaborasi
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/698059/catatan-akhir-tahun-forwaker-kritis-menangkap-isu-dalam-spirit-bangun-sinergi-dan-kolaborasi
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/698059/catatan-akhir-tahun-forwaker-kritis-menangkap-isu-dalam-spirit-bangun-sinergi-dan-kolaborasi
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tiga tema diskusi yang dipilih 

tidak sekedar isu seksi tetapi 

para wartawan menunjukkan 

tetap kritis terhadap isu-isu 

ketenagakerjaan, sekaligus 

refleksi dari berbagai program 

yang telah dilaksanakan 

Kemnaker selama 2022. 

83. 28 

December 

2022 

Sederet Kebijakan 

Pemerintah Paling 

Bikin Geger Selama 

2022 

Negative Murianewscom Selama kurun waktu 2022, 

pemerintah telah beberapa kali 

membuat kebijakan yang bikin 

geger masyarakat. Selama 

kurun waktu 2022 ini, 

pemerintah telah dua kali 

menaikkan harga bahan bakar 

minyak (BBM), baik subsidi 

maupun nonsubsidi. 5. 

Kebijakan JHT yang Bikin 

Pekerja Ketar-ketir. Kebijakan 

itu tertuang dalam Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 2 Tahun 

2022. 

84. 28 

December 

2022 

Forwarker Gelar 

Kegiatan Catatan 

Akhir Tahun di Bogor 

Neutral Progresnews.info "Kami apresiasi kegiatan yang 

digelar, sebagai wujud 

membangun sinergi dan 

kolaborasi antara Kementerian 

Ketenagakerjaan dengan 

wartawan yang tergabung 

dalam Forwarker, " ujar Kepala 

Biro Humas Kemnaker Chairul 

Fadhly Harahap dalam 

sambutan sekaligus membuka 

secara resmi diskusi Forwaker 

di Bogor, Senin (26/12/2022). 

Menjelang tutup tahun 2022, 

Forum Wartawan 

Ketenagakerjaan (Forwarker) 

menggelar kegiatan Catatan 

Akhir Tahun Forwaker selama 

tiga hari, 25- 27 Desember 

2022 dengan tema, "Kritis 

Menangkap Isu Dalam Spirit 

Membangun Sinergi dan 

http://www.murianews.com/2022/12/28/343984/sederet-kebijakan-pemerintah-paling-bikin-geger-selama-2022
http://www.murianews.com/2022/12/28/343984/sederet-kebijakan-pemerintah-paling-bikin-geger-selama-2022
http://www.murianews.com/2022/12/28/343984/sederet-kebijakan-pemerintah-paling-bikin-geger-selama-2022
http://www.murianews.com/2022/12/28/343984/sederet-kebijakan-pemerintah-paling-bikin-geger-selama-2022
http://progresnews.info/2022/12/28/9497
http://progresnews.info/2022/12/28/9497
http://progresnews.info/2022/12/28/9497


 

61 

 

Kolaborasi." "Melalui diskusi 

yang digelar Forwarker 

tersebut, kami terbuka 

menerima kiritkan, saran, 

masukan konstruktif dan positif 

agar ke depannya bisa lebih 

baik dalam melaksanakan 

program-program 

ketengakerjaan," ungkap Karo 

Humas. Ketua Forwarker, 

Hamdan, menyatakan bahwa 

tiga tema diskusi yang dipilih 

tidak sekedar isu seksi tetapi 

para wartawan menunjukkan 

tetap kritis terhadap isu-isu 

ketenagakerjaan, sekaligus 

refleksi dari berbagai program 

yang telah dilaksanakan 

Kemnaker selama tahun 2022. 

85. 28 

December 

2022 

Kabar Gembira , 

Kementerian 

Ketenagakerjaan RI 

Membuka Lowongan 

Kerja Formasi PPPK 

Teknis Tahun 

Anggaran 2022 

Neutral Kabar Rakyat.website Kabar gembira dipenghujung 

tahun bagi pencari kerja, 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) RI membuka 

longan kerja melalui skema 

pengadaan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) teknis tahun 

anggaran 2022. " Dengan ini 

disampaikan bahwa 

Kementerian Ketenagakerjaan 

membuka kesempatan bagi 

Putra/Putri Terbaik Bangsa 

yang berintegritas dan 

memenuhi Syarat, serta 

berminat menjadi Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) Tenaga Teknis, " 

jelasnya dalam pengumuman 

tertulisnya. Pencari kerja yang 

lolos seleksi nantinya akan 

ditempatkan di Kantor pusat 

dan 25 kantor Unit Pelaksana 

Teknis Pusat (UPTP) 

Kementerian Ketenagakerjaan. 

Kabar lowongan kerja PPPK 

http://www.kabarrakyat.id/kabar-news/pr-026321897/kabar-gembira-kementerian-ketenagakerjaan-ri-membuka-lowongan-kerja-formasi-pppk-teknis-tahun-anggaran-2022
http://www.kabarrakyat.id/kabar-news/pr-026321897/kabar-gembira-kementerian-ketenagakerjaan-ri-membuka-lowongan-kerja-formasi-pppk-teknis-tahun-anggaran-2022
http://www.kabarrakyat.id/kabar-news/pr-026321897/kabar-gembira-kementerian-ketenagakerjaan-ri-membuka-lowongan-kerja-formasi-pppk-teknis-tahun-anggaran-2022
http://www.kabarrakyat.id/kabar-news/pr-026321897/kabar-gembira-kementerian-ketenagakerjaan-ri-membuka-lowongan-kerja-formasi-pppk-teknis-tahun-anggaran-2022
http://www.kabarrakyat.id/kabar-news/pr-026321897/kabar-gembira-kementerian-ketenagakerjaan-ri-membuka-lowongan-kerja-formasi-pppk-teknis-tahun-anggaran-2022
http://www.kabarrakyat.id/kabar-news/pr-026321897/kabar-gembira-kementerian-ketenagakerjaan-ri-membuka-lowongan-kerja-formasi-pppk-teknis-tahun-anggaran-2022
http://www.kabarrakyat.id/kabar-news/pr-026321897/kabar-gembira-kementerian-ketenagakerjaan-ri-membuka-lowongan-kerja-formasi-pppk-teknis-tahun-anggaran-2022
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Teknis Kemennaker tercantum 

dalam surat pengumuman 

Nomor: 1/21/KP.01/XII/2022 

tentang seleksi penerimaan 

calon PPPK teknis tahun 

anggaran 2022. 

86. 28 

December 

2022 

Opini: Catatan Akhir 

Tahun. Strategi 

Alumni Menghadapi 

Dunia Kerja di Era 

Digitalisasi 

Neutral Tribun News 

Palembang 

Era digital diperkirakan 

menyuplai 40 persen 

pertumbuhan lowongan 

pekerjaan dalam dua tahun ke 

depan yang membutuhkan 

rekrutmen tenaga terampil 

yang sangat besar. Era Disrupsi 

juga ada beberapa keahlian 

yang dibutuhkan agar dapat 

suka menghadapi tantangan 

gan dalam menghadapi 

dinamika dunia kerja yang terus 

berubah. Sejak pandemi 

berlangsung, angka 

pengangguran di Indonesia per 

Agustus 2021 sebanyak 9,1 juta 

orang. Anda harus memiliki 

kemampuan yang dibutuhkan 

perusahaan di era serba digital 

(Disrupsi). 

87. 28 

December 

2022 

Arisa Mandiri 

Pratama Buka 

Lowongan Kerja, Cek 

Posisi dan Syaratnya 

Neutral Idx Channel PT Arisa Mandiri Pratama 

membuka lowongan kerja 

untuk beberapa posisi. Bagi 

yang tertarik, segera 

persiapkan diri dan cek 

kualifikasinya. Dilansir dari 

instagram kemnaker, Rabu 

(28/12/2022), berikut informasi 

terkait posisi, kualifikasi dan 

deskripsi pekerjaan:. 3. 

Memiliki pengalaman minimal 

3 tahun di bidang yang sama. 

88. 28 

December 

2022 

Plh Wali Kota Batu 

Tancap Gas | Berita 

Malang Hari Ini | 

Malang Posco Media 

| Berita Malang Raya 

Neutral Malangposcomedia.id Prestasi Duet Dewanti-Punjul 

Pelecut Semangat MALANG 

POSCO MEDIA- Plh Wali Kota 

Batu Zadim Effisiensi langsung 

tancap gas. Serta menjadi 

pelecut Pemkot Batu yang 

http://palembang.tribunnews.com/2022/12/28/opini-catatan-akhir-tahun-strategi-alumni-menghadapi-dunia-kerja-di-era-digitalisasi
http://palembang.tribunnews.com/2022/12/28/opini-catatan-akhir-tahun-strategi-alumni-menghadapi-dunia-kerja-di-era-digitalisasi
http://palembang.tribunnews.com/2022/12/28/opini-catatan-akhir-tahun-strategi-alumni-menghadapi-dunia-kerja-di-era-digitalisasi
http://palembang.tribunnews.com/2022/12/28/opini-catatan-akhir-tahun-strategi-alumni-menghadapi-dunia-kerja-di-era-digitalisasi
http://palembang.tribunnews.com/2022/12/28/opini-catatan-akhir-tahun-strategi-alumni-menghadapi-dunia-kerja-di-era-digitalisasi
http://www.idxchannel.com/milenomic/arisa-mandiri-pratama-buka-lowongan-kerja-cek-posisi-dan-syaratnya
http://www.idxchannel.com/milenomic/arisa-mandiri-pratama-buka-lowongan-kerja-cek-posisi-dan-syaratnya
http://www.idxchannel.com/milenomic/arisa-mandiri-pratama-buka-lowongan-kerja-cek-posisi-dan-syaratnya
http://www.idxchannel.com/milenomic/arisa-mandiri-pratama-buka-lowongan-kerja-cek-posisi-dan-syaratnya
http://malangposcomedia.id/plh-wali-kota-batu-tancap-gas
http://malangposcomedia.id/plh-wali-kota-batu-tancap-gas
http://malangposcomedia.id/plh-wali-kota-batu-tancap-gas
http://malangposcomedia.id/plh-wali-kota-batu-tancap-gas
http://malangposcomedia.id/plh-wali-kota-batu-tancap-gas
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dinahkodai Plh Wali Kota Zadim 

Effisiensi meraih penghargaan 

lebih banyak lagi di tahun 

depan. "Penghargaan ini bisa 

diraih atas kebijakan Ibu 

Dewanti Rumpoko dan Bapak 

Punjul Santoso atas kebijakan 

yang dijalankan sebelum purna 

tugas sebagai wali kota dan 

wawali Kota Batu," ujar Zadim 

kepada Malang Posco Media. 

Lebih lanjut dia menyampaikan 

penghargaan di hari 

pertamanya menjabat Plh Wali 

Kota Batu merupakan 

penyemangat seluruh jajaran 

Pemkot Batu. 

89. 28 

December 

2022 

Sinergi Politenik 

Perkapalan Surabaya-

Pelindo hasilkan alat 

pantau K3 - 

DetikFakta.com 

Positive Detikfakta.com detikfakta.com- Kolaborasi 

antara Politeknik Perkapalan 

Negeri Surabaya (PPNS) dan PT 

Pelindo Terminal Petikemas 

(SPTP) menghasilkan alat 

pemantau keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) di 

lingkungan kerja, bernama 

Rekacipta Smart Multi-

Measurement Device. Direktur 

PPNS Eko Julianto di Surabaya, 

Jawa Timur, Selasa, 

mengatakan, alat itu untuk 

mengukur tingkat kesehatan 

lingkungan kerja yang mengacu 

pada Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 5 

tahun 2018. Untuk tahap awal, 

kata dia, perangkat pengukuran 

lingkungan kerja hasil 

kolaborasi PPNS dan SPTP akan 

digunakan pada PT Terminal 

Petikemas Surabaya dan PT 

Terminal Teluk Lamong yang 

merupakan anak perusahaan 

SPTP.  

http://detikfakta.com/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-hasilkan-alat-pantau-k3
http://detikfakta.com/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-hasilkan-alat-pantau-k3
http://detikfakta.com/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-hasilkan-alat-pantau-k3
http://detikfakta.com/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-hasilkan-alat-pantau-k3
http://detikfakta.com/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-hasilkan-alat-pantau-k3
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90. 28 

December 

2022 

Sinergi Politenik 

Perkapalan Surabaya-

Pelindo hasilkan alat 

pantau K3 

Positive Redaksiharian.com Kolaborasi antara Politeknik 

Perkapalan Negeri Surabaya 

(PPNS) dan PT Pelindo Terminal 

Petikemas (SPTP) menghasilkan 

alat pemantau keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) di 

lingkungan kerja, bernama 

Rekacipta Smart Multi-

Measurement Device. Direktur 

PPNS Eko Julianto di Surabaya, 

Jawa Timur, Selasa, 

mengatakan, alat itu untuk 

mengukur tingkat kesehatan 

lingkungan kerja yang mengacu 

pada Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 5 

tahun 2018. Perangkat 

pengukuran lingkungan kerja 

yang dihasilkan tersebut 

berbasis internet dan website, 

sehingga data yang disajikan 

merupakan hasil pengukuran 

terbaru (real time). "Kolaborasi 

tercipta melalui program 

Matching Fund Vokasi 2022, 

dan ini dilengkapi enam alat 

ukur yakni alat ukur intensitas 

cahaya (Lux Meter), alat ukur 

kebisingan (Sound Level 

Meter), alat pendeteksi gas 

(Gas Detector), alat ukur kadar 

debu (Dust Collector), alat 

pengukur suhu, kelembaban 

dan kecepatan angin (Sistem 

Monitoring Iklim Kerja) dan alat 

ukur getaran (Hand-Arm 

Vibration)," kata Eko. 

91. 28 

December 

2022 

Sinergi Politenik 

Perkapalan Surabaya-

Pelindo hasilkan alat 

pantau K3 

Positive Portalutama.com Kolaborasi antara Politeknik 

Perkapalan Negeri Surabaya 

(PPNS) dan PT Pelindo Terminal 

Petikemas (SPTP) menghasilkan 

alat pemantau keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) di 

lingkungan kerja, bernama 

Rekacipta Smart Multi-

http://redaksiharian.com/ekonomi/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-hasilkan-alat-pantau-k3
http://redaksiharian.com/ekonomi/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-hasilkan-alat-pantau-k3
http://redaksiharian.com/ekonomi/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-hasilkan-alat-pantau-k3
http://redaksiharian.com/ekonomi/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-hasilkan-alat-pantau-k3
http://portalutama.com/ekonomi/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-hasilkan-alat-pantau-k3
http://portalutama.com/ekonomi/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-hasilkan-alat-pantau-k3
http://portalutama.com/ekonomi/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-hasilkan-alat-pantau-k3
http://portalutama.com/ekonomi/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-hasilkan-alat-pantau-k3
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Measurement Device. Direktur 

PPNS Eko Julianto di Surabaya, 

Jawa Timur, Selasa, 

mengatakan, alat itu untuk 

mengukur tingkat kesehatan 

lingkungan kerja yang mengacu 

pada Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 5 

tahun 2018. Untuk tahap awal, 

kata dia, perangkat pengukuran 

lingkungan kerja hasil 

kolaborasi PPNS dan SPTP akan 

digunakan pada PT Terminal 

Petikemas Surabaya dan PT 

Terminal Teluk Lamong yang 

merupakan anak perusahaan 

SPTP. Perangkat pengukuran 

lingkungan kerja yang 

dihasilkan tersebut berbasis 

internet dan website, sehingga 

data yang disajikan merupakan 

hasil pengukuran terbaru (real 

time). 

92. 28 

December 

2022 

Sinergi Politenik 

Perkapalan Surabaya-

Pelindo hasilkan alat 

pantau K3 

Positive Tribunwarta.com Kolaborasi antara Politeknik 

Perkapalan Negeri Surabaya 

(PPNS) dan PT Pelindo Terminal 

Petikemas (SPTP) menghasilkan 

alat pemantau keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) di 

lingkungan kerja, bernama 

Rekacipta Smart Multi-

Measurement Device. Direktur 

PPNS Eko Julianto di Surabaya, 

Jawa Timur, Selasa, 

mengatakan, alat itu untuk 

mengukur tingkat kesehatan 

lingkungan kerja yang mengacu 

pada Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 5 

tahun 2018. Untuk tahap awal, 

kata dia, perangkat pengukuran 

lingkungan kerja hasil 

kolaborasi PPNS dan SPTP akan 

digunakan pada PT Terminal 

Petikemas Surabaya dan PT 

http://tribunwarta.com/ekonomi/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-hasilkan-alat-pantau-k3
http://tribunwarta.com/ekonomi/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-hasilkan-alat-pantau-k3
http://tribunwarta.com/ekonomi/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-hasilkan-alat-pantau-k3
http://tribunwarta.com/ekonomi/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-hasilkan-alat-pantau-k3
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Terminal Teluk Lamong yang 

merupakan anak perusahaan 

SPTP. Perangkat pengukuran 

lingkungan kerja yang 

dihasilkan tersebut berbasis 

internet dan website, sehingga 

data yang disajikan merupakan 

hasil pengukuran terbaru (real 

time). 
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Title Cek Nama Penerima BSU Desember 2022 Online, Masa 

Pencairan Habis Hari Ini! 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096020132/cek-nama-penerima-bsu-

desember-2022-online-masa-pencairan-habis-hari-ini 

Summary Pasalnya, batas akhir pencairan jatuh pada hari ini, 27 Desember 2022. Masyarakat 

khususnya pekerja bisa segera cek nama penerima BSU Desember 2022. Para pekerja pun 

bisa cek nama penerima BSU Desember 2022 secara online melalui link bsu.kemnaker.go.id. 

Artikel ini akan menyuguhkan tata cara cek nama penerima BSU Desember 2022 secara 

online, khusus bagi yang merasa belum paham. Lalu, mengapa pekerja harus segera cek 

nama penerima BSU Desember 2022? 

 

Masyarakat khususnya pekerja bisa segera cek nama penerima BSU Desember 2022.Para pekerja pun 

bisa cek nama penerima BSU Desember 2022 secara online melalui link bsu.kemnaker.go.id.Artikel ini 

akan menyuguhkan tata cara cek nama penerima BSU Desember 2022 secara online, khusus bagi yang 

merasa belum paham.Lalu, mengapa pekerja harus segera cek nama penerima BSU Desember 2022? 

Pasalnya, batas akhir pencairan jatuh pada hari ini, 27 Desember 2022.Setelah cek nama penerima BSU 

Desember 2022, Anda bisa langsung dapatkan QR Code resmi dari aplikasi PosPay secara online dengan 

menggunakan HP.Cara Cek Nama Penerima BSU Desember 2022 Online1. Kunjungi dan login ke link 

bsu.kemnaker.go.id2. Daftar akun baru, lalu login kembali ke link bsu.kemnaker.go.id (berlaku bagi yang 

belum memiliki akun)3. Masukkan seluruh data pribadi yang diminta oleh sistem, seperti foto profil, 

status pernikahan, hingga tipe lokasi4. Terima dan simpan informasi berupa notifikasi untuk dijadikan 

bukti pencairan BSU Desember 2022.Apabila prosedur di atas sudah selesai, lanjutkan dengan 

mengunduh aplikasi PosPay untuk mendapat QR Code guna pencairan dana BSU Desember 2022.Cara 

Pencairan Dana BSU Desember 20221. Unduh aplikasi PosPay melalui Play Store di HP2. Login dan klik 

pada logo (i), klik pada logo Kemnaker untuk melanjutkan3. Klik menu opsi "BSU" dari Kemnaker dan 

ambil foto KTP untuk diunggah di aplikasi PosPay dengan benar sesuai ukuran yang diminta4. Lengkapi 

data diri berupa alamat email pribadi, nomor HP, dan nama ibu kandung 
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Title Menaker Ida Fauziah Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan 

bagi Pekerja di Lingkungan Kemnaker 

Author Aris Kurniawan 

Media Sindo News Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://ekbis.sindonews.com/read/980185/77/menaker-ida-fauziah-serahkan-santunan-

bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker-1672107139 

Summary Sementra itu Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan 

telah membayarkan 3,5 juta klaim dengan total nominal mencapai Rp45,2 triliun. Pihaknya 

juga menjelaskan bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan tengah meningkatkan beragam fitur 

yang ada di aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), salah satunya untuk memudahkan peserta 

mendapatkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan pekerja. Oleh karena itu kami 

mengimbau kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan seluruh pekerjanya terdaftar 

sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar mereka dapat bekerja tanpa rasa cemas, sesuai 

dengan kampanye yang terus kami sosialisasikan yaitu Kerja Keras Bebas Cemas," tutur 

Anggoro. Masa pensiun para pekerja juga akan sejahtera dengan adanya manfaat JHT yang 

selalu memberikan imbal hasil di atas rata-rata bunga deposito bank pemerintah, ditambah 

manfaat JP yang dapat diterima setiap bulan maupun lumpsum. 

 

Masa pensiun para pekerja juga akan sejahtera dengan adanya manfaat JHT yang selalu memberikan 

imbal hasil di atas rata-rata bunga deposito bank pemerintah, ditambah manfaat JP yang dapat diterima 

setiap bulan maupun lumpsum.Sementra itu Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa hingga saat ini BPJS 

Ketenagakerjaan telah membayarkan 3,5 juta klaim dengan total nominal mencapai Rp45,2 

triliun.Pihaknya juga menjelaskan bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan tengah meningkatkan beragam 

fitur yang ada di aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), salah satunya untuk memudahkan peserta 

mendapatkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan pekerja."Momentum ini merupakan salah 

satu bukti hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat, 

khususnya pekerja. Oleh karena itu kami mengimbau kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan 

seluruh pekerjanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar mereka dapat bekerja tanpa 

rasa cemas, sesuai dengan kampanye yang terus kami sosialisasikan yaitu Kerja Keras Bebas Cemas," 

tutur Anggoro.Sementra itu Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan 

telah membayarkan 3,5 juta klaim dengan total nominal mencapai Rp45,2 triliun.Pihaknya juga 

menjelaskan bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan tengah meningkatkan beragam fitur yang ada di 

aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), salah satunya untuk memudahkan peserta mendapatkan Manfaat 

Layanan Tambahan (MLT) perumahan pekerja."Momentum ini merupakan salah satu bukti hadirnya 

negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya pekerja. Oleh 

karena itu kami mengimbau kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan seluruh pekerjanya 

terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar mereka dapat bekerja tanpa rasa cemas, sesuai 

dengan kampanye yang terus kami sosialisasikan yaitu Kerja Keras Bebas Cemas," tutur Anggoro.(ars) 
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Title Menaker Ida Fauziah Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan Bagi 

Pekerja di Lingkungan Kemnaker 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/12/27/menaker-ida-fauziah-serahkan-

santunan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker 

Summary Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Pelayanan Roswita Nilakurnia menyerahkan santunan 

manfaat program jaminan sosial kepada empat orang ahli waris pekerja di lingkungan 

Kementerian Ketenagakerjaan. Pihaknya juga menegaskan bahwa ini merupakan salah satu 

bentuk tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pemberi kerja dengan 

mewajibkan seluruh pekerjanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga 

terlindungi dari segala risiko kecelakaan kerja, kematian, serta memiliki hari tua yang 

sejahtera. Senada dengan pernyataan tersebut, Roswita Nilakurnia menjelaskan bahwa BPJS 

Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan pelayanan terbaik agar peserta dan keluarga bisa 

mendapatkan haknya berupa manfaat dengan maksimal sehingga terbebas dari rasa cemas 

pasca ditinggalkan tulang punggung keluarga. "Atas nama keluarga besar BPJS 

Ketenagakerjaan kami juga turut mengucapkan bela sungkawa. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko 

Cahyo dan Direktur Pelayanan Roswita Nilakurnia menyerahkan santunan manfaat program jaminan 

sosial kepada empat orang ahli waris pekerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Tiga orang di 

antaranya merupakan pekerja honorer atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang 

berprofesi sebagai tenaga administrasi dan pengemudi. Total manfaat yang diberikan kepada seluruh ahli 

waris mencapai Rp400 juta.Dalam keterangannya Ida Fauziyah mengucapkan duka yang mendalam 

kepada para keluarga yang ditinggalkan. Pihaknya juga menegaskan bahwa ini merupakan salah satu 

bentuk tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pemberi kerja dengan mewajibkan 

seluruh pekerjanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga terlindungi dari segala risiko 

kecelakaan kerja, kematian, serta memiliki hari tua yang sejahtera."Bersyukurnya keluarga PPNPN di 

Kementerian Ketenagakerjaan ini sudah disertakan program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga 
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tiga diantaranya itu adalah memang PPNPN yang memang berhak. Kita berharap PPNPN yang ada di 

Kementerian dan Lembaga juga mengikutsertakan mereka ke dalam program jaminan sosial," terang 

Ida.Senada dengan pernyataan tersebut, Roswita Nilakurnia menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan 

hadir untuk memberikan pelayanan terbaik agar peserta dan keluarga bisa mendapatkan haknya berupa 

manfaat dengan maksimal sehingga terbebas dari rasa cemas pasca ditinggalkan tulang punggung 

keluarga."Atas nama keluarga besar BPJS Ketenagakerjaan kami juga turut mengucapkan bela sungkawa. 

Kami menyadari sebesar apapun manfaat yang diberikan tidak dapat menggantikan kehadiran orang 

yang dicintai, namun setidaknya manfaat tersebut dapat meringankan beban keluarga dan menjadi 

semangat untuk melanjutkan kehidupannya dengan layak," jelas Roswita.Roswita turut mengapresiasi 

komitmen Kementerian Ketenagakerjaan yang sekaligus menjadi contoh bagi kementerian lain agar 

segera mendaftarkan seluruh pekerja honorernya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.Pasalnya 

Presiden Joko Widodo melalui Inpres nomor 2 tahun 2021 telah memerintahkan kepada 19 Kementerian, 

5 lembaga, 34 gubernur dan 514 bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program 

jaminan sosial ketenagakerjaan, di dalam ekosistemnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan 

masing-masing.Seperti yang diketahui BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan yang secara resmi 

ditunjuk oleh pemerintah untuk melindungi para pekerja melalui 5 program perlindungan yang terdiri 

dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun 

(JP) serta yang terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).Beragam manfaat yang bisa didapatkan oleh 

peserta sangatlah lengkap, mulai dari perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis hingga sembuh 

bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja termasuk saat dalam perjalanan menuju dan dari tempat 

kerja.Jika dalam masa pemulihan, peserta tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, BPJS 

Ketenagakerjaan akan memberikan santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar 100 

persen upah yang dilaporkan selama 12 bulan pertama dan 50% untuk bulan selanjutnya hingga 

sembuh.Selain itu apabila peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka ahli waris berhak 

mendapatkan santunan JKK sebesar 48 kali upah terakhir yang dilaporkan. Sedangkan jika meninggal 

dunia bukan karena kecelakaan kerja maka santunan yang akan diterima adalah sebesar Rp42 juta. Selain 

itu 2 orang anak dari peserta juga akan mendapatkan beasiswa dari jenjang pendidikan dasar hingga 

perguruan tinggi maksimal sebesar Rp174 Juta.Masa pensiun para pekerja juga akan sejahtera dengan 

adanya manfaat JHT yang selalu memberikan imbal hasil di atas rata-rata bunga deposito bank 

pemerintah, ditambah manfaat JP yang dapat diterima setiap bulan maupun lumpsum.Sementra itu 

Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan 3,5 

juta klaim dengan total nominal mencapai Rp45,2 triliun.Pihaknya juga menjelaskan bahwa saat ini BPJS 

Ketenagakerjaan tengah meningkatkan beragam fitur yang ada di aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), salah 

satunya untuk memudahkan peserta mendapatkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan 

pekerja."Momentum ini merupakan salah satu bukti hadirnya negara dalam memberikan perlindungan 

dan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya pekerja. Oleh karena itu kami mengimbau kepada seluruh 

pemberi kerja untuk memastikan seluruh pekerjanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

agar mereka dapat bekerja tanpa rasa cemas, sesuai dengan kampanye yang terus kami sosialisasikan 

yaitu Kerja Keras Bebas Cemas," tutup Anggoro. 
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Title Menteri Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Manfaat Program 

Jaminan Sosial bagi Pekerja di Lingkungan Kemnaker : Okezone 

News 

Author Sejenak 

Online 

Media Sejenak.online Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://sejenak.online/berita/hot/menteri-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-manfaat-

program-jaminan-sosial-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker-okezone-news 

Summary Seperti yang diketahui BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan yang secara resmi ditunjuk 

oleh pemerintah untuk melindungi para pekerja melalui 5 program perlindungan yang terdiri 

dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), 

Jaminan Pensiun (JP) serta yang terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JAKARTA- 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Pelayanan Roswita Nilakurnia menyerahkan santunan 

manfaat program jaminan sosial kepada empat orang ahli waris pekerja di lingkungan 

Kementerian Ketenagakerjaan. Roswita turut mengapresiasi komitmen Kementerian 

Ketenagakerjaan yang sekaligus menjadi contoh bagi kementerian lain agar segera 

mendaftarkan seluruh pekerja honorernya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pihaknya 

juga menjelaskan bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan tengah meningkatkan beragam fitur 

yang ada di aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), salah satunya untuk memudahkan peserta 

mendapatkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan pekerja. 

 

 

 

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Pelayanan Roswita Nilakurnia menyerahkan santunan manfaat program 

jaminan sosial kepada empat orang ahli waris pekerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.Tiga 

orang di antaranya merupakan pekerja honorer atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 

yang berprofesi sebagai tenaga administrasi dan pengemudi. Total manfaat yang diberikan kepada 

seluruh ahli waris mencapai Rp400 juta.Dalam keterangannya, Ida Fauziyah mengucapkan duka yang 

mendalam kepada para keluarga yang ditinggalkan. Pihaknya juga menegaskan bahwa ini merupakan 

salah satu bentuk tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pemberi kerja dengan 

mewajibkan seluruh pekerjanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga terlindungi 
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dari segala resiko kecelakaan kerja, kematian, serta memiliki hari tua yang sejahtera."Bersyukurnya 

keluarga PPNPN di Kementerian Ketenagakerjaan ini sudah disertakan program jaminan sosial 

ketenagakerjaan, sehingga tiga di antaranya itu adalah memang PPNPN yang memang berhak. Kita 

berharap PPNPN yang ada di Kementerian dan Lembaga juga mengikutsertakan mereka ke dalam 

program jaminan sosial," ujar Ida.Senada dengan pernyataan tersebut, Roswita Nilakurnia menjelaskan 

bahwa BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan pelayanan terbaik agar peserta dan keluarga bisa 

mendapatkan haknya berupa manfaat dengan maksimal, sehingga terbebas dari rasa cemas pasca 

ditinggalkan tulang punggung keluarga."Atas nama keluarga besar BPJS Ketenagakerjaan kami juga turut 

mengucapkan bela sungkawa. Kami menyadari sebesar apapun manfaat yang diberikan tidak dapat 

menggantikan kehadiran orang yang dicintai, namun setidaknya manfaat tersebut dapat meringankan 

beban keluarga dan menjadi semangat untuk melanjutkan kehidupannya dengan layak," kata 

Roswita.Roswita turut mengapresiasi komitmen Kementerian Ketenagakerjaan yang sekaligus menjadi 

contoh bagi kementerian lain agar segera mendaftarkan seluruh pekerja honorernya menjadi peserta 

BPJS Ketenagakerjaan.Pasalnya, Presiden Joko Widodo melalui Inpres nomor 2 tahun 2021 telah 

memerintahkan kepada 19 Kementerian, 5 lembaga, 34 gubernur dan 514 bupati/walikota untuk 

melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, di dalam ekosistemnya 

sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.Seperti yang diketahui BPJS 

Ketenagakerjaan merupakan badan yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah untuk melindungi para 

pekerja melalui 5 program perlindungan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan 

Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) serta yang terbaru Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP).Beragam manfaat yang bisa didapatkan oleh peserta sangatlah lengkap, mulai dari 

perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis hingga sembuh bagi peserta yang mengalami 

kecelakaan kerja termasuk saat dalam perjalanan menuju dan dari tempat kerja.Jika dalam masa 

pemulihan, peserta tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan 

santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar 100 persen upah yang dilaporkan selama 12 

bulan pertama dan 50 persen untuk bulan selanjutnya hingga sembuh.Selain itu, apabila peserta 

meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka ahli waris berhak mendapatkan santunan JKK sebesar 48 

kali upah terakhir yang dilaporkan. Sedangkan jika meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja maka 

santunan yang akan diterima adalah sebesar Rp42 juta. Selain itu dua orang anak dari peserta juga akan 

mendapatkan beasiswa dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maksimal sebesar Rp174 

Juta.Masa pensiun para pekerja juga akan sejahtera dengan adanya manfaat JHT yang selalu memberikan 

imbal hasil di atas rata-rata bunga deposito bank pemerintah, ditambah manfaat JP yang dapat diterima 

setiap bulan maupun lumpsum.Sementra itu Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa hingga saat ini BPJS 

Ketenagakerjaan telah membayarkan 3,5 juta klaim dengan total nominal mencapai Rp45,2 

triliun.Pihaknya juga menjelaskan bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan tengah meningkatkan beragam 

fitur yang ada di aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), salah satunya untuk memudahkan peserta 

mendapatkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan pekerja."Momentum ini merupakan salah 

satu bukti hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat, 

khususnya pekerja. Oleh karena itu kami mengimbau kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan 

seluruh pekerjanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar mereka dapat bekerja tanpa 

rasa cemas, sesuai dengan kampanye yang terus kami sosialisasikan yaitu Kerja Keras Bebas Cemas," 

tutur Anggoro.Follow Berita Sejenak Online di Google News(FDA) 
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Title Menteri Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Manfaat 

Program Jaminan Sosial bagi Pekerja di Lingkungan Kemnaker 

Author Imam 

Rachmawan 

Media Okezone Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://news.okezone.com/read/2022/12/27/1/2734878/menteri-ketenagakerjaan-

serahkan-santunan-manfaat-program-jaminan-sosial-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker 

Summary Seperti yang diketahui BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan yang secara resmi ditunjuk 

oleh pemerintah untuk melindungi para pekerja melalui 5 program perlindungan yang terdiri 

dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun serta 

yang terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah 

bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Pelayanan 

Roswita Nilakurnia menyerahkan santunan manfaat program jaminan sosial kepada empat 

orang ahli waris pekerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Roswita turut 

mengapresiasi komitmen Kementerian Ketenagakerjaan yang sekaligus menjadi contoh bagi 

kementerian lain agar segera mendaftarkan seluruh pekerja honorernya menjadi peserta 

BPJS Ketenagakerjaan. Pihaknya juga menjelaskan bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan 

tengah meningkatkan beragam fitur yang ada di aplikasi Jamsostek Mobile, salah satunya 

untuk memudahkan peserta mendapatkan Manfaat Layanan Tambahan perumahan pekerja. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko 

Cahyo dan Direktur Pelayanan Roswita Nilakurnia menyerahkan santunan manfaat program jaminan 

sosial kepada empat orang ahli waris pekerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.Tiga orang di 

antaranya merupakan pekerja honorer atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang 

berprofesi sebagai tenaga administrasi dan pengemudi. Total manfaat yang diberikan kepada seluruh ahli 

waris mencapai Rp400 juta.Dalam keterangannya, Ida Fauziyah mengucapkan duka yang mendalam 

kepada para keluarga yang ditinggalkan. Pihaknya juga menegaskan bahwa ini merupakan salah satu 

bentuk tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pemberi kerja dengan mewajibkan 

seluruh pekerjanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga terlindungi dari segala 

resiko kecelakaan kerja, kematian, serta memiliki hari tua yang sejahtera."Bersyukurnya keluarga PPNPN 

di Kementerian Ketenagakerjaan ini sudah disertakan program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga 
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tiga di antaranya itu adalah memang PPNPN yang memang berhak. Kita berharap PPNPN yang ada di 

Kementerian dan Lembaga juga mengikutsertakan mereka ke dalam program jaminan sosial," ujar 

Ida.Senada dengan pernyataan tersebut, Roswita Nilakurnia menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan 

hadir untuk memberikan pelayanan terbaik agar peserta dan keluarga bisa mendapatkan haknya berupa 

manfaat dengan maksimal, sehingga terbebas dari rasa cemas pasca ditinggalkan tulang punggung 

keluarga."Atas nama keluarga besar BPJS Ketenagakerjaan kami juga turut mengucapkan bela sungkawa. 

Kami menyadari sebesar apapun manfaat yang diberikan tidak dapat menggantikan kehadiran orang 

yang dicintai, namun setidaknya manfaat tersebut dapat meringankan beban keluarga dan menjadi 

semangat untuk melanjutkan kehidupannya dengan layak," kata Roswita.Roswita turut mengapresiasi 

komitmen Kementerian Ketenagakerjaan yang sekaligus menjadi contoh bagi kementerian lain agar 

segera mendaftarkan seluruh pekerja honorernya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.Pasalnya, 

Presiden Joko Widodo melalui Inpres nomor 2 tahun 2021 telah memerintahkan kepada 19 Kementerian, 

5 lembaga, 34 gubernur dan 514 bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program 

jaminan sosial ketenagakerjaan, di dalam ekosistemnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan 

masing-masing.Seperti yang diketahui BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan yang secara resmi 

ditunjuk oleh pemerintah untuk melindungi para pekerja melalui 5 program perlindungan yang terdiri 

dari Jaminan Kecelakaan Kerja , Jaminan Kematian , Jaminan Hari Tua , Jaminan Pensiun serta yang 

terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan .Beragam manfaat yang bisa didapatkan oleh peserta sangatlah 

lengkap, mulai dari perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis hingga sembuh bagi peserta yang 

mengalami kecelakaan kerja termasuk saat dalam perjalanan menuju dan dari tempat kerja.Jika dalam 

masa pemulihan, peserta tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, BPJS Ketenagakerjaan akan 

memberikan santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar 100 persen upah yang 

dilaporkan selama 12 bulan pertama dan 50 persen untuk bulan selanjutnya hingga sembuh.Selain itu, 

apabila peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka ahli waris berhak mendapatkan santunan 

JKK sebesar 48 kali upah terakhir yang dilaporkan. Sedangkan jika meninggal dunia bukan karena 

kecelakaan kerja maka santunan yang akan diterima adalah sebesar Rp42 juta. Selain itu dua orang anak 

dari peserta juga akan mendapatkan beasiswa dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi 

maksimal sebesar Rp174 Juta.Masa pensiun para pekerja juga akan sejahtera dengan adanya manfaat 

JHT yang selalu memberikan imbal hasil di atas rata-rata bunga deposito bank pemerintah, ditambah 

manfaat JP yang dapat diterima setiap bulan maupun lumpsum.Sementra itu Anggoro Eko Cahyo 

mengatakan bahwa hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan 3,5 juta klaim dengan total 

nominal mencapai Rp45,2 triliun.Pihaknya juga menjelaskan bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan tengah 

meningkatkan beragam fitur yang ada di aplikasi Jamsostek Mobile , salah satunya untuk memudahkan 

peserta mendapatkan Manfaat Layanan Tambahan perumahan pekerja."Momentum ini merupakan 

salah satu bukti hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat, 

khususnya pekerja. Oleh karena itu kami mengimbau kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan 

seluruh pekerjanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar mereka dapat bekerja tanpa 

rasa cemas, sesuai dengan kampanye yang terus kami sosialisasikan yaitu Kerja Keras Bebas Cemas," 

tutur Anggoro.Follow Berita Okezone di Google News 
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Title Sinergi Politenik Perkapalan Surabaya-Pelindo hasilkan alat 

pantau K3 

Author Abdul Hakim 

Media Antaranews Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/3324261/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-

pelindo-hasilkan-alat-pantau-k3 

Summary Kolaborasi antara Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan PT Pelindo Terminal 

Petikemas (SPTP) menghasilkan alat pemantau keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di 

lingkungan kerja, bernama Rekacipta Smart Multi-Measurement Device. Direktur PPNS Eko 

Julianto di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, mengatakan, alat itu untuk mengukur tingkat 

kesehatan lingkungan kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

5 tahun 2018. Untuk tahap awal, kata dia, perangkat pengukuran lingkungan kerja hasil 

kolaborasi PPNS dan SPTP akan digunakan pada PT Terminal Petikemas Surabaya dan PT 

Terminal Teluk Lamong yang merupakan anak perusahaan SPTP. Perangkat pengukuran 

lingkungan kerja yang dihasilkan tersebut berbasis internet dan website, sehingga data yang 

disajikan merupakan hasil pengukuran terbaru (real time). 

 

 Kolaborasi antara Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan PT Pelindo Terminal Petikemas 

(SPTP) menghasilkan alat pemantau keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja, bernama 

Rekacipta Smart Multi-Measurement Device.Direktur PPNS Eko Julianto di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 

mengatakan, alat itu untuk mengukur tingkat kesehatan lingkungan kerja yang mengacu pada Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018. Perangkat pengukuran lingkungan kerja yang dihasilkan 

tersebut berbasis internet dan website, sehingga data yang disajikan merupakan hasil pengukuran 

terbaru (real time)."Kolaborasi tercipta melalui program Matching Fund Vokasi 2022, dan ini dilengkapi 

enam alat ukur yakni alat ukur intensitas cahaya (Lux Meter), alat ukur kebisingan (Sound Level Meter), 

alat pendeteksi gas (Gas Detector), alat ukur kadar debu (Dust Collector), alat pengukur suhu, 

kelembaban dan kecepatan angin (Sistem Monitoring Iklim Kerja) dan alat ukur getaran (Hand-Arm 

Vibration)," kata Eko.Sedangkan penggunaan perangkat berbasis internet dan website, kata dia, akan 

memudahkan pemantauan lingkungan kerja SPTP yang berada di seluruh wilayah Indonesia.Dengan 

perangkat itu akan memudahkan SPTP dalam memantau lingkungan kerja dengan cepat sehingga dapat 

segera dilakukan perbaikan jika dibutuhkan.Sementara Corporate Secretary PT Pelindo Terminal 

Petikemas Widyaswendra menyambut baik hasil kolaborasi kedua instansi.Untuk tahap awal, kata dia, 

perangkat pengukuran lingkungan kerja hasil kolaborasi PPNS dan SPTP akan digunakan pada PT Terminal 

Petikemas Surabaya dan PT Terminal Teluk Lamong yang merupakan anak perusahaan SPTP. Uji coba 

perangkat sendiri telah dilaksanakan beberapa waktu lalu dengan tingkat keakuratan data yang 

dihasilkan baik."Sambil dilakukan evaluasi nantinya perangkat untuk mengukur lingkungan kerja tersebut 

akan diimplementasikan di lokasi kerja SPTP yang lainnya," kata Widyaswendra.Matching Fund 

merupakan program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristek) 

berupa kolaborasi dan sinergi strategis antara lembaga perguruan tinggi dan pihak mitra.Matching Fund 

menjadi wadah penelitian terapan yang dapat memecahkan banyak permasalahan yang dihadapi oleh 

dunia industri. Dengan program Matching Fund Vokasi 2022 diharapkan dapat terjalin lebih banyak 

kerjasama antara dunia pendidikan dengan mitra dunia usaha dan dunia industri.Pewarta: Abdul Hakim 
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Ribu dari Pemerintah Program BSU, Hari Ini Terakhir! 
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Link http://jabarekspres.com/berita/2022/12/27/nama-kamu-terdaftar-cairkan-segera-

bantuan-rp600-ribu-dari-pemerintah-program-bsu-hari-ini-terakhir 

Summary Berikut adalah tautan web untuk mengecek data penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

2022: bsu.kemnaker.go.id bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.  Selain itu, mengutip dari 

informasi di Instagram @kemnaker, untuk memastikan sebagai penerima BSU atau tidak, 

bisa juga dengan menunjukkan KTP ke kantor pos untuk pengecekan. Pemerintah juga 

mengharapkan agar dana bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan utamakan 

membeli kebutuhan yang sangat pokok terlebih dahulu. Kemnaker RI juga memberitahukan 

ketika melakukan pencairan dananya agar menunjukkan QRcode yang ada di aplikasi Pospay 

sebagai bukti penerima bantuan dan kartu identitas diri yaitu KTP. "Jangan lupa tunjukkan 

QRcode pada aplikasi Pospay serta membawa kartu identitas diri Rekanaker ya," kata 

Kemnaker RI dalam unggahan Instagram resminya @kemnaker, (27/12/2022). 

 

 

 

Kemnaker RI juga memberitahukan ketika melakukan pencairan dananya agar menunjukkan QRcode 

yang ada di aplikasi Pospay sebagai bukti penerima bantuan dan kartu identitas diri yaitu KTP ."Jangan 

lupa tunjukkan QRcode pada aplikasi Pospay serta membawa kartu identitas diri Rekanaker ya," kata 

Kemnaker RI dalam unggahan Instagram resminya @kemnaker, (27/12/2022).Pengecekan dapat 

dilakukan melalui web Kemnaker RI atau BPJS Ketenagakerjaan.Berikut adalah tautan web untuk 

mengecek data penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022: bsu.kemnaker.go.id 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id Selain itu, mengutip dari informasi di Instagram @kemnaker, untuk 

memastikan sebagai penerima BSU atau tidak, bisa juga dengan menunjukkan KTP ke kantor pos untuk 

pengecekan.Pemerintah juga mengharapkan agar dana bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan 

utamakan membeli kebutuhan yang sangat pokok terlebih dahulu. 
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ambil-blt-rp600000-di-kantor-pos-dengan-bawa-dokumen-ini 

Summary Hari ini, Selasa, 27 Desember 2022 adalah batas terakhir pengambilan dana Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU 2022 di Kantor Pos. Masyarakat penerima BSU 2022 dapat segera mengambil 

BLT Rp600. 000 di Kantor Pos dengan membawa dokumen pencairan, yaitu Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), QR code pencairan, dan Surat Undangan. QR code pengambilan BSU 2022 

bisa diperoleh melalui aplikasi Pospay, sedangkan surat undangan pencairan di RT/RW 

terdekat. Sebelum mengecek QR code penarikan dana BSU 2022, pastikan terlebih dahulu 

apakah sudah memenuhi syarat penerimaan bantuan ini. 

 

Hari ini, Selasa, 27 Desember 2022 adalah batas terakhir pengambilan dana Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU 2022 di Kantor Pos.Masyarakat penerima BSU 2022 dapat segera mengambil BLT Rp600. 000 di 

Kantor Pos dengan membawa dokumen pencairan, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), QR code 

pencairan, dan Surat Undangan.QR code pengambilan BSU 2022 bisa diperoleh melalui aplikasi Pospay, 

sedangkan surat undangan pencairan di RT/RW terdekat.Sebelum mengecek QR code penarikan dana 

BSU 2022, pastikan terlebih dahulu apakah sudah memenuhi syarat penerimaan bantuan ini. Syarat-

syaratnya antara lain:1. WNI yang dibuktikan dengan memiliki Nomor Induk Kependudukan atau NIK.2. 

Peserta aktif program BPJS ketenagakerjaan serta aktif membayar iuran sampai dengan bulan Juli 2022.3. 

Bergaji bulanan paling banyak sebesar Rp3,54. Bukan TNI, Polri, dan PNS.5. Bukan penerima bantuan 

Pemerintah lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Prakerja, serta Bantuan Produktif 

Usaha Mikro (BPUM).Pekerja yang sudah memenuhi syarat selanjutnya bisa mengambil QR code 

penarikan dana BSU 2022 melalui aplikasi Pospay.Berikut cara mendapatkan QR code melalui aplikasi 

Pospay: Langkah pertama, unduh aplikasi PosPay di Play Store Buat akun dengan mengikuti petunjuk 

yang ada. Masukkan kode OTP yang dikirim via SMS ke nomor ponsel Anda. Buat PIN transaksi. Kemudian 

membuka aplikasi PosPay dan klik "Logo Kemnaker" yang berada di pojok kanan bawah. 
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cek-nama-anda-di-link-ini 

Summary Anda bisa mengakses situs cekbansos.kemensos.go.id untuk mengecek bansos yang berasal 

dari Kemensos, dan bsu.kemnaker.go.id untuk mengecek BSU Kemnaker di tahun 2023. 

Untuk informasi selengkapnya terkait pencairan bansos tahun 2023, Anda bisa terus pantau 

situs Kementerian terakit. Kemudian, bansos PKH akan cair bagi KPM yang termasuk dalam 

kategori ibu hamil, balita 0 hingga 6 tahun, panyandang disabilitas, dan lanjut usia. Lalu, 

bansos KJP hanya akan disalurkan kepada pelajar yang tinggal di DKI Jakarta untuk 

memenuhi kebutuhan sekolah. 

 

 

 

Kemudian, bansos PKH akan cair bagi KPM yang termasuk dalam kategori ibu hamil, balita 0 hingga 6 

tahun, panyandang disabilitas, dan lanjut usia.Lalu, bansos KJP hanya akan disalurkan kepada pelajar 

yang tinggal di DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan sekolah.BSU Kemnaker akan disalurkan kepada 

pekerja yang memenuhi syarat dan masih terdampak pandemi Covid-19.BLT UMKM akan dicairkan bagi 

pelaku UMKM yang masih membutuhkan semangat menjalankan usahanya.Untuk mengetahui daftar 

nama penerima, Anda bisa akses situs resmi dari masing-masing Kementerian yang menyalurkan bansos 

terkait.Anda bisa mengakses situs cekbansos.kemensos.go.id untuk mengecek bansos yang berasal dari 

Kemensos, dan bsu.kemnaker.go.id untuk mengecek BSU Kemnaker di tahun 2023.Daftar bansos 

tersebut masih dalam konfirmasi Kementerian terkait. Untuk informasi selengkapnya terkait pencairan 

bansos tahun 2023, Anda bisa terus pantau situs Kementerian terakit. 
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Title PPNS-Pelindo ciptakan alat pemantau K3 Author Abdul Hakim 

Media Antara Kepri Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://kepri.antaranews.com/berita/144078/ppns-pelindo-ciptakan-alat-pemantau-k3 

Summary Kolaborasi antara Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan PT Pelindo Terminal 

Petikemas (SPTP) menghasilkan alat pemantau keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di 

lingkungan kerja, bernama Rekacipta Smart Multi-Measurement Device. Direktur PPNS Eko 

Julianto di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, mengatakan, alat itu untuk mengukur tingkat 

kesehatan lingkungan kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

5 tahun 2018. "Kolaborasi tercipta melalui program Matching Fund Vokasi 2022, dan ini 

dilengkapi enam alat ukur yakni alat ukur intensitas cahaya (Lux Meter), alat ukur kebisingan 

(Sound Level Meter), alat pendeteksi gas (Gas Detector), alat ukur kadar debu (Dust 

Collector), alat pengukur suhu, kelembaban dan kecepatan angin (Sistem Monitoring Iklim 

Kerja) dan alat ukur getaran (Hand-Arm Vibration)," kata Eko. Sedangkan penggunaan 

perangkat berbasis internet dan website, kata dia, akan memudahkan pemantauan 

lingkungan kerja SPTP yang berada di seluruh wilayah Indonesia. 

 

 Kolaborasi antara Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan PT Pelindo Terminal Petikemas 

(SPTP) menghasilkan alat pemantau keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan kerja, bernama 

Rekacipta Smart Multi-Measurement Device.Direktur PPNS Eko Julianto di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 

mengatakan, alat itu untuk mengukur tingkat kesehatan lingkungan kerja yang mengacu pada Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018. Perangkat pengukuran lingkungan kerja yang dihasilkan 

tersebut berbasis internet dan website, sehingga data yang disajikan merupakan hasil pengukuran 

terbaru (real time)."Kolaborasi tercipta melalui program Matching Fund Vokasi 2022, dan ini dilengkapi 

enam alat ukur yakni alat ukur intensitas cahaya (Lux Meter), alat ukur kebisingan (Sound Level Meter), 

alat pendeteksi gas (Gas Detector), alat ukur kadar debu (Dust Collector), alat pengukur suhu, 

kelembaban dan kecepatan angin (Sistem Monitoring Iklim Kerja) dan alat ukur getaran (Hand-Arm 

Vibration)," kata Eko.Sedangkan penggunaan perangkat berbasis internet dan website, kata dia, akan 

memudahkan pemantauan lingkungan kerja SPTP yang berada di seluruh wilayah Indonesia.Dengan 

perangkat itu akan memudahkan SPTP dalam memantau lingkungan kerja dengan cepat sehingga dapat 

segera dilakukan perbaikan jika dibutuhkan. 
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Title Daftar UMP, UMK, UMR Kota Singkawang, Kalimantan Barat 2023, 

Naik Jadi Rp 2.781.898 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/27/daftar-ump-umk-umr-kota-

singkawang-kalimantan-barat-2023-naik-jadi-rp-2781898 

Summary Berikut besaran Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota (UMK), Upah 

Minimum Regional (UMR) Kota Singkawang, Kalimantan Barat 2023. Mengutip dari 

TribunPontianak, UMK Kota Singkawang 2023 mengalami kenaikan 7,16 persen dari tahun 

sebelumnya. Sebelumnya, besaran UMK Kota Singkawang 2022 adalah Rp 2.596.120,45. 

Sehingga UMK Kota Singkawang 2023 telah ditentukan sebesar Rp 2.781.898,83. Sebagai 

informasi, besaran UMK Kota Singkawang 2023 telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan 

Barat, Sutarmidji pada Rabu, 7 Desember 2022, lalu. Tidak hanya UMK 2023 untuk Kota 

Singkawang, Sutarmidji juga telah menetapkan UMK 2023 untuk 13 kabupaten/kota di 

Kalimantan Barat. 

 

 

 

Berikut besaran Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota (UMK), Upah Minimum Regional 

(UMR) Kota Singkawang, Kalimantan Barat 2023.Mengutip dari TribunPontianak, UMK Kota Singkawang 

2023 mengalami kenaikan 7,16 persen dari tahun sebelumnya.Sebelumnya, besaran UMK Kota 

Singkawang 2022 adalah Rp 2.596.120,45.Sehingga UMK Kota Singkawang 2023 telah ditentukan sebesar 

Rp 2.781.898,83.Sebagai informasi, besaran UMK Kota Singkawang 2023 telah ditetapkan oleh Gubernur 

Kalimantan Barat, Sutarmidji pada Rabu, 7 Desember 2022, lalu.Tidak hanya UMK 2023 untuk Kota 

Singkawang, Sutarmidji juga telah menetapkan UMK 2023 untuk 13 kabupaten/kota di Kalimantan 

Barat.Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Barat, Manto."Gubernur telah menetapkan UMK Tahun 2023 pada 13 Kabupaten/Kota yang ada di 

Kalimantan Barat," jelas Manto.Meskipun begitu, terdapat satu kabupaten yang belum mengajukan 

usulan UMK 2023 yaitu Kabupaten Mempawah.Manto juga menjelaskan walaupun belum mengusulkan 

UMK 2023, Kabupaten Mempawah akan mengikuti besaran UMP Kalimantan Barat 2023."Semua sudah 

(ditetapkan), kecuali Mempawah, dengan sendirinya Mempawah menggunakan UMP," 

tambahnya.Besaran UMP Kalimantan Barat 2023Ilustrasi Uang. Berikut besaran Upah Minimum Provinsi 
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(UMP), Upah Minimum Kota (UMK), Upah Minimum Regional (UMR) Kota Singkawang, Kalimantan Barat 

2023. (Kontan.co.id)Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji telah menetapkan besaran UMP Kalimantan 

Barat 2023 melalui SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1359/Nakertrans/2022 tentang Upah Minimun 

Provinsi (UMP) Kalimantan Barat tahun 2023.Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, 

Harisson mengatakan penetapan UMP Kalimantan Barat 2023 tersebut telah sesuai dengan SK yang 

dikeluarkan Gubernur Kalimantan Barat sudah sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 

Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.Selain itu, SK Gubernur di atas juga telah 

sesuai dengan kesepakatan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat tentang besaran 

UMP Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023.Hasil rapat tersebut kemudian diusulkan ke Gubernur 

Kalimantan Barat 2023 untuk dibuatkan SK."Jadi SK UMP Kalimantan Barat tahun 2023 sudah 

berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2022 dan berdasarkan kesepakatan dari 

Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat. Di mana mereka telah mengadakan rapat sebelumnya, 

dan hasil rapatnya diusulkan kepada gubernur untuk di-SK-kan," kata Harrison, dikutip dari 

TribunPontianak.Dalam SK Gubernur tersebut, besaran UMP Kalimantan Barat 2023 mengalami kenaikan 

hampir 7,2 persen dari tahun 2022.Sebagai informasi, UMK Kalimantan Barat 2022 adalah sebesar Rp 

2.434.328,19.Harrison kemudian mengatakan, menurut SK Gubernur di atas, UMP Kalimantan Barat 2023 

naik menjadi Rp 2.608.601,75."Sebelumnya UMP Kalimantan Barat untuk tahun 2022 sebesar Rp 

2.434.328,19, dan berarti untuk tahun 2023 UMP Kalimantan Barat naik sebesar 7,2 persen dari UMP 

Kalimantan Barat tahun 2022, terang Harrison.Daftar UMP Kalimantan Barat Selama 5 Tahun Terakhir:- 

2018: Rp2.046.900,00- 2019: Rp2.211.500,00- 2020: Rp2.399.699,00- 2021: Rp2.399.699,00- 2022: 

Rp2.434.328,19 
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Title Menteri Ida Fauziyah Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan 

Senilai Rp400 Juta Bagi Pekerja di Kemnaker 

Author Gilar Ramdhani 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.liputan6.com/news/read/5164619/menteri-ida-fauziyah-serahkan-santunan-

bpjs-ketenagakerjaan-senilai-rp400-juta-bagi-pekerja-di-kemnaker 

Summary Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Pelayanan Roswita Nilakurnia menyerahkan santunan 

manfaat program jaminan sosial kepada 4 orang ahli waris pekerja. Sejumlah ahli waris 

pekerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan santunan dari BPJS 

Ketenagakerjaan. Dalam keterangannya, Menteri Ida Fauziyah mengucapkan duka yang 

mendalam kepada para keluarga yang ditinggalkan. Pihaknya juga menegaskan bahwa ini 

merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan sebagai 

pemberi kerja dengan mewajibkan seluruh pekerjanya terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan sehingga terlindungi dari segala resiko kecelakaan kerja, kematian, serta 

memiliki hari tua yang sejahtera. 

 

Sejumlah ahli waris pekerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan santunan dari 

BPJS Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Pelayanan Roswita Nilakurnia menyerahkan santunan 

manfaat program jaminan sosial kepada 4 orang ahli waris pekerja.Tiga orang diantara merupakan 

pekerja honorer atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang berprofesi sebagai tenaga 

administrasi dan pengemudi. Total manfaat yang diberikan kepada seluruh ahli waris mencapai Rp400 

juta.Dalam keterangannya, Menteri Ida Fauziyah mengucapkan duka yang mendalam kepada para 

keluarga yang ditinggalkan. Pihaknya juga menegaskan bahwa ini merupakan salah satu bentuk tanggung 

jawab Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pemberi kerja dengan mewajibkan seluruh pekerjanya 

terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga terlindungi dari segala resiko kecelakaan kerja, 

kematian, serta memiliki hari tua yang sejahtera."Bersyukurnya keluarga PPNPN di Kementerian 

Ketenagakerjaan ini sudah disertakan program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga tiga diantaranya 

itu adalah memang PPNPN yang memang berhak. Kita berharap PPNPN yang ada di Kementerian dan 

Lembaga juga mengikutsertakan mereka ke dalam program jaminan sosial," terang Ida.Senada dengan 

pernyataan tersebut, Roswita Nilakurnia menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk 

memberikan pelayanan terbaik agar peserta dan keluarga bisa mendapatkan haknya berupa manfaat 

dengan maksimal sehingga terbebas dari rasa cemas pasca ditinggalkan tulang punggung keluarga."Atas 

nama keluarga besar BPJS Ketenagakerjaan kami juga turut mengucapkan bela sungkawa. Kami 

menyadari sebesar apapun manfaat yang diberikan tidak dapat menggantikan kehadiran orang yang 

dicintai, namun setidaknya manfaat tersebut dapat meringankan beban keluarga dan menjadi semangat 

untuk melanjutkan kehidupannya dengan layak," jelas Roswita.Roswita turut mengapresiasi komitmen 

Kementerian Ketenagakerjaan yang sekaligus menjadi contoh bagi kementerian lain agar segera 

mendaftarkan seluruh pekerja honorernya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.Pasalnya Presiden 

Joko Widodo melalui Inpres nomor 2 tahun 2021 telah memerintahkan kepada 19 Kementerian, 5 

lembaga, 34 gubernur dan 514 bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program 
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jaminan sosial ketenagakerjaan, di dalam ekosistemnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan 

masing-masing.Seperti yang diketahui BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan yang secara resmi 

ditunjuk oleh pemerintah untuk melindungi para pekerja melalui 5 program perlindungan yang terdiri 

dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun 

(JP) serta yang terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).Beragam manfaat yang bisa didapatkan oleh 

peserta sangatlah lengkap, mulai dari perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis hingga sembuh 

bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja termasuk saat dalam perjalanan menuju dan dari tempat 

kerja. Jika dalam masa pemulihan, peserta tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, BPJS 

Ketenagakerjaan akan memberikan santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar 100% 

upah yang dilaporkan selama 12 bulan pertama dan 50% untuk bulan selanjutnya hingga sembuh.Selain 

itu apabila peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka ahli waris berhak mendapatkan 

santunan JKK sebesar 48 kali upah terakhir yang dilaporkan. Sedangkan jika meninggal dunia bukan 

karena kecelakaan kerja maka santunan yang akan diterima adalah sebesar Rp42 juta. Selain itu 2 orang 

anak dari peserta juga akan mendapatkan beasiswa dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan 

tinggi maksimal sebesar Rp174 Juta.Masa pensiun para pekerja juga akan sejahtera dengan adanya 

manfaat JHT yang selalu memberikan imbal hasil di atas rata-rata bunga deposito bank pemerintah, 

ditambah manfaat JP yang dapat diterima setiap bulan maupun lumpsum.Sementra itu Anggoro Eko 

Cahyo mengatakan bahwa hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan 3,5 juta klaim 

dengan total nominal mencapai Rp45,2 triliun.Pihaknya juga menjelaskan bahwa saat ini BPJS 

Ketenagakerjaan tengah meningkatkan beragam fitur yang ada di aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), salah 

satunya untuk memudahkan peserta mendapatkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan 

pekerja."Momentum ini merupakan salah satu bukti hadirnya negara dalam memberikan perlindungan 

dan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya pekerja. Oleh karena itu kami mengimbau kepada seluruh 

pemberi kerja untuk memastikan seluruh pekerjanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

agar mereka dapat bekerja tanpa rasa cemas, sesuai dengan kampanye yang terus kami sosialisasikan 

yaitu Kerja Keras Bebas Cemas," tutup Anggoro.(*) 
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Title DANA Segera Cair Rp600.000, BSU BPJS Ketenagakerjaan 

Disalurkan Secara Nasional 

Author Reporter 

Media Palpres.disway.id Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://palpres.disway.id/read/641955/dana-segera-cair-rp600000-bsu-bpjs-

ketenagakerjaan-disalurkan-secara-nasional 

Summary DANA Segera Cair Rp600.000, BSU BPJS Ketenagakerjaan Disalurkan Secara Nasional. 

Reporter: Trisno Rusli |.  Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan pers bersama Presiden RI 

Joko Widodo dan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait BSU BPJS Ketenagakerjaan di Istana 

Merdeka, Jakarta, pada 16 September 2022 lalu-Foto: Humas Setkab/Rahmat-menpan.go.id. 

Namun jika ingin mengecek status penerima BSU, ada beberapa langkah yang bisa kamu 

lakukan, yakni:. 1. Kunjungi website kemnaker.go.id. 2 Daftar Akun. Apabila belum memiliki 

akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. 

 

DANA Segera Cair Rp600.000, BSU BPJS Ketenagakerjaan Disalurkan Secara NasionalReporter: Trisno 

Rusli | Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan pers bersama Presiden RI Joko Widodo dan Menteri 

Sosial Tri Rismaharini terkait BSU BPJS Ketenagakerjaan di Istana Merdeka, Jakarta, pada 16 September 

2022 lalu-Foto: Humas Setkab/Rahmat-menpan.go.idNamun jika ingin mengecek status penerima BSU, 

ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan, yakni:1. Kunjungi website kemnaker.go.id2 Daftar 

AkunApabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran 

akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.3 

MasukLogin ke dalam akun Anda.4 Lengkapi ProfilLengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, 

tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.5 Cek NotifikasiSetelah itu, Anda akan mendapatkan 

notifikasi, yakni:- TerdaftarAnda akan mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon 

penerima BSU sesuai dengant ahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan 

kepada Kementerian Ketenagakerjaan- DitetapkanAnda akan mendapatkan notifikasi apabila telah 

ditetapkan sebagai penerima BSU- Tersalurkan ke Rekening AndaAnda akan mendapatkan notifikasi 

apabila dana BSU telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) atau Bank Syariah 

Indonesia (khusus untuk Anda yang bekerja di wialayah Aceh).Namun, jika nomor rekening telah 

didaftarkan oleh perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan namun BSU sampai saat ini belum cair bisa 

dilakukan pengecekan secara mandiri melalui Website BPJS Ketenagakerjaan 

http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id. 
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Title Menaker Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada Pekerja 

Honorer di Kemnaker Halaman all - Kompas.com 

Author   

Media Kompas Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/12/27/11413171/menaker-serahkan-santunan-

bpjs-ketenagakerjaan-kepada-pekerja-honorer-di 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama Direktur Utama (Dirut) Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Direktur 

Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia menyerahkan santunan manfaat 

program jaminan sosial kepada empat ahli waris pekerja di lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dia menegaskan, santunan tersebut merupakan salah satu 

bentuk tanggung jawab Kemenaker sebagai pemberi kerja dengan mewajibkan seluruh 

pekerjanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Direktur 

Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurni menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan 

hadir untuk memberikan pelayanan terbaik agar peserta dan keluarga bisa mendapatkan 

haknya. "Atas nama keluarga besar BPJS Ketenagakerjaan, kami mengucapkan bela 

sungkawa. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama Direktur Utama (Dirut) Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan 

Roswita Nilakurnia menyerahkan santunan manfaat program jaminan sosial kepada empat ahli waris 

pekerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dari empat ahli waris tersebut, tiga di 

antaranya merupakan pekerja honorer atau pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) yang 

berprofesi sebagai tenaga administrasi dan pengemudi.Total manfaat yang diberikan kepada seluruh ahli 

waris mencapai Rp 400 juta. Ida menyampaikan rasa duka citanya kepada para keluarga yang 

ditinggalkan. Dia menegaskan, santunan tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab 

Kemenaker sebagai pemberi kerja dengan mewajibkan seluruh pekerjanya terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Oleh karenanya, para pekerja akan terlindungi dari segala risiko kecelakaan kerja, 

kematian, serta memiliki hari tua yang sejahtera. "Bersyukurnya keluarga PPNPN di Kemenaker sudah 

disertakan program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga tiga di antaranya itu memang PPNPN yang 

memang berhak," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (27/12/2022). Ida pun berharap, PPNPN di 

kementerian dan lembaga lain turut mengikutsertakan para pekerjanya ke dalam program jaminan sosial. 

Sementara itu, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurni menjelaskan, BPJS 

Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan pelayanan terbaik agar peserta dan keluarga bisa 

mendapatkan haknya. Dengan mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan, peserta dan keluarga 

bisa mendapatkan manfaat dengan maksimal sehingga terbebas dari rasa cemas ketika ditinggalkan 

tulang punggung keluarga. "Atas nama keluarga besar BPJS Ketenagakerjaan, kami mengucapkan bela 

sungkawa. Kami menyadari sebesar apapun manfaat yang diberikan tidak dapat menggantikan kehadiran 

orang yang dicintai," ucapnya. Roswita berharap, manfaat tersebut dapat meringankan beban keluarga 

dan menjadi semangat untuk melanjutkan kehidupannya dengan layak. Ia tidak lupa mengapresiasi 

komitmen Kemenaker yang berhasil menjadi contoh bagi kementerian lain, sehingga nantinya akan lebih 

banyak pekerja honorer yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, Presiden Joko Widodo 
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(Jokowi) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 telah memerintahkan kepada 19 

kementerian, 5 lembaga, 34 gubernur, dan 514 bupati atau wali kota untuk melakukan optimalisasi 

pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan 

masing-masing.Untuk diketahui, BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan yang secara resmi ditunjuk 

pemerintah untuk melindungi para pekerja melalui lima program perlindungan. Lima program tersebut 

terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan 

Pensiun (JP), serta yang terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Beragam manfaat yang bisa 

didapatkan peserta, seperti perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis hingga sembuh. Manfaat 

tersebut bisa didapatkan peserta yang mengalami kecelakaan kerja, termasuk ketika perjalanan menuju 

dan dari tempat kerja. Jika pada masa pemulihan peserta tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, 

BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar 100 

persen upah yang dilaporkan selama 12 bulan pertama dan 50 persen untuk bulan selanjutnya hingga 

sembuh. Selain itu, apabila peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka ahli waris berhak 

mendapatkan santunan JKK sebesar 48 kali upah terakhir yang dilaporkan. Sementara itu, jika peserta 

meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, santunan yang akan diterima adalah sebesar Rp 42 juta. 

Kemudian, dua anak dari peserta juga akan mendapatkan beasiswa dari jenjang pendidikan dasar hingga 

perguruan tinggi maksimal sebesar Rp 174 Juta. Masa pensiun para pekerja juga akan sejahtera dengan 

adanya manfaat JHT yang selalu memberikan imbal hasil di atas rata-rata bunga deposito bank 

pemerintah ditambah manfaat JP yang dapat diterima setiap bulan maupun lumpsum. Dirut BPJS 

Ketenagakerjaan Anggoro menambahkan, hingga saat ini pihaknya telah membayarkan 3,5 juta klaim 

dengan total nominal mencapai Rp 45,2 triliun. Pihaknya juga menjelaskan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan 

tengah meningkatkan beragam fitur yang ada di aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), salah satunya untuk 

memudahkan peserta mendapatkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan pekerja. 

"Momentum ini merupakan salah satu bukti hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan 

kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya pekerja," katanya. Oleh karena itu, Anggoro mengimbau 

kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan seluruh pekerjanya terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. "Hal itu agar mereka dapat bekerja tanpa rasa cemas, sesuai dengan kampanye yang 

terus kami sosialisasikan, yaitu Kerja Keras Bebas Cemas," tutur Anggoro. 
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Title BLK komunitas dorong santri Al Yusufiyah Tapsel miliki skil dan 

kompetensi 

Author Juraidi 

Media Antara Sumut Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://sumut.antaranews.com/berita/514431/blk-komunitas-dorong-santri-al-yusufiyah-

tapsel-miliki-skil-dan-kompetensi 

Summary Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas kini mendorong santri pesantren Al Yusufiyah Huta 

Holbung, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) untuk 

memiliki skil serta kompetensi. "Program itu dari Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun 

2022," Bupati Tapsel Dolly P.Pasaribu, Selasa (27/12). Tujuan pemerintah memberikan bekal 

ilmu kewirausahawan bagi santri Al Yusufiyah, kelak dapat mandiri membangun usaha 

sendiri setelah tamat dari pendidikan formal di samping membangun ekonomi pesantren itu 

sendiri. Mewakili Bupati, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Daerah Tapsel, Ahmad Radja 

Nasution, menjelaskan per angkatan ada sebanyak 16 santri/santriwati mengikuti program 

pelatihan BLK Komunitas itu. 

 

 

 

 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas kini mendorong santri pesantren Al Yusufiyah Huta Holbung, 

Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) untuk memiliki skil serta 

kompetensi."Program itu dari Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun 2022," Bupati Tapsel Dolly 

P.Pasaribu, Selasa (27/12).Dimana sejumlah santri pesantren yang pimpinan Ustadz Ridwan Amiril Sholeh 

yang akrab disapa Tuan Naborkat diberi berbagai pelatihan."Di samping menuntut ilmu agama, santri 

diberi pelatihan bidang jahit menjahit, desain dan tekstil khusus busana wanita (syar'i)," katanya.Tujuan 

pemerintah memberikan bekal ilmu kewirausahawan bagi santri Al Yusufiyah, kelak dapat mandiri 

membangun usaha sendiri setelah tamat dari pendidikan formal di samping membangun ekonomi 

pesantren itu sendiri.Mewakili Bupati, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Daerah Tapsel, Ahmad Radja 

Nasution, menjelaskan per angkatan ada sebanyak 16 santri/santriwati mengikuti program pelatihan BLK 

Komunitas itu."Materi pelatihan sistem 240 jam setiap angkatan secara gratis. Angkatan awal sudah 

berakhir 04 - 27 Desember 2022, dan berlanjut selama tiga tahun ke depan," katanya.Kementerian 

Ketenagakerjaan RI telah membantu di antaranya pembangunan Gedung BLK, peralatan menjahit, obras, 

meja, gunyung dan mobiler, serta tenaga instruktur desain jahit 1 orang, yang dilatih di Bekasi dua bulan. 
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Title Kemnaker Buka Rekrutmen PPPK 2022 Tenaga Teknis, Ini Syarat 

Lengkap yang Harus Dipenuhi 

Author Novia Tri 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-016266650/kemnaker-buka-rekrutmen-pppk-

2022-tenaga-teknis-ini-syarat-lengkap-yang-harus-dipenuhi 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mengadakan rekrutmen PPPK 2022 untuk 

Tenaga Teknis. Com pada Selasa, 27 Desember 2022 dari akun Instagram @kemnaker, 

berikut syarat wajib yang harus dipenuhi di seleksi atau rekrutmen PPPK Kemnaker 2022. 

Kendati demikian, itulah informasi terkait syarat wajib yang harus dipenuhi pendaftar pada 

seleksi PPPK 2022 di Kemnaker untuk tenaga teknis. Kemnaker telah mengadakan rekrutmen 

PPPK 2022 sejak 21 Desember 2022 lalu. 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mengadakan rekrutmen PPPK 2022 untuk Tenaga Teknis. 

Kemnaker telah mengadakan rekrutmen PPPK 2022 sejak 21 Desember 2022 lalu. Sebagaimana 

diinformasikan, Kemnaker akan membuka jadwal rekrutmen PPPK 2022 hingga 6 Januari 2023 

mendatang.Tunggu apa lagi, bagi Anda yang berminat mengikuti seleksinya atau rekrutmen yang 

diadakan Kemnaker, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran PPPK Kemnaker 2022 untuk tenaga teknis 

dilakukan secara online melalui website resmi sscasn.bkn.go.id .Dikutip AyoIndonesia. com pada Selasa, 

27 Desember 2022 dari akun Instagram @kemnaker, berikut syarat wajib yang harus dipenuhi di seleksi 

atau rekrutmen PPPK Kemnaker 2022. 1. Pendaftar berusia 20 hingga 57 tahun 2. Pendaftar sehat jasmani 

dan rohani 3. Pendidikan minimal D3, D4, S1 dan S2. 4. IPK pendaftar minimal 2,75. 5. Bersedia untuk 

ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. 6. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat di Instansi 

manapun. 7. Bukan anggota atau pengurus partai politik. 8. Tidak pernah dipidana dengan pidana 

penjara. 9. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/P3K. 10. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun 

di instansi pemerintah/swasta. 11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika/obat terlarang. 12. 

Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib untuk menyertakan dokumen berikut ini: a. Melampirkan 

surat keterangan dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan tingkat 

kedisabilitasannya b. Menyertakan saat pendaftaran link video singkat berisi kegiatan pelamar dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari Sebagai informasi, seleksi dan rekrutmen PPPK Kemnaker 2022, 

tersedia 16 formasi jabatan mulai dari Pustakawan, Widyaiswara, Analis Kebijakan, Instruktur dan 

lainnya. Kendati demikian, itulah informasi terkait syarat wajib yang harus dipenuhi pendaftar pada 

seleksi PPPK 2022 di Kemnaker untuk tenaga teknis. 
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Title Menaker Minta Polteknaker Jadi Jawaban Tantangan 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/humaniora/pr-1786020772/menaker-minta-

polteknaker-jadi-jawaban-tantangan-ketenagakerjaan 

Summary Hal tersebut disampaikan Menaker saat meresmikan Gedung Pusat Administrasi dan Aula 

Serbaguna "Tridharma" Polteknaker di Jakarta, Rabu (14/12/2022). Menaker mengatakan, 

profil angkatan kerja Indonesia saat ini masih didominasi lulusan SMP ke bawah yang 

mencapai 56%. Menaker pun berpesan kepada Direktur Polteknaker dan jajaran agar fasilitas 

yang dibangun dikelola secara profesional. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, berharap 

Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) dapat menjawab tantangan ketenagakerjaan di 

Indonesia. 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, berharap Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) dapat 

menjawab tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. Di antara tantangan ketenagakerjaan tersebut 

adalah mismatch antara supply dan demand pasar kerja.Hal tersebut disampaikan Menaker saat 

meresmikan Gedung Pusat Administrasi dan Aula Serbaguna "Tridharma" Polteknaker di Jakarta, Rabu 

(14/12/2022).Menaker mengatakan, profil angkatan kerja Indonesia saat ini masih didominasi lulusan 

SMP ke bawah yang mencapai 56%. Di sisi lain, mayoritas pengangguran justru didominasi oleh profil 

pendidikan yang lebih baik (SMA, SMK, diploma, hingga sarjana). Kondisi ini menurutnya disebabkan oleh 

mismatch ketenagakerjaan."Poltenaker ini hadir untuk menjawab itu, kebutuhan link and match, 

mengurangi semaksimal mungkin adanya mismatch, sehingga semakin ke sini kita bisa mengatakan 

bahwa output lembaga pendidikan tinggi semakin sesuai dengan kebutuhan pasar kerja," 

katanya.Menaker pun berpesan kepada Direktur Polteknaker dan jajaran agar fasilitas yang dibangun 

dikelola secara profesional. Di antaranya dengan menyediakan SDM kompeten dalam mengelola seluruh 

fasilitas yang ada."Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen menjadikan Polteknaker ini 

melahirkan tenaga kerja kompeten yang sesuai pasar kerja. Termasuk di antaranya dukungan fasilitas 

dan infrastrukturnya," katanya.Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, menambahkan, 

pembangunan gedung Pusat Administrasi dan Serbaguna ini bertujuan melengkapi berbagai fasilitas 

Polteknaker. Sehingga Polteknaker benar-benar dapat menghadirkan layanan maksimal dalam hal 

layanan pendidikan, layanan penelitian, hingga layanan pengabdian masyarakat."Melalui SDM yang kuat, 

kelembagaan dan cara kerja yang efisien dapat membawa kita untuk menjadi institusi yang modern, 

berkualitas, dan semakin maju," ujarnya.Polteknaker merupakan perguruan tinggi vokasi di bawah 

naungan Kemnaker yang memiliki 3 (tiga) Program Studi yaitu D-IV Relasi Industri, D-IV Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja, dan D-III Manajemen Sumber Daya Manusia.Tercatat ada 330 (tiga ratus tiga puluh) 

mahasiswa aktif mengikuti perkuliahan tatap muka di Kampus yang berlokasi di Jalan Pengantin Ali 

Nomor 71A, Ciracas, Jakarta Timur. 
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Title Lowongan Kerja Terbaru PT Tiga Global Sejahtera di Jakarta 

Selatan, Cek Posisi dan Kualifikasinya 

Author Reporter 

Media Disway.id Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://disway.id/read/675431/lowongan-kerja-terbaru-pt-tiga-global-sejahtera-di-jakarta-

selatan-cek-posisi-dan-kualifikasinya 

Summary PT Tiga Global Sejahtera beralamat di The CEO Building, lantai 12, Jl. TB Simatupang No. 18C, 

Cilandak Barat, Jakarta Selatan. PT Tiga Global Sejahtera membuka kesempatan bagi para 

pencari kerja untuk mengisi lowongan kerja bagian Marketing Executive. PT Tiga Global 

Sejahtera merupakan perusahaan teknologi pengembang software aplikasi untuk industri 

retail dan FMCG di Indonesia. Sebagaimana dikutip Disway.id dalam postingan yang 

diunggah akun Instagram @kemnaker pada 26 Desember 2022, berikut kualifikasi dan 

deskripsi pekerjaan untuk posisi Marketing Executive di PT Tiga Global Sejahtera:. 

 

 PT Tiga Global Sejahtera membuka kesempatan bagi para pencari kerja untuk mengisi lowongan kerja 

bagian Marketing Executive.PT Tiga Global Sejahtera beralamat di The CEO Building, lantai 12, Jl. TB 

Simatupang No. 18C, Cilandak Barat, Jakarta Selatan .PT Tiga Global Sejahtera merupakan perusahaan 

teknologi pengembang software aplikasi untuk industri retail dan FMCG di Indonesia.Sebagaimana 

dikutip Disway.id dalam postingan yang diunggah akun Instagram @kemnaker pada 26 Desember 2022, 

berikut kualifikasi dan deskripsi pekerjaan untuk posisi Marketing Executive di PT Tiga Global Sejahtera: 

- Laki-laki atau perempuan.- Kualifikasi pendidikan minimal S1.- Memiliki pengalaman 1 hingga 2 tahun 

di bidang marketing.- Mempunyai track record breakthrough campaigns yang bernilai berita, creativity, 

dan innovative thinking.- Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan, memonitor, memaksimalkan, 

dan membuat laporan pencapaian dari kegiatan marketing di sosial media platform dan (email) CRM.- 

Pelamar mempunyai kemampuan komunikasi dan presentasi yang baik.- Mengumpulkan dan 

menganalisa serta memapping trend kebutuhan pasar- Melakukan pembuatan perencanaan (marketing 

plan dan budget) dan melaksanakan aktivitas marketing (offline dan online) guna meningkatkan retensi 

pengguna dan sales perusahaan.- Monitoring dan melakukan proses analitik channel-channel marketing 

perusahaan seperti website, blog, sosial media, dan CRM.Demikian kualifikasi dan deskripsi pekerjaan 

untuk posisi Marketing Executive PT Tiga Global Sejahtera. Informasi terkait lowongan dan pendaftaran 

dapat diakses melalui website Persiapkan diri dan segera daftar melalui website resmi mereka. Batas 

akhir pendaftaran lowongan kerja Marketing Executive di PT Tiga Global Sejahtera adalah hingga tanggal 

31 Desember 2022. 
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Title LOWONGAN KERJA PPPK Tenaga Teknis 2022 Kemnaker, 357 

Formasi, Catat Cara Daftar dan Persyaratan 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Deskjabar Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://deskjabar.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1136020943/lowongan-kerja-pppk-tenaga-

teknis-2022-kemnaker-357-formasi-catat-cara-daftar-dan-persyaratan 

Summary Ada lowongan kerja PPPK Tenaga Teknis 2022 di lingkungan Kementrian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker). Tercatat ada 357 formasi yang dapat diisi, cek juga cara daftar dan persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh pelamar lowongan kerja PPPK Tenaga Teknis Kemnaker ini. Ada 

357 formasi yang ditawarkan adalah sebagai berikut :. Pustakawan (2), Widyaiswara (2), 

Analis Kebijakan (3), Penerjemah (3), Pranata Hubungan Masyarakat (6), Statistisi (6),. 

Pembukaan pendaftaran telah dibuka sejak 21 Desember 2022 sampai 6 Januari 2023. 

 

Ada lowongan kerja PPPK Tenaga Teknis 2022 di lingkungan Kementrian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker).Tercatat ada 357 formasi yang dapat diisi, cek juga cara daftar dan persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh pelamar lowongan kerja PPPK Tenaga Teknis Kemnaker ini.Pembukaan pendaftaran telah 

dibuka sejak 21 Desember 2022 sampai 6 Januari 2023.Bagi yang memenuhi persyaratan sebagai PPPK 

Tenaga Teknis yang akan ditempatkan di sejumlah kantor Kemnaker di seluruh IndonesiaJumlah Formasi 

yang DibutuhkanAda 357 formasi yang ditawarkan adalah sebagai berikut :Pustakawan (2), Widyaiswara 

(2), Analis Kebijakan (3), Penerjemah (3), Pranata Hubungan Masyarakat (6), Statistisi (6),Perencana (10), 

Pranata SDM Aparatur (11), Pengembang Teknologi Pembelajaran (15).Pengelola Pengadaan Barang Jasa 

(18), 
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Title HARI INI TERAKHIR! Serbu Saldo DANA Gratis Rp 600 Ribu 

Langsung Cair Tanpa Ribet 

Author Reporter 

Media Disway.id Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://disway.id/read/675436/hari-ini-terakhir-serbu-saldo-dana-gratis-rp-600-ribu-

langsung-cair-tanpa-ribet 

Summary Perlu pekerja ingat bahwa Dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 bisa hangus apabila kalian 

tidak mencairkannya di Kantor Pos terdekat terakhir hari ini, Selasa 27 Desember 2022. Saldo 

DANA gratis sebesar Rp 600 ribu di akhir tahun 2022 dibagikan, bisa langsung dicairkan untuk 

liburan tahun baru. Saldo DANA sebesar Rp 600 ribu bisa Anda dapatkan dengan sangat 

mudah loh, usahakan dapat yuk sekarang juga. Jangan sampai menyesal tidak mendapat 

uang gratis Rp 600 ribu, bisa kalian buat jalan-jalan tahun baru nih. 

 

 Saldo DANA gratis sebesar Rp 600 ribu di akhir tahun 2022 dibagikan, bisa langsung dicairkan untuk 

liburan tahun baru.Perlu pekerja ingat bahwa Dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 bisa hangus apabila 

kalian tidak mencairkannya di Kantor Pos terdekat terakhir hari ini, Selasa 27 Desember 2022.Saldo DANA 

sebesar Rp 600 ribu bisa Anda dapatkan dengan sangat mudah loh, usahakan dapat yuk sekarang 

juga.Jangan sampai menyesal tidak mendapat uang gratis Rp 600 ribu, bisa kalian buat jalan-jalan tahun 

baru nih.Dilansir dari Kemnaker, para pekerja harus memeriksa status penerima BSU 2022 terlebih 

dahulu lewat website kemnaker.go.id, yakni bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau bisa di aplikasi 

PosPay.Jika mengecek di laman kemnaker.go.id dan bsu.bpjsketengakerjaan.go.id, maka para pekerja 

akan mendapatkan notifikasi "BSU Anda Telah Tersalurkan", tapi ingat, pernyataan itu hanya diterima 

bagi yang dinyatakan berhak sebagai penerima BSU.Beda lagi apabila Anda mengecek penerima BSU 

2022 di aplikasi PosPay, simak beberaa langkah ini untuk mengetahuinya.1.) Download aplikasi 'PosPay' 

di PlayStore atau klik tautan berikut:  Setelah terunduh, masuk ke aplikasi dan klik logo (i) yang berwarna 

merah pada tampilan login di pojok kanan. Lalu klik logo Kemnaker.3.) Klik opsi 'BSU Kemnaker 1' di kolom 

"Jenis Bantuan".4.) Ambil KTP Anda, setelahnya klik tombol "Ambil Foto Sekarang".5.) Klik tombol kamera 

lalu ambil foto, tetapi foto KTP-nya harus jelas agar otomatis bisa terbaca oleh sistem.6.) Setelah terbaca 

sistem, lengkapi seluruh data pribadi pemerima BSU, kemudian klik 'Lanjutkan'.7.) Pastikan NIK dan data 

lain yang diinput sudah sesuai dengan data penerima BSU Kemnaker, pasti akan tampil QR Code pada 

aplikasi PosPay.Langkah berikutnya apabola QR Code sudah diterima, datangi langsung kantor pos 

terdekat dari rumah Anda, tunjukkan QR Code untuk mencairkan dana BSU 2022. 
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Title Masih Ada Waktu, Ini Syarat Umum, Khusus, dan Tambahan 

Pendaftaran PPPK 2022 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayomedan.id/nasional/pr-356266855/masih-ada-waktu-ini-syarat-umum-

khusus-dan-tambahan-pendaftaran-pppk-2022 

Summary Masih ada waktu untuk melakukan pendaftaran PPPK 2022. Menurut Badan Kepegawaian 

Negara (BKN), jadwal pendaftaran PPPK 2022 sudah dimulai pada 21 Desember lalu dan akan 

ditutup pada 6 Januari 2023. Setelah itu, akan ada proses seleksi administrasi PPPK 2022 

tenaga teknis hingga 11 Januari 2023. Dilansir dari Instagram Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), berikut ini syarat umum pendaftaran PPPK 2022. 

 

 

 

Masih ada waktu untuk melakukan pendaftaran PPPK 2022. Pembukaan dilakukan untuk menyerap 

tenaga teknis di instansi pemerintahan.Menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN), jadwal pendaftaran 

PPPK 2022 sudah dimulai pada 21 Desember lalu dan akan ditutup pada 6 Januari 2023.Setelah itu, akan 

ada proses seleksi administrasi PPPK 2022 tenaga teknis hingga 11 Januari 2023.Sehubungan dengan itu 

pula, Anda yang berminat untuk lowongan kerja di pemerintahan untuk menyimak syarat umum, khusus, 

hingga tambahan.Dilansir dari Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), berikut ini syarat 

umum pendaftaran PPPK 2022.1. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 57 tahun2. Memiliki kualifikasi 

pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan3. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat 
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Title Pemprov 

Lampung Raih 40 

Penghargaan 

Sepanjang 2022 

Author Tentang Wordpresswordpress.Orgdokumentasibantuanumpan 

Balikmasuk Log Ampview Amp Versioncari 

Media Trans Sumatera Reporter  

Date 27 December 

2022 

Tone Positive 

Link http://transsumatera.id/2022/12/27/pemprov-lampung-raih-40-penghargaan-sepanjang-

2022 

Summary Gubernur Lampung memaparkan sepanjang 2022 kinerja Pemerintah Provinsi Lampung 

telah memperoleh apresiasi dan meraih 40 penghargaan dari pemerintah pusat maupun 

masyarakat, diantaranya yakni : Penghargaan Pembinaan Peduli HAM dari Wakil Presiden 

Republik Indonesia; Innovative Government Award dengan kategori Provinsi Sangat Inovatif 

dari Kementerian Dalam Negeri RI; Penghargaan Peringkat 3 Nasional Capaian Kinerja 

Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Pemprov Lampung meraih 

penghargaan sepanjang 2022 mencapai 40. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubenrur 

Lampung Arinal Djunaidi dalam refleksi akhir tahun di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia 

Provinsi Lampung, Senin (26/12/2022). Penghargaan BPJS Kesehatan atas Capaian Universal 

Health Coverage (UHC) Tahun 2022 Anugerah Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) tahun 

2022 dari Kementerian Pertanian RI karena berhasil dalam pengawalan dan pendampingan 

kebijakan pembangunan perkebunan di Provinsi Lampung. 

 

Pemprov Lampung meraih penghargaan sepanjang 2022 mencapai 40. Hal tersebut diungkapkan oleh 

Gubenrur Lampung Arinal Djunaidi dalam refleksi akhir tahun di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia 

Provinsi Lampung, Senin (26/12/2022). Gubernur Lampung memaparkan sepanjang 2022 kinerja 

Pemerintah Provinsi Lampung telah memperoleh apresiasi dan meraih 40 penghargaan dari pemerintah 

pusat maupun masyarakat, diantaranya yakni : Penghargaan Pembinaan Peduli HAM dari Wakil Presiden 

Republik Indonesia; Innovative Government Award dengan kategori Provinsi Sangat Inovatif dari 

Kementerian Dalam Negeri RI; Penghargaan Peringkat 3 Nasional Capaian Kinerja Pelaporan Rencana Aksi 

Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Penghargaan Realisasi APBD Tertinggi dari Menteri Dalam Negeri RI. 

Penghargaan Manggala Karya Kencana 2022 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional. Penghargaan Pemenang Lomba dan Apresiasi Teladan Wana Lestari Tahun 2022 dari KLHK. 

Penghargaan Optimisme Energi Terbarukan Dalam bauran Energi RUED 2025 dari Ketua Umum Asosiasi 

Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan. Penghargaan Capaian Opini WTP 8 Kali Berturut-turut 

dari Kementrian Keuangan RI. Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2022 dari Perpustakaan 

Nasional Indonesia. Penghargaan Nasional Dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas di Dunia Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Penghargaan BPJS 

Kesehatan atas Capaian Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2022 Anugerah Perkebunan Indonesia 

Expo (Bunex) tahun 2022 dari Kementerian Pertanian RI karena berhasil dalam pengawalan dan 

pendampingan kebijakan pembangunan perkebunan di Provinsi Lampung. Peringkat 1 Penghargaan BKN 

Award 2022 dari Aspek Pengadaan, Proses Bisnis Kepegawaian, Manajemen Kinerja, Sampai Dengan 

Pemanfaatan Layanan Digital ASN.Semua capaian penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras 
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penyelenggaraan Pemerintah Provinsi secara terencana melalui dukungan Pemerintah Pusat, dan 

Kabupaten/Kota serta seluruh stakeholders terkait, termasuk di dalamnya unsur Forkopimda, dunia 

usaha, perbankan, perguruan tinggi dan organisasi profesi, pers dan media, serta organisasi 

kemasyarakatan. "Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh 

komponen masyarakat yang senantiasa mendukung dan terlibat aktif dalam pembangunan di Provinsi 

Lampung," ucap Gubernur. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung). 
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Title Kinerja Pemprov Lampung Menuai Penghargaan 

dari Berbagai Institusi 

Author Redaksigerbang Sumatera 

Media Gerbang Sumatera 88 Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://gerbangsumatera88.id/2022/12/27/kinerja-pemprov-lampung-menuai-

penghargaan-dari-berbagai-institusi 

Summary Sebagai bukti dari keberhasilan pembangunan Provinsi Lampung di bawah kepameimpinan 

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia, sejak Juni 2019 

sampai dengan Desember 2022, kinerja Pemerintah Provinsi Lampung telah memperoleh 

apresiasi dan meraih 103 (Seratus Tiga) penghargaan, baik dari Pemerintah Pusat maupun 

masyarakat. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2022 Provinsi 

Lampung yang digelar di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Senin 

(26/12/2022). Dalam paparannya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan bahwa 

semenjak kepemimpinannya, kinerja Pemerintah Provinsi Lampung telah memperoleh 

apresiasi dan meraih 103 penghargaan dari pemerintah pusat maupun masyarakat, 

diantaranya yakni :. 1. Anugerah Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) tahun 2022 dari 

Kementerian Pertanian RI karena berhasil dalam pengawalan dan pendampingan kebijakan 

pembangunan perkebunan di Provinsi Lampung. 

 

 

 

Sebagai bukti dari keberhasilan pembangunan Provinsi Lampung di bawah kepameimpinan Gubernur 

Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia, sejak Juni 2019 sampai dengan 

Desember 2022, kinerja Pemerintah Provinsi Lampung telah memperoleh apresiasi dan meraih 103 

(Seratus Tiga) penghargaan, baik dari Pemerintah Pusat maupun masyarakat. Adapun tahun 2022 

sebanyak 40 (Empat Puluh) penghargaan.Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 

2022 Provinsi Lampung yang digelar di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Senin 

(26/12/2022).Dalam paparannya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan bahwa semenjak 

kepemimpinannya, kinerja Pemerintah Provinsi Lampung telah memperoleh apresiasi dan meraih 103 

penghargaan dari pemerintah pusat maupun masyarakat, diantaranya yakni :1. Penghargaan Pembinaan 

Peduli HAM dari Wakil Presiden Republik Indonesia;2. Innovative Government Award dengan kategori 

Provinsi Sangat Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri RI;3. Penghargaan Peringkat 3 Nasional Capaian 
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Kinerja Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial.4. Penghargaan Realisasi APBD 

Tertinggi dari Menteri Dalam Negeri RI.5. Penghargaan Manggala Karya Kencana 2022 dari Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.6. Penghargaan Pemenang Lomba dan Apresiasi 

Teladan Wana Lestari Tahun 2022 dari KLHK.7. Penghargaan Optimisme Energi Terbarukan Dalam bauran 

Energi RUED 2025 dari Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan.8. 

Penghargaan Capaian Opini WTP 8 Kali Berturut-turut dari Kementrian Keuangan RI.9. Penghargaan 

Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2022 dari Perpustakaan Nasional Indonesia.10. Penghargaan Nasional 

Dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Dunia Kerja dari 

Kementerian Ketenagakerjaan RI.11. Penghargaan BPJS Kesehatan atas Capaian Universal Health 

Coverage (UHC) Tahun 202212. Anugerah Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) tahun 2022 dari 

Kementerian Pertanian RI karena berhasil dalam pengawalan dan pendampingan kebijakan 

pembangunan perkebunan di Provinsi Lampung.13. Peringkat 1 Penghargaan BKN Award 2022 dari Aspek 

Pengadaan, Proses Bisnis Kepegawaian, Manajemen Kinerja, Sampai Dengan Pemanfaatan Layanan 

Digital ASN.Semua capaian penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras penyelenggaraan 

Pemerintah Provinsi secara terencana (by system, by design, by evidence dan inklusif) melalui dukungan 

Pemerintah Pusat, dan Kabupaten/Kota serta seluruh stakeholders terkait, termasuk di dalamnya unsur 

Forkopimda, dunia usaha, Perbankan, Perguruan tinggi dan Organisasi Profesi, Pers dan Media, serta 

Organisasi kemasyarakatan."Pada moment pertemuan yang baik ini, Saya mengucapkan terima kasih dan 

apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh komponen masyarakat yang senantiasa mendukung dan 

terlibat aktif dalam pembangunan di Provinsi Lampung," ucap Gubernur. 
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Title Lowongan PPPK Kemnaker 2022, Tersedia 357 Formasi, Berikut 

Rincian, Cara Daftar di sscasn.bkn.go.id 

Author Aida Syafitri 

Media Tribun News Kupang Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://kupang.tribunnews.com/2022/12/27/lowongan-pppk-kemnaker-2022-tersedia-357-

formasi-berikut-rincian-cara-daftar-di-sscasnbkngoid 

Summary Ada Lowongan PPPK Kemnaker 2022. Jadi, buruan daftar, berikut rincian formasi dan Cara 

daftar di sscasn.bk.go.id. Kepastian Lowongan PPPK Kemnaker 2022 tertuang dalam 

Pengumuman yang dikeluarkan pada 20 Desember 2022 lalu. Lowongan PPPK Kemnaker 

2022 juga terbuka bagi penyandang disabilitas dengan penggunaan e-materai untuk surat 

pernyataan dan surat lamaran. Berikut syarat umum Pendaftaran Lowongan PPPK Kemnaker 

2022 Tenaga teknis:. 

 

 Ada Lowongan PPPK Kemnaker 2022. Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) sedang 

membuka Seleksi PPPK 2022 Tenaga teknis sebanyak 357 orang.Nah, Pendaftaran Lowongan PPPK 

Kemnakeer 2022 sudah dibuka sejak 21 Desember 2022 dan akan ditutup 6 Januari 2023.Jadi, buruan 

daftar, berikut rincian formasi dan Cara daftar di sscasn.bk.go.id.Kepastian Lowongan PPPK Kemnaker 

2022 tertuang dalam Pengumuman yang dikeluarkan pada 20 Desember 2022 lalu.Formasi jabatan yang 

dibutuhkan adalah 2 pustakawan, 2 widyaiswara, 3 analis kebijakan, 3 penerjemah, 6 pranata hubungan 

masyarakat, 6 statistisi, 10 perencana, 11 pranata SDM aparatur, 15 pengembang teknologi 

pembelajaran, 18 pengelola pengadaan barang jasa, 20 pengantar kerja, 31 penguji K3, 36 analis SDM 

aparatur, 59 arsiparis, 64 pranata komputer, dan 71 instruktur.Bagi para peserta yang lolos seleksi akan 

ditempatkan di kantor pusat dan 25 kantor Unit Pelaksanaan Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker.Lowongan 

PPPK Kemnaker 2022 juga terbuka bagi penyandang disabilitas dengan penggunaan e-materai untuk 

surat pernyataan dan surat lamaran.Berikut syarat umum Pendaftaran Lowongan PPPK Kemnaker 2022 

Tenaga teknis:1. Usia 20-57 tahun2. Sehat jasmani dan rohani pendidikan3. D-III Diploma, D-IV Diploma, 

S-1 Sarjana, S-2 Pascasarjana4. IPK minimal 2,755. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah 

IndonesiaCara daftar di sscasn.bkn.go.id:1. Seluruh pendaftaran dilakukan secara online melalui website 

https://sscasn.bkn.go.id. Siapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengisi 

formulir pendaftaran.2. Validasi data kependudukan3. Seleksi administrasi4. Masa sanggah5. Uji seleksi 

kompetensi dan wawancara6. Masa sanggah7. Pengumuman hasil. (*)Ikuti berita POS-KUPANG.COM di 

GOOGLE NEWS 
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Title Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 29, Bolehkah Lembaga 

Negara Dievaluasi Kinerjanya oleh Presiden? 

Author Redaksi One 

Media Tauberita.com Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tauberita.com/kunci-jawaban-pkn-kelas-10-halaman-29-bolehkah-lembaga-

negara-dievaluasi-kinerjanya-oleh-presiden 

Summary Presiden Joko Widodo hari ini menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 

2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang langsung diserahkan oleh Ketua BPK Harry 

Azhar Aziz di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat. "Ini yang saya sebutkan yang 

mendapatkan predikat Tidak Memberikan Pendapat atau disclaimer, biar tahu semuanya," 

kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (5/6/2015). 1. Menurut kalian bolehkah 

suatu lembaga negara dalam hal ini kementerian negara dievaluasi atau dinilai kinerjanya 

oleh presiden? Selain itu presiden sendiri berkedudukan sebagai pemimpin para menteri. 

 

 

 

Cermatilah berita di bawah ini.Presiden Joko Widodo hari ini menerima Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat (LKPP) tahun 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang langsung diserahkan oleh Ketua BPK 

Harry Azhar Aziz di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.Dari hasil laporan BPK Jokowi mengaku 

memberikan rapor merah tujuh Kementerian/Lembaga (K/L) yang oleh BPK memiliki predikat laporan 

keuangan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer."Ini yang saya sebutkan yang mendapatkan 

predikat Tidak Memberikan Pendapat atau disclaimer, biar tahu semuanya," kata Jokowi di Istana 

Kepresidenan, Bogor, Jumat (5/6/2015).Disebutkannya di hadapan semua kepala lembaga dan para 

menteri, ketujuh KL tersebut adalah Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, LPP RRI, 

LPP TVRI dan Ombudsman Republik Indonesia.Dari hasil laporan tersebut, Jokowi memerintahkan 

kepada pejabat yang ada di kementerian dan lembaga yang telah disebutkan tersebut untuk 

memperbaiki laporan keuangannya supaya jelas dan lebih transparan."Saya tadi hanya membacakan 

hasil, bukan memberi opini karena yang beri opini itu BPK. Hasil pemeriksanaan ini sebagai momentum 

untuk memperbaiki," jelas Jokowi.Untuk memperkuat hal itu, Jokowi memerintahkan kepada seluruh K/L 

untuk memperbaiki sistem peringatan dini dengan memaksimalkan fungsi pengawasan intern di setiap 

organisasinya."Akhir kata saya mengajak kementerian dan lembaga untuk berbenah, untuk memperbaiki 
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membangun tata kelola kuangan terbuka, transparan dan mempertanggungjawabkan uang rakyat 

sebaik-baiknya," tutup Jokowi. (Yas/NDw).Setelah membaca berita di atas, jawablah pertanyaan-

pertanyaan di bawah ini.1. Menurut kalian bolehkah suatu lembaga negara dalam hal ini kementerian 

negara dievaluasi atau dinilai kinerjanya oleh presiden? Berikan alasanmu!2. Apa saja manfaat dari 

dilakukannya penilaian terhadap kinerja kementerian negara?3. Faktor apa saja yang menyebabkan 

suatu kementerian negara berkinerja kurang memuaskan?4. Bagaimana cara mengatasi permasalahan 

tersebut?5. Menurut kalian apa saja yang harus dilakukan kementerian untuk meningkatkan kinerja?1. 

Boleh, karena ini merupakan hal yang wajib.Selain itu presiden sendiri berkedudukan sebagai pemimpin 

para menteri.Presiden merupakan hasil dari proses pemilu yang dipilih oleh rakyat.Evaluasi kinerja 

terhadap menteri merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang dipimpin presiden terhadap 

rakyat.2. Manfaat dari dilakukannya penilaian adalah sebagai bentuk kontrol presiden terjadap kinerja 

menterinya.Para menteri yang ditunjuk sebagai pembantu presiden harus bisa menjalankan tugas-tugas 

yang diberikan presiden.Jika ada menteri yang gagal menjalankan tugas, maka perlu dilakukan tindakan 

yang keras, misalnya penggantian hingga upaya-upaya lainnya.Semua hal itu menjadi kewajiban presiden 

agar pemerintahan berjalan dnegan baik dan sesuai dengan amanat rakyat.3. Faktor-faktor yang 

menyebabkan suatu kementerian negara berkinerja kurang memuaskan adalah sebagai berikut:- Karena 

kementerian tidak memiliki rencana dan aksi yang jelas- Adanya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme- 

Pegawai tidak disiplin- Pemimpin kementerian kurang bisa memimpin anggotanya.4. Untuk mengatasi 

agar kinerja kementerian memuaskan adalah dengan memilih menteri yang tegas, disiplin serta memiliki 

kemampuan yang baik.Selain itu diharapkan agar para menteri juga tidak melakukan korupsi dan selalu 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.5. Hal yang harus dilakukan oleh kementerian adalah dengan 

meningkatkan kinerja melalui upaya-upaya perbaikan.Bekerja dengan tujuan dan sasaran kerja yang 

jelas.Selain itu kementerian juga harus tetap memperhatikan penegakan hukum yang jelas juga. 
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Title Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 29, Bolehkah Lembaga Negara 

Dievaluasi Kinerjanya oleh Presiden? 

Author Reporter 

Media Tribun News Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/pendidikan/2022/12/27/kunci-jawaban-pkn-kelas-10-

halaman-29-bolehkah-lembaga-negara-dievaluasi-kinerjanya-oleh-presiden 

Summary Inilah kunci jawaban pada buku PKN kelas 10 halaman 29 pada kurikulum 2013 tentang 

bolehkah suatu lembaga negara dalam hal ini kementerian negara dievaluasi atau dinilai 

kinerjanya oleh presiden. Presiden Joko Widodo hari ini menerima Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang langsung 

diserahkan oleh Ketua BPK Harry Azhar Aziz di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat. "Ini 

yang saya sebutkan yang mendapatkan predikat Tidak Memberikan Pendapat atau 

disclaimer, biar tahu semuanya," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat 

(5/6/2015). 1. Menurut kalian bolehkah suatu lembaga negara dalam hal ini kementerian 

negara dievaluasi atau dinilai kinerjanya oleh presiden? 

 

 

 

 Inilah kunci jawaban pada buku PKN kelas 10 halaman 29 pada kurikulum 2013 tentang bolehkah suatu 

lembaga negara dalam hal ini kementerian negara dievaluasi atau dinilai kinerjanya oleh presiden. Mari 

Menganalisis BeritaCermatilah berita di bawah ini. Presiden Joko Widodo hari ini menerima Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang langsung 

diserahkan oleh Ketua BPK Harry Azhar Aziz di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat. Dari hasil laporan 

BPK Jokowi mengaku memberikan rapor merah tujuh Kementerian/Lembaga (K/L) yang oleh BPK 

memiliki predikat laporan keuangan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer. "Ini yang saya 

sebutkan yang mendapatkan predikat Tidak Memberikan Pendapat atau disclaimer, biar tahu 

semuanya," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (5/6/2015). Disebutkannya di hadapan 

semua kepala lembaga dan para menteri, ketujuh KL tersebut adalah Badan Informasi Geospasial, 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika, LPP RRI, LPP TVRI dan Ombudsman Republik Indonesia.Dari hasil laporan 

tersebut, Jokowi memerintahkan kepada pejabat yang ada di kementerian dan lembaga yang telah 

disebutkan tersebut untuk memperbaiki laporan keuangannya supaya jelas dan lebih transparan. "Saya 
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tadi hanya membacakan hasil, bukan memberi opini karena yang beri opini itu BPK. Hasil pemeriksanaan 

ini sebagai momentum untuk memperbaiki," jelas Jokowi. Untuk memperkuat hal itu, Jokowi 

memerintahkan kepada seluruh K/L untuk memperbaiki sistem peringatan dini dengan memaksimalkan 

fungsi pengawasan intern di setiap organisasinya. "Akhir kata saya mengajak kementerian dan lembaga 

untuk berbenah, untuk memperbaiki membangun tata kelola kuangan terbuka, transparan dan 

mempertanggungjawabkan uang rakyat sebaik-baiknya," tutup Jokowi. (Yas/NDw). Setelah membaca 

berita di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Menurut kalian bolehkah suatu lembaga 

negara dalam hal ini kementerian negara dievaluasi atau dinilai kinerjanya oleh presiden? Berikan 

alasanmu! 2. Apa saja manfaat dari dilakukannya penilaian terhadap kinerja kementerian negara? 3. 

Faktor apa saja yang menyebabkan suatu kementerian negara berkinerja kurang memuaskan? 4. 

Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? 5. Menurut kalian apa saja yang harus dilakukan 

kementerian untuk meningkatkan kinerja? 1. Boleh, karena ini merupakan hal yang wajib. Selain itu 

presiden sendiri berkedudukan sebagai pemimpin para menteri. Presiden merupakan hasil dari proses 

pemilu yang dipilih oleh rakyat. Evaluasi kinerja terhadap menteri merupakan bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah yang dipimpin presiden terhadap rakyat. 2. Manfaat dari dilakukannya 

penilaian adalah sebagai bentuk kontrol presiden terjadap kinerja menterinya. Para menteri yang 

ditunjuk sebagai pembantu presiden harus bisa menjalankan tugas-tugas yang diberikan presiden. Jika 

ada menteri yang gagal menjalankan tugas, maka perlu dilakukan tindakan yang keras, misalnya 

penggantian hingga upaya-upaya lainnya. Semua hal itu menjadi kewajiban presiden agar pemerintahan 

berjalan dnegan baik dan sesuai dengan amanat rakyat. 3. Faktor-faktor yang menyebabkan suatu 

kementerian negara berkinerja kurang memuaskan adalah sebagai berikut: - Karena kementerian tidak 

memiliki rencana dan aksi yang jelas - Adanya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme - Pegawai tidak 

disiplin - Pemimpin kementerian kurang bisa memimpin anggotanya. 4. Untuk mengatasi agar kinerja 

kementerian memuaskan adalah dengan memilih menteri yang tegas, disiplin serta memiliki kemampuan 

yang baik. Selain itu diharapkan agar para menteri juga tidak melakukan korupsi dan selalu bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Hal yang harus dilakukan oleh kementerian adalah dengan 

meningkatkan kinerja melalui upaya-upaya perbaikan. Bekerja dengan tujuan dan sasaran kerja yang 

jelas. Selain itu kementerian juga harus tetap memperhatikan penegakan hukum yang jelas juga. 
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Title PT Fajar Surya Wisesa Resmikan Musholla Al-Fajar 

di BLK SP KEP SPSI 

Author Ma Mts Ibnu Sina 

Yogyakarta 

Media Buruh.online Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://buruh.online/pt-fajar-surya-wisesa-resmikan-musholla-al-fajar-di-blk-sp-kep-spsi-

13185.html 

Summary Musholla yang berada di lokasi BLK SP KEP SPSI mulai dibangun pada 30 Oktober 2022 itu 

sudah selesai dan diserahkan pada saat acara peresmian, Rabu (21/12) lalu. Sementara itu, 

Ketua Umum Pimpinan Pusat SP KEP SPSI, R Abdullah mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan PT Fajar Surya Wisesa Tbk serta 

jajaran manajemen yang lain untuk bantuan dan dukungan bagi pembangunan musholla BLK 

SP KEP SPSI. KEPTV News, Cikarang- PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FajarPaper), produsen kertas 

kemasan terkemuka yang merupakan anggota dari SCGP (Siam Cement Group Packaging) di 

Indonesia, membangun musholla AL-FAJAR dengan luas kisaran 30 meter yang memiliki 

fasilitas tempat wudhu, kolam ikan, toilet, dan pemagaran sepanjang 40 meter. Acara 

tersebut dihadir Roy Teguh dan Jefri D. Tambunan selaku perwakilan manajemen FajarPaper, 

Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI R. Abdullah, Dewan Pimpinan Pusat KSPSI, Pimpinan/Dewan 

Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten/Kota Bekasi, PUK SP KEP SPSI PT Fajar Surya Wisesa Tbk, 

PUK SP KEP SPSI PT Vision, Perwakilan Posko JKN/KIS, serta Aliansi Serikat Pekerja Gerakan 

Kesehjateraan Nasional (GEKANAS). 

 

 

 

KEPTV News, Cikarang - PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FajarPaper), produsen kertas kemasan terkemuka 

yang merupakan anggota dari SCGP (Siam Cement Group Packaging) di Indonesia, membangun musholla 

AL-FAJAR dengan luas kisaran 30 meter yang memiliki fasilitas tempat wudhu, kolam ikan, toilet, dan 

pemagaran sepanjang 40 meter. Musholla yang berada di lokasi BLK SP KEP SPSI mulai dibangun pada 30 

Oktober 2022 itu sudah selesai dan diserahkan pada saat acara peresmian, Rabu (21/12) lalu. Acara 

tersebut dihadir Roy Teguh dan Jefri D. Tambunan selaku perwakilan manajemen FajarPaper, Pimpinan 

Pusat FSP KEP SPSI R. Abdullah, Dewan Pimpinan Pusat KSPSI, Pimpinan/Dewan Cabang FSP KEP SPSI 

Kabupaten/Kota Bekasi, PUK SP KEP SPSI PT Fajar Surya Wisesa Tbk, PUK SP KEP SPSI PT Vision, Perwakilan 

Posko JKN/KIS, serta Aliansi Serikat Pekerja Gerakan Kesehjateraan Nasional (GEKANAS). Human 
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Research Strategic and Business Partner General Manager PT Fajar Surya Wisesa Tbk, Jefri D. Tambunan 

mengaku senang bisa hadir pada peresmian musholla AL-FAJAR, dan merupakan suatu kehormatan bagi 

manajemen karena nama dari musholla ini adalah nama perusahaan. Oleh karena itu ia mengajak semua 

pihak saling mensyukuri dan bergandengan tangan untuk mewujudkan hubungan industrial yang 

harmonis dan pancasilais agar tujuan membangun SDM yang bermartabat dan berkualitas dapat tercapai 

"Pada saat manajemen kami menerima permintaan pembangunan mushola ini, dan kita melihat bahwa 

keberadaan musholla ini juga merupakan suatu fasilitas yang terintegrasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) 

yang terlebih dahulu ada dan ini sesuai dengan arahan dari Management, Bapak Roy Teguh untuk 

mendukung inisiatif pembangunan SDM yang tidak hanya memperhatikan keahlian teknis, tapi juga 

akhlak dan martabat," ujar Jefri. Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat SP KEP SPSI, R Abdullah 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan PT Fajar Surya 

Wisesa Tbk serta jajaran manajemen yang lain untuk bantuan dan dukungan bagi pembangunan 

musholla BLK SP KEP SPSI. "Dengan bantuan fasilitas tempat ibadah ini, diharapkan BLK dapat bermanfaat 

semaksimal mungkin, dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Bekasi. Kita 

tahu bahwa BLK ini didirikan berkat kerjasama Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan 

pimpinan SP KEP SPSI untuk pendidikan bagi para pekerja atau serikat pekerja di Kabupaten Bekasi untuk 

meningkatkan kualitas SDMnya. Agar mampu membangun hubungan yang baik antara serikat pekerja 

dengan perusahaan, dengan target akhir hubungan industrial yang harmonis dinamis dan berkeadilan," 

imbuhnya. Bantuan ini merupakan bukti FajarPaper memberikan komitmen yang sama untuk 

membangun kemitraan dengan serikat pekerja, selain itu menciptakan hubungan baik antara perusahaan 

dengan serikat pekerja dalam rangka meningkatkan produksi, produktifitas, efisiensi maupun 

peningkatan kualitas tanggungjawab kepada perusahaan," tutupnya. Tidak hanya memperhatikan SDM 

dan lingkungan, FajarPaper juga terus mendukung peningkatan pendidikan di Indonesia dengan cara 

memberikan bantuan paket alat tulis, renovasi fasilitas sekolah, beasiswa dan juga bidang lainnya seperti 

sosial dan juga ekonomi sirkular melalui bantuan bencana alam, bahan pangan serta program lainnnya. 
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Title Pemprov Jawa Timur dan BPJS Ketenagakerjaan Serahkan 

Paritrana Award 2022 

Author Danu Setiawan 

Media Harianbhirawa.co.id Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.harianbhirawa.co.id/pemprov-jatim-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-

paritrana-award-2022 

Summary Surabaya, Bhirawa Pemprov Jawa Timur dan BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan 

penghargaan Paritrana Award Tahun 2022 kepada sejumlah pelaku dan badan usaha serta 

pemerintah daerah yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan pekerja. "Paritrana 

Award merupakan ajang apresiasi kepada pemerintah daerah dan para pelaku usaha yang 

memiliki komitmen serta dukungan terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan 

di Jawa Timur yang merupakan wujud kehadiran negara bagi pekerja khususnya dalam hal 

peningkatan kesejahteraan pekerja dan mencegah potensi kemiskinan baru," katanya. 

"Tidak lupa kami sampaikan apresiasi kepada Tim 9 Panitia Paritrana Award Provinsi Jawa 

Timur yang diketuai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah bekerjan keras 

sehingga diperoleh pemenang dengan seleksi sangat ketat," bebernya. Paritrana Award 

merupakan program pemerintah yang diinisiasi oleh Kemenko PMK, Kemendagri, Kemnaker 

dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah 

dan para pelaku usaha yang memiliki komitmen serta dukungan terhadap implementasi 

pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

 

 

 

Surabaya, Bhirawa Pemprov Jawa Timur dan BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan penghargaan Paritrana 

Award Tahun 2022 kepada sejumlah pelaku dan badan usaha serta pemerintah daerah yang memiliki 

kepedulian terhadap perlindungan pekerja. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial mengamanatkan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh Jaminan Sosial. 

Setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak jika terjadi risiko yang 

mengakibatkan berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan 

pekerjaan, memasuki usia pensiun dan meninggal dunia. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa 

mengucapkan selamat kepada pemenang atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. "Hal baik 
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ini kita diseminasikan, intinya universal coverage harus kita tingkatkan bergerak Bersama bergandengan 

Bersama," ujarnya, Selasa (27/12). Pihaknya pun mengajak semuanya maksimalkan perlindungan 

jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari perlindungan. Ia mengajak mari daftar menjadi 

anggota BPJS ketenagakerjaan sebagai perlindungan bagi mereka. "Kalau ASN ada pensiunan untuk 

pekerja ada perlindungan Hari Tua, Kematian, Kecelakaan Kerja, Pensiun dan Kehilangan Pekerjaan," 

imbuhnyam Masing masing kabupaten kota menyiapkan universal coverage perlindungan jaminan social 

ketenagakerjaan, termasuk perusahaan skala besar, menengah, kecil, mikro, BUMN, BUMD dan Private 

sektor harapannya semua lini bisa mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian perlindungan 

tenaga kerja yang ada diintitusi masing masing dan itu akan memberikan ketenangan. "Tenang bekerja 

karena mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan jika terjadi resiko dapat meringankan 

beban keluarga, seperti tadi memberikan beasiswa dan manfaat bagi keluarga yang ditinggalkan," 

terangnya. Secara khusus difabel, lanjut Gubernur Khofifah, pihaknya menyerukan pelaku usaha kecil, 

menengah, besar, BUMN, BUMD dan Private sector untuk mendorong seluruh institusi yang memiliki 

format reqruitment ketenagakerjaan. "Tolong maksimalkan untuk bisa merekrut mereka yang 

berkebutuhan khusus atau difabel, ini bagian dari upaya memberikan ruang dan kesempatan yang sama 

bagi warga negara untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," pintanya. "Risiko 

dari sebuah pekerjaan tanpa akan kita tahu dan perlunya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan 

untuk masyarakat," tambahnya. Ia pun mengajak bergandengan tangan saling menguatkan, 

meningkatkan dan memuliakan manusia melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. "kalau 

membahagiakan yang di bumi yang dilangit akan membahagiakan kita," jelasnya. Program Nawa Bhakti 

Satya, katanya, bukan hanya menyejahterakan tapi memuliakan. Untuk mewujudkan program Nawa 

Bhakti Satya diperlukan kolaborasi dari BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah daerah maupun stakeholder 

lainnya untuk universal coverage bagi seluruh pekerja. "Paritrana Award merupakan ajang apresiasi 

kepada pemerintah daerah dan para pelaku usaha yang memiliki komitmen serta dukungan terhadap 

pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Jawa Timur yang merupakan wujud kehadiran negara bagi 

pekerja khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan pekerja dan mencegah potensi kemiskinan 

baru," katanya. Untuk itu ia mengucapkan selamat kepada para pemenang mulai kategori Pemerintah 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah, serta Usaha Kecil Mikro yang berhasil 

memenangkan penghargaan paritrana ini. "Tidak lupa kami sampaikan apresiasi kepada Tim 9 Panitia 

Paritrana Award Provinsi Jawa Timur yang diketuai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah 

bekerjan keras sehingga diperoleh pemenang dengan seleksi sangat ketat," bebernya. Sementara itu, 

Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny Yusyulian mengatakan terima kasih atas 

dukungan dan kepedulian Pemprov Jawa Timur, Kabupaten/Kota, serta pelaku usaha. Penghargaan 

Paritrana Award ini diberikan bagi pemda dan badan usaha sebagai wujud apresiasi atas partisipasi 

bapak, ibu semua. "Penghargaan paritrana dimulai tahun 2017 dan tahun ini telah memasuki tahun ke 6 

(enam). Penyelenggaraan Paritrana Award bertujuan untuk mewujudkan kehadiran Negara bagi pekerja 

Indonesia sehingga meningkatkan kesejahteraan pekerja & mencegah Kemiskinan baru," katanya. 

Paritrana Award merupakan program pemerintah yang diinisiasi oleh Kemenko PMK, Kemendagri, 

Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah 

dan para pelaku usaha yang memiliki komitmen serta dukungan terhadap implementasi pelaksanaan 

program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan tahun ini Paritrana Award telah memasuki tahun ke 6 

(enam). Peningkatan universal coverage perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja 

khususnya di Provinsi Jawa Timur merupakan concern dan tanggungjawab kita semua. Terbitnya Instruksi 

Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

merupakan bentuk komitmen hadirnya negara untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, kami 

sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung inpres tersebut dengan 
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menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga 

Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur. "Besar 

harapan kami penghargaan ini mampu meningkatkan sinergi dan membangun semangat para pemimpin 

daerah dan perusahaan untuk melaksanakan amanah undang- undang dalam menjamin warga dan 

seluruh pekerja di daerahnya masing-masing untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan," ujarnya. Kantor Wilayah Jawa Timur periode November 2021 sampai dengan 

November 2022 telah membayarkan klaim sebanyak 511. 115 kasus, dengan total klaim sebesar Rp5,74 

triliun, pencairan klaim masih didominasi klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dengan jumlah yang dicairkan 

sebanyak 303. 550 kasus dan dana yang dicairkan total sebesar Rp4,84 triliun. "Kemudian Jaminan 

Kematian 16.569 kasus sebesar Rp437 miliar, Jaminan Kecelakaan Kerja 47.164 kasus sebesar Rp 353,9 

miliar, dan Jaminan Pensiun sebanyak 142. 735 kasus sebesar Rp103,8 miliar, Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan sebanyak 1.889 kasus sebesar Rp2,78 miliar," jelasnya. Sedangkan pembayaran manfaat 

beasiswa Pendidikan sebanyak 14.108 anak pembayaran sebesar Rp43,4 miliar. "Kerja Keras Bebas 

Cemas, Kerja keras setiap hari pekerja dan keluarga terlindungi," tutup Deny. 
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Title Cara Mencairkan BSU 2022 di Kantor Pos: Hari Ini Terakhir 

Pencairan! - Sonora.id 

Author Arista Estiningtyas 

Media Sonora.id Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.sonora.id/read/423631414/cara-mencairkan-bsu-2022-di-kantor-pos-hari-ini-

terakhir-pencairan 

Summary Sonora.ID- Pencairan dana Bantuan Subsidi Gaji atau Upah ( BSU ) diketahui akan berakhir 

hari ini usai sempat diperpanjang pada tanggal 20 Desember tahun 2022 yang lalu. Bagi Anda 

pekerja atau buruh yang tercatat sebagai penerima bantuan ini, maka segera untuk 

mencairkannya melalui kantor pos terdekat mengingat batas akhir pencairan akan berakhir 

hari ini, Selasa (27/12/2022). Para pekerja atau buruh diketahui akan mendapatkan BSU 

sebanyak Rp600. 000 melalui kantor pos. Tercatat hingga tanggal 23 Desember 2022 sudah 

ada sebanyak 12.044.775 pekerja/buruh telah menerima BSU 2022. 

 

Sonora.ID - Pencairan dana Bantuan Subsidi Gaji atau Upah ( BSU ) diketahui akan berakhir hari ini usai 

sempat diperpanjang pada tanggal 20 Desember tahun 2022 yang lalu. Para pekerja atau buruh diketahui 

akan mendapatkan BSU sebanyak Rp600. 000 melalui kantor pos. Tercatat hingga tanggal 23 Desember 

2022 sudah ada sebanyak 12.044.775 pekerja/buruh telah menerima BSU 2022. Pencairan dana BSU ini 

memang hanya bisa dilakukan oleh para pekerja atau buruh yang telah memenuhi persyaratan sehingga 

ditetapkan sebagai penerima BSU. Bagi Anda pekerja atau buruh yang tercatat sebagai penerima bantuan 

ini, maka segera untuk mencairkannya melalui kantor pos terdekat mengingat batas akhir pencairan akan 

berakhir hari ini, Selasa (27/12/2022).Berikut ini pun beberapa langkah atau cara untuk mencairkan BSU 

di kantor pos. 1. Pekerja atau buruh bisa datang ke kantor pos pada jam kerja atau lokasi pembayaran di 

perusahaan. 2. Penerima BSU wajib menunjukkan kode barcode atau QR code yang ditampilkan melalui 

aplikasi Pospay. Untuk mendapatkan kode barcode ini Anda dapat melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut. Unduh aplikasi Pospay melalui PlayStore atau AppStore. Buka aplikasi Pospay. Klik tombol (i) 

berwarna merah pada tampilan login di pojok kanan. Klik logo Kemnaker. Klik opsi BSU Kemnaker 1 di 

kolom 'Jenis Bantuan.' Ambil foto e-KTP secara jelas agar terbaca oleh sistem. Lengkapi seluruh data 

pribadi penerima lalu klik 'Lanjutkan.' Jika data sudah sesuai, maka akan muncul kode barcode (QR code) 

pada aplikasi Pospay.3. Namun, bagi pekerja atau buruh yang tidak memiliki handphone akan dibantu 

pengecekan penerima bantuan oleh petugas. 

  



 

109 

 

Title Pj Gubernur DKI Diminta Bikin Peluang Usaha Bagi Mantan PJLP 

yang Tak Bisa Perpanjang Kontrak 

Author Anggi Mayasari 

Media Tribun News Depok Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://depok.tribunnews.com/2022/12/27/pj-gubernur-dki-diminta-bikin-peluang-usaha-

bagi-mantan-pjlp-yang-tak-bisa-perpanjang-kontrak 

Summary Keputusan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang membatasi usia 

penyediaan jasa lainnya perorangan (PJLP) menjadi maksimal 56 tahun menuai pujian. 

Sebelumnya, Heru Budi Hartono telah meneken Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 tahun 2022 

tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) di 

Lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Soalnya Pemerintah DKI membutuhkan usia produktif 

dalam pengadaan PJLP tahun 2023 mendatang. Aktivis dari Jakarta Initiative Adjie Rimbawan 

menyambut baik aturan pembatasan usia PJLP tersebut. 

 

 

 

 Keputusan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang membatasi usia penyediaan jasa 

lainnya perorangan (PJLP) menjadi maksimal 56 tahun menuai pujian.Soalnya Pemerintah DKI 

membutuhkan usia produktif dalam pengadaan PJLP tahun 2023 mendatang.Aktivis dari Jakarta Initiative 

Adjie Rimbawan menyambut baik aturan pembatasan usia PJLP tersebut.Menurutnya, Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta membutuhkan usia produktif dalam pengadaan PJLP tahun depan karena di Jakarta 

ada 300. 000 usia produktif yang belum memiliki pekerjaan."Dengan pembatasan usia tersebut, Pemprov 

DKI Jakarta akan menyelamatkan pengangguran muda yang sampai saat ini diperkirakan mencapai 

hampir 300. 000 orang, sehingga akan terjadi rotasi PJLP dengan usia produktif," kata Adjie pada Senin 

(26/12/2022)."Karena kalau dibuka, masih sangat banyak usia produktif di Jakarta yang masih 

menganggur," sambungnya.Meski demikian, ungkapnya, rekrutmen PJLP harus dilakukan secara 

transparan dan adil agar tepat sasaran. Kata dia, tenaga PJLP sangat diperlukan untuk menunjang kinerja 

aparat pemerintah dalam menata Jakarta lebih baik ke depannya."Rekrutmen tenaga PJLP ini pun harus 

dilakukan secara fair dan transparan sehingga peluang ini betul-betul tepat sasaran sesuai dengan 

kategori yang dibutuhkan," jelasnya.Aktivis muda Jakarta ini juga menyodorkan solusi untuk para pekerja 

eks PJLP yang kontraknya berhenti akibat pembatasan usia tersebut. Dia meminta Heru Budi Hartono 

untuk membuka kesempatan wirausaha serta memberikan akses permodalan usaha bagi eks 
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PJLP."Jadikan eks PJLP itu pelaku UMKM. Mas Heru bisa melibatkan Dinas UMKM, Parekraf atau 

menggaet swasta untuk memberikan peluang usaha baru bagi eks PJLP ini. Karena sekarang sangat 

terbuka kesempatan itu seperti buka gerai kuliner dan lain-lain," ungkapnya.Dia mengatakan, 

pembatasan usia PJLP tersebut diperlukan untuk menjaga produktivitas pekerja terutama pada profesi 

PJLP dengan skala berat. Hal ini sesuai Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 telah mengatur usia pensiun itu 

pada 56 tahun"Pertama, karena memang Permenaker 4/2022 telah mengatur usia pensiun itu pada 56 

tahun. Kedua, kita memasuki era bonus demografi dimana mayoritas penduduk berusia produktif. Jadi 

kalau dilihat secara luas bahwa PJLP itu kategori pekerjaan lapangan sehingga tenaga yang diperlukan 

juga harus fresh," katanya.Sebelumnya, Heru Budi Hartono telah meneken Gubernur (Kepgub) Nomor 

1095 tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) 

di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Aturan itu memberikan batasan minimal usia PJLP 18 tahun dan 

maksimal 56 tahun.Heru menyampaikan bahwa pembatasan usia PJLP 56 tahun itu mengacu kepada 

Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Dalam aturan itu, usia pekerja dikunci sampai 56 tahun. Dalam 

membuat Kepgub PJLP itu, ungkapnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sembarang menetapkan 

batasan usianya, namun mengacu kepada UU Ketenagakerjaan tersebut."Sebelumnya memang tidak 

diatur berapa usia maksimalnya. Tapi, dalam perjanjian kontrak, rata-rata SKPD membatasi usianya 55 

tahun. Ini, saya naikkan jadi 56 tahun," katanya.Baca Berita Tribunnewsdepok. com lainnya di Google 

News 
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Title Penyaluran BSU di Bengkulu capai Rp32,4 miliar Author Anggi Mayasari 

Media Antaranews Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/berita/3324459/penyaluran-bsu-di-bengkulu-capai-rp324-

miliar 

Summary Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi 

Bengkulu menyebutkan bahwa penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Provinsi Bengkulu 

sebesar Rp600. 000 telah mencapai Rp32,4 miliar. "Sebanyak 54.049 pekerja di Provinsi 

Bengkulu telah menerima BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan," kata Kepala DJPb 

Provinsi Bengkulu Syarwan di Kota Bengkulu, Selasa. Pemerintah Pusat menyalurkan 

anggaran untuk BSU sebesar Rp39 miliar dengan 65.055 orang pekerja untuk wilayah 

Provinsi Bengkulu. "Dari alokasi 14.939 pekerja yang menerima BSU, sekitar 627 pekerja 

yang belum mengambil bantuan tersebut melalui kantor POS Bengkulu," ujar Deputi Kantor 

POS Cabang Bengkulu Sutiarto. 

 

 Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu 

menyebutkan bahwa penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Provinsi Bengkulu sebesar Rp600. 000 

telah mencapai Rp32,4 miliar.Dengan penerima sebanyak 54.049 pekerja, bantuan tersebut disalurkan 

oleh Pemerintah Pusat setelah adanya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi."Sebanyak 

54.049 pekerja di Provinsi Bengkulu telah menerima BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan," kata 

Kepala DJPb Provinsi Bengkulu Syarwan di Kota Bengkulu, Selasa.Pemerintah Pusat menyalurkan 

anggaran untuk BSU sebesar Rp39 miliar dengan 65.055 orang pekerja untuk wilayah Provinsi 

Bengkulu.Sementara itu, penyaluran BSU melalui kantor POS di hari terakhir penyaluran yaitu 27 

Desember 2022 telah mencapai 14.312 pekerja atau 96 persen dari alokasi penerima sebanyak 14.939 

pekerja."Dari alokasi 14.939 pekerja yang menerima BSU, sekitar 627 pekerja yang belum mengambil 

bantuan tersebut melalui kantor POS Bengkulu," ujar Deputi Kantor POS Cabang Bengkulu 

Sutiarto.Dengan demikian, ia meminta agar para pekerja yang belum mengambil BSU sebesar Rp600 ribu 

di Kantor POS terdekat, sebab jika pekerja tidak mengambil bantuan tersebut, maka akan dikembalikan 

ke Kementerian Ketenagakerjaan RI.Penyebab banyaknya pekerja yang belum mengambil BSU tersebut 

dikarenakan banyakperusahaan yang tidak beroperasi lagi dan pekerja yang mengundurkan diri dari 

perusahaan."Sebab data penerima BSU merupakan data yang terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan 

yang berbasis perusahaan," katanya.Untuk pekerja yang dinyatakan penerima BSU agar segera datang ke 

Kantor POS terdekat dengan membawa kartu identitas diri seperti KTP dan kartu kepersertaan BPJS 

Ketenagakerjaan.*Pewarta: Anggi Mayasari 
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Title Penyaluran BSU di Bengkulu capai Rp32,4 miliar Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3324459/penyaluran-bsu-di-bengkulu-

capai-rp324-miliar 

Summary Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi 

Bengkulu menyebutkan bahwa penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Provinsi Bengkulu 

sebesar Rp600. 000 telah mencapai Rp32,4 miliar. "Sebanyak 54.049 pekerja di Provinsi 

Bengkulu telah menerima BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan," kata Kepala DJPb 

Provinsi Bengkulu Syarwan di Kota Bengkulu, Selasa. Dengan penerima sebanyak 54.049 

pekerja, bantuan tersebut disalurkan oleh Pemerintah Pusat setelah adanya penyesuaian 

harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Ia menyebutkan bahwa penyaluran BSU sebesar 

Rp600 ribu dilakukan guna membantu mempertahankan daya beli dan memenuhi 

kebutuhan pasca adanya penyesuaian harga BBM subsidi. 

 

 

 

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu 

menyebutkan bahwa penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Provinsi Bengkulu sebesar Rp600. 000 

telah mencapai Rp32,4 miliar. Dengan penerima sebanyak 54.049 pekerja, bantuan tersebut disalurkan 

oleh Pemerintah Pusat setelah adanya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. "Sebanyak 

54.049 pekerja di Provinsi Bengkulu telah menerima BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan," kata 

Kepala DJPb Provinsi Bengkulu Syarwan di Kota Bengkulu, Selasa. Ia menyebutkan bahwa penyaluran BSU 

sebesar Rp600 ribu dilakukan guna membantu mempertahankan daya beli dan memenuhi kebutuhan 

pasca adanya penyesuaian harga BBM subsidi.perusahaan yang tidak beroperasi lagi dan pekerja yang 

mengundurkan diri dari perusahaan. "Sebab data penerima BSU merupakan data yang terdaftar sebagai 

BPJS Ketenagakerjaan yang berbasis perusahaan," katanya. Untuk pekerja yang dinyatakan penerima BSU 

agar segera datang ke Kantor POS terdekat dengan membawa kartu identitas diri seperti KTP dan kartu 

kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan.* 
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Title BLK Komunitas Dorong Santri Miliki Skill dan Kompetensi Author Redaksi - 

Media Analisa Daily Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://analisadaily.com/berita/baca/2022/12/27/1037416/blk-komunitas-dorong-santri-

miliki-skill-dan-kompetensi 

Summary Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas mendorong santri pesantren Al Yusufiyah Huta Holbung, 

Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) memiliki skill serta 

kompetansi. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Daerah Tapsel, Ahmad Radja Nasution 

menjelaskan, ada sebanyak 16 santri/santriwati mengikuti program pelatihan BLK 

Komunitas. Kementerian Ketenagakerjaan RI telah membantu di antaranya pembangunan 

Gedung BLK, peralatan menjahit, obras, meja, gunyung dan mobiler, serta tenaga instruktur 

desain jahit 1 orang, yang dilatih di Bekasi 2 bulan. "Di samping menuntut ilmu agama, santri 

diberi pelatihan bidang jahit menjahit, desain dan tekstil khusus busana wanita (syar'i)," 

terangnya. 

 

Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas mendorong santri pesantren Al Yusufiyah Huta Holbung, Kecamatan 

Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) memiliki skill serta kompetansi."Program itu 

dari Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun 2022," kata Bupati Tapsel, Dolly Pasaribu, Selasa (27/12). 

Dikatakan, sejumlah santri pesantren yang pimpinan Ustaz Ridwan Amiril Sholeh (Tuan Naborkat) diberi 

berbagai pelatihan. "Di samping menuntut ilmu agama, santri diberi pelatihan bidang jahit menjahit, 

desain dan tekstil khusus busana wanita (syar'i)," terangnya. Tujuan pemerintah memberikan bekal ilmu 

kewirausahawan bagi santri Al Yusufiyah, kelak dapat mandiri membangun usaha sendiri setelah tamat 

dari pendidikan formal, di samping membangun ekonomi pesantren itu sendiri. Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan Daerah Tapsel, Ahmad Radja Nasution menjelaskan, ada sebanyak 16 santri/santriwati 

mengikuti program pelatihan BLK Komunitas. "Materi pelatihan sistem 240 jam setiap angkatan secara 

gratis. Angkatan awal sudah berakhir 4-27 Desember 2022, dan berlanjut selama tiga tahun ke depan," 

katanya. Kementerian Ketenagakerjaan RI telah membantu di antaranya pembangunan Gedung BLK, 

peralatan menjahit, obras, meja, gunyung dan mobiler, serta tenaga instruktur desain jahit 1 orang, yang 

dilatih di Bekasi 2 bulan. 
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Title Penyaluran BSU di Bengkulu capai Rp32,4 miliar Author Anggi Mayasari 

Media Antara Riau Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3324459/penyaluran-bsu-di-bengkulu-capai-

rp324-miliar 

Summary Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi 

Bengkulu menyebutkan bahwa penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Provinsi Bengkulu 

sebesar Rp600. 000 telah mencapai Rp32,4 miliar. "Sebanyak 54.049 pekerja di Provinsi 

Bengkulu telah menerima BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan," kata Kepala DJPb 

Provinsi Bengkulu Syarwan di Kota Bengkulu, Selasa. Dengan penerima sebanyak 54.049 

pekerja, bantuan tersebut disalurkan oleh Pemerintah Pusat setelah adanya penyesuaian 

harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Ia menyebutkan bahwa penyaluran BSU sebesar 

Rp600 ribu dilakukan guna membantu mempertahankan daya beli dan memenuhi 

kebutuhan pasca adanya penyesuaian harga BBM subsidi. 

 

 

 

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu 

menyebutkan bahwa penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Provinsi Bengkulu sebesar Rp600. 000 

telah mencapai Rp32,4 miliar. Dengan penerima sebanyak 54.049 pekerja, bantuan tersebut disalurkan 

oleh Pemerintah Pusat setelah adanya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. "Sebanyak 

54.049 pekerja di Provinsi Bengkulu telah menerima BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan," kata 

Kepala DJPb Provinsi Bengkulu Syarwan di Kota Bengkulu, Selasa. Ia menyebutkan bahwa penyaluran BSU 

sebesar Rp600 ribu dilakukan guna membantu mempertahankan daya beli dan memenuhi kebutuhan 

pasca adanya penyesuaian harga BBM subsidi.perusahaan yang tidak beroperasi lagi dan pekerja yang 

mengundurkan diri dari perusahaan. "Sebab data penerima BSU merupakan data yang terdaftar sebagai 

BPJS Ketenagakerjaan yang berbasis perusahaan," katanya. Untuk pekerja yang dinyatakan penerima BSU 

agar segera datang ke Kantor POS terdekat dengan membawa kartu identitas diri seperti KTP dan kartu 

kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan.* 
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Title Santri Al Yusufiyah Tapsel Didorong Miliki Skil dan Kompetensi Author _noname 

Media Sentral Berita Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://sentralberita.com/2022/12/santri-al-yusufiyah-tapsel-didorong-miliki-skil-dan-

kompetensi 

Summary Sentralberita | Tapanuli Selatan ~ Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas kini mendorong santri 

pesantren Al Yusufiyah Huta Holbung, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli 

Selatan (Tapsel) untuk memiliki skil serta kompetensi. "Program itu dari Kementerian 

Ketenagakerjaan RI tahun 2022," Bupati Tapsel Dolly P.Pasaribu, Selasa (27/12). Tujuan 

pemerintah memberikan bekal ilmu kewirausahawan bagi santri Al Yusufiyah, kelak dapat 

mandiri membangun usaha sendiri setelah tamat dari pendidikan formal di samping 

membangun ekonomi pesantren itu sendiri. Mewakili Bupati, Kepala Dinas Ketenagakerjaan 

Daerah Tapsel, Ahmad Radja Nasution, menjelaskan per angkatan ada sebanyak 16 

santri/santriwati mengikuti program pelatihan BLK Komunitas itu. 

 

 

 

Santri/santriwati mengikuti program pelatihan BLK Komunitas.(f-ist)sentralberita | Tapanuli Selatan ~ 

Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas kini mendorong santri pesantren Al Yusufiyah Huta Holbung, 

Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) untuk memiliki skil serta 

kompetensi."Program itu dari Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun 2022," Bupati Tapsel Dolly 

P.Pasaribu, Selasa (27/12).Dimana sejumlah santri pesantren yang pimpinan Ustadz Ridwan Amiril Sholeh 

yang akrab disapa Tuan Naborkat diberi berbagai pelatihan."Di samping menuntut ilmu agama, santri 

diberi pelatihan bidang jahit menjahit, desain dan tekstil khusus busana wanita (syar'i)," katanya.Tujuan 

pemerintah memberikan bekal ilmu kewirausahawan bagi santri Al Yusufiyah, kelak dapat mandiri 

membangun usaha sendiri setelah tamat dari pendidikan formal di samping membangun ekonomi 

pesantren itu sendiri.Mewakili Bupati, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Daerah Tapsel, Ahmad Radja 

Nasution, menjelaskan per angkatan ada sebanyak 16 santri/santriwati mengikuti program pelatihan BLK 

Komunitas itu."Materi pelatihan sistem 240 jam setiap angkatan secara gratis. Angkatan awal sudah 

berakhir 04 - 27 Desember 2022, dan berlanjut selama tiga tahun ke depan," katanya.Kementerian 

Ketenagakerjaan RI telah membantu di antaranya pembangunan Gedung BLK, peralatan menjahit, obras, 

meja, gunyung dan mobiler, serta tenaga instruktur desain jahit 1 orang, yang dilatih di Bekasi dua bulan 
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Title Penyaluran BSU di Bengkulu capai Rp32,4 miliar Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3324459/penyaluran-bsu-di-bengkulu-

capai-rp324-miliar 

Summary Kota Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi 

Bengkulu menyebutkan bahwa penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Provinsi Bengkulu 

sebesar Rp600. 000 telah mencapai Rp32,4 miliar. "Sebanyak 54.049 pekerja di Provinsi 

Bengkulu telah menerima BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan," kata Kepala DJPb 

Provinsi Bengkulu Syarwan di Kota Bengkulu, Selasa. Dengan penerima sebanyak 54.049 

pekerja, bantuan tersebut disalurkan oleh Pemerintah Pusat setelah adanya penyesuaian 

harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Ia menyebutkan bahwa penyaluran BSU sebesar 

Rp600 ribu dilakukan guna membantu mempertahankan daya beli dan memenuhi 

kebutuhan pasca adanya penyesuaian harga BBM subsidi. 

 

 

 

Kota Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu 

menyebutkan bahwa penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Provinsi Bengkulu sebesar Rp600. 000 

telah mencapai Rp32,4 miliar. Dengan penerima sebanyak 54.049 pekerja, bantuan tersebut disalurkan 

oleh Pemerintah Pusat setelah adanya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. "Sebanyak 

54.049 pekerja di Provinsi Bengkulu telah menerima BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan," kata 

Kepala DJPb Provinsi Bengkulu Syarwan di Kota Bengkulu, Selasa. Ia menyebutkan bahwa penyaluran BSU 

sebesar Rp600 ribu dilakukan guna membantu mempertahankan daya beli dan memenuhi kebutuhan 

pasca adanya penyesuaian harga BBM subsidi.perusahaan yang tidak beroperasi lagi dan pekerja yang 

mengundurkan diri dari perusahaan. "Sebab data penerima BSU merupakan data yang terdaftar sebagai 

BPJS Ketenagakerjaan yang berbasis perusahaan," katanya. Untuk pekerja yang dinyatakan penerima BSU 

agar segera datang ke Kantor POS terdekat dengan membawa kartu identitas diri seperti KTP dan kartu 

kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan.* 
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Title Hari Ini Batas Akhir Pencairan BSU 2022, Segera ke Kantor Pos 

Sebelum Dana Bantuan Hangus! 

Author Muji Lestari 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/12/27/hari-ini-batas-akhir-pencairan-bsu-2022-

segera-ke-kantor-pos-sebelum-dana-bantuan-hangus 

Summary Segera ambil BLT subsidi gaji atau BSU 2022 di Kantor Pos dengan QRcode Pospay. Pekerja 

penerima BSU 2022, jangan lupa untuk mencairkan dana bantuan di Kantor Pos. Oleh karena 

itu ia meminta agar semua penerima segera mencairkan BSU 2022 di Kantor Pos terdekat. 

Lalu, bagaimana cara mencairkan BSU 2022 di Kantor Pos? 

 

 

 

 Segera ambil BLT subsidi gaji atau BSU 2022 di Kantor Pos dengan QRcode Pospay. Hari ini batas akhir 

pencairannya. Pekerja penerima BSU 2022, jangan lupa untuk mencairkan dana bantuan di Kantor Pos. 

Pasalnya, hari ini merupakan batas terakhir pencairan dana Bantuan Subsidi Upah .Informasi tersebut 

diketahui melalui unggahan di akun Instagram resmi @kemnaker. " Sudah Diverifikasi Segera Cairkan 

#BSU2022 Rekanaker sekarang juga! " tulis akun tersebut, Selasa (27/12/2022). Dana BSU yang tak 

kunjung dicairkan, otomatis akan hangus dan akan dikembalikan ke kas negara. Diketahui, Kementerian 

Ketenagakerjaan atau Kemnaker telah memperpanjang batas waktu pencairan BSU Rp 600. 000 hingga 

27 Desember 2022. Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menuturkan, masih ada sekitar 900. 000 pekerja yang 

belum mencairkan BSU 2022. Anwar mengatakan, sisa dana BSU 2022 yang tidak dicairkan oleh penerima 

nantinya akan dikembalikan ke kas negara.Oleh karena itu ia meminta agar semua penerima segera 

mencairkan BSU 2022 di Kantor Pos terdekat. "Saat ini, kami sebarkan informasi kalau dia menerima 

BSU," jelas dia. Lalu, bagaimana cara mencairkan BSU 2022 di Kantor Pos ? Sebelum mencairkan BSU 

2022 di Kantor Pos, perlu diketahui cara mengecek status penerima yang dilakukan lewat aplikasi Pospay 

terlebih dahulu. Pospay merupakan aplikasi layanan milik PT Pos Indonesia yang bisa memudahkan 

pelanggan dalam memilih layanan Kantor Pos. Mulai dari cek bantuan hingga mengirim uang. Adapun 

cara cek status penerima BSU 2022 melalui aplikasi Pospay : 1. Menyiapkan handphone (HP), lalu unduh 

Aplikasi PosPay di Play Store. 2. Masuk ke aplikasi dan lakukan registrasi akun. Caranya dengan membuat 

username, password, memasukkan kode OTP yang dikirim via SMS, serta membuat PIN transaksi. 3. Jika 

akun berhasil dibuat, masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol berwarna merah di pojok kanan 



 

118 

 

halaman utama dan klik logo Kemenaker. 4. Klik "BSU Kemenaker 1" pada bagian "Jenis Bantuan". 5. 

Kemudian klik "Ambil Foto Sekarang" untuk mengambil foto e-KTP. Apabila sistem tidak bisa memproses 

foto, bisa ambil ulang foto e-KTP Anda. 5. Kemudian klik "Ambil Foto Sekarang" untuk mengambil foto e-

KTP. Apabila sistem tidak bisa memproses foto, bisa ambil ulang foto e-KTP Anda. 6. Masukkan data 

pribadi. 7. Pastikan data yang diisi sudah benar dan lengkap, lalu klik "Lanjutkan". 8. Dalam aplikasi 

PosPay akan menampilkan status penerima BSU. 9. Apabila NIK dan data sesuai dengan data penerima 

BSU Kemenaker, akan muncul QR Code dengan keterangan "Selamat Anda menerima QRCode BSU 

Kemenaker 1, tunjukan QRCode ke Kantor Pos untuk pencairan dana BSU" Apabila NIK dan data Anda 

tidak sesuai dengan data penerima BSU Kemenaker, muncul notifikasi " NIK tidak terdaftar sebagai 

penerima BSU ". Bagi para pekerja atau buruh yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU 2022, 

bisa langsung mendatangi kantor pos terdekat. Pekerja atau buruh penerima BSU tidak perlu mendatangi 

kantor pos sesuai domisili, sebab petugas tetap akan melayani pencairan BSU 2022. Untuk melakukan 

pencairan BSU di kantor pos, pekerja dapat membawa persyaratan berikut: - Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

- Tangkapan layar ( screenshot ) status penyaluran bantuan di portal SiapKerja atau laman 

bsu.kemnaker.go.id yang bertuliskan "BSU Anda Telah Disalurkan" Jika situs tersebut tak bisa diakses, 

maka calon penerima bantuan bisa membawa surat keterangan sebagai penerima BSU dari perusahaan 

masing-masing. 
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Title Pemkot Batu Buktikan Mampu Lindungi Tenaga Kerja di 

Wilayahnya 

Author Helmi Supriyatno 

Media Harianbhirawa.co.id Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.harianbhirawa.co.id/pemkot-batu-buktikan-mampu-lindungi-tenaga-kerja-di-

wilayahnya 

Summary Sebelumnya, dalam upaya menyejahterakan tenaga kerja, Pemkot Batu berupaya 

merealisasikan UMK Kota Batu 2023. Kota Batu, Bhirawa Menutup akhir tahun 2022, 

Pemerintah Kota (Pemkot) Batu kembali menambah prestasi dalam pembangunan dan 

upaya mensejahterakan masyarakat. Dalam gebyar award yang digelar di Shangri-la Hotel 

Surabaya, Pemerintah Kota Batu berhasil menduduki tangga runner up Penghargaan 

Paritrana Award 2022 Provinsi Jawa Timur, Selasa (27/12). "Adapun penghargaan untuk 

Pemerintah Kota Batu diterima langsung oleh Plh Wali Kota Batu, bapak Zadim Effisiensi," 

ujar Onny Ardianto, Kepala Diskominfo Kota Batu, Selasa (27/12) Dalam kegiatan ini Plh Wali 

Kota Batu didampingi Asisten I Administrasi Pembangunan, Susetya Herawan, dan Kepala 

BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu, Yenny Aristasari. 

 

 

 

Kota Batu, Bhirawa Menutup akhir tahun 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu kembali menambah 

prestasi dalam pembangunan dan upaya mensejahterakan masyarakat.Kali ini penghargaan diraih 

pemkot dalam upaya melindungi tenaga kerja yang ada di wilayahnya. Hal ini ditandai dengan 

mendapatkan penghargaan Paritrana Award 2022. Dalam gebyar award yang digelar di Shangri-la Hotel 

Surabaya, Pemerintah Kota Batu berhasil menduduki tangga runner up Penghargaan Paritrana Award 

2022 Provinsi Jawa Timur, Selasa (27/12). Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, 

Khofifah Indar Parawansa. "Adapun penghargaan untuk Pemerintah Kota Batu diterima langsung oleh 

Plh Wali Kota Batu, bapak Zadim Effisiensi," ujar Onny Ardianto, Kepala Diskominfo Kota Batu, Selasa 

(27/12) Dalam kegiatan ini Plh Wali Kota Batu didampingi Asisten I Administrasi Pembangunan, Susetya 

Herawan, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu, Yenny Aristasari. Diketahui, dalam kategori ini 

peringkat 1 disabet Kabupaten Jember, sedangkan peringkat III diperoleh Kabupaten Ponorogo. Ony 

menjelaskan Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian 
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Ketenagakerjaan, dan BP Jamsostek. Mereka mengajak pemerintah kota/ kabupaten untuk 

mengupayakan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja di wilayahnya masing- masing. "Dan 

sebagai wujud penghargaan diberikan Paritrana Award yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi 

Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil 

Mikro," jelas Onny. Sebelumnya, dalam upaya menyejahterakan tenaga kerja, Pemkot Batu berupaya 

merealisasikan UMK Kota Batu 2023. Untuk itu mereka mengajak Apindo dan PHRI mendiskusikan 

penerapan UMK tersebut agar bisa segera dinikmati tenaga kerja. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota 

Batu mensosialisasikan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Batu yang naik menjadi Rp 3,03 juta 

kepada para pengusaha. Untuk itu Disnaker mengkomunikasikan penerapan UMK yang mulai berlaku di 

awal 2023. Diketahui, beberapa waktu lalu Gubernur Jawa Timur telah menetapkan besaran upah 

minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 pada Kamis kemarin (8/12). Dan besaran UMK Kota Batu pada 

tahun 2023 jatuh pada angka Rp3.030.367.09. "Ada kenaikan sebesar Rp200 ribu atau 7,07 persen dari 

UMK 2022 sebesar Rp 2.830.367,64," ujar Erwan Puja, Kadisnaker Kota Batu. Meskipun ada beberapa 

pengusaha uang keberatan dengan penggunaan Permenaker (nomor 18 tahun 2022) dalam penentuan 

UMK, namun UMK harus tetap diterapkan. Bagaimanapun juga UMK ini sudah ditetapkan, dan pada 

Januari 2023 para Pengusaha Kota Batu sudah harus melaksanakan. [nas. 
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Title Ida Fauziah Beri Santunan BPJS Ketenagakerjaan Bagi 

Pekerja di Lingkungan Kemenaker 

Author mediaindonesia.com 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://mediaindonesia.com/ekonomi/547184/ida-fauziah-beri-santunan-bpjs-

ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemenaker 

Summary MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Pelayanan Roswita Nilakurnia 

menyerahkan santunan manfaat program jaminan sosial kepada empat orang ahli waris 

pekerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Pihaknya juga 

menegaskan bahwa ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Kemenaker sebagai 

pemberi kerja dengan mewajibkan seluruh pekerjanya terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan sehingga terlindungi dari segala resiko kecelakaan kerja, kematian, serta 

memiliki hari tua yang sejahtera. Senada dengan pernyataan tersebut, Roswita Nilakurnia 

menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan pelayanan terbaik agar 

peserta dan keluarga bisa mendapatkan haknya berupa manfaat dengan maksimal sehingga 

terbebas dari rasa cemas pasca ditinggalkan tulang punggung keluarga. "Atas nama keluarga 

besar BPJS Ketenagakerjaan kami juga turut mengucapkan bela sungkawa. 

 

 

 

MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Pelayanan Roswita Nilakurnia menyerahkan santunan manfaat program 

jaminan sosial kepada empat orang ahli waris pekerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker).Tiga orang di antaranya pekerja honorer atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 

(PPNPN) yang berprofesi sebagai tenaga administrasi dan pengemudi. Total manfaat yang diberikan 

kepada seluruh ahli waris mencapai Rp 400 juta.Dalam keterangannya, Ida Fauziyah mengucapkan duka 

yang mendalam kepada para keluarga yang ditinggalkan.Pihaknya juga menegaskan bahwa ini 

merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Kemenaker sebagai pemberi kerja dengan mewajibkan 

seluruh pekerjanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga terlindungi dari segala 

resiko kecelakaan kerja, kematian, serta memiliki hari tua yang sejahtera."Bersyukurnya keluarga PPNPN 

di Kementerian Ketenagakerjaan ini sudah disertakan program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga 
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tiga diantaranya itu adalah memang PPNPN yang memang berhak. Kita berharap PPNPN yang ada di 

Kementerian dan Lembaga juga mengikutsertakan mereka ke dalam program jaminan sosial," terang 

Ida.Senada dengan pernyataan tersebut, Roswita Nilakurnia menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan 

hadir untuk memberikan pelayanan terbaik agar peserta dan keluarga bisa mendapatkan haknya berupa 

manfaat dengan maksimal sehingga terbebas dari rasa cemas pasca ditinggalkan tulang punggung 

keluarga."Atas nama keluarga besar BPJS Ketenagakerjaan kami juga turut mengucapkan bela sungkawa. 

Kami menyadari sebesar apapun manfaat yang diberikan tidak dapat menggantikan kehadiran orang 

yang dicintai, namun setidaknya manfaat tersebut dapat meringankan beban keluarga dan menjadi 

semangat untuk melanjutkan kehidupannya dengan layak," jelas Roswita.Roswita turut mengapresiasi 

komitmen Kementerian Ketenagakerjaan yang sekaligus menjadi contoh bagi kementerian lain agar 

segera mendaftarkan seluruh pekerja honorernya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.Pasalnya 

Presiden Joko Widodo melalui Inpres nomor 2 tahun 2021 telah memerintahkan kepada 19 Kementerian, 

5 lembaga, 34 gubernur dan 514 bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program 

jaminan sosial ketenagakerjaan, di dalam ekosistemnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan 

masing-masing.Seperti yang diketahui BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan yang secara resmi 

ditunjuk oleh pemerintah untuk melindungi para pekerja melalui 5 program perlindungan yang terdiri 

dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun 

(JP) serta yang terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).Beragam manfaat yang bisa didapatkan oleh 

peserta sangatlah lengkap, mulai dari perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis hingga sembuh 

bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja termasuk saat dalam perjalanan menuju dan dari tempat 

kerja.Jika dalam masa pemulihan, peserta tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, BPJS 

Ketenagakerjaan akan memberikan santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar 100% 

upah yang dilaporkan selama 12 bulan pertama dan 50% untuk bulan selanjutnya hingga sembuh.Selain 

itu apabila peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka ahli waris berhak mendapatkan 

santunan JKK sebesar 48 kali upah terakhir yang dilaporkan.Sedangkan jika meninggal dunia bukan 

karena kecelakaan kerja maka santunan yang akan diterima adalah sebesar Rp42 juta.Selain itu 2 orang 

anak dari peserta juga akan mendapatkan beasiswa dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan 

tinggi maksimal sebesar Rp174 Juta.Masa pensiun para pekerja juga akan sejahtera dengan adanya 

manfaat JHT yang selalu memberikan imbal hasil di atas rata-rata bunga deposito bank pemerintah, 

ditambah manfaat JP yang dapat diterima setiap bulan maupun lumpsum.Sementra itu, Anggoro Eko 

Cahyo mengatakan bahwa hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan 3,5 juta klaim 

dengan total nominal mencapai Rp45,2 triliun.Pihaknya juga menjelaskan bahwa saat ini BPJS 

Ketenagakerjaan tengah meningkatkan beragam fitur yang ada di aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), salah 

satunya untuk memudahkan peserta mendapatkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan 

pekerja."Momentum ini merupakan salah satu bukti hadirnya negara dalam memberikan perlindungan 

dan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya pekerja," jelas Anggoro."Oleh karena itu kami 

mengimbau kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan seluruh pekerjanya terdaftar sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan agar mereka dapat bekerja tanpa rasa cemas, sesuai dengan kampanye 

yang terus kami sosialisasikan yaitu Kerja Keras Bebas Cemas," tutup Anggoro. 
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Title Menaker Ida Fauziah Serahkan Santunan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pekerja di Lingkungan Kemnaker 

Author Fabiola 

Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/12/27/134615/menaker-ida-fauziah-serahkan-

santunan-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-di-lingkungan-kemnaker 

Summary Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, 

Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Pelayanan, Roswita Nilakurnia menyerahkan santunan 

manfaat program jaminan sosial kepada 4 orang ahli waris pekerja di lingkungan 

Kementerian Ketenagakerjaan. Pihaknya juga menegaskan bahwa ini merupakan salah satu 

bentuk tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pemberi kerja dengan 

mewajibkan seluruh pekerjanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga 

terlindungi dari segala resiko kecelakaan kerja, kematian, serta memiliki hari tua yang 

sejahtera. Senada dengan pernyataan tersebut, Roswita Nilakurnia menjelaskan bahwa BPJS 

Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan pelayanan terbaik agar peserta dan keluarga bisa 

mendapatkan haknya berupa manfaat dengan maksimal sehingga terbebas dari rasa cemas 

pasca ditinggalkan tulang punggung keluarga. "Atas nama keluarga besar BPJS 

Ketenagakerjaan kami juga turut mengucapkan bela sungkawa. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko 

Cahyo dan Direktur Pelayanan, Roswita Nilakurnia menyerahkan santunan manfaat program jaminan 

sosial kepada 4 orang ahli waris pekerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. 3 orang diantara 

merupakan pekerja honorer atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang berprofesi 

sebagai tenaga administrasi dan pengemudi. Total manfaat yang diberikan kepada seluruh ahli waris 

mencapai Rp400 juta.Dalam keterangannya Ida Fauziyah mengucapkan duka yang mendalam kepada 

para keluarga yang ditinggalkan. Pihaknya juga menegaskan bahwa ini merupakan salah satu bentuk 

tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pemberi kerja dengan mewajibkan seluruh 

pekerjanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga terlindungi dari segala resiko 

kecelakaan kerja, kematian, serta memiliki hari tua yang sejahtera."Bersyukurnya keluarga PPNPN di 

Kementerian Ketenagakerjaan ini sudah disertakan program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga 
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tiga diantaranya itu adalah memang PPNPN yang memang berhak. Kita berharap PPNPN yang ada di 

Kementerian dan Lembaga juga mengikutsertakan mereka ke dalam program jaminan sosial,"terang 

Ida.Senada dengan pernyataan tersebut, Roswita Nilakurnia menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan 

hadir untuk memberikan pelayanan terbaik agar peserta dan keluarga bisa mendapatkan haknya berupa 

manfaat dengan maksimal sehingga terbebas dari rasa cemas pasca ditinggalkan tulang punggung 

keluarga."Atas nama keluarga besar BPJS Ketenagakerjaan kami juga turut mengucapkan bela sungkawa. 

Kami menyadari sebesar apapun manfaat yang diberikan tidak dapat menggantikan kehadiran orang 

yang dicintai, namun setidaknya manfaat tersebut dapat meringankan beban keluarga dan menjadi 

semangat untuk melanjutkan kehidupannya dengan layak,"jelas Roswita.Roswita turut mengapresiasi 

komitmen Kementerian Ketenagakerjaan yang sekaligus menjadi contoh bagi kementerian lain agar 

segera mendaftarkan seluruh pekerja honorernya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.Pasalnya 

Presiden Joko Widodo melalui Inpres nomor 2 tahun 2021 telah memerintahkan kepada 19 Kementerian, 

5 lembaga, 34 gubernur dan 514 bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program 

jaminan sosial ketenagakerjaan, di dalam ekosistemnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan 

masing-masing.Seperti yang diketahui BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan yang secara resmi 

ditunjuk oleh pemerintah untuk melindungi para pekerja melalui 5 program perlindungan yang terdiri 

dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun 

(JP) serta yang terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).Beragam manfaat yang bisa didapatkan oleh 

peserta sangatlah lengkap, mulai dari perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis hingga sembuh 

bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja termasuk saat dalam perjalanan menuju dan dari tempat 

kerja. Jika dalam masa pemulihan, peserta tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, BPJS 

Ketenagakerjaan akan memberikan santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar 100% 

upah yang dilaporkan selama 12 bulan pertama dan 50% untuk bulan selanjutnya hingga sembuh.Selain 

itu apabila peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka ahli waris berhak mendapatkan 

santunan JKK sebesar 48 kali upah terakhir yang dilaporkan. Sedangkan jika meninggal dunia bukan 

karena kecelakaan kerja maka santunan yang akan diterima adalah sebesar Rp42 juta. Selain itu 2 orang 

anak dari peserta juga akan mendapatkan beasiswa dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan 

tinggi maksimal sebesar Rp174 Juta.Masa pensiun para pekerja juga akan sejahtera dengan adanya 

manfaat JHT yang selalu memberikan imbal hasil di atas rata-rata bunga deposito bank pemerintah, 

ditambah manfaat JP yang dapat diterima setiap bulan maupun lumpsum.Sementra itu Anggoro Eko 

Cahyo mengatakan bahwa hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan 3,5 juta klaim 

dengan total nominal mencapai Rp45,2 triliun.Pihaknya juga menjelaskan bahwa saat ini BPJS 

Ketenagakerjaan tengah meningkatkan beragam fitur yang ada di aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), salah 

satunya untuk memudahkan peserta mendapatkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan 

pekerja."Momentum ini merupakan salah satu bukti hadirnya negara dalam memberikan perlindungan 

dan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya pekerja. Oleh karena itu kami mengimbau kepada seluruh 

pemberi kerja untuk memastikan seluruh pekerjanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

agar mereka dapat bekerja tanpa rasa cemas, sesuai dengan kampanye yang terus kami sosialisasikan 

yaitu Kerja Keras Bebas Cemas," tutup Anggoro. 
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Title HARI TERAKHIR! Buruan Cek Penerima BSU Rp600. 000 di 

Link Ini 

Author Ratna Padya Rohani 

Media Jabar Ekspres Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://jabarekspres.com/berita/2022/12/27/hari-terakhir-buruan-cek-penerima-bsu-

rp600-000-di-link-ini 

Summary Sebelum mencairkan BSU Rp600.000, pastikan Anda tercatat sebagai penerima di link 

bsu.kemnaker.go.id. Berikut cara cek status penerima BSU Rp600. 000 dari Kemnaker 

melalui situs bsu.kemanker.go.id. Berikut mendapatkan QR code dari aplikasi PosPay agar 

bisa mencairkan BSU Rp600. 000 di kantor pos. masing penerima BSU berhak menerima uang 

bantuan subsidi senilai Rp600. 000 dalam satu kali pencairan. Silakan kunjungi situs 

bsu.kemnaker.go.id. 

 

masing penerima BSU berhak menerima uang bantuan subsidi senilai Rp600. 000 dalam satu kali 

pencairan.Sebelum mencairkan BSU Rp600.000, pastikan Anda tercatat sebagai penerima di link 

bsu.kemnaker.go.id.Berikut cara cek status penerima BSU Rp600. 000 dari Kemnaker melalui situs 

bsu.kemanker.go.id. Silakan kunjungi situs bsu.kemnaker.go.id. Login menggunakan akun yang sudah 

dibuat. Jika belum memiliki akun, silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dan lengkapi data akun 

Anda, serta aktivasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke nomor HP. Lengkapi profil biodata diri Anda 

berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi Setelah itu, Anda akan menerima 

notifikasi pemberitahuan penerima BSU 2022.Jika Anda dinyatakan sebagai penerima BSU Rp600.000, 

Anda bisa langsung cairkan uangnya di kantor pos dengan membawa QR code dari aplikasi PosPay, serta 

membawa identitas diri.Berikut mendapatkan QR code dari aplikasi PosPay agar bisa mencairkan BSU 

Rp600. 000 di kantor pos. Akses informasi BSU 2022 pada situs bsu.kemnaker.go.id, atau 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau cek melalui aplikasi PosPay. Cek notifikasi apakah Anda ditetapkan 

sebagai penerima BSU 2022 melalui PT Pos Indonesia atau melalui Bank Himbara. Unduh dan install 

PosPay melalui Play Store atau AppStore Buka aplikasi Pospay dengan klik tombol (i) berwarna merah 

pada tampilan login di pojok kanan, lalu klik logo Kemnaker. Pilih opsi BSU Kemnaker 1 di kolom "Jenis 

Bantuan", lalu siapkan eKTP, klik "Ambil Foto Sekarang". Klik tombol kamera. Hasil foto eKTP harus jelas 

agar terbaca oleh system. Ambil ulang foto, jika foto eKTP buram atau tidak terbaca oleh sistem. Lengkapi 

seluruh data Pribadi Penerima, klik "Lanjutkan". Jika NIK dan data lain yang diinput sudah sesuai dengan 

data penerima BSU Kemnaker, QR Code akan tampil pada aplikasi Pospay. Jika NIK dan data lain yang 

diinput tidak sesuai dengan data penerima BSU Kemnaker, akan muncul notifikasi "NIK tidak terdaftar 

sebagai penerima BSU". Anda akan menerima QR Code. Jika sudah mendapatkan QR Code, bisa 

menunjukkan QR Code dari ponsel Anda ke petugas kantor pos untuk pencairan dana BSU sebesar 

Rp600.000. 
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Title 627 Pekerja Lagi yang Belum Terima Dana BSU, Segera Ambil 

Sebelum Hangus 

Author _noname 

Media Bengkulu News Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.bengkulunews.co.id/627-pekerja-lagi-yang-belum-terima-dana-bsu-segera-

ambil-sebelum-hangus 

Summary Dari total penerima sebanyak 14.939 pekerja, hanya tersisa 627 pekerja lagi yang belum 

mengambil BSU tersebut. Dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah senilai Rp. 600 

ribu yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia bagi para pekerja di Provinsi Bengkulu sudah 

mencapai 96 persen di hari terakhir ini, Selasa (27/12). "Jadi hari ini BSU di seluruh provinsi 

terakhir diambil. Untuk di Bengkulu itu sudah 96 persen pekerja yang mengambil dari 

keseluruhan pekerja yang mendapat BSU sebanyak 14.939 pekerja," kata Sutiarto, Wakil 

Kepala Kantor Pos Cabang Bengkulu. 

 

 

 

Dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah senilai Rp. 600 ribu yang disalurkan melalui PT Pos 

Indonesia bagi para pekerja di Provinsi Bengkulu sudah mencapai 96 persen di hari terakhir ini, Selasa 

(27/12).Dari total penerima sebanyak 14.939 pekerja, hanya tersisa 627 pekerja lagi yang belum 

mengambil BSU tersebut."Jadi hari ini BSU di seluruh provinsi terakhir diambil. Untuk di Bengkulu itu 

sudah 96 persen pekerja yang mengambil dari keseluruhan pekerja yang mendapat BSU sebanyak 14.939 

pekerja," kata Sutiarto, Wakil Kepala Kantor Pos Cabang Bengkulu.Sebelumnya, pemerintah 

mengumumkan jika batas terakhir pengambilan BSU tahun 2022 hanya sampai pada hari SELASA tanggal 

20 Desember tahun 2022 kemarin.Namun Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan pencairan 

Bantuan Subsidi Upah tahun 2022 diperpanjang hingga tanggal 27 Desember hari ini.PT Pos sebelumnya 

sendiri sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke setiap perusahaan untuk mengingatkan pekerjanya 

agar segera mengambil BSU.Nantinya, jika penerima tidak juga mengambil BSU sampai batas waktu yang 

ditentukan, maka otomatis namanya akan diblokir serta dana hangus dan akan dikembalikan ke 

pemerintah pusat."Kalau tidak juga mengambil maka tidak dapat dana BSU nya. Karena dananya akan 

kita kembalikan," demikian Sutiarto. 
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Title BLK Komunitas Dorong Santri Al Yusufiyah Tapsel Miliki Skil dan 

Kompetensi 

Author dave 

Media Mata Bangsa Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://matabangsa.com/blk-komunitas-dorong-santri-al-yusufiyah-tapsel-miliki-skil-dan-

kompetensi 

Summary Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas kini mendorong santri pesantren Al Yusufiyah Huta 

Holbung, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) untuk 

memiliki skil serta kompetensi. "Program itu dari Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun 

2022," Bupati Tapsel Dolly P.Pasaribu, Selasa (27/12). Tujuan pemerintah memberikan bekal 

ilmu kewirausahawan bagi santri Al Yusufiyah, kelak dapat mandiri membangun usaha 

sendiri setelah tamat dari pendidikan formal di samping membangun ekonomi pesantren itu 

sendiri. Mewakili Bupati, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Daerah Tapsel, Ahmad Radja 

Nasution, menjelaskan per angkatan ada sebanyak 16 santri/santriwati mengikuti program 

pelatihan BLK Komunitas itu. 

 

Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas kini mendorong santri pesantren Al Yusufiyah Huta Holbung, 

Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) untuk memiliki skil serta 

kompetensi."Program itu dari Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun 2022," Bupati Tapsel Dolly 

P.Pasaribu, Selasa (27/12).Dimana sejumlah santri pesantren yang pimpinan Ustadz Ridwan Amiril Sholeh 

yang akrab disapa Tuan Naborkat diberi berbagai pelatihan."Di samping menuntut ilmu agama, santri 

diberi pelatihan bidang jahit menjahit, desain dan tekstil khusus busana wanita (syar'i)," katanya.Tujuan 

pemerintah memberikan bekal ilmu kewirausahawan bagi santri Al Yusufiyah, kelak dapat mandiri 

membangun usaha sendiri setelah tamat dari pendidikan formal di samping membangun ekonomi 

pesantren itu sendiri.Mewakili Bupati, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Daerah Tapsel, Ahmad Radja 

Nasution, menjelaskan per angkatan ada sebanyak 16 santri/santriwati mengikuti program pelatihan BLK 

Komunitas itu."Materi pelatihan sistem 240 jam setiap angkatan secara gratis. Angkatan awal sudah 

berakhir 04 - 27 Desember 2022, dan berlanjut selama tiga tahun ke depan," katanya.Kementerian 

Ketenagakerjaan RI telah membantu di antaranya pembangunan Gedung BLK, peralatan menjahit, obras, 

meja, gunyung dan mobiler, serta tenaga instruktur desain jahit 1 orang, yang dilatih di Bekasi dua 

bulan.(Dave) 
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Title Kolaborasi Pelindo dan PPNS hasilkan alat pemantau K3 Author Fiqih Arfani 

Media Antara Jatim Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://jatim.antaranews.com/berita/667584/kolaborasi-pelindo-dan-ppns-hasilkan-alat-

pemantau-k3 

Summary Kolaborasi antara Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan PT Pelindo Terminal 

Petikemas (SPTP) menghasilkan alat pemantau keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di 

lingkungan kerja, bernama Rekacipta Smart Multi-Measurement Device. "Kolaborasi tercipta 

melalui program 'Matching Fund Vokasi 2022', dan ini dilengkapi enam alat ukur yakni alat 

ukur intensitas cahaya (Lux Meter), alat ukur kebisingan (Sound Level Meter), alat pendeteksi 

gas (Gas Detector), alat ukur kadar debu (Dust Collector), alat pengukur suhu, kelembaban 

dan kecepatan angin (Sistem Monitoring Iklim Kerja) dan alat ukur getaran (Hand-Arm 

Vibration)," kata Eko. Direktur PPNS Eko Julianto di Surabaya, Selasa, mengatakan alat itu 

untuk mengukur tingkat kesehatan lingkungan kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018. Perangkat pengukuran lingkungan kerja yang 

dihasilkan tersebut berbasis internet dan website sehingga data yang disajikan merupakan 

hasil pengukuran terbaru (real time). 

 

 Kolaborasi antara Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan PT Pelindo Terminal Petikemas 

(SPTP) menghasilkan alat pemantau keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja, bernama 

Rekacipta Smart Multi-Measurement Device.Direktur PPNS Eko Julianto di Surabaya, Selasa, mengatakan 

alat itu untuk mengukur tingkat kesehatan lingkungan kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018.Perangkat pengukuran lingkungan kerja yang dihasilkan tersebut 

berbasis internet dan website sehingga data yang disajikan merupakan hasil pengukuran terbaru (real 

time)."Kolaborasi tercipta melalui program 'Matching Fund Vokasi 2022', dan ini dilengkapi enam alat 

ukur yakni alat ukur intensitas cahaya (Lux Meter), alat ukur kebisingan (Sound Level Meter), alat 

pendeteksi gas (Gas Detector), alat ukur kadar debu (Dust Collector), alat pengukur suhu, kelembaban 

dan kecepatan angin (Sistem Monitoring Iklim Kerja) dan alat ukur getaran (Hand-Arm Vibration)," kata 

Eko.Sedangkan penggunaan perangkat berbasis internet dan website, kata dia, akan memudahkan 

pemantauan lingkungan kerja SPTP yang berada di seluruh wilayah Indonesia.Dengan perangkat itu akan 

memudahkan SPTP dalam memantau lingkungan kerja dengan cepat sehingga dapat segera dilakukan 

perbaikan jika dibutuhkan.Sementara Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra 

menyambut baik hasil kolaborasi kedua instansi.Untuk tahap awal, kata dia, perangkat pengukuran 

lingkungan kerja hasil kolaborasi PPNS dan SPTP akan digunakan pada PT Terminal Petikemas Surabaya 

dan PT Terminal Teluk Lamong yang merupakan anak perusahaan SPTP. Uji coba perangkat sendiri telah 

dilaksanakan beberapa waktu lalu dengan tingkat keakuratan data yang dihasilkan baik."Sambil dilakukan 

evaluasi nantinya perangkat untuk mengukur lingkungan kerja tersebut akan diimplementasikan di lokasi 

kerja SPTP lainnya," kata Widyaswendra.Matching Fund merupakan program dari Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristek) berupa kolaborasi dan sinergi strategis 

antara lembaga perguruan tinggi dan pihak mitra.Program tersebut menjadi wadah penelitian terapan 

yang dapat memecahkan banyak permasalahan dihadapi oleh dunia industri.Selain itu juga diharapkan 

terjalin lebih banyak kerja sama antara dunia pendidikan dan mitra dunia usaha serta dunia industri. 
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Title Ribuan TKBM Pelabuhan Belawan Tolak SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi 

Terkait Penataan TKBM 

Author (Istimewa) 

Medi

a 

Medan Bisnis Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Negative 

Link http://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/12/27/164930/ribuan_tkbm_pelabuhan_b

elawan_tolak_skb_2_dirjen_dan_1_deputi_terkait_penataan_tkbm 

Sum

mary 

Ribuan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Belawan di bawah naungan Primkop Upaya 

Karya TKBM Pelabuhan Belawan menggelar aksi damai di lapangan PJKA menuntut penolakan 

pencabutan SK Bersama dua dirjen dan satu deputi terkait penataan koperasi, Selasa (27/12/2022). 

Aksi damai ribuan buruh TKBM Pelabuhan Belawan itu sebagai upaya perlawanan terhadap 

rencana pemerintah atas pencabutan Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Dirjen 1 Deputi Tahun 2011 

tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM di Pelabuhan akan berlaku sebelum akhir tahun 

ini. "Kita gelar aksi damai ini sebagai bentuk penolakan kita atas rencana pemerintah mencabut 

SKB 2 Dirjen 1 Deputi yang merupakan landasan buruh TKBM untuk bekerja di Pelabuhan 

Belawan," ujar Wakil Sekretaris Primkop Upaya Karya TKBM Pelabuhan Belawan, Ardin Silalahi. 

Dikatakan Ardin, Koperasi Upaya Karya TKBM Pelabuhan Belawan kini telah diobok-obok. 

 

Ribuan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Belawan di bawah naungan Primkop Upaya Karya 

TKBM Pelabuhan Belawan menggelar aksi damai di lapangan PJKA menuntut penolakan pencabutan SK 

Bersama dua dirjen dan satu deputi terkait penataan koperasi, Selasa (27/12/2022).Aksi damai ribuan 

buruh TKBM Pelabuhan Belawan itu sebagai upaya perlawanan terhadap rencana pemerintah atas 

pencabutan Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Dirjen 1 Deputi Tahun 2011 tentang Pembinaan dan 

Penataan Koperasi TKBM di Pelabuhan akan berlaku sebelum akhir tahun ini."Kita gelar aksi damai ini 

sebagai bentuk penolakan kita atas rencana pemerintah mencabut SKB 2 Dirjen 1 Deputi yang merupakan 

landasan buruh TKBM untuk bekerja di Pelabuhan Belawan," ujar Wakil Sekretaris Primkop Upaya Karya 

TKBM Pelabuhan Belawan, Ardin Silalahi.Dikatakan Ardin, Koperasi Upaya Karya TKBM Pelabuhan 

Belawan kini telah diobok-obok. "Kita tidak mau dikotak-kotak, kita solid berjuang untuk TKBM," ujar 

Ardin.Dikatakan Ardin, apabila pemerintah tetap melakukan pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi, mereka 

melakukan aksi lanjutan untuk turun ke jalan dan mogok nasional di Pelabuhan Belawan.SKB itu 

sebelumnya ditandatangani Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktur 

Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja serta Deputi Kelembagaan 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM. 
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Title Kolaborasi PPNS dan Pelindo hasilkan alat pemantau 

K3 

Author Pt. Content First 

Indonesia 

Media Elshinta Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://elshinta.com/news/288812/2022/12/27/kolaborasi-ppns-dan-pelindo-hasilkan-alat-

pemantau-k3 

Summary Kolaborasi antara Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan PT Pelindo Terminal 

Petikemas (SPTP) menghasilkan alat pemantau keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di 

lingkungan kerja, bernama Rekacipta Smart Multi-Measurement Device. "Kolaborasi tercipta 

melalui program Matching Fund Vokasi 2022, dan ini dilengkapi enam alat ukur yakni alat 

ukur intensitas cahaya (Lux Meter), alat ukur kebisingan (Sound Level Meter), alat pendeteksi 

gas (Gas Detector), alat ukur kadar debu (Dust Collector), alat pengukur suhu, kelembaban 

dan kecepatan angin (Sistem Monitoring Iklim Kerja) dan alat ukur getaran (Hand-Arm 

Vibration)," kata Eko. Direktur PPNS Eko Julianto di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 

mengatakan, alat itu untuk mengukur tingkat kesehatan lingkungan kerja yang mengacu 

pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018. Perangkat pengukuran 

lingkungan kerja yang dihasilkan tersebut berbasis internet dan website, sehingga data yang 

disajikan merupakan hasil pengukuran terbaru (real time). 

 

 Kolaborasi antara Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan PT Pelindo Terminal Petikemas 

(SPTP) menghasilkan alat pemantau keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja, bernama 

Rekacipta Smart Multi-Measurement Device. Direktur PPNS Eko Julianto di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 

mengatakan, alat itu untuk mengukur tingkat kesehatan lingkungan kerja yang mengacu pada Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018. Perangkat pengukuran lingkungan kerja yang dihasilkan 

tersebut berbasis internet dan website, sehingga data yang disajikan merupakan hasil pengukuran 

terbaru (real time). "Kolaborasi tercipta melalui program Matching Fund Vokasi 2022, dan ini dilengkapi 

enam alat ukur yakni alat ukur intensitas cahaya (Lux Meter), alat ukur kebisingan (Sound Level Meter), 

alat pendeteksi gas (Gas Detector), alat ukur kadar debu (Dust Collector), alat pengukur suhu, 

kelembaban dan kecepatan angin (Sistem Monitoring Iklim Kerja) dan alat ukur getaran (Hand-Arm 

Vibration)," kata Eko. Sedangkan penggunaan perangkat berbasis internet dan website, kata dia, akan 

memudahkan pemantauan lingkungan kerja SPTP yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Dengan 

perangkat itu akan memudahkan SPTP dalam memantau lingkungan kerja dengan cepat sehingga dapat 

segera dilakukan perbaikan jika dibutuhkan. Sementara Corporate Secretary PT Pelindo Terminal 

Petikemas Widyaswendra menyambut baik hasil kolaborasi kedua instansi. Untuk tahap awal, kata dia, 

perangkat pengukuran lingkungan kerja hasil kolaborasi PPNS dan SPTP akan digunakan pada PT Terminal 

Petikemas Surabaya dan PT Terminal Teluk Lamong yang merupakan anak perusahaan SPTP. Uji coba 

perangkat sendiri telah dilaksanakan beberapa waktu lalu dengan tingkat keakuratan data yang 

dihasilkan baik. "Sambil dilakukan evaluasi nantinya perangkat untuk mengukur lingkungan kerja 

tersebut akan diimplementasikan di lokasi kerja SPTP yang lainnya," kata Widyaswendra. Matching Fund 

merupakan program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristek) 

berupa kolaborasi dan sinergi strategis antara lembaga perguruan tinggi dan pihak mitra.  
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Title Santri Al Yusufiyah Tapsel Didorong Miliki Kompetensi, Bupati Dolly 

: Setelah Tamat Santri Diharapkan Mandiri Membangun Usaha 

Author Jafar Sidik 

Media Mimbar Umum Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Negative 

Link http://mimbarumum.co.id/santri-al-yusufiyah-tapsel-didorong-miliki-kompetensi-bupati-

dolly-setelah-tamat-santri-diharapkan-mandiri-membangun-usaha 

Summary Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas kini mendorong santri pesantren Al Yusufiyah Huta 

Holbung, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) untuk 

memiliki skil serta kompetensi. "Program itu dari Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun 

2022," Bupati Tapsel Dolly P Pasaribu, Selasa (27/12/2022). Tujuan pemerintah memberikan 

bekal ilmu kewirausahaan bagi santri Al Yusufiyah, kelak dapat mandiri membangun usaha 

sendiri setelah tamat dari pendidikan formal di samping membangun ekonomi pesantren itu 

sendiri. Mewakili Bupati, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Daerah Tapsel, Ahmad Radja 

Nasution, menjelaskan per angkatan ada sebanyak 16 santri/santriwati mengikuti program 

pelatihan BLK Komunitas itu. 

 

 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas kini mendorong santri pesantren Al Yusufiyah Huta Holbung, 

Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) untuk memiliki skil serta 

kompetensi."Program itu dari Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun 2022," Bupati Tapsel Dolly P 

Pasaribu, Selasa (27/12/2022).Dimana sejumlah santri pesantren yang pimpinan Ustadz Ridwan Amiril 

Sholeh yang akrab disapa Tuan Naborkat diberi berbagai pelatihan."Di samping menuntut ilmu agama, 

santri diberi pelatihan bidang jahit menjahit, desain dan tekstil khusus busana wanita (syar'i)," 

katanya.Tujuan pemerintah memberikan bekal ilmu kewirausahaan bagi santri Al Yusufiyah, kelak dapat 

mandiri membangun usaha sendiri setelah tamat dari pendidikan formal di samping membangun 

ekonomi pesantren itu sendiri.Mewakili Bupati, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Daerah Tapsel, Ahmad 

Radja Nasution, menjelaskan per angkatan ada sebanyak 16 santri/santriwati mengikuti program 

pelatihan BLK Komunitas itu."Materi pelatihan sistem 240 jam setiap angkatan secara gratis. Angkatan 

awal sudah berakhir 04 - 27 Desember 2022, dan berlanjut selama tiga tahun ke depan," 

katanya.Kementerian Ketenagakerjaan RI telah membantu di antaranya pembangunan Gedung BLK, 

peralatan menjahit, obras, meja, gunyung dan mobiler, serta tenaga instruktur desain jahit 1 orang, yang 

dilatih di Bekasi dua bulan.Reporter : Jamaluddin 
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Title Berakhir Hari Ini! Berikut Cara dan Mekanisme Pencairan BSU 

2022 Rp600. 000 di Kantor Pos 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-096021641/berakhir-hari-ini-berikut-cara-

dan-mekanisme-pencairan-bsu-2022-rp600000-di-kantor-pos 

Summary Informasi mengenai cara dan mekanisme pencairan BSU 2022 Rp600. 000 di Kantor Pos yang 

berakhir hari ini bisa disimak di artikel ini. Bagi para pekerja atau buruh yang belum 

mengetahui kapan tanggal terakhir pencairan dana BSU 2022 senilai Rp600.000, hari ini 

tanggal 27 Desember 2022 merupakan tanggal terakhir dari program bansos Kemnaker 

tersebut. Sejak diumumkannya kapan tanggal terakhir pencairan dana BSU 2022, sudah ada 

sekitar 1 juta pekerja atau buruh telah mulai menuju Kantor Pos terdekat di wilayahnya, 

untuk mencairkan dana Bantuan Subsidi Upah senilai Rp600. 000 dari Kemnaker. Akan 

tetapi, untuk pekerja atau buruh di wilayah Aceh dan sekitarnya yang tidak memiliki rekening 

bank Himbara, pekerja atau buruh dapat mencairkan dana BSU 2022 melalui bank Syariah 

Indonesia, atau melalui Kantor Pos terdekat. 

 

 

 

Informasi mengenai cara dan mekanisme pencairan BSU 2022 Rp600. 000 di Kantor Pos yang berakhir 

hari ini bisa disimak di artikel ini.Bagi para pekerja atau buruh yang belum mengetahui kapan tanggal 

terakhir pencairan dana BSU 2022 senilai Rp600.000, hari ini tanggal 27 Desember 2022 merupakan 

tanggal terakhir dari program bansos Kemnaker tersebut.Melalui media sosial resmi yang dikutip 

Pikiranrakyat-Depok.com dari Instagram @kemnaker, sudah ada sekitar 12.042.775 atau lebih pekerja 

atau buruh di Indonesia yang telah mencairkan dana BSU 2022 per tanggal 23 Desember kemarin.Sejak 

diumumkannya kapan tanggal terakhir pencairan dana BSU 2022, sudah ada sekitar 1 juta pekerja atau 

buruh telah mulai menuju Kantor Pos terdekat di wilayahnya, untuk mencairkan dana Bantuan Subsidi 

Upah senilai Rp600. 000 dari Kemnaker.Pada tahap awal penyaluran program BSU 2022, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengklaim bakal ada sekitar 16 juta atau lebih para pekerja atau buruh 

yang bisa mendapatkan program BSU (Bantuan Subsidi Upah).Pemerintah dan Kemnaker bekerjasama 

memiliki tujuan untuk meringankan beban biaya bulanan masyarakat, serta bertujuan untuk menekan 

dampak inflasi pada tahun 2022 dan resesi tahun 2023.Namun, terdapat juga beberapa persyaratan yang 
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wajib dipenuhi, yang telah ditetapkan Pemerintah, demi mengurangi tingkat salah sasaran penerima BSU 

2022.Sebagai salah satu syaratnya, pekerja atau buruh memiliki gaji di bawah atau setara dengan Rp3,5 

juta per bulannya, dan tidak menerima program bansos lainnya dari Pemerintah, seperti contohnya PKH, 

BPNT, PBI JK, BLT BBM, dan lainnya.Dengan salah satu syarat di atas, memiliki tujuan untuk membagikan 

bantuan sosial lainnya secara merata untuk masyarakat di Indonesia.Bagi Anda yang belum 

mengetahuinya, Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 senilai Rp600. 000 hanya bisa dicairkan sekali, dan 

apabila Anda telah menerima bantuan tersebut pada tahapan sebelumnya, maka Anda tidak bisa 

mencairkan BSU 2022 pada tahapan selanjutnya.Mengenai rekening bank untuk pencairannya , para 

pekerja atau buruh dapat mencairkan dana BSU 2022 senilai Rp600. 000 melalui bank himbara seperti 

BTN, BNI, BRI, dan Mandiri.Akan tetapi, untuk pekerja atau buruh di wilayah Aceh dan sekitarnya yang 

tidak memiliki rekening bank Himbara, pekerja atau buruh dapat mencairkan dana BSU 2022 melalui bank 

Syariah Indonesia, atau melalui Kantor Pos terdekat.Sementara itu, terkait dengan cara dan mekanisme 

pencairan dana BSU 2022 senilai Rp600. 000 dari Kemnaker melalui Kantor Pos, berikut ini adalah 

langkah-langkahnya:1. Penerima BSU 2022 datang ke Kantor Pos terdekat.2. Penerima BSU 2022 

menunjukkan QR Code yang ditampilkan melalui aplikasi PosPay. 
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Title Tolak Pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi Buruh TKBM 

Belawan Gelar Aksi Damai 

Author Baringin 

Pulungan 

Media Medanposonline.com Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Negative 

Link http://medanposonline.com/sumatera-utara/medan/tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-

deputi-buruh-tkbm-belawan-gelar-aksi-damai 

Summary Belawan, MPOL- Menolak rencana pencabutan SKB (Surat Keputusan Bersama) 2 Dirjen 1 

Deputi Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di 

Pelabuhan, ratusan Buruh TKBM Pelabuhan Belawan yang bernaung di dalam Primkop TKBM 

Upaya Karya Pelabuhan Belawan mengelar aksi damai dengan membentangkan spanduk. 

Dengan membentangkan spanduk para buru tersebut dengan tegas menolak rencana 

pemerintah untuk mencabut peraturan Surat Keputusan Bersama(SKB) 2 Dirjen 1 deputi. 

Menurut para buruh TKBM Pelabuhan Belawan bahwa peraturan SKB 2 dirjen 1 deputi yang 

saat ini sudah diterapkan sudah sangat baik untuk dijalankan dalam pekerjaan Buruh TKBM 

Pelabuhan Belawan. "Dengan adanya peraturan dan pemberlakuan SKB 2 dirjen 1 deputi ini, 

kehidupan Buruh TKBM sudah cukup baik selama ini dibandingkan sebelumnya, " ucap Wil 

salah seorang buruh saat dikonfirmasi. 

 

 

 

Belawan, MPOL- Menolak rencana pencabutan SKB (Surat Keputusan Bersama) 2 Dirjen 1 Deputi Tentang 

Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan, ratusan Buruh 

TKBM Pelabuhan Belawan yang bernaung di dalam Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan 

mengelar aksi damai dengan membentangkan spanduk. Selasa (27/12).Pantauan di lokasi, tampak 

ratusan Buruh TKBM tersebut berkumpul di kantor/sektor 1 dan 4 di Jalan R. Sulian Belawan dengan 

menggunakan seragam TKBM serta dilengkapi dengan APD (Alat Perlindungan Diri).Dengan 

membentangkan spanduk para buru tersebut dengan tegas menolak rencana pemerintah untuk 

mencabut peraturan Surat Keputusan Bersama(SKB) 2 Dirjen 1 deputi.Menurut para buruh TKBM 

Pelabuhan Belawan bahwa peraturan SKB 2 dirjen 1 deputi yang saat ini sudah diterapkan sudah sangat 

baik untuk dijalankan dalam pekerjaan Buruh TKBM Pelabuhan Belawan."Dengan adanya peraturan dan 

pemberlakuan SKB 2 dirjen 1 deputi ini, kehidupan Buruh TKBM sudah cukup baik selama ini 

dibandingkan sebelumnya, " ucap Wil salah seorang buruh saat dikonfirmasi.Sementara itu, kordinator 
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aksi Ardin Silalahi dalam keterangannya mengatakan buruh TKBM Pelabuhan Belawan dengan tegas 

menolak rencana pemerintah untuk mencabut peraturan 2 dirjen 1 deputi, dimana kami kurang lebih 

sudah 30 tahun berada dan bekerja dengan kondusif selama ini, ujarnya."Kami berharap kepada 

pemerintah agar menunda serta jangan mencabut peraturan SKB 2 dirjen 1 deputi tersebut, karena 

peraturan tersebutlah yang menjadi landasan kami untuk bekerja dengan baik di pelabuhan belawan," 

ungkap Ardin.Apabila pemerintah tetap ingin mencabut peraturan SKB 2 dirjen 1 deputi, ucapnya lebih 

lanjut, maka kami pastikan akan melakukan mogok Nasional di pelabuhan Belawan serta siap turun 

kejalan berjuang demi kesejahteraan TKBM Pelabuhan Belawan, tegasnya didukung tepuk tangan seluruh 

buruh TKBM Belawan yang turut mengelar aksi damai tersebut.Sebelumnya, Surat Keputusan Bersama 

(SKB) Nomor : UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor : 93/DJPPK/XII/2011 dan Nomor : 96/SKB/DEP.1/XII/2011 

Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan.SKB ini 

merupakan kesepakatan bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan 

Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi dan Deputi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian 

Negara Koperasi dan UKM. 
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Title PHK Massal Hantui Industri Tekstil 2023 Bila Kalah dari 

Serbuan Impor 

Author Oleh Nadya Zahira 

Media Katadata Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Negative 

Link http://katadata.co.id/yuliawati/berita/63aaa708a5851/phk-massal-hantui-industri-tekstil-

2023-bila-kalah-dari-serbuan-impor 

Summary API memperkirakan resesi global bakal membuat permintaan ekspor industri TPT dan alas 

kaki turun signifikan sekitar 30-50% pada 2023. Jemmy menyatakan, dirinya sepakat dengan 

Asosiasi Pengusaha Indonesia untuk menolak Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 

Tahun 2022 mengenai upah minimum 2023. Aturan tersebut menyatakan jika upah 

minimum 2023 ditetapkan tidak boleh melebihi 10%. Tahun depan memberikan tantangan 

berat terhadap industri tekstil. 

 

Tahun depan memberikan tantangan berat terhadap industri tekstil. Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau 

API memperkirakan bakal terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal pada tahun depan.Ketua 

API, Jemmy Kartiwa Sastraatmadja, mengatakan potensi PHK massal terjadi bila pasar dalam negeri tidak 

bisa dipertahankan karena serbuan impor. Mempertahankan pasar dalam negeri dianggap penting 

karena permintaan global bakal menurun signifikan seiring potensi resesi."Kami mengharapkan pasar 

dalam negeri menjadi tumpuan industri dan kami mengkhawatirkan (serbuan) produk impor,"ujar Jemmy 

kepada Katadata.co.id, pada Selasa (26/12).Jemmy meminta perhatian pemerintah agar mendorong 

masyarakat mengutamakan produk dalam dalam negeri. API memperkirakan resesi global bakal 

membuat permintaan ekspor industri TPT dan alas kaki turun signifikan sekitar 30-50% pada 2023.Dia 

mengatakan, inflasi yang terjadi pada sejumlah negara tujuan ekspor TPT Indonesia menyebabkan 

permintaan menurun. Penurunan permintaan juga diperparah oleh pelemahan nilai tukar rupiah.Padahal 

industri dalam negeri masih bergantung pada impor bahan baku tekstil. Pelemahan rupiah menyebabkan 

harga pokok produksi tekstil menjadi naik. Artinya beban perusahaan akan semakin berat.Berdasarkan 

laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Amerika Serikat merupakan negara utama tujuan ekspor pakaian jadi 

atau konveksi dari tekstil terbesar bagi Indonesia. Nilai ekspornya mencapai US$3,86 miliar.Jemmy 

menyatakan, dirinya sepakat dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia untuk menolak Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2022 mengenai upah minimum 2023. Menurut dia, Permenaker tersebut 

menambah beban usaha yang saat ini mengalami penurunan permintaan.Aturan tersebut menyatakan 

jika upah minimum 2023 ditetapkan tidak boleh melebihi 10%. Beberapa contoh kenaikan upah minimum 

misalnya DKI Jakarta 5,6% dan Jawa Tengah naik 8,01%. "Bilamana Permenaker diberlakukan, akan 

memperparah keadaan. Semua pengusaha mengkonfirmasi itu," ujar Jemmy. 
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Title Kaleidoskop 2022: Peristiwa Ekonomi dan Bisnis 

Terpopuler di Sumatra Utara 

Author sandy waradewa 

Media Waspada Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://waspada.co.id/2022/12/kaleidoskop-2022-peristiwa-ekonomi-dan-bisnis-

terpopuler-di-sumut 

Summary Berikut Peristiwa Ekonomi dan Bisnis Terpopuler di Sumatera Utara yang terangkum 

sepanjang 2022. Pengamat Ekonomi Sumatra Utara, Gunawan Benjamin mengkritisi 

kebijakan subsidi seperti ini. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) berkolaborasi dengan stakeholder 

pariwisata memperkuat rantai pasok di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau 

Toba, Sumatera Utara. Kolaborasi tersebut dilakukan Kemenparekraf/Baparekraf dengan 

Pertamina, Telkom, dan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dalam hal komitmen kerja sama 

rantai pasok UMKM dan Hotel. 

 

 

 

 Sepanjang 2022 berbagai peristiwa terjadi di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah sektor 

ekonomi dan bisnis.Berikut Peristiwa Ekonomi dan Bisnis Terpopuler di Sumatera Utara yang terangkum 

sepanjang 2022. 1. Harga Minyak Goreng MeroketPemerintah akan membuat skema subsidi harga 

minyak goreng yang kian bertahan mahal. Skema tersebut diharapkan dapat membantu meringankan 

beban masyarakat yang terus meradang.Pengamat Ekonomi Sumatra Utara, Gunawan Benjamin 

mengkritisi kebijakan subsidi seperti ini. Ada baiknya jangan menggunakan kata subsidi karena 

masyarakat selama ini sudah terbiasa mendapatkan subsidi harga BBM."Yang saya khawatir jika nantinya 

harga CPO tetap bertahan mahal, apakah pemerintah akan terus mensubsidinya? Karena subsidi itu 

identik sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mengendalikan harga untuk masyarakat," tuturnya, 

Senin (10/1).Baca selengkapnya 2. Pemerintah Akui Banjir Migor, Retail Modern Masih Banyak 

KosongBeberapa waktu lalu pemerintah mengakui minyak goreng sudah mulai banjir di tengah-tengah 

masyarakat dengan memastikan pasokan Migor akan kembali normal.Namun, pantauan Waspada Online 

di beberapa pasar dan retail modern masih banyak stok yang kosong. Menurut pengakuan pedagang 

sampai saat ini stok masih belum ada sama seperti kemarin-kemarin.Baca selengkapnya 3. Menaker 

Resmi Batalkan Aturan Pencairan JHTMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membatalkan 
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aturan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) No.2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat (JHT) direvisi 

untuk memudahkan pekerja melakukan pencairan dana JHT.Baca selengkapnya 4. Sepanjang Oktober 

2022, Harga Cabai Merah Bak Roller CoasterBelum stabilnya harga cabai merah bak Roller Coaster yang 

naik turun di sepanjang Oktober 2022 disebabkan beberapa faktor. Salah satunya curah hujan yang cukup 

tinggi mengakibatkan para petani gagal panen.Faktor lain di antaranya pasokan yang banyak dikarekan 

Oktober merupakan jadwal panen raya bagi para petani cabai. Pada awal pekan di Oktober 2022 harga 

masih cukup tinggi dikisaran Rp38. 200 - Rp40. 000 per Kg di Kota Medan.Baca selengkapnya 5. Masih 

Mahal, KPPU Fokus Kaji Perilaku Produsen Minyak GorengHarga minyak goreng curah atau kemasan 

hingga saat ini masih terbilang mahal.Terkait hal ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini 

tengah mencermati harga produk minyak goreng yang belum mengalami perubahan berarti meskipun 

sudah dua pekan pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait larangan ekspor CPO.Baca selengkapnya 7. 

Subsidi Dicabut, Harga Minyak Goreng Curah Masih FluktuatifPemerintah telah mencabut subsidi minyak 

goreng curah sejak 31 April 2022 lalu.Pasca dicabutnya subdisi tersebut, harga minyak goreng curah di 

sejumlah pasar masih relatif tinggi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan 

pemerintah sebesar Rp14. 000 per liter.Baca selengkapnya 8. 16 Negara Delegasi Hadiri W20 di Danau 

TobaSebanyak 16 negara di dunia menghadiri delegasi W20 Indonesia Recover Togenther Equally yang 

berlangsung di Danau Toba, 18-21 Juli 2022.W20 merupakan engagement group dalam forum G20 yang 

mewakili suara perempuan. Isu yang diangkat antara lain dalam hal kesetaraan gender di ruang publik, 

kesehatan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta pertahanan terhadap perempuan disabilitas dan 

perempuan pedesaan. 9. Kemenparekraf Kolaborasi Perkuat Rantai Pasok di Danau TobaKementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) 

berkolaborasi dengan stakeholder pariwisata memperkuat rantai pasok di Destinasi Pariwisata Super 

Prioritas (DPSP) Danau Toba, Sumatera Utara.Kolaborasi tersebut dilakukan Kemenparekraf/Baparekraf 

dengan Pertamina, Telkom, dan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dalam hal komitmen kerja sama 

rantai pasok UMKM dan Hotel.Baca selengkapnya 10. Harga Karet Anjlok, Petani TerpurukHarga karet 

dunia yang terus merosot mulai berdampak kepada harga karet di tingkat petani karet Sumatera Utara. 

Di Kabupaten Serdang Bedagai saat ini harga karet di tingkat petani hanya Rp7. 000 per kilogram (kg), 

turun Rp3. 000 per kg dari harga sebelumya yang mencapai Rp10.000.Seorang petani Karet di Desa 

Rebah, Serdang Bedagai, Raman menuturkan bahwa udah dua bulan terakhir getah karet dihargai 

Rp7.000.Baca selengkapnya 11. Ancaman Resesi Global, Tak Berarti Masyarakat Harus Irit 

BelanjaPengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin mengatakan, resesi sudah menjangkiti 

beberapa negara di dunia saat ini dan diyakini akan menjadi resesi global pada tahun 2023 

mendatang."Justru tidak perlu disikapi dengan menahan belanja oleh masyarakat menengah ke atas. 

Karena salah satu motor pertumbuhan ekonomi kedepan adalah belanja masyarakat. Jadi arahan 

berhemat itu bukan semata mata untuk mengurangi belanjanya, tetapi lebih kepada bagaimana bersikap 

bijak menjaga daya beli," tuturnya, Selasa (25/10).Baca selengkapnya 12. Dampak Curah Hujan Tinggi, 

Komoditas Pangan di Medan BergejolakHarga kebutuhan pangan pokok di wilayah Sumatera Utara dua 

pekan belakangan sedikit bergejolak, seiring dengan curah hujan yang tinggi serta diikuti banjir.Untuk 

harga tomat, yang sempat anjlok hingga mencapai Rp2. 000 di tingkat pedagang besar dalam sepekan 

terakhir. Meskipun pada hari ini harga sudah mulai terlihat membaik berada dikisaran Rp5. 000 an per 

Kg.Pemerintah Gelontorkan Rp15 Triliun untuk Pengembangan Lima Destinasi Wisata PrioritasMenteri 

Pariwisata dan Kreatif Sandiaga, Salahuddin Uno menjelaskan pemerintah akan menggelontorkan 

tambahan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk pengembangan lima destinasi wisata prioritas di 

Indonesia. Diketahui tambahan anggaran ini akan dibagi untuk Tahun 2023 dan Tahun 2024. 
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Title Pencairan BSU Terakhir Hari Ini 27 Desember 2022, Ambil di 

Kantor Pos dan Pakai QR Code PosPay 

Author _noname 

Media Suara Merdeka Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-046283849/pencairan-bsu-terakhir-hari-ini-

27-desember-2022-ambil-di-kantor-pos-dan-pakai-qr-code-pospay 

Summary Pencairan BSU 2022 terakhir dilakukan hari ini, Selasa 27 Desember 2022, bantuan gaji/upah 

dapat diambil di Kantor Pos terdekat. Bagi pekerja yang memenuhi syarat segera datang ke 

Kantor Pos karena batas waktu pengambilan BSU 2022 sebesar Rp600.000, akan berakhir 

pada hari ini.>. Kementerian Ketenagakerjaan melalui akun resmi instagram @kemnaker 

menginfokan batas waktu pencairan BSU 2022 terakhir hari ini Selasa 27 Desember 2022. 

Adapun penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki 

rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah. 

 

 

 

Pencairan BSU 2022 terakhir dilakukan hari ini, Selasa 27 Desember 2022, bantuan gaji/upah dapat 

diambil di Kantor Pos terdekat.Jangan lupa tunjukan QRcode pada aplikaso Pospay serta membawa kartu 

identitas diri.Bagi pekerja yang memenuhi syarat segera datang ke Kantor Pos karena batas waktu 

pengambilan BSU 2022 sebesar Rp600.000, akan berakhir pada hari ini.>Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui akun resmi instagram @kemnaker menginfokan batas waktu pencairan BSU 2022 terakhir hari 

ini Selasa 27 Desember 2022.Adapun penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang 

tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah.Sebelum melakukan 

pencairan, penerima BSU terdaftar di Kantor Pos dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi 

Pospay.>Dilansir dari laman indonesiabaik, berikut alur BSU tahun 2022 melalui Aplikasi Pospay PT. Pos 

Indonesia: Cari informasi BSU pada situs bsu.kemnaker.go.id, atau bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau 

cek melalui aplikasi Pospay. 
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Title Paritrana Award 2022, Dorong untuk Meningkatkan Cakupan 

Perlindungan Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Duta.co Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://redaksi.duta.co/paritrana-award-2022-dorong-untuk-meningkatkan-cakupan-

perlindungan-ketenagakerjaan 

Summary Salah satu caranya dengan memberikan penghargaan Paritrana Award 2022 kepada 

sejumlah pelaku dan badan usaha serta pemerintah daerah yang memiliki kepedulian 

terhadap perlindungan pekerja di Surabaya, Selasa (27/12/2022). Paritrana Award 

merupakan ajang apresiasi kepada pemerintah daerah dan para pelaku usaha yang memiliki 

komitmen serta dukungan terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk 

di Jawa Timur. Tidak lupa kami sampaikan apresiasi kepada Tim 9 Panitia Paritrana Award 

Provinsi Jawa Timur yang diketuai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah bekerjan 

keras sehingga diperoleh pemenang dengan seleksi sangat ketat," jelas Khofifah. 

Penghargaan Paritrana Award ini diberikan bagi pemda dan badan usaha sebagai wujud 

apresiasi atas partisipasi bapak, ibu semua. 

 

 

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) terus berupaya 

untuk memperluas cakupan perlindungan ketenagakerjaan di Jawa Timur.Salah satu caranya dengan 

memberikan penghargaan Paritrana Award 2022 kepada sejumlah pelaku dan badan usaha serta 

pemerintah daerah yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan pekerja di Surabaya, Selasa 

(27/12/2022). Penghargaan ini adalah yang keenam nasional dan kedua di Jawa Timur.Gubernur Jawa 

Timur, Khofifah Indar Parawansa yang hadir dalam pemberian penghargaan ini mengatakan penghargaan 

ini untuk meningkatkan universal coverage untuk bidang ketenagakerjaan."Saya mengajak semuanya 

maksimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari perlindungan. Ini bagian 

dari ikhtiar memanusiakan manusia," ujar Khofifah.Masing masing kabupaten kota menyiapkan universal 

coverage perlindungan jaminan social ketenagakerjaan, termasuk perusahaan skala besar, menengah, 

kecil, mikro, BUMN, BUMD dan sektor swasta. Harapannya semua lini bisa mengikuti program 

BPJamsostek sebagai bagian perlindungan tenaga kerja yang ada diintitusi masing masing dan itu akan 

memberikan ketenangan."Tenang bekerja karena mendapatkan perlindungan jaminan sosial 
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ketenagakerjaan jika terjadi resiko dapat meringankan beban keluarga, seperti tadi memberikan 

beasiswa dan manfaat bagi keluarga yang ditinggalkan," kata Khofifah.Paritrana Award merupakan ajang 

apresiasi kepada pemerintah daerah dan para pelaku usaha yang memiliki komitmen serta dukungan 

terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk di Jawa Timur. Penghargaan ini 

merupakan wujud kehadiran negara bagi pekerja khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan 

pekerja dan mencegah potensi kemiskinan baru."Untuk itu saya mengucapkan selamat kepada para 

pemenang mulai kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah, serta 

Usaha Kecil Mikro yang berhasil memenangkan penghargaan paritrana ini. Tidak lupa kami sampaikan 

apresiasi kepada Tim 9 Panitia Paritrana Award Provinsi Jawa Timur yang diketuai Sekretaris Daerah 

Provinsi Jawa Timur yang telah bekerjan keras sehingga diperoleh pemenang dengan seleksi sangat 

ketat," jelas Khofifah.Sementara itu Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek Jawa Timur, Deny Yusyulian 

mengatakan terima kasih atas dukungan dan kepedulian Pemprov Jawa Timur, Kabupaten/Kota, serta 

pelaku usaha. Penghargaan Paritrana Award ini diberikan bagi pemda dan badan usaha sebagai wujud 

apresiasi atas partisipasi bapak, ibu semua."Penghargaan paritrana dimulai sejak 2017 dan tahun ini telah 

memasuki tahun ke 6 (enam). Penyelenggaraan Paritrana Award bertujuan untuk mewujudkan kehadiran 

Negara bagi pekerja Indonesia sehingga meningkatkan kesejahteraan pekerja & mencegah Kemiskinan 

baru," ungkap Deny.Paritrana Award merupakan program pemerintah yang diinisiasi oleh Kemenko 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Dalam Negerii, Kementerian Tenaga Kerja 

dan BPJamsostek dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan para pelaku usaha 

yang memiliki komitmen serta dukungan terhadap implementasi pelaksanaan program jaminan sosial 

ketenagakerjaan. Dan tahun ini Paritrana Award telah memasuki tahun keenam.Peningkatan universal 

coverage perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja khususnya di Provinsi Jawa 

Timur merupakan concern dan tanggungjawab semua pihak. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan bentuk komitmen 

hadirnya negara untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, kami sangat mengapresiasi langkah 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung inpres tersebut dengan menerbitkan Peraturan Gubernur 

Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur."Besar harapan kami penghargaan 

ini mampu meningkatkan sinergi dan membangun semangat para pemimpin daerah dan perusahaan 

untuk melaksanakan amanah undang- undang dalam menjamin warga dan seluruh pekerja di daerahnya 

masing-masing untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," tuturnya.Kantor 

Wilayah Jawa Timur periode November 2021 sampai dengan November 2022 telah membayarkan klaim 

sebanyak 511. 115 kasus, dengan total klaim sebesar Rp5,74 triliun, pencairan klaim masih didominasi 

klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dengan jumlah yang dicairkan sebanyak 303. 550 kasus dan dana yang 

dicairkan total sebesar Rp4,84 triliun."Kemudian Jaminan Kematian 16.569 kasus sebesar Rp437 miliar, 

Jaminan Kecelakaan Kerja 47.164 kasus sebesar Rp 353,9 miliar, dan Jaminan Pensiun sebanyak 142. 735 

kasus sebesar Rp103,8 miliar, Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebanyak 1.889 kasus sebesar Rp2,78 

miliar.Sedangkan pembayaran manfaat beasiswa Pendidikan sebanyak 14.108 anak pembayaran sebesar 

Rp43,4 miliar," tutup Deny. 
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Title Santri Al Yusufiyah Tapsel Didorong Miliki Kompetensi Author Siti - 

Media Mimbar Umum Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://mimbarumum.co.id/santri-al-yusufiyah-tapsel-didorong-miliki-kompetensi 

Summary Mimbarumum.co.id- Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas kini mendorong santri pesantren Al 

Yusufiyah Huta Holbung, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan 

(Tapsel) untuk memiliki skil serta kompetensi. "Program itu dari Kementerian 

Ketenagakerjaan RI tahun 2022," Bupati Tapsel Dolly P.Pasaribu, Selasa (27/12). Tujuan 

pemerintah memberikan bekal ilmu kewirausahaan bagi santri Al Yusufiyah, kelak dapat 

mandiri membangun usaha sendiri setelah tamat dari pendidikan formal di samping 

membangun ekonomi pesantren itu sendiri. Mewakili Bupati, Kepala Dinas Ketenagakerjaan 

Daerah Tapsel, Ahmad Radja Nasution, menjelaskan per angkatan ada sebanyak 16 

santri/santriwati mengikuti program pelatihan BLK Komunitas itu. 

 

Mimbarumum.co.id - Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas kini mendorong santri pesantren Al Yusufiyah 

Huta Holbung, Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) untuk memiliki skil 

serta kompetensi."Program itu dari Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun 2022," Bupati Tapsel Dolly 

P.Pasaribu, Selasa (27/12).Dimana sejumlah santri pesantren yang pimpinan Ustadz Ridwan Amiril Sholeh 

yang akrab disapa Tuan Naborkat diberi berbagai pelatihan."Di samping menuntut ilmu agama, santri 

diberi pelatihan bidang jahit menjahit, desain dan tekstil khusus busana wanita (syar'i)," katanya.Tujuan 

pemerintah memberikan bekal ilmu kewirausahaan bagi santri Al Yusufiyah, kelak dapat mandiri 

membangun usaha sendiri setelah tamat dari pendidikan formal di samping membangun ekonomi 

pesantren itu sendiri.Mewakili Bupati, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Daerah Tapsel, Ahmad Radja 

Nasution, menjelaskan per angkatan ada sebanyak 16 santri/santriwati mengikuti program pelatihan BLK 

Komunitas itu."Materi pelatihan sistem 240 jam setiap angkatan secara gratis. Angkatan awal sudah 

berakhir 04 - 27 Desember 2022, dan berlanjut selama tiga tahun ke depan," katanya.Kementerian 

Ketenagakerjaan RI telah membantu di antaranya pembangunan Gedung BLK, peralatan menjahit, obras, 

meja, gunyung dan mobiler, serta tenaga instruktur desain jahit 1 orang, yang dilatih di Bekasi dua bulan. 
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Title Lowongan Kerja 2022 PT Arisamandiri Pratama untuk Lulusan 

Minimal D3 Sederajat, Cek Kualifikasinya di Sini! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-796284464/lowongan-kerja-2022-pt-

arisamandiri-pratama-untuk-lulusan-minimal-d3-sederajat-cek-kualifikasinya-di-sini 

Summary PT Arisamandiri Pratama kini membuka lowongan kerja 2022 bagi pelamar dengan kualifikasi 

pendidikan minimal D3 sederajat. Com dari postingan Instagram @kemnaker, terdapat 

lowongan kerja 2022 PT Arisamandiri Pratama lengkap beserta kualifikasi dan deskripsi 

pekerjaannya. Maka dari itu, jangan lewatkan kesempatan baru pada lowongan kerja 2022 

PT Arisamandiri Pratama. Lalu, apa sajakah kualifikasi dan deskripsi pekerjaan pada 

lowongan kerja 2022 PT Arisamandiri Pratama?. 

 

 

 

PT Arisamandiri Pratama kini membuka lowongan kerja 2022 bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan 

minimal D3 sederajat.Dikutip Ayobandung. com dari postingan Instagram @kemnaker, terdapat 

lowongan kerja 2022 PT Arisamandiri Pratama lengkap beserta kualifikasi dan deskripsi 

pekerjaannya.Maka dari itu, jangan lewatkan kesempatan baru pada lowongan kerja 2022 PT 

Arisamandiri Pratama.PT Arisamandiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang 

manufaktur general terlengkap di Asia Tenggara.Perusahaan tersebut memiliki portofolio produk yang 

telah banyak dipasarkan ke berbagai negara seperti Amerika, Asia, Eropa.Kali ini, perusahaan tersebut 

sedang membutuhkan karyawan untuk posisi QC Supervisor.Lalu, apa sajakah kualifikasi dan deskripsi 

pekerjaan pada lowongan kerja 2022 PT Arisamandiri Pratama?Terdapat beberapa kualifikasi pelamar 

yang dibutuhkan untuk posisi QC Supervisor sebagai berikut: 
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Title Pemprov Jawa Timur dan BPJS Ketenagakerjaan Serahkan 

Paritrana Award 2022 

Author B Sadono 

Media Suara Karya Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.suarakarya.id/ekonomi/pr-2606268068/pemprov-jatim-dan-bpjs-

ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2022 

Summary Pemprov Jawa Timur dan BPJS Ketenagakerjaan kembali menyerahkan penghargaan 

Paritrana Award 2022 kepada pelaku dan badan usaha, serta pemerintah daerah yang dinilai 

memiliki kepedulian terhadap perlindungan pekerja. Deputi Direktur Wilayah BPJS 

Ketenagakerjaan Jawa Timur, Deny Yusyulian berterima kasih atas dukungan dan kepedulian 

Pemprov Jawa Timur, Kabupaten/Kota, dan pelaku usaha. Gubernur Jawa Timur, Khofifah 

Indar Parawansa mengucapkan selamat kepada para pemenang Paritrana Award 2022. 

(27/12/ 2022 ). Paritrana Award 2022 merupakan ajang apresiasi kepada pemerintah daerah 

dan para pelaku usaha yang memiliki komitmen dan dukungan terhadap pelaksanaan 

jaminan sosial ketenagakerjaan di Jawa Timur. 

 

 

 

Pemprov Jawa Timur dan BPJS Ketenagakerjaan kembali menyerahkan penghargaan Paritrana Award 

2022 kepada pelaku dan badan usaha, serta pemerintah daerah yang dinilai memiliki kepedulian 

terhadap perlindungan pekerja. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengucapkan selamat 

kepada para pemenang Paritrana Award 2022. "Mari kita bergerak, bergandengan tangan bersama untuk 

memberi perlindungan pada tenaga kerja," ujarnya usai menyerahkan penghargaan tersebut, Selasa 

(27/12/ 2022 ). Paritrana Award 2022 merupakan ajang apresiasi kepada pemerintah daerah dan para 

pelaku usaha yang memiliki komitmen dan dukungan terhadap pelaksanaan jaminan sosial 

ketenagakerjaan di Jawa Timur. Perlindungan itu merupakan wujud kehadiran negara bagi pekerja 

khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan dan mencegah potensi kemiskinan baru. Sementara 

Paritrana Award 2022 Provinsi Jawa Timur untuk Kategori Pemkab/Kota diraih Kabupaten Jember, Kota 

Batu, dan Kabupaten Ponorogo. Untuk kategori Perusahaan Skala Besar Sektor Keuangan, Perdagangan, 

dan Jasa diraih PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jawa Timur), PT Pelindo Regional 3, 

dan PT Tirtakencana Tatawarna.Kategori Perusahaan Skala Besar Sektor Manufaktur, Pertambangan, dan 

Migas diraih PT Tri Sakti Purwosari Makmur, PT Wahyu Manunggal Sejati, dan PT Industri Kereta Api 
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(INKA). Kategori Perusahaan Skala Besar Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan diraih 

PT Garam, PG Djombang Baru, dan PT Japfa Comfeed. Untuk kategori Perusahaan Skala Menengah diraih 

KUD Sumber Rejo Unit SKT, PT Barokah Mitra Karya Unggul, dan Toeng Makmur. Kategori Usaha Sektor 

Layanan Publik, diraih Pelindo Husada Citra, Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, dan Petro 

Graha Medika Gresik. Sedangkan untuk kategori Usaha Kecil Mikro diraih Kinasih Abyudaya dari 

Kabupaten Blitar. Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Deny Yusyulian berterima 

kasih atas dukungan dan kepedulian Pemprov Jawa Timur, Kabupaten/Kota, dan pelaku usaha. Paritrana 

Award dimulai pada 2017 dan tahun ini telah memasuki tahun ke-6. "Penyelenggaraan Paritrana Award 

bertujuan untuk mewujudkan kehadiran Negara bagi pekerja Indonesia sehingga meningkatkan 

kesejahteraan pekerja & mencegah kemiskinan baru," ujarnya. Paritrana Award 2022 merupakan 

program pemerintah yang diinisiasi oleh Kemenko PMK, Kemendagri, Kemnaker dan BPJS 

Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan para pelaku usaha 

yang memiliki komitmen serta dukungan terhadap implementasi pelaksanaan program jaminan sosial 

ketenagakerjaan. Dia menjelaskan bahwa peningkatan universal coverage perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan bagi para pekerja khususnya di Provinsi Jawa Timur merupakan concern dan 

tanggungjawab kita semua. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi 

Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diklaim sebagai bentuk komitmen hadirnya negara untuk 

perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Deny mengaku sangat mengapresiasi langkah Pemprov 

Jawa Timur yang telah mendukung inpres tersebut dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur. Berkat dukungan itu, kata Deny, coverage BPJS 

Ketenagakerjaan di wilayahnya yang pada 2021 masih di kisaran 23 persen, pada akhir 2022 ini sudah 

naik menjadi 27 persen. "Itu artinya, tingkat kesejahteraan keluarga pekerja semakin meningkat karena 

dukungan regulasi tersebut," ujarnya. Regulasi itu juga disebut telah banyak berperan mendukung 

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. "Harapan kami, coverage yang saat ini sudah 27 persen itu 

bisa meningkat menjadi 50 persen pada 2023," ujarnya. Dia juga berharap, penghargaan ini mampu 

meningkatkan sinergi dan membangun semangat para pemimpin daerah dan perusahaan untuk 

melaksanakan amanah undang- undang dalam menjamin warga dan seluruh pekerja di daerahnya 

masing-masing, untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara, Kantor 

Wilayah Jawa Timur periode November 2021 hingga November 2022 telah membayarkan klaim sebanyak 

511. 115 kasus, dengan total klaim sebesar Rp5,74 triliun, pencairan klaim masih didominasi klaim 

Jaminan Hari Tua (JHT) dengan jumlah yang dicairkan sebanyak 303. 550 kasus dan dana yang dicairkan 

total sebesar Rp4,84 triliun. "Kemudian Jaminan Kematian 16.569 kasus sebesar Rp437 miliar, Jaminan 

Kecelakaan Kerja 47.164 kasus sebesar Rp 353,9 miliar, dan Jaminan Pensiun sebanyak 142. 735 kasus 

sebesar Rp103,8 miliar, Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebanyak 1.889 kasus sebesar Rp2,78 miliar. 

Sedangkan pembayaran manfaat beasiswa pendidikan sebanyak 14.108 anak pembayaran sebesar 

Rp43,4 miliar. "Kerja Keras Bebas Cemas, Kerja keras setiap hari pekerja dan keluarga terlindungi," 

ujarnya. 
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Title Puluhan Pekerja Magang PT Prima Terminal Petikemas 

Menuntut Dipermanenkan 

Author Bangsa Online 

Media Waspada Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Negative 

Link http://waspada.co.id/2022/12/puluhan-pekerja-magang-pt-prima-terminal-petikemas-

menuntut-dipermanenkan 

Summary Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Pekerja (APP) Kota Medan 

menuntut anak perusahaan PT Pelindo Regional I, PT Prima Terminal Petikemas 

membatalkan keputusan mereka yang bakal memberhentikan pekerja magang pada 31 

Desember 2022. Koordinator Aksi Fais Harahap, mengaku ada 60 orang lebih pekerja magang 

yang menggantungkan nasibnya di PT Prima Terminal Petikemas. Karena mereka yang 

bekerja di PT Prima Terminal Petikemas udh lebih dari setahun. "Kita menduga banyak 

kejanggalan di perusahaan ini (PT Prima Terminal Petikemas), salah satunya soal status 

pekerja magang. 

 

 Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Pekerja (APP) Kota Medan menuntut anak 

perusahaan PT Pelindo Regional I, PT Prima Terminal Petikemas membatalkan keputusan mereka yang 

bakal memberhentikan pekerja magang pada 31 Desember 2022.Pasalnya, langkah tersebut dianggap 

merugikan para pekerja yang telah lama mengabdi di sana serta melanggar Permenaker Nomor 6/2020 

Pasal 5 ayat 5 tentang Jangka Waktu Pemagangan Dalam Negeri.Koordinator Aksi Fais Harahap, mengaku 

ada 60 orang lebih pekerja magang yang menggantungkan nasibnya di PT Prima Terminal Petikemas. 

Bahkan tak sedikit pula di antara mereka yang akan merayakan tahun baru bersama keluarga."Tuntutan 

massa gak banyak, cuma pekerjakan lagi mereka yang bakal habis kontraknya 31 Desember 2022 

mendatang dan diangkat jadi karyawan tetap, cuma itu. Karena mereka yang bekerja di PT Prima Terminal 

Petikemas udh lebih dari setahun. Kan di Permenaker Nomor 6/2020 udah jelas diatur berapa lama 

jangka waktu bagi pekerja magang," ungkapnya kepada Waspada Online, Selasa (27/12).Fais 

menambahkan, apabila tuntutan massa belum ada kejelasan selama 124 jam dimulai hari ini, maka 

pihaknya akan melakukan aksi serupa dengan massa yang lebih banyak lagi sampai seluruh permintaan 

mereka diakomodir."Kita menduga banyak kejanggalan di perusahaan ini (PT Prima Terminal Petikemas), 

salah satunya soal status pekerja magang. Kita juga mengkritisi PT Pelindo Regional I yang terkesan alpa 

mengawasi operasional anak perusahaannya PT Prima Terminal Petikemas. Akibatnya, banyak aturan 

yang terang-terangan mereka langgar," tandasnya.Massa aksi yang diterima Manager Umum PT Prima 

Terminal Petikemas, Hotma Tambunal, berjanji akan menyampaikan aspirasi massa ke direktur umum. 

Sebab, dirinya bukanlah orang yang bisa mengambil keputusan.(wol/mrz/d1) 
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Title Loker Terbaru Semarang, PT Arisamandiri Pratama Butuh 

Pegawai Minimal Lulusan D3 

Author Masykur Ridlo 

Media Faktaidn Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.faktaidn.com/loker/pr-2666303383/loker-terbaru-semarang-pt-arisamandiri-

pratama-butuh-pegawai-minimal-lulusan-d3 

Summary Berikut ini akan disajikan info loker terbaru di PT Arisamandiri Pratama yang berlokasi di 

Semarang untuk lulusan D3. - Memberikan laporan kualitas bulanan Bagi para pencaker yang 

sesuai dengan kualifikasi di atas, segera lamar loker di PT Arisamandiri Pratama melalui link 

di bawah ini: Demikian info loker terbaru di Semarang untuk lulusan D3 di PT Arisamandiri 

Pratama. PT Arisamandiri Pratama merupakan perusahaan elektronik yang saat ini membuka 

loker untuk posisi QC Supervisor. Bagi para pencari kerja, segera lamar loker di PT 

Arisamandiri Pratama yang akan ditutup pada 31 Desember 2022 mendatang. 

 

 Berikut ini akan disajikan info loker terbaru di PT Arisamandiri Pratama yang berlokasi di Semarang untuk 

lulusan D3. PT Arisamandiri Pratama merupakan perusahaan elektronik yang saat ini membuka loker 

untuk posisi QC Supervisor. Bagi para pencari kerja, segera lamar loker di PT Arisamandiri Pratama yang 

akan ditutup pada 31 Desember 2022 mendatang. PT Arisamandiri Pratama merupakan perusahaan 

melakukan diversifikasi dan mulai memproduksi barang elektronik dan peralatan rumah tangga. 

Perusahaan berkomitmen untuk tetap menjaga kualitas demi kepuasan para pelanggan.Seiring hal itu, 

perusahaan membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. Dikutip dari Instagram 

@kemnaker, berikut ini posisi dan kualifikasi loker di PT Arisamandiri Pratama: Posisi: QC Supervisor 

Kualifikasi:- Laki-laki/perempuan usia maksimal 35 tahun- Pendidikan minimal D3 sederajat- Memiliki 

pengalaman minimal 3 tahun di bidang yang sama- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik - Bisa 

menggunakan alat ukur dan alat test dengan baik- Dapat berbahasa Inggris dengan baik (verbal dan tulis)- 

Mampu membuat laporan dengan benar Deskripsi pekerjaan:- Menyiapkan sampel dan perlengkapan 

sampel lainnya setelah menerima SOP dari PPIC- Memberikan sampel perlengkapan kerja QC lainnya 

kepada petugas QC gedung lain yang memerlukan dan mengisi form SOP perpindahan sampel - Meninjau 

QC set up buy off yang telah disetujui oleh QC Inspector di mesin/line yang sedang produksi- Memberikan 

laporan kualitas bulanan Bagi para pencaker yang sesuai dengan kualifikasi di atas, segera lamar loker di 

PT Arisamandiri Pratama melalui link di bawah ini: Demikian info loker terbaru di Semarang untuk lulusan 

D3 di PT Arisamandiri Pratama. 
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Title Khofifah: Paritrana Award tingkatkan peran pemda sejahterakan 

masyarakat 

Author _noname 

Media Kabar Bisnis Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://kabarbisnis.com/read/28116945/khofifah-paritrana-award-tingkatkan-peran-

pemda-sejahterakan-masyarakat 

Summary Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan penghargaan 

Paritrana Award Tahun 2022 kepada sejumlah pelaku dan badan usaha serta pemerintah 

daerah yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan pekerja. Gubernur Jawa Timur, 

Khofifah Indar Parawansa mengatakan Paritrana Award adalah ajang apresiasi kepada 

pemerintah daerah dan para pelaku usaha yang memiliki komitmen serta dukungan 

terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Jawa Timur yang merupakan wujud 

kehadiran negara bagi pekerja khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan pekerja dan 

mencegah potensi kemiskinan baru. Mari daftar menjadi anggota BPJS ketenagakerjaan 

sebagai perlindungan bagi mereka, kalo ASN ada pensiunan untuk pekerja ada perlindungan 

Hari Tua, Kematian, Kecelakaan Kerja, Pensiun dan Kehilangan Pekerjaan," ujar Khofifah usai 

menyerahkan "Paritrana Award 2022" di Hotel Shangrila Surabaya, Selasa (27/12/2022). 

Secara khusus Khofifah menekankan pelaku usaha kecil, menengah, besar, BUMN, BUMD 

dan private sector untuk mendorong seluruh institusi yang memiliki format reqruitment 

ketenagakerjaan untuk bisa merekrut tenaga kerja berkebutuhan khusus atau difabel. 

 

 

 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan penghargaan Paritrana Award 

Tahun 2022 kepada sejumlah pelaku dan badan usaha serta pemerintah daerah yang memiliki kepedulian 

terhadap perlindungan pekerja.Ada lima kategori yang diserahkan. Award kategori pertama diberikan 

kepada tiga kabupaten kota dengan covered terbanyak, yaitu kabupaten Jember, Kota Batu dam 

Kabupaten Ponorogo. Kategori kedua diberikan kepada tiga industri besar, kategori ke dua diberikan 

kepada tiga industri menengah, kategori keempat diberikan kepada tiga industri kecil mikro dan kategori 

kelima diberikan kepada layanan publik.Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan 

Paritrana Award adalah ajang apresiasi kepada pemerintah daerah dan para pelaku usaha yang memiliki 

komitmen serta dukungan terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Jawa Timur yang 
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merupakan wujud kehadiran negara bagi pekerja khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan 

pekerja dan mencegah potensi kemiskinan baru."Hal baik ini kita diseminasikan, intinya universal 

coverage harus kita tingkatkan bergerak bersama bergandengan bersama. Saya mengajak semuanya 

memaksimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari perlindungan. Mari 

daftar menjadi anggota BPJS ketenagakerjaan sebagai perlindungan bagi mereka, kalo ASN ada 

pensiunan untuk pekerja ada perlindungan Hari Tua, Kematian, Kecelakaan Kerja, Pensiun dan 

Kehilangan Pekerjaan," ujar Khofifah usai menyerahkan "Paritrana Award 2022" di Hotel Shangrila 

Surabaya, Selasa (27/12/2022).Dia mengatakan, untuk masing-masing kabupaten kota harus menyiapkan 

universal coverage perlindungan jaminan social ketenagakerjaan, termasuk perusahaan skala besar, 

menengah, kecil, mikro, BUMN, BUMD dan Private sektor harapannya semua lini bisa mengikuti program 

BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian perlindungan tenaga kerja yang ada diintitusi masing masing dan 

itu akan memberikan ketenangan."Tenang bekerja karena mendapatkan perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan jika terjadi resiko dapat meringankan beban keluarga, seperti tadi memberikan 

beasiswa dan manfaat bagi keluarga yang ditinggalkan," katanya.Secara khusus Khofifah menekankan 

pelaku usaha kecil, menengah, besar, BUMN, BUMD dan private sector untuk mendorong seluruh 

institusi yang memiliki format reqruitment ketenagakerjaan untuk bisa merekrut tenaga kerja 

berkebutuhan khusus atau difabel. Karena hal ini adalah bagian dari upaya memberikan ruang dan 

kesempatan yang sama bagi warga negara untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan."Risiko dari sebuah pekerjaan tanpa akan kita tahu dan perlunya perlindungan jaminan 

sosial ketenagakerjaan untuk masyarakat. Saya mengajak kita bergandengan tangan untuk mengajak 

saling menguatkan, meningkatkan dan memuliakan manusia melalui perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan, kalo membahagiakan yang dibumi yang dilangit akan membahagiakan kita," ujar 

khofifah.Dia juga menegaskan bahwa Program Nawa Bhakti Satya bukan hanya menyejahterakan tapi 

memuliakan, untuk mewujudkan program Nawa Bhakti Satya diperlukan kolaborasi dari BPJS 

Ketenagakerjaan, Pemerintah daerah maupun stakeholder lainnya untuk universal coverage bagi seluruh 

pekerja."Untuk itu saya mengucapkan selamat kepada para pemenang mulai kategori Pemerintah 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah, serta Usaha Kecil Mikro yang berhasil 

memenangkan penghargaan paritrana ini. Tidak lupa kami sampaikan apresiasi kepada Tim 9 Panitia 

Paritrana Award Provinsi Jawa Timur yang diketuai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah 

bekerjan keras sehingga diperoleh pemenang dengan seleksi sangat ketat," tegasnya.Sementara itu 

Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek Jawa Timur, Deny Yusyulian mengatakan terima kasih atas 

dukungan dan kepedulian Pemprov Jawa Timur, Kabupaten/Kota, serta pelaku usaha. Penghargaan 

Paritrana Award ini diberikan bagi pemda dan badan usaha sebagai wujud apresiasi atas partisipasi 

bapak, ibu semua."Penghargaan paritrana dimulai tahun 2017 dan tahun ini telah memasuki tahun ke 6 

(enam). Penyelenggaraan Paritrana Award bertujuan untuk mewujudkan kehadiran Negara bagi pekerja 

Indonesia sehingga meningkatkan kesejahteraan pekerja & mencegah Kemiskinan baru," 

ungkapnya.Paritrana Award merupakan program pemerintah yang diinisiasi oleh Kemenko PMK, 

Kemendagri, Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan apresiasi kepada 

pemerintah daerah dan para pelaku usaha yang memiliki komitmen serta dukungan terhadap 

implementasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan tahun ini Paritrana Award telah 

memasuki tahun ke 6.Peningkatan universal coverage perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 

para pekerja khususnya di Provinsi Jawa Timur merupakan concern dan tanggungjawab kita semua. 

Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan merupakan bentuk komitmen hadirnya negara untuk perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan, kami sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung inpres 

tersebut dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan 
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Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa 

Timur."Besar harapan kami penghargaan ini mampu meningkatkan sinergi dan membangun semangat 

para pemimpin daerah dan perusahaan untuk melaksanakan amanah undang- undang dalam menjamin 

warga dan seluruh pekerja di daerahnya masing-masing untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan," jelasnya.Kantor Wilayah Jawa Timur periode November 2021 sampai dengan 

November 2022 telah membayarkan klaim sebanyak 511. 115 kasus, dengan total klaim sebesar Rp5,74 

triliun, pencairan klaim masih didominasi klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dengan jumlah yang dicairkan 

sebanyak 303. 550 kasus dan dana yang dicairkan total sebesar Rp4,84 triliun."Kemudian Jaminan 

Kematian 16.569 kasus sebesar Rp437 miliar, Jaminan Kecelakaan Kerja 47.164 kasus sebesar Rp 353,9 

miliar, dan Jaminan Pensiun sebanyak 142. 735 kasus sebesar Rp103,8 miliar, Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan sebanyak 1.889 kasus sebesar Rp2,78 miliar. Sedangkan pembayaran manfaat beasiswa 

Pendidikan sebanyak 14.108 anak pembayaran sebesar Rp43,4 miliar," tutup Deny. 
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Author Ichwan 
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Media Tribunbekasi.com Reporter  
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Link http://tribunbekasi.com/2022/12/27/lowongan-kerja-bekasi-penerimaan-calon-pppk-

untuk-tenaga-teknis-di-kementerian-ketenagakerjaan 

Summary TRIBUNBEKASI.COM- Informasi Lowongan Kerja Bekasi kali ini adalah terkait penerimaan 

calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022. Kementerian Ketenagakerjaan membuka 

kesempatan kerja untuk berbagai posisi tenaga teknis untuk penempatan di kantor pusat 

Kementerian Ketenagakerjaan dan di 25 Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP). Dikutip dari 

akun instagram @informasipasarkerjakabbekasi yang dikelola Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Kabupaten Bekasi, informasi mengenai Lowongan Kerja Bekasi ini dan pendafttaran calon 

PPPK Kemenaker tahun 2022 bisa dilakukan dengan mengakses link sscasn.bkn.go.id. 

Pendaftaran calon PPPK Kemenaker tahun 2022 ini juga mensyaratkan penggunaan e-

materai untuk surat pernyataan dan surat lamaran. 

 

 

 

TRIBUNBEKASI.COM - Informasi Lowongan Kerja Bekasi kali ini adalah terkait penerimaan calon Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 

2022. Kementerian Ketenagakerjaan membuka kesempatan kerja untuk berbagai posisi tenaga teknis 

untuk penempatan di kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan dan di 25 Unit Pelaksana Teknis Pusat 

(UPTP). Akun Tanggal pendafttaran calon PPPK Kemenaker tersebut adalah sejak 21 Desember 2022 dan 

akan berakhir hingga 6 Januari 2022.Dikutip dari akun instagram @informasipasarkerjakabbekasi yang 

dikelola Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, informasi mengenai Lowongan Kerja Bekasi ini 

dan pendafttaran calon PPPK Kemenaker tahun 2022 bisa dilakukan dengan mengakses link 

sscasn.bkn.go.id. Dikutip dari laman resminya, Selasa (27/12/2022), pendaftaran calon PPPK Kemenaker 

tahun 2022 ini dapat dilamar oleh penyandang disabilitas. Pendaftaran calon PPPK Kemenaker tahun 

2022 ini juga mensyaratkan penggunaan e-materai untuk surat pernyataan dan surat lamaran. 

Persyaratan pendaftaran calon PPPK Kemenaker tahun 2022 tersebut diantaranya adalah: - Berusia 

antara 20 tahun hingga 57 tahun. 
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Title Lowongan Kerja Bekasi: Penerimaan Calon PPPK untuk Tenaga 

Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan 

Author Inline Tdc_Css 

Att 

Media Tribun News Bekasi Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://bekasi.tribunnews.com/2022/12/27/lowongan-kerja-bekasi-penerimaan-calon-

pppk-untuk-tenaga-teknis-di-kementerian-ketenagakerjaan 

Summary Informasi Lowongan Kerja Bekasi kali ini adalah terkait penerimaan calon Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan 

Tahun Anggaran 2022. Dikutip dari akun instagram @informasipasarkerjakabbekasi yang 

dikelola Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, informasi mengenai Lowongan 

Kerja Bekasi ini dan pendafttaran calon PPPK Kemenaker tahun 2022 bisa dilakukan dengan 

mengakses link sscasn.bkn.go.id. Dikutip dari laman resminya, Selasa (27/12/2022), 

pendaftaran calon PPPK Kemenaker tahun 2022 ini dapat dilamar oleh penyandang 

disabilitas. BERITA VIDEO: PJ BUPATI BEKASI AKAN KURANGI ANGKA PENGANGGURAN:. 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Suhup, mengatakan setiap info lowongan 

pekerjaan dari perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi dipublikasikan via online 

yakni melalui akun Instagram disnaker_kabupaten_bekasi dan 

informasipasarkerjakabbekasi. 

 

 

 

 Informasi Lowongan Kerja Bekasi kali ini adalah terkait penerimaan calon Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022.Kementerian 

Ketenagakerjaan membuka kesempatan kerja untuk berbagai posisi tenaga teknis untuk penempatan di 

kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan dan di 25 Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP).Akun Tanggal 

pendafttaran calon PPPK Kemenaker tersebut adalah sejak 21 Desember 2022 dan akan berakhir hingga 

6 Januari 2022.Dikutip dari akun instagram @informasipasarkerjakabbekasi yang dikelola Dinas Tenaga 

Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, informasi mengenai Lowongan Kerja Bekasi ini dan pendafttaran 

calon PPPK Kemenaker tahun 2022 bisa dilakukan dengan mengakses link sscasn.bkn.go.id.Dikutip dari 

laman resminya, Selasa (27/12/2022), pendaftaran calon PPPK Kemenaker tahun 2022 ini dapat dilamar 

oleh penyandang disabilitas. Pendaftaran calon PPPK Kemenaker tahun 2022 ini juga mensyaratkan 

penggunaan e-materai untuk surat pernyataan dan surat lamaran.BERITA VIDEO: PJ BUPATI BEKASI AKAN 
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KURANGI ANGKA PENGANGGURAN:PersyaratanPersyaratan pendaftaran calon PPPK Kemenaker tahun 

2022 tersebut diantaranya adalah:- Berusia antara 20 tahun hingga 57 tahun.- Sehat jasmani dan rohani- 

Tingkat Pendidikan: D-III Diploma, D-IV Diploma, S-1 Sarjana, dan S-2 Pascasarjana- IPK minimal 2,75- 

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah IndonesiaFormasi JabatanFormasi jabatan yang tersedia pada 

pendaftaran calon PPPK Kemenaker tahun 2022 tersebut diantaranya adalah:1. Pustakawan sebanyak 2 

orang2. Widyaiswara sebanyak 2 orang3. Analis Kebijakan sebanyak 3 orang4. Penerjemah sebanyak 3 

orang5. Penata Hubungan Masyarakat sebanyak 6 orang6. Statisisi sebanyak 6 orang7. Perencana 

sebanyak 10 orang8. Pranata SDM Aparatur sebanyak 11 orang9. Pengembangan Teknologi 

Pembelajaran sebanyak 15 orang10. Pengelola Pengadaan Barang Jasa sebanyak 18 orang11. Pengantar 

Kerja sebanyak 20 orang12. Penguji K3 sebanyak 31 orang13. Analis SDM Aparatur sebanyak 36 orang14. 

Pranata Komputer sebanyak 64 orang15. Instruktur sebanyak 71 orang.Seleksi KompetensiSeleksi 

kompetensi untuk pendaftaran calon PPPK Kemenaker tahun 2022 diantaranya adalah:- Seleksi 

Kompetensi Teknis- Seleksi Kompetensi Manajerial- Seleksi Kompetensi Kultural- WawancaraProses 

SeleksiUntuk melakukan pendaftaran calon PPPK Kemenaker tahun 2022, pelamar harus mengikuti 

proses seleksi, yaitu-Buat akun dan registrasi pada SSCASN-Validasi data kependudukan-Seleksi 

Administrasi-Masa Sanggah-Ujian Seleksi Kompetensi dan Wawancara-Masa Sanggah-Pengumuman 

Hasil SeleksiJadwal SeleksiJadwal Seleksi untuk pendaftaran calon PPPK Kemenaker tahun 2022 adalah:1. 

Pengumuman Seleksi 20 Desember 2022 - 3 Januari 20232. Pendaftaran Seleksi 21 Desember 2022 - 6 

Januari 20233. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 12-15 Januari 20234. Masa Sanggah 16-18 Januari 

20235. Pengumuman Pascamasa Sanggah 26-28 Januari 20236. Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi 

2-7 Maret 20237. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi 10 Maret - 3 April 20238. Pelaksanaan Seleksi 

Kompetensi Tambahan 20 Maret - 6 April 20239. Pengumuman Kelulusan 9-11 April 202310. Masa 

Sanggah 12-14 April 202311. Pengumuman Kelulusan Pascamasa Sanggah 27-29 April 202312. Pengisian 

DRH NI PPPK 30 April - 22 Mei 2023Jangan percaya oknumKepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 

Bekasi, Suhup, mengatakan setiap info lowongan pekerjaan dari perusahaan yang ada di wilayah 

Kabupaten Bekasi dipublikasikan via online yakni melalui akun Instagram disnaker_kabupaten_bekasi 

dan informasipasarkerjakabbekasi."Tata cara pendaftaran lamaran pun dilakukan via online melalui link 

yang tertera di setiap info loker yang kami publish," ucap Suhup kepada TribunBekasi.com.Pihak Disnaker 

Kabupaten Bekasi, kata Suhup, mengimbau kepada seluruh pencari kerja masyarakat kabupaten Bekasi 

bahwa semua pelayanan rekrutmen tidak dipungut biaya atau gratis."Agar selalu waspada terhadap 

oknum yang menawarkan dengan sejumlah uang. Ikuti pantau terus," tuturnya. 

  



 

154 

 

Title Inilah 6 Faktor yang Memengaruhi Besaran UMR Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idxchannel.com/economics/inilah-6-faktor-yang-memengaruhi-besaran-umr 

Summary Faktor yang Memengaruhi Besaran UMR. Faktor yang Memengaruhi Kenaikan Upah Tenaga 

Kerja. Pertanyaan terkait faktor yang memengaruhi besaran UMR masih sering dicari 

masyarakat. Melansir dari situs Talenta.co yang tayang pada 7 April 2022 menjelaskan bila 

ketetapan UMR (Upah Minimum Regional) memang menjadi hal yang paling ditunggu-

tunggu karena kerap kali mengalami kenaikan setiap tahunnya. 

 

Pertanyaan terkait faktor yang memengaruhi besaran UMR masih sering dicari masyarakat. Apalagi bagi 

kalangan para pencari pekerjaan atau kalangan pekerja dan buruh sebuah perusahaan.Melansir dari situs 

Talenta.co yang tayang pada 7 April 2022 menjelaskan bila ketetapan UMR (Upah Minimum Regional) 

memang menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu karena kerap kali mengalami kenaikan setiap 

tahunnya. Sementara itu, perlu diketahui secara resmi, UMR tingkat 1 sudah berganti nama menjadi UMP 

(Upah Minimum Provinsi). Sementara UMR Tingkat II diubah menjadi UMK (Upah Minimum 

Kabupaten/Kota).Baru-baru ini pemerintah baru saja mengumumkan kenaikan upah minimum terbaru 

yaitu UMP 2023 dengan kenaikan dibawah 10 persen. Namun, setiap daerah di Indonesia mempunyai 

kebijakan besaran UMP yang berbeda. Adapun faktor yang memengaruhi besaran upah minimum 

diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi suatu daerah.Lantas apa saja faktor yang 

memengaruhi besaran UMR? Berikut penjelasannya.Faktor yang Memengaruhi Besaran UMRDalam 

peraturan Menteri Tenaga Kerja, baik UMR Tingkat 1 (UMP) serta UMR Tingkat 2 (UMK) ditetapkan 

dengan mempertimbangan beberapa hal diantaranya yaitu:Kebutuhan Indeks Harga Konsumen (IHK) 

Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan Upah pada umumnya yang berlaku di daerah 

tertentu dan antar daerah Kondisi pasar kerja Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per 

kapita. Faktor yang Memengaruhi Kenaikan Upah Tenaga KerjaKebijakan penggajian di masing-masing 

perusahaan tentu berbeda. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi besaran gaji yang diterima 

di suatu perusahaan.1. Regulasi PemerintahPemerintah setiap tahunnya selalu mengumumkan kenaikan 

upah minimum (UMR). UMR yang ditetapkan tersebut seperti sebuah jaringan pengaman bagi tenaga 

kerja di Indonesia agar mendapatkan upah yang memungkinkan untuk hidup layak. Adanya kenaikan 

UMR, maka perusahaan wajib menyesuaikan struktur dan tingkat upah operasional.Sebagai informasi 

Upah minimum berarti upah terendah bagi pegawai pada jabatan terendah dengan masa kerja kurang 

dari satu tahun. 
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Title Hari Pertama Bertugas, Plh Wali Kota Batu Terima 

Penghargaan 

Author Muhammad Dhani 

Rahman 

Media Times Indonesia Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/441512/hari-pertama-bertugas-plh-wali-

kota-batu-terima-penghargaan 

Summary "Alhamdulillah Pemkot Batu meraih penghargaan ini, semoga semakin memotivasi kita 

semua untuk melindungi para pekerja di Kota Batu," ujar Plh Wali Kota Batu, Drs Zadiem 

Effisiensi MSi. Ya, Pemkot Batu menerima penghargaan Paritrana Award 2022 di Shangri-la 

Hotel Surabaya, Selasa (27/12/2022). Pemkot Batu berada di peringkat kedua. Dalam 

kegiatan ini Zadiem didampingi Asisten I Administrasi Pembangunan Pemkot Batu, Susetya 

Herawan, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu, Yenny Aristasari. 

 

 

 

Ya, Pemkot Batu menerima penghargaan Paritrana Award 2022 di Shangri-la Hotel Surabaya, Selasa 

(27/12/2022). Pemkot Batu berada di peringkat kedua. Peringkat pertama diraih Kabupaten Jember dan 

peringkat ketiga diraih Kabupaten Ponorogo. "Alhamdulillah Pemkot Batu meraih penghargaan ini, 

semoga semakin memotivasi kita semua untuk melindungi para pekerja di Kota Batu," ujar Plh Wali Kota 

Batu, Drs Zadiem Effisiensi MSi. Dalam kegiatan ini Zadiem didampingi Asisten I Administrasi 

Pembangunan Pemkot Batu, Susetya Herawan, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu, Yenny 

Aristasari. Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan 

BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja. Paritrana Award merupakan penghargaan yang diberikan 

BPJS Ketenagakerjaan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perusahaan besar, perusahaan 

menengah dan usaha kecil mikro. Selain mengasuransikan pegawainya, Pemkot Batu juga memiliki 

program asuransi untuk pedagang dan memiliki program BPJS Ketenagakerjaan yanh menjangkau warga 

yang ada dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang berjumlah kurang lebih 3178 orang. 
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Title [Berita]iCommunity.id Jadi Wadah Pelaku Usaha Berkolaborasi 

dan Berkreasi 

Author Copyright 

Media Creacorridor.com Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.creacorridor.com/2022/12/beritaicommunity-id-jadi-wadah-pelaku-usaha-

berkolaborasi-dan-berkreasi.html 

Summary Hal itu menjadi salah satu tujuan didirikanya iCommunity.id, platform komunitas pertama di 

Indonesia yg menggabungkan kepentingan semua bisnis dan pengusaha. "iCommunity.id 

merupakan sebuah platform komunitas yang menggabungkan para pebisnis dan profesional 

dari seluruh penjuru negeri. Saat ini, ICommunity terus dikembangkan dengan misi 

merangkul komunitas pebisnis dan profesional, menghubungkan sesama pebisnis dan 

profesional," kata Juandaa Rovelim, Founder ICommunity.id. Ia mengungkapkan, 

tercetusnya iCommunity.id berawal dari usahanya yang membantu menggarap kampanye 

pemasaran digital sejumllah perusahaan. 

 

KOLABORASI antar pelaku usaha menjadi penting dalam menghadapi tantangan perekonomian saat ini. 

Hal itu menjadi salah satu tujuan didirikanya iCommunity.id, platform komunitas pertama di Indonesia 

yg menggabungkan kepentingan semua bisnis dan pengusaha. "iCommunity.id merupakan sebuah 

platform komunitas yang menggabungkan para pebisnis dan profesional dari seluruh penjuru negeri. Saat 

ini, ICommunity terus dikembangkan dengan misi merangkul komunitas pebisnis dan profesional, 

menghubungkan sesama pebisnis dan profesional," kata Juandaa Rovelim, Founder ICommunity.id. Ia 

mengungkapkan, tercetusnya iCommunity.id berawal dari usahanya yang membantu menggarap 

kampanye pemasaran digital sejumllah perusahaan. "Dari situ tercetus ide bahwa mereka membutuhkan 

wadah yakni komunitas, agar mereka sesama pengusaha bisa saling terhubung dan berkolaborasi," jelas 

Juanda yang merupakan Sarjana Komputer jebolan Universitas Bina Nusantara. iCommunity.id 

diresmikan pada 22 Februari 2022. iCommunity memberikan kemudahan kepada masyarakat yang 

tertarik untuk bergabung dengan platform ini, yaitu hanya dengan mendaftarkan di website resmi 

iCommunity yang dapat diakses juga melalui bio akun Instagram resmi iCommunity, berbagai paket 

ditawarkan mulai dari yang gratis hingga berbayar, sesuai dengan penawaran yang akan didapatkan oleh 

pengguna. iCommunity juga memberikan informasi mengenai bisnis melalui akun Instagram resminya. 

"Kami menawarkan tiga jenis keanggotaan (member), yakni yang Gratis, lalu member Basic dengan biaya 

Rp250. 000 per tahun dan member jenis Pro seharga Rp2.400.000 per tahun. Benefit untuk member Pro 

akan mendapatkan promosi produk usaha melalui Video Tron di beberapa titik pusat di Jakarta, 

mendapatkan layanan khusus di bandara, bisa mendapatkan 2 hari 1 malam gratis di suite Permata Hijau, 

dan mendapatkan cashback 200 Dollar berupa travel voucher dari travel agent You2-Singapura," papar 

Juanda. Ida Fauziah Beri Santunan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di Lingkungan Kemenaker 

iCommunity memiliki program webinar, business matching bagi member untuk member (sesi 

mentoring), one on one meeting, referal business, company visit dan annual summit. "Kami sangat 

dinamis dan member sentris. Beberapa member kami sudah sukses mencapai goal business ya. Kami juga 

membantu mengubah mindset para member untuk mau terus berkolaborasi. Setelah ke para pengusaha 

se-Indonesia lalu lanjut ke diaspora dunia. Bahkan dalam usianya ke-9 bulan, kami telah memiliki member 

di Singapura dan Malaysia," ungkap Juanda. Hingga kini iCommunity telah memiliki 343 member yang 
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tersebar di Indonesia, Singapura dan Malaysia. "Dan untuk 2023 mendatang kami menargetkan dua kali 

lipatnya, menjadi 1000 member. Selanjutnya kami akan terus mengembangkan web layanan, agar 

nantinya bisa beralih ke layanan berbasis aplikasi Android / IOS," ujar Juanda. Untuk 2023 mendatang, 

iCommunity juga akan memperbanyak workshop offline, community management, digital marketing 

untuk meningkatkan penjualan dan consumen loyal, imbuh Juanda lagi. "Kami terus memerlukan 

kolaborasi, Newtork kita bukan milik kita, namun miliki semua. "iCommunity : Share Network-Grow 

Networth", hingga akhirnya slogan ini menjadi nama PT Berbagi Relasi Perbesar Rezeki untuk 

iCommunity," pungkas Juanda. 
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Title Pelindo dan PPNS Berkolaborasi Hasilkan Alat Pamantau K3 di 

Seluruh Wilayah Kerja 

Author _noname 

Media Klik Anggaran Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.klikanggaran.com/peristiwa/pr-1156310219/pelindo-dan-ppns-berkolaborasi-

hasilkan-alat-pamantau-k3-di-seluruh-wilayah-kerja 

Summary PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) menghasilkan alat pemantau keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja, bernama Rekacipta Smart Multi-Measurement 

Device, alat tersebut hasil dari Kolaborasi antara Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 

(PPNS). Perangkat pengukuran lingkungan kerja yang dihasilkan PPNS dan Pelindo tersebut 

berbasis internet dan website sehingga data yang disajikan merupakan hasil pengukuran 

terbaru (real time). "Kolaborasi tercipta melalui program 'Matching Fund Vokasi 2022', dan 

ini dilengkapi enam alat ukur yakni alat ukur intensitas cahaya (Lux Meter), alat ukur 

kebisingan (Sound Level Meter), alat pendeteksi gas (Gas Detector), alat ukur kadar debu 

(Dust Collector), alat pengukur suhu, kelembaban dan kecepatan angin (Sistem Monitoring 

Iklim Kerja) dan alat ukur getaran (Hand-Arm Vibration)," kata Eko, Direktur PPNS, di 

Surabaya pada Selasa (27/12). Untuk tahap awal, kata dia, perangkat pengukuran lingkungan 

kerja hasil kolaborasi PPNS dan SPTP akan digunakan pada PT Terminal Petikemas Surabaya 

dan PT Terminal Teluk Lamong yang merupakan anak perusahaan SPTP. 

 

PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) menghasilkan alat pemantau keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) di lingkungan kerja, bernama Rekacipta Smart Multi-Measurement Device, alat tersebut hasil dari 

Kolaborasi antara Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS).Direktur PPNS, Eko Julianto, 

mengatakan alat itu untuk mengukur tingkat kesehatan lingkungan kerja yang mengacu pada Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018.Perangkat pengukuran lingkungan kerja yang dihasilkan 

PPNS dan Pelindo tersebut berbasis internet dan website sehingga data yang disajikan merupakan hasil 

pengukuran terbaru (real time)."Kolaborasi tercipta melalui program 'Matching Fund Vokasi 2022', dan 

ini dilengkapi enam alat ukur yakni alat ukur intensitas cahaya (Lux Meter), alat ukur kebisingan (Sound 

Level Meter), alat pendeteksi gas (Gas Detector), alat ukur kadar debu (Dust Collector), alat pengukur 

suhu, kelembaban dan kecepatan angin (Sistem Monitoring Iklim Kerja) dan alat ukur getaran (Hand-Arm 

Vibration)," kata Eko, Direktur PPNS, di Surabaya pada Selasa (27/12).Sedangkan penggunaan perangkat 

berbasis internet dan website, kata dia, akan memudahkan pemantauan lingkungan kerja SPTP yang 

berada di seluruh wilayah Indonesia.Dengan perangkat itu akan memudahkan SPTP dalam memantau 

lingkungan kerja dengan cepat sehingga dapat segera dilakukan perbaikan jika dibutuhkan.Sementara 

itu, Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra, menyambut baik hasil 

kolaborasi kedua instansi.Untuk tahap awal, kata dia, perangkat pengukuran lingkungan kerja hasil 

kolaborasi PPNS dan SPTP akan digunakan pada PT Terminal Petikemas Surabaya dan PT Terminal Teluk 

Lamong yang merupakan anak perusahaan SPTP. Uji coba perangkat sendiri telah dilaksanakan beberapa 

waktu lalu dengan tingkat keakuratan data yang dihasilkan baik."Sambil dilakukan evaluasi nantinya 

perangkat untuk mengukur lingkungan kerja tersebut akan diimplementasikan di lokasi kerja SPTP 

lainnya," kata Widyaswendra. 

  



 

159 

 

Title Mulai Berlaku Januari 2023, APINDO Masih 

Keberatan Terkait UMK Jambi 

Author Dok. Polsek Ilir Barat 

Palembang 

Media Tribun News Jambi Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Negative 

Link http://jambi.tribunnews.com/2022/12/27/mulai-berlaku-januari-2023-apindo-masih-

keberatan-terkait-umk-jambi 

Summary TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Gubernur Jambi telah mengeluarkan surat keputusan terkait 

penetapan upah minimum kota (UMK) Jambi dan akan mulai diterapkan Januari 2023. 

Namun, hingga saat ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jambi masih merasa 

keberatan dengan hasil rapat Dewan Pengupahan Kota (Depeko). Kepala Bidang Organisasi 

dan Keuangan APINDO Jambi, Komaruddin menjelaskan dalam rapat Depeko tersebut. 

Dimana berdasarkan hasil rapat Depeko Jambi, ditetapkan UMK Jambi naik sebesar 8,681 

persen atau Rp. 

 

 

 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Gubernur Jambi telah mengeluarkan surat keputusan terkait penetapan 

upah minimum kota (UMK) Jambi dan akan mulai diterapkan Januari 2023. Namun, hingga saat ini 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jambi masih merasa keberatan dengan hasil rapat Dewan 

Pengupahan Kota (Depeko). Dimana berdasarkan hasil rapat Depeko Jambi, ditetapkan UMK Jambi naik 

sebesar 8,681 persen atau Rp. 3.230.207. Kepala Bidang Organisasi dan Keuangan APINDO Jambi, 

Komaruddin menjelaskan dalam rapat Depeko tersebut. Penetapan upah dihitung berdasarkan dengan 

Permenaker nomor 18 tahun 2022. Sementara, PP nomor 36 tahun 2021 masih berlaku."Apabila ada hal 

yang sama kami menggunakan peraturan yang lebih tinggi yaitu PP," ujarnya. Selasa, (27/12/2022). 

Komarudin menjelaskan, jika dihitung dengan menggunakan PP nomor 36 tahun 2021. UMK Jambi hanya 

naik sekitar 5,06 persen atau Rp150 ribu. Sementara, jika menggunakan Permenaker nomor 18 tahun 

2022 UMK naik sebesar Rp258.015. "Kalau lihat dari dua tahun terakhir kita lihat ditahun 2022 dan 2021 

tidak setinggi itu. Tahun 2021 itu naik 3,13 persen atau Rp88 ribu. Tahun 2022 itu 1,49 persen Rp43 ribu," 

jelasnya. Ia mengatakan, pihak APINDO sangat keberatan terkait dengan penetapan UMK ini. Komarudin 

mengatakan, antara upah dengan kondisi ekonomi berbalik. "Dari angka ini kami sudah bicarakan secara 

internal di APINDO sangat berat sekali. Apalagi Gubernur sudah keluarkan SK," jelasnya. Komaruddin 

mengatakan, saat ini APINDO pusat sedang melakukan uji materil kepada Mahkamah Agung terkait 
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dengan Permenaker nomor 18 tahun 2022."APINDO dari pusat sudah mengajukan surat uji materil 

terhadap Permenaker ini. Baik substansi maupun isi Permenaker itu yang mengabaikan PP 36," ujarnya. 

Namun, meski demikian Komaruddin mengatakan pihaknya tetap taat aturan. Sehingga, menjelang 

menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Agung. Ia menghimbau kepada pengusaha untuk mengikuti 

aturan tersebut, lantaran perusahaan bertanggung jawab untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan, iuran 

BPJS Kesehatan, perpajakan dan lain sebagainya. Yanng semuanya mengacu pada UMK yang telah 

ditetapkan Gubernur Jambi. "Nanti induknya bisa dibatalkan oleh mahkamah Agung, mungkin bisa 

diulang. Tapi sepanjang belum ada keputusan kita taat aturan," jelasnya. Ikuti berita terbaru Tribunjambi. 
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Title Jebolan SMA Merapat! Ada Lowongan Nih di PT 

Angkasa Pura Solusi 

Author Mochamad Rizky Fauzan 

Media Sindo News Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://ekbis.sindonews.com/read/980755/34/jebolan-sma-merapat-ada-lowongan-nih-di-

pt-angkasa-pura-solusi-1672143160 

Summary PT Angkasa Pura Solusi (APS) membuka lowongan kerja yang nantinya akan mengisi posisi 

sebagai aviation security basic & junior. PT Angkasa Pura Solusi (APS) merupakan salah satu 

anak perusahaan dari PT Angkasa Pura II yang telah berdiri sejak tahun 2012, berkembang 

dan bertransformasi sebagai perusahaan yang mendukung dalam pengelolaan fasilitas 

bandar udara (bandara). PT Angkasa Pura Solusi (APS) telah beroperasi di 21 bandara yang 

dikelola oleh PT Angkasa Pura II (Persero) dan memiliki sektor bisnis yang meliputi passenger 

services, retail & ancillary, facility services, facility care, digital sevices, resource services dan 

consulting. -Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT Angkasa Pura Solusi. 

 

 

 

 Untuk kamu yang lulusan SMA/SMK ingin berkarier di industri penerbangan, simak lowongan kerja yang 

satu ini. PT Angkasa Pura Solusi (APS) membuka lowongan kerja yang nantinya akan mengisi posisi 

sebagai aviation security basic & junior.PT Angkasa Pura Solusi (APS) merupakan salah satu anak 

perusahaan dari PT Angkasa Pura II yang telah berdiri sejak tahun 2012, berkembang dan bertransformasi 

sebagai perusahaan yang mendukung dalam pengelolaan fasilitas bandar udara (bandara).PT Angkasa 

Pura Solusi (APS) telah beroperasi di 21 bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II (Persero) dan 

memiliki sektor bisnis yang meliputi passenger services, retail & ancillary, facility services, facility care, 

digital sevices, resource services dan consulting.Dilansir dari instagram resmi @kemnaker, Selasa 

(27/12/2022), berikut adalah persyaratan dan cara mendaftarnya.Persyaratan-Warga Negara Indonesia, 

berusia minimal 18 tahun, maksimal 35 tahun-Pria dengan tinggi badan minimal 168 sentimeter atau 

proporsional sedangkan wanita dengan tinggi badan minimal 162 sentimeter atau proporsional-

Pendidikan minimal SMA/SMK se-derajat-Memiliki surat tanda kecakapan personil (STKP) atau Lisensi 

yang masih aktif-Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter-Tidak bertato-

Tidak bertindik (khusus pria)-Tidak buta warna dan tidak berkaca mata-Berkelakuan baik dan tidak 

memiliki catatan kriminal dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)-Berpenampilan 
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menarik-Memiliki motivasi pribadi yang tinggi-Memiliki inisiatif dan kerja keras dalam bekerja-Memiliki 

emosional yang stabil-Memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam penggunaan aplikasi teknologi 

informasi-Bersedia kerja shifting-Memiliki kecapakan dalam berbahasa Inggris-Berbadan sehat dan bebas 

narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba-Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah 

kerja PT Angkasa Pura SolusiBagi kamu yang tertarik dengan lowongan kerja ini, bisa mendaftar secara 

online melalui laman https://recruitment.angkasapurasolusi.co.id/vacancy. Batas akhir pendaftaran 31 

Desember 2022.Nantinya, calon pelamar kerja akan diarahkan untuk melakukan registrasi online dan 

login terlebih dahulu sebelum mengajukan lamaran.PT Angkasa Pura Solusi (APS) merupakan salah satu 

anak perusahaan dari PT Angkasa Pura II yang telah berdiri sejak tahun 2012, berkembang dan 

bertransformasi sebagai perusahaan yang mendukung dalam pengelolaan fasilitas bandar udara 

(bandara).PT Angkasa Pura Solusi (APS) telah beroperasi di 21 bandara yang dikelola oleh PT Angkasa 

Pura II (Persero) dan memiliki sektor bisnis yang meliputi passenger services, retail & ancillary, facility 

services, facility care, digital sevices, resource services dan consulting.Dilansir dari instagram resmi 

@kemnaker, Selasa (27/12/2022), berikut adalah persyaratan dan cara mendaftarnya.Persyaratan-

Warga Negara Indonesia, berusia minimal 18 tahun, maksimal 35 tahun-Pria dengan tinggi badan minimal 

168 sentimeter atau proporsional sedangkan wanita dengan tinggi badan minimal 162 sentimeter atau 

proporsional-Pendidikan minimal SMA/SMK se-derajat-Memiliki surat tanda kecakapan personil (STKP) 

atau Lisensi yang masih aktif-Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter-Tidak 

bertato-Tidak bertindik (khusus pria)-Tidak buta warna dan tidak berkaca mata-Berkelakuan baik dan 

tidak memiliki catatan kriminal dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)-

Berpenampilan menarik-Memiliki motivasi pribadi yang tinggi-Memiliki inisiatif dan kerja keras dalam 

bekerja-Memiliki emosional yang stabil-Memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam penggunaan 

aplikasi teknologi informasi-Bersedia kerja shifting-Memiliki kecapakan dalam berbahasa Inggris-

Berbadan sehat dan bebas narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba-Bersedia 

ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT Angkasa Pura SolusiBagi kamu yang tertarik dengan lowongan 

kerja ini, bisa mendaftar secara online melalui laman 

https://recruitment.angkasapurasolusi.co.id/vacancy. Batas akhir pendaftaran 31 Desember 

2022.Nantinya, calon pelamar kerja akan diarahkan untuk melakukan registrasi online dan login terlebih 

dahulu sebelum mengajukan lamaran. 
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Title BLK Komunitas Dorong Santri Tapsel Punya Skill dan Kompetensi Author Name 

Media Membaranews Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://membaranews.com/headlines/blk-komunitas-dorong-santri-tapsel-punya-skill-dan-

kompetensi 

Summary Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas mendorong Santri Pesantren Al-Yusufiyah Huta Holbung 

Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) memiliki skill serta 

kompetensi. "Program tersebut dari Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun 2022," kata 

Bupati Tapsel H. Dolly Pasaribu, Selasa (27/12/2022). Kadisnaker Tapsel Ahmad Radja 

Nasution menjelaskan, per angkatan sebanyak 16 santri/santriwati mengikuti program 

pelatihan BLK Komunitas. Sejumlah santri pesantren pimpinan ustadz Ridwan Amiril Sholeh 

akrab disapa Tuan Naborkat diberi berbagai pelatihan. 

 

 

 

Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas mendorong Santri Pesantren Al-Yusufiyah Huta Holbung Kecamatan 

Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) memiliki skill serta kompetensi."Program 

tersebut dari Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun 2022," kata Bupati Tapsel H. Dolly Pasaribu, Selasa 

(27/12/2022).Sejumlah santri pesantren pimpinan ustadz Ridwan Amiril Sholeh akrab disapa Tuan 

Naborkat diberi berbagai pelatihan."Selain menuntut ilmu agama, santri diberi pelatihan jahit menjahit, 

desain dan tekstil khusus busana wanita (syar'i)," ujar Dolly.Tujuan pemerintah memberikan bekal ilmu 

kewirausahaan bagi santri agar kelak dapat mandiri membangun usaha sendiri setelah tamat dari 

pendidikan formal disamping membangun ekonomi pesantren itu sendiri.Kadisnaker Tapsel Ahmad 

Radja Nasution menjelaskan, per angkatan sebanyak 16 santri/santriwati mengikuti program pelatihan 

BLK Komunitas."Pelatihan sistem 240 jam setiap angkatan secara gratis. Angkatan pertama sudah 

berakhir 4-27 Desember 2022 dan berlanjut selama tiga tahun ke depan," sebut Ahmad 

Radja.Kementerian Ketenagakerjaan telah membantu program tersebut, diantaranya pembangunan 

Gedung BLK, peralatan menjahit, obras, meja, mobiler dan dan tenaga instruktur desain jahit 1 orang 

yang dilatih di Bekasi dua bulan. (Borneo)Leave a Reply Cancel reply 
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Title APP Tuntut PT Prima Terminal Petikemas Batalkan Keputusan 

Berhentikan Pekerja Magang 

Author Inline Tdc_Css 

Att 

Media Muda News Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Negative 

Link http://mudanews.com/ekononomi-bisnis/2022/12/27/app-tuntut-pt-prima-terminal-

petikemas-batalkan-keputusan-berhentikan-pekerja-magang 

Summary Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Pemerhati Pekerja (APP) Kota Medan 

menuntut anak perusahaan PT Pelindo Regional I, PT Prima Terminal Petikemas 

membatalkan keputusan mereka yang bakal memberhentikan pekerja magang pada 31 

Desember 2022. Koordinator Aksi Fais Harahap, mengaku ada 60 orang lebih pekerja magang 

yang menggantungkan nasibnya di PT Prima Terminal Petikemas. Karena mereka yang 

bekerja di PT Prima Terminal Petikemas udh lebih dari setahun. "Kita menduga banyak 

kejanggalan di perusahaan ini (PT Prima Terminal Petikemas), salah satunya soal status 

pekerja magang. 

 

 Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Pemerhati Pekerja (APP) Kota Medan menuntut anak 

perusahaan PT Pelindo Regional I, PT Prima Terminal Petikemas membatalkan keputusan mereka yang 

bakal memberhentikan pekerja magang pada 31 Desember 2022. Sebab, langkah tersebut dianggap 

merugikan para pekerja yang telah lama mengabdi di sana serta melanggar Permenaker Nomor 6/2020 

Pasal 5 ayat 5 tentang Jangka Waktu Pemagangan Dalam Negeri. Koordinator Aksi Fais Harahap, mengaku 

ada 60 orang lebih pekerja magang yang menggantungkan nasibnya di PT Prima Terminal Petikemas. 

Bahkan tak sedikit pula di antara mereka yang akan merayakan tahun baru bersama keluarga. "Tuntutan 

massa gak banyak, cuma pekerjakan lagi mereka yang bakal habis kontraknya 31 Desember 2022 

mendatang dan diangkat jadi karyawan tetap, cuma itu. Karena mereka yang bekerja di PT Prima Terminal 

Petikemas udh lebih dari setahun. Kan di Permenaker Nomor 6/2020 udah jelas diatur berapa lama 

jangka waktu bagi pekerja magang," ungkapnya kepada Wartawan, Selasa (27/12/2022). Fais 

menambahkan, apabila tuntutan massa belum ada kejelasan selama 124 jam dimulai hari ini, maka 

pihaknya akan melakukan aksi serupa dengan massa yang lebih banyak lagi sampai seluruh permintaan 

mereka diakomodir. "Kita menduga banyak kejanggalan di perusahaan ini (PT Prima Terminal Petikemas), 

salah satunya soal status pekerja magang. Kita juga mengkritisi PT Pelindo Regional I yang terkesan alpa 

mengawasi operasional anak perusahaannya PT Prima Terminal Petikemas. Akibatnya, banyak aturan 

yang terang-terangan mereka langgar," tandasnya. Massa aksi yang diterima Manager Umum PT Prima 

Terminal Petikemas, Hotma Tambunal, berjanji akan menyampaikan aspirasi massa ke direktur umum. 

Sebab, dirinya bukanlah orang yang bisa mengambil keputusan. 
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Title Program Matching Fund Vokasi 2022 PPNS dan Pelindo Hasilkan 

Alat Pemantau K3 Lingkungan Kerja 

Author Sri Handi 

Lestari 

Media Tribun News Surabaya Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://surabaya.tribunnews.com/2022/12/27/program-matching-fund-vokasi-2022-ppns-

dan-pelindo-hasilkan-alat-pemantau-k3-lingkungan-kerja 

Summary Melalui program Matching Fund Vokasi 2022, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) 

dan PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) telah menghasilkan rekacipta Smart Multi-

Measurement Device yang merupakan alat untuk mengukur tingkat kesehatan lingkungan 

kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 tahun 2018. "Yaitu alat 

ukur intensitas cahaya (Lux Meter), alat ukur kebisingan (Sound Level Meter), alat pendeteksi 

gas (Gas Detector), alat ukur kadar debu (Dust Collector), alat pengukur suhu, kelembaban 

dan kecepatan angin (Sistem Monitoring Iklim Kerja) dan alat ukur getaran (Hand-Arm 

Vibration)," kata Eko Julianto Direktur PPNS, Selasa (27/12/2022). Dengan program 

Matching Fund Vokasi 2022 diharapkan dapat terjalin lebih banyak kerja sama antara dunia 

pendidikan dengan mitra dunia usaha dan dunia industri. Kolaborasi antara dunia pendidikan 

dan dunia industri semakin berkembang di era Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 

 

 

 

 Kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia industri semakin berkembang di era Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka. Melalui program Matching Fund Vokasi 2022, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 

(PPNS) dan PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) telah menghasilkan rekacipta Smart Multi-

Measurement Device yang merupakan alat untuk mengukur tingkat kesehatan lingkungan kerja yang 

mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.5 tahun 2018.Perangkat tersebut dilengkapi 

dengan enam alat ukur. "Yaitu alat ukur intensitas cahaya (Lux Meter), alat ukur kebisingan (Sound Level 

Meter), alat pendeteksi gas (Gas Detector), alat ukur kadar debu (Dust Collector), alat pengukur suhu, 

kelembaban dan kecepatan angin (Sistem Monitoring Iklim Kerja) dan alat ukur getaran (Hand-Arm 

Vibration)," kata Eko Julianto Direktur PPNS, Selasa (27/12/2022). Lebih lanjut Eko mengatakan, 

perangkat pengukuran lingkungan kerja yang dihasilkan tersebut berbasis internet dan website. 

"Sehingga data yang disajikan merupakan hasil pengukuran terbaru (real time)," jelasnya. Penggunaan 

perangkat berbasis internet dan website akan memudahkan pemantauan lingkungan kerja SPTP yang 
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berada di seluruh wilayah Indonesia. "Dengan perangkat tersebut akan memudahkan SPTP dalam 

memantau lingkungan kerja dengan cepat sehingga dapat segera dilakukan perbaikan jika dibutuhkan," 

ungkap Eko.Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra menyambut baik hasil 

kolaborasi kedua instansi. "Untuk tahap awal, perangkat pengukuran lingkungan kerja hasil kolaborasi 

PPNS dan SPTP akan digunakan pada PT Terminal Petikemas Surabaya dan PT Terminal Teluk Lamong 

yang merupakan anak perusahaan SPTP ," jelas Widyaswendra. Uji coba perangkat telah dilaksanakan 

beberapa waktu lalu dengan tingkat keakuratan data yang dihasilkan baik. "Sambil dilakukan evaluasi 

nantinya perangkat untuk mengukur lingkungan kerja tersebut akan diimplementasikan di lokasi kerja 

SPTP yang lainnya," lanjut Widyaswendra. Matching Fund merupakan program dari Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristek) Republik Indonesia berupa kolaborasi dan 

sinergi strategis antara lembaga perguruan tinggi dan pihak mitra. Matching Fund menjadi wadah 

penelitian terapan yang dapat memecahkan banyak permasalahan yang dihadapi oleh dunia industri. 

Dengan program Matching Fund Vokasi 2022 diharapkan dapat terjalin lebih banyak kerja sama antara 

dunia pendidikan dengan mitra dunia usaha dan dunia industri. 
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Title Resolusi Tahun Baru Pindah Kantor? Ada Lowongan Kerja di 

Angkasa Pura Solusi Nih 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.idxchannel.com/milenomic/resolusi-tahun-baru-pindah-kantor-ada-lowongan-

kerja-di-angkasa-pura-solusi-nih 

Summary PT Angkasa Pura Solusi (APS) membuka lowongan kerja untuk posisi sebagai Aviation 

Security Basic & Junior. APS merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Angkasa Pura II 

yang telah berdiri sejak 2012, berkembang dan bertransformasi sebagai perusahaan yang 

mendukung dalam pengelolaan fasilitas Bandar Udara. Lowongan ini terbuka buat lulusan 

SMA atau SMK. Dari instagram resmi @kemnaker, Selasa (27/12/2022), berikut syarat dan 

cara daftarnya:. 

 

 

 

PT Angkasa Pura Solusi (APS) membuka lowongan kerja untuk posisi sebagai Aviation Security Basic & 

Junior. Lowongan ini terbuka buat lulusan SMA atau SMK.APS merupakan salah satu anak perusahaan 

dari PT Angkasa Pura II yang telah berdiri sejak 2012, berkembang dan bertransformasi sebagai 

perusahaan yang mendukung dalam pengelolaan fasilitas Bandar Udara.Dari instagram resmi 

@kemnaker, Selasa (27/12/2022), berikut syarat dan cara daftarnya:Persyaratan: 
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Title Iuran JHT Dipecah Jadi Dua Akun, KSPI Sebut Akal-akalan 

Pemerintah 

Author _noname 

Media Tribun News Pekanbaru Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/27/iuran-jht-dipecah-jadi-dua-akun-kspi-

sebut-akal-akalan-pemerintah 

Summary Meski demikian, menurut Risza, perlu ada pengaturan atau penjelasan terkait iuran yang 

disetorkan pada dua akun JHT ini. Apakah nanti juga akan mengubah nilai iuran JHT dan akan 

dibagi dua atau nilai iuran tetap hanya saja terbagi menjadi dua akun. Presiden Konfederasi 

Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal menyoroti adanya pengaturan 2 akun jaminan 

hari tua JHT dalam UU PPSK. Sebab, JHT merupakan uang tabungan pekerja dan bukan uang 

asuransi. 

 

 

 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal menyoroti adanya pengaturan 2 akun 

jaminan hari tua JHT dalam UU PPSK.Sebab, JHT merupakan uang tabungan pekerja dan bukan uang 

asuransi.Karena bersifat seperti tabungan, Iqbal menilai, tidak ada yang salah ketika peserta JHT 

mengambil iuran JHT miliknya. Misalnya saat terkena PHK." KSPI menolak, (pengaturan 2 akun JHT) hanya 

akal akalan dari perumus undang-undang dengan membuat pasal selundupan. Yakni mengulang kembali 

bahwa JHT tidak bisa diambil setelah terjadi PHK. Sekarang lebih halus dibagi dua, akun tambahan bisa 

diambil saat PHK, akun utama ngga bisa diambil. Hanya bisa diambil saat pensiun," ujar Iqbal.Skema iuran 

program jaminan hari tua bakal berubah setelah DPR dan Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-

Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) menjadi Undang-Undang 

(UU).Salah satu hal yang diatur dalam UU PPSK tersebut adalah mengenai skema iuran JHT .Adapun pasal 

188 UU PPSK mengubah sejumlah pasal dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (UU SJSN).Salah satu pasal yang diubah adalah Pasal 36 UU SJSN.Dalam pasal tersebut, iuran 

peserta JHT ditempatkan dalam akun utama dan akun tambahan.Iuran yang ditempatkan pada akun 

utama harus lebih besar daripada iuran yang ditempatkan pada akun tambahan.Adapun, ketentuan lebih 

lanjut mengenai besaran proporsi iuran yang ditempatkan pada akun utama dan akun tambahan akan 

diatur dalam Peraturan Pemerintah.Lalu, pasal 37 UU SJSN menjelaskan, manfaat jaminan hari tua 

berupa uang tunai dapat dibayarkan secara sekaligus atau berkala pada saat dan/atau setelah peserta 
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jaminan hari tua memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.Dalam hal 

terdapat kepentingan mendesak, peserta jaminan hari tua dapat mengambil sebagian atau seluruh 

manfaat jaminan hari tua pada akun tambahan.Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian 

Ketenagakerjaan Chairul Fadhly Harahap mengatakan, program JHT yang dibagi dalam 2 akun 

dimaksudkan untuk mendorong pekerja dan keluarganya melakukan consumption smoothingYaitu 

mencapai keseimbangan antara pembiayaan untuk kebutuhan saat ini dan tabungan masa depan.Lebih 

lanjut, Chairul mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait 

persiapan implementasi hal tersebut. "Kami koordinasikan dulu ya," ucap Chairul kepada Kontan.co.id, 

Senin (26/12/2022).Perencana Keuangan Risza Bambang mengatakan, kebijakan ini tentu memiliki 

kekurangan dan kelebihan."Keuntungannya beserta bisa menarik saldo JHT sewaktu waktu untuk 

keperluan apapun, bukan untuk kebutuhan pensiun atau meninggal atau cacat meskipun dibatasi," jelas 

Risza pada Kontan.co.id, Senin (26/12/2022).Sementara kekurangannya adalah peserta punya risiko 

pengurangan nilai JHT yang diberikan sekaligus saat mencapai usia pensiun.Ini berakibat nilai dana hari 

tua menjadi lebih kecil.Meski demikian, menurut Risza, perlu ada pengaturan atau penjelasan terkait 

iuran yang disetorkan pada dua akun JHT ini.Apakah nanti juga akan mengubah nilai iuran JHT dan akan 

dibagi dua atau nilai iuran tetap hanya saja terbagi menjadi dua akun.Jika memang terjadi penambahan 

iuran, maka perlu adanya kejelasan terkait dengan penanggung jawab pembayaran iuran."Apakah skema 

pembayaranya sama dengan saat ini yaitu dibayarkan oleh perusahaan dan peserta atau hanya peserta 

saja," tanya Risza.Risza menjelaskan, dengan adanya perubahan nilai iuran, tentu akan merubah 

anggaran keuangan bagi penanggung jawab JHT."Dalam hal perusahaan maka tentunya akan 

meningkatkan biaya produksi yang berakibat kenaikan harga barang/jasa yang dijual yang akhirnya juga 

akan menjadi beban masyarakat pengguna barang/jasa," imbuh Risza. 
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Title Pemkot Batu Raih Runner Up Penghargaan Paritrana Award 2022 

Provinsi Jawa Timur 

Author admin 

Media Suaraindonesianews Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://suaraindonesia-news.com/pemkot-batu-raih-runner-up-penghargaan-paritrana-

award-2022-provinsi-jawa-timur 

Summary Pemerintah Kota Batu meraih peringkat kedua kategori pemerintah kabupaten/kota yang 

diterima langsung oleh Plh Wali Kota Batu, Zadim Effisiensi dari Gubernur Jawa Timur, 

Khofifah Indar Parawansa. Menjelang akhir tahun 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu 

kembali mendapatkan penghargaan Paritrana Award 2022 di Shangri-la Hotel Surabaya. 

Dalam kegiatan ini Plh Wali Kota Batu didampingi Asisten I Administrasi Pembangunan, 

Susetya Herawan, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu, Yenny Aristasari. Untuk 

peringkat 1 diperoleh Kabupaten Jember, sedangkan peringkat III Kabupaten Ponorogo. 

 

Menjelang akhir tahun 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu kembali mendapatkan penghargaan 

Paritrana Award 2022 di Shangri-la Hotel Surabaya.Pemerintah Kota Batu meraih peringkat kedua 

kategori pemerintah kabupaten/kota yang diterima langsung oleh Plh Wali Kota Batu, Zadim Effisiensi 

dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.Dalam kegiatan ini Plh Wali Kota Batu didampingi 

Asisten I Administrasi Pembangunan, Susetya Herawan, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu, 

Yenny Aristasari.Untuk peringkat 1 diperoleh Kabupaten Jember, sedangkan peringkat III Kabupaten 

Ponorogo.Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan 

BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja.Paritrana Award merupakan penghargaan yang diberikan 

BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, Perusahaan 

Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 
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Title [Berita]Peningkatan Manfaat JHT Author Copyright 

Media Creacorridor.com Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.creacorridor.com/2022/12/beritapeningkatan-manfaat-jht.html 

Summary Salah satu UU yang direvisi ialah UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN), khususnya program jaminan hari tua (JHT) dan program jaminan pensiun 

(JP). Bab XII UU P2SK memuat tentang Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua (JHT), dan 

Program Pensiun yang terdiri atas 68 Pasal. Pasal 188 mengatur hal baru program JHT 

dengan merevisi Pasal 36, 37, dan 38 UU SJSN. Pasal 189 mengatur tentang harmonisasi 

program pensiun, termasuk pengaturan program pensiun yang bersifat wajib yang 

mencakup program JHT dan program JP yang merupakan bagian dari SJSN. 

 

PADA 15 Desember 2022, pemerintah dan DPR bersepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang 

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) menjadi UU P2SK. Proses pembuatannya 

dengan metode omnibus law. Salah satu UU yang direvisi ialah UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN), khususnya program jaminan hari tua (JHT) dan program jaminan pensiun 

(JP). Muatan UU P2SK terdiri atas 27 Bab dan 341 Pasal. Bab XII UU P2SK memuat tentang Dana Pensiun, 

Program Jaminan Hari Tua (JHT), dan Program Pensiun yang terdiri atas 68 Pasal. Pasal 188 mengatur hal 

baru program JHT dengan merevisi Pasal 36, 37, dan 38 UU SJSN. Pasal 189 mengatur tentang 

harmonisasi program pensiun, termasuk pengaturan program pensiun yang bersifat wajib yang 

mencakup program JHT dan program JP yang merupakan bagian dari SJSN. Itu merupakan upaya 

pemerintah dan DPR untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja pada hari tua dan memajukan 

kesejahteraan umum serta menata SJSN guna mendukung pengembangan dan penguatan sektor 

keuangan. Pemerintah dan DPR mengakui bahwa pekerja merupakan subjek pembangunan yang sangat 

berperan dalam sektor keuangan melalui program jaminan sosial. Namun, pembahasan UU P2SK 

dilakukan dengan cepat dan tertutup serta tidak melibatkan masyarakat, khususnya serikat 

pekerja/serikat buruh (SP/SB) terkait Bab XII. Seharusnya pemerintah dan DPR melibatkan masyarakat 

sesuai amanat Pasal 96 UU No 13 Tahun 2022 sehingga tidak mengulang pembentukan UU No 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja yang diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi karena 

minimnya keterlibatan masyarakat. Apalagi program JHT merupakan isu sensitif bagi kalangan SP/SB dan 

pekerja mengingat hadirnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 2 Tahun 2022 tentang 

JHT menjadi polemik yang memicu aksi demonstrasi kalangan SP/SB. Pada akhirnya, Menteri 

Ketenagakerjaan merevisi Permenaker No 2 Tahun 2022 menjadi Permenaker No 4 Tahun 2022, yaitu 

memperbolehkan kembali pencairan dana JHT sebulan setelah pekerja mengalami PHK. Pasal 188 UU 

P2SK membagi dana JHT menjadi dua akun, yaitu akun utama (AU) dan akun tambahan (AT), dengan 

komposisi AU lebih besar dari AT. Dana pada AU hanya bisa dicairkan saat pekerja memasuki masa 

pensiun, cacat total tidak bisa bekerja kembali, serta meninggal dunia. Bila terdapat kepentingan 

mendesak, peserta JHT dapat mengambil sebagian atau seluruh dana JHT pada AT. Pasal 188 akan 

mengatur kembali pencairan dana JHT pada Permenaker No 4 Tahun 2022, yaitu pekerja hanya bisa 

mencairkan dana di AT, tidak bisa mencairkan seluruh dana JHT pasca-PHK. Ketentuan itu akan 

beroperasi bila tiga peraturan pemerintah (PP) yang diamanatkan Pasal 188 UU P2SK sudah disahkan.  
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Title Loker Jakarta Terbaru: PT ISS Indonesia Buka Loker untuk Lulusan 

SMK, Simak Posisi dan Kualifikasinya! 

Author Shafira 

Hanifa 

Media Bershalawat.com Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966318959/loker-jakarta-terbaru-pt-iss-

indonesia-buka-loker-untuk-lulusan-smk-simak-posisi-dan-kualifikasinya 

Summary PT ISS Indonesia memberikan kesempatan kepada j obseeker untuk mengisi formasi yang 

kosong. Dilansir dari Instagram @kemnaker, PT ISS Indonesia membagikan posisi loker 

Jakarta yang kosong. Diunggah pada 18 Desember 2022, PT ISS Indonesia membuka posisi 

Teknisi Gedung. Berikut ini info loker PT ISS Indonesia posisi Teknisi Gedung dengan 

kualifikasi dan deskripsi pekerjaan. 

 

 Info loker Jakarta terbaru dan terupdate, disertai dengan kualifikasi, deskripsi pekerjaan dan link 

pendaftaran. PT ISS Indonesia memberikan kesempatan kepada j obseeker untuk mengisi formasi yang 

kosong. Berikut loker Jakarta Desember terbaru! Bagi kamu yang berminat, silahkan mengisi loker Jakarta 

yang tersedia dengan link pendaftaran di bawah. Dilansir dari Instagram @kemnaker, PT ISS Indonesia 

membagikan posisi loker Jakarta yang kosong.Bagi kamu yang mencari pekerjaan tetap, silahkan apply 

posisi yang tertera dengan CV terbaru. Diunggah pada 18 Desember 2022, PT ISS Indonesia membuka 

posisi Teknisi Gedung. Pendaftaran ini tutup pada 31 Desember. Jika kamu memiliki lalar belakang 

pendidikan SMK Teknik Listrik/ Teknik Elektro, dipersilahkan mendaftar. Berikut ini info loker PT ISS 

Indonesia posisi Teknisi Gedung dengan kualifikasi dan deskripsi pekerjaan. 1. Laki-laki/Perempuan 2. 

Pendidikan min SMK Teknik Listrik/ Teknik Elektro 3. Memiliki pengalaman min 1 tahun dibidang yang 

sama 4. Memiliki keahlian elektrika/sipil, maintenance building, pendingan ruangan (AC) 5. Mampu 

bekerja di lapangan 6. Dapat bekerja secara individu maupun tim 1. Merancang desain dan 

mengembangkan peralatan elektronik, peralatan komunikasi, otomotif, atau lainnya 2. 

Mempresentasikan jenis teknologi baru dalam peralatan mesin di kantor, hingga pabrik kepada 

konsumen 3. Mengembangkan desain dengan tren teknologi mesin saat ini 4. Melakukan penelitian-

penelitian terhadap desain dan juga teknologi mesin untuk mengembangkan ide-ide dalam merancang 

sebuah teknologi mesin baru Lokasi: Tanah Abang, Jakarta Pusat Pendaftaran loker Desember 2022 ini 

akan ditutup pada tanggal 31 desember. Pastikan kamu tidak tertinggal ya! Untuk info selengkapnya dan 

pendaftaran, kamu dapat akses melalui website Kemnaker di sini. Persiapkan diri kamu sebaik-baiknya 

dalam mendaftar loker Jakarta ini. Pastikan kamu sesuai dengan kualifikasi yang tertera di atas. Bagikan 

info loker ini kepada teman, saudara, dan keluarga yang membutuhkan agar tidak melewatkan 

kesempatan berharga ini. Dapatkan update terbaru terkait loker, mulai dari Loker BUMN hingga program 

magang hanya di bershalawat. com setiap harinya!*** 
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Title Loker Hari Ini Jakarta: PT Wijaya Machinery Perkasa Sedia Loker 

Lulusan S1 Posisi Human Resources 

Author Shafira 

Hanifa 

Media Bershalawat.com Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319158/loker-hari-ini-jakarta-pt-wijaya-

machinery-perkasa-sedia-loker-lulusan-s1-posisi-human-resources 

Summary PT Wijaya Machinery Perkasa memberikan kesempatan kepada lulusan S1 untuk mengisi 

loker hari ini yang tertera. Berikut loker hari ini PT Wijaya Machinery Perkasa dengan 

kualifikasi, deskripsi pekerjaan, dan link pendaftaran. Dilansir dari Instagram @Kemnaker, PT 

Wijaya Machinery Perkasa membuka posisi yang kosong. Diunggah pada 18 Desember 2022, 

PT Wijaya Machinery Perkasa membuka posisi Human Resources Legal Manager. 

 

 Loker Hari Ini Jakarta dan sekitarnya terkini dan terupdate lengkap dengan kualifikasi dan deskripsi 

pekerjaan. PT Wijaya Machinery Perkasa memberikan kesempatan kepada lulusan S1 untuk mengisi loker 

hari ini yang tertera. Apabila kamu berminat dengan loker hari ini, kamu dapat segera mendaftarkan diri 

melalui link dibawah ini. Dilansir dari Instagram @Kemnaker, PT Wijaya Machinery Perkasa membuka 

posisi yang kosong.Diunggah pada 18 Desember 2022, PT Wijaya Machinery Perkasa membuka posisi 

Human Resources Legal Manager. Pastikan kamu menyesuaikan CV dengan kualifikasi yang tertera agar 

lolos dalam tahap screening CV. Jika kamu memiliki latar belakang yang sesuai dengan kualifikasi, segera 

daftarkan diri kamu. Berikut loker hari ini PT Wijaya Machinery Perkasa dengan kualifikasi, deskripsi 

pekerjaan, dan link pendaftaran. Human Resources Legal Manager 1. Laki-laki/Perempuan, usia maks 45 

tahun 2. Pendidikan min S1 3. Memiliki pengalaman min 5 tahun sebagai Manager HRD 4. Dapat 

mengoperasikan komputer (Ms Office dan Internet) 5. Memiliki jiwa leadership dan management skill 

yang baik dan kuat 6. Cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar 7. Mampu bekerja di bawah tekanan 

8. Memiliki sertifikasi profesi HR dari BNSP (diutamakan) 1. Melakukan proses recruitment End to End 2. 

Bertanggung jawab atas semua HRGA dan Legal 3. Melakukan seleksi, promosi, mutasi, dan demosi 

pegawai bila perlu 4. Membuat sistem SDM yang efektif dan efisien 5. Mengelola dan memantau masa 

tenggang izin dan legalitas perusahaan 6. Membuat, memperbaiki, memantau, mengumpulkan dan 

memberikan laporan KPI seluruh karyawan ke masing-masing departemen Lokasi: Penjaringan Jakarta 

Utara Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 31 Desember 2022. Catat tanggalnya jangan sampai 

terlewat! Bagi kamu yang cocok dengan kualifikasi di atas, dapat melakukan pendaftaran melalui website 

Kemnaker ini. Persiapkan diri kamu sebaik-baiknya agar bisa lolos dalam posisi yang tersedia. Bagikan 

info loker ini ke kerabat, saudara, dan keluarga agar tidak melewatkan kesempatan berharga ini. 

Dapatkan update terbaru terkait loker, mulai dari Loker BUMN hingga program magang hanya di 

bershalawat. com setiap harinya!*** 
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Title Loker Jombang Terbaru: PT Sb Intermedia Pers Buka Loker 

Pendidikan Minimal SMA/SMK/Sederajat 

Author Shafira 

Hanifa 

Media Bershalawat.com Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319291/loker-jombang-terbaru-pt-sb-

intermedia-pers-buka-loker-pendidikan-minimal-smasmksederajat 

Summary PT Sb Intermedia Pers memberikan kesempatan kepada lulusan SMK/SMA/Sederajat untuk 

mengisi loker Jombang yang tersedia. Berikut loker Jombang terupdate PT Sb Intermedia 

Pers dengan kualifikasi, deskripsi pekerjaan, dan link pendaftaran. Loker Jombang dan 

sekitarnya terkini dan terupdate lengkap dengan kualifikasi dan deskripsi pekerjaan. Apabila 

kamu berminat dengan loker Jombang ini, kamu dapat segera mendaftarkan diri melalui link 

dibawah ini. 

 

 Loker Jombang dan sekitarnya terkini dan terupdate lengkap dengan kualifikasi dan deskripsi pekerjaan. 

PT Sb Intermedia Pers memberikan kesempatan kepada lulusan SMK/SMA/Sederajat untuk mengisi loker 

Jombang yang tersedia. Apabila kamu berminat dengan loker Jombang ini, kamu dapat segera 

mendaftarkan diri melalui link dibawah ini. Dilansir dari Instagram @Kemnaker, PT Sb Intermedia Pers 

membuka posisi yang kosong.Diunggah pada 20 Desember 2022, PT Wijaya Machinery Perkasa membuka 

posisi Jurnalis di lokasi Jombang, Jawa Timur. Pastikan kamu menyesuaikan CV dengan kualifikasi yang 

tertera agar dapat dipanggil dalam tahap interview. Jika kamu memiliki latar belakang yang sesuai dengan 

kualifikasi, segera dagtarkan diri kamu. Berikut loker Jombang terupdate PT Sb Intermedia Pers dengan 

kualifikasi, deskripsi pekerjaan, dan link pendaftaran. Jurnalis 1. Laki-laki/Perempuan, usia maks 35 tahun 

2. Pendidikan min SMK/SMA/Sederajat 3. Memiliki pengalaman min. 1 tahun dibidang yang sama 4. 

Mampu berkomunikasi dengan baik 5. Mampu bekerja secara individual ataupun tim 6. Memiliki 

kendaraan pribadi 7. Memiliki kamera/smartphone 1. Menulis, menganalisis, dan melaporkan suatu 

peristiwa kepada khalayak melalui media massa secara teratur 2. Melakukan wawancara kepada 

narasumber demi memperoleh informasi akurat untuk disampaikan ke publik 3. Menjaga komunikasi 

dengan warga dan narasumber untuk memastikan pemberian informasi berkelanjutan untuk kedua 

kalinya Lokasi Diwek, Kab. Jombang, Jawa Timur Lowongan kerja yang tersedia akan menutup 

pendaftaran pada tanggal 31 Desember. Catat tanggalnya dan jangan lupa kirimkan CV terbaru kamu ke 

website Kemnaker ini. Persiapkan dengan matang diri kamu agar lolos menjadi jurnalis di PT Sb 

Intermedia Pers. Bagikan info loker ini ke kerabat, saudara, dan keluarga agar tidak melewatkan 

kesempatan berharga ini. Dapatkan update terbaru terkait loker, mulai dari Loker BUMN hingga program 

magang hanya di bershalawat. com setiap harinya!*** 
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Title Info Loker PT Sahid Husada Internasional Buka Loker Lulusan D3, 

Simak Posisi dan Kualifikasinya! 

Author Shafira 

Hanifa 

Media Bershalawat.com Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319407/info-loker-pt-sahid-husada-

internasional-buka-loker-lulusan-d3-simak-posisi-dan-kualifikasinya 

Summary PT Sahid Husada Internasional memberikan kesempatan kepada lulusan D3 untuk mengisi 

info loker yang tersedia. Dilansir dari Instagram @Kemnaker, PT Sahid Husada Internasional 

membuka posisi yang kosong. Diunggah pada 21 Desember 2022, PT Sahid Husada 

Internasional membuka posisi Marketing Klinik MCU yang ditempatkan di Tanah Abang, 

Jakarta Pusat. Berikut info loker terupdate PT Sahid Husada Internasional posisi Marketing 

Klinik MCU dengan kualifikasi, deskripsi pekerjaan, dan link pendaftaran. 

 

 Info loker Jakarta dan sekitarnya terkini dan terupdate lengkap dengan kualifikasi dan deskripsi 

pekerjaan. PT Sahid Husada Internasional memberikan kesempatan kepada lulusan D3 untuk mengisi info 

loker yang tersedia. Apabila kamu berminat untuk mengisi formasi yang kosong dalam info loker ini, 

segera daftarkan diri kamu melalui link dibawah ini. Dilansir dari Instagram @Kemnaker, PT Sahid Husada 

Internasional membuka posisi yang kosong.Diunggah pada 21 Desember 2022, PT Sahid Husada 

Internasional membuka posisi Marketing Klinik MCU yang ditempatkan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. 

Pastikan CV yang kamu buat sesuai dengan kualifikasi yang tertera agar lolos dipanggil ke tahap 

selanjutnya. Jika kamu memiliki latar belakang yang sesuai dengan kualifikasi, segera dagtarkan diri kamu. 

Berikut info loker terupdate PT Sahid Husada Internasional posisi Marketing Klinik MCU dengan 

kualifikasi, deskripsi pekerjaan, dan link pendaftaran. Marketing Klinik MCU 1. Laki-laki/Perempuan, usia 

maks 40 tahun 2. Pendidikan min D3 3. Memiliki pengalaman min 2 tahun sebagai Marketing di Klinik 

atau RS 4. Mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan 5. Mampu berkomunikasi dengan baik 6. 

Mampu bekerja secara individual ataupun tim 7. Terbiasa bekerja dengan target & dibawah tekanan 1. 

Merencanakan & membuat strategi jumlah pasien & sales perusahaan 2. Menjalin kerjasama dengan 

Agency Asuransi atau klinik rekanan yang sesuai dengan kriteria klinik Sahid 3. Menjalin kerjasama MCU 

perusahaan baik calon karyawan maupun annual 4. Memfollow Up penawaran kerjasama baik pelayanan 

kesehatan maupun penunjang medis dengan baik & tepat sasaran Lokasi: Tanah Abang, Jakarta Pusat 

Pendaftaran loker yang tertera akan ditutup dipenghujung akhir tahun yakni tanggal 30 Desember. Catat 

tanggalnya! Informasi lengkap dan link pendaftaran dapat kamu akses dalam website Kemnaker ini. 

Persiapkan dengan matang diri kamu agar lolos mengisi posisi di PT Sahid Husada Internasional. Bagikan 

info loker ini ke kerabat, saudara, dan keluarga agar tidak melewatkan kesempatan berharga ini. 

Dapatkan update terbaru terkait loker, mulai dari Loker BUMN hingga program magang hanya di 

bershalawat. com setiap harinya!*** 
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Title Loker Pasuruan Terupdate: PT Meiji Indonesia (Factory) Buka 

Loker untuk Lulusan S1, Simak Posisinya! 

Author Shafira 

Hanifa 

Media Bershalawat.com Reporter  

Date 27 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966319509/loker-pasuruan-terupdate-pt-

meiji-indonesia-factory-buka-loker-untuk-lulusan-s1-simak-posisinya 

Summary PT Meiji Indonesia memberikan kesempatan kepada lulusan S1 untuk mengisi loker 

Pasuruan yang tersedia. Dilansir dari Instagram @Kemnaker, PT Meiji Indonesia membuka 

posisi yang kosong untuk lulusan S1. Diunggah pada 22 Desember 2022, PT Meiji Indonesia 

membuka posisi QA/ QC Staff yang ditempatkan di Bangil, Kab. Pasuruan. Berikut info loker 

Pasuruan terupdate PT Meiji Indonesia posisi QA/ QC Staff dengan kualifikasi, deskripsi 

pekerjaan, dan link pendaftaran. 

 

 Info loker Pasuruan dan sekitarnya paling baru dan update lengkap dengan kualifikasi dan deskripsi 

pekerjaan. PT Meiji Indonesia memberikan kesempatan kepada lulusan S1 untuk mengisi loker Pasuruan 

yang tersedia. Apabila kamu berminat untuk mengisi formasi yang kosong dalam info loker Pasuruan ini, 

segera daftarkan diri kamu melalui link dibawah ini. Dilansir dari Instagram @Kemnaker, PT Meiji 

Indonesia membuka posisi yang kosong untuk lulusan S1.Diunggah pada 22 Desember 2022, PT Meiji 

Indonesia membuka posisi QA/ QC Staff yang ditempatkan di Bangil, Kab. Pasuruan. Pastikan CV yang 

kamu buat sesuai dengan kualifikasi yang tertera agar lolos dipanggil ke tahap selanjutnya. Jika kamu 

memiliki latar belakang yang sesuai dengan kualifikasi, segera daftarkan diri kamu. Berikut info loker 

Pasuruan terupdate PT Meiji Indonesia posisi QA/ QC Staff dengan kualifikasi, deskripsi pekerjaan, dan 

link pendaftaran. 1. Laki-laki/Perempuan, usia maks 30 tahun 2. Pendidikan min S1 Farmasi 3. Memiliki 

pengalaman min 2 tahun di bidang terkait 4. Memiliki lisensi apoteker (Sertifikat kompetensi (SKA) dan 

Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)) 5. Memiliki pengetahuan yang baik tentang CPOB, cGMP 6. 

Lancar berbahasa Inggris (lisan & tulisan) 7. Komunikatif, ramah, & mampu bekerja di bawah tekanan 8. 

Mampu mengoperasikan komputer 1. Memantau, menganalisis, meneliti, dan menguji perkembangan 

seluruh produk yang diproduksi 2. Melakukan monitoring proses pembuatan produk 3. Memastikan 

barang yang diproduksi memiliki kualitas yang memenuhi standar perusahaan 4. Melakukan verifikasi 

kualitas produk Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur Jangan lewatkan kesempatan berharga ini, karena 

pendaftaran loker ini akan ditutup pada 31 Desember 2022. Info selengkapnya dan link pendaftaran 

dapat kamu akses melalui laman Kemnaker ini. Pastikan kamu orang yang tepat dalam mengisi formasi. 

Sesuaikan dan persiapkan diri kamu dengan matang. Bagikan info loker ini ke kerabat, saudara, dan 

keluarga agar tidak melewatkan kesempatan berharga ini. Dapatkan update terbaru terkait loker, mulai 

dari Loker BUMN hingga program magang hanya di bershalawat. com setiap harinya!*** 
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Title Direktur BPJamsostek Sampaikan Apresiasi atas Dukungan dan 

Kepedulian Pemerintah Daerah di Jawa Timur 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 28 December 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nusantara/698036/direktur-bpjamsostek-sampaikan-

apresiasi-atas-dukungan-dan-kepedulian-pemerintah-daerah-di-jatim 

Summary Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek Jawa Timur Deny Yusyulian, menyampaikan terima 

kasihnya atas dukungan dan kepedulian Pemprov Jawa Timur, Kabupaten/Kota, serta pelaku 

usaha. Peningkatan universal coverage perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 

para pekerja khususnya di Provinsi Jawa Timur merupakan fokus dan tanggungjawab semua 

pemangku kebijakan. Kami sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

mendukung inpres tersebut dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur. Kantor Wilayah Jawa Timur periode 

November 2021 sampai dengan November 2022 telah membayarkan klaim sebanyak 511. 

115 kasus, dengan total klaim sebesar Rp5,74 triliun, pencairan klaim masih didominasi klaim 

Jaminan Hari Tua (JHT) dengan jumlah yang dicairkan sebanyak 303. 550 kasus dan dana 

yang dicairkan total sebesar Rp4,84 triliun. 

 

Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek Jawa Timur Deny Yusyulian, menyampaikan terima kasihnya atas 

dukungan dan kepedulian Pemprov Jawa Timur, Kabupaten/Kota, serta pelaku usaha.Oleh karenanya 

Penghargaan Paritrana Award 2022 diberikan bagi pemda dan badan usaha sebagai bentuk 

apresiasi."Penghargaan paritrana dimulai tahun 2017 dan tahun ini telah memasuki tahun ke 6. 

Penyelenggaraan Paritrana Award bertujuan untuk mewujudkan kehadiran Negara bagi pekerja 

Indonesia sehingga meningkatkan kesejahteraan pekerja & mencegah Kemiskinan baru," ujar 

Deny.Paritrana Award merupakan program pemerintah yang diinisiasi oleh Kemenko PMK, Kemendagri, 

Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah 

dan para pelaku usaha yang memiliki komitmen serta dukungan terhadap implementasi pelaksanaan 

program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan tahun 2022 ini Paritrana Award telah memasuki tahun ke 

6 (enam).Peningkatan universal coverage perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja 

khususnya di Provinsi Jawa Timur merupakan fokus dan tanggungjawab semua pemangku 

kebijakan.Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan merupakan bentuk komitmen hadirnya negara untuk perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan,Kami sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung inpres 

tersebut dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan 

Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa 

Timur. 
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Title Catatan Akhir Tahun Forwaker : Kritis Menangkap Isu Dalam 

Spirit Membangun Sinergi dan Kolaborasi 

Author Arman Naker 

Media Klik7tv Reporter  

Date 28 December 2022 Tone Positive 

Link http://klik7tv.co.id/catatan-akhir-tahun-forwaker-kritis-menangkap-isu-dalam-spirit-

membangun-sinergi-dan-kolaborasi 

Summary Menjelang tutup tahun 2022, Forum Wartawan Ketenagakerjaan (Forwaker) menggelar 

kegiatan Catatan Akhir Tahun Forwaker selama tiga hari, 25- 27 Desember 2022 dengan 

tema, "Kritis Menangkap Isu Dalam Spirit Membangun Sinergi dan Kolaborasi." "Kami 

apresiasi kegiatan yang digelar, sebagai wujud membangun sinergi dan kolaborasi antara 

Kementerian Ketenagakerjaan dengan wartawan yang tergabung dalam Forwaker," kata 

Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap dalam sambutan sekaligus membuka 

secara resmi diskusi Forwaker, di Bogor, Jawa Barat, Senin (26/12/2022). "Melalui diskusi 

yang digelar Forwaker tersebut, kami terbuka menerima kiritkan, saran, masukan konstruktif 

dan positif agar ke depannya bisa lebih baik dalam melaksanakan program-program 

ketengakerjaan," ungkap Chairul. Ketua Forwaker, Hamdan menyatakan, tiga tema diskusi 

yang dipilih tidak sekedar isu seksi tetapi para wartawan menunjukkan tetap kritis terhadap 

isu-isu ketenagakerjaan, sekaligus refleksi dari berbagai program yang telah dilaksanakan 

Kemnaker selama tahun 2022. 

 

 

 

 Menjelang tutup tahun 2022, Forum Wartawan Ketenagakerjaan (Forwaker) menggelar kegiatan 

Catatan Akhir Tahun Forwaker selama tiga hari, 25 - 27 Desember 2022 dengan tema, "Kritis Menangkap 

Isu Dalam Spirit Membangun Sinergi dan Kolaborasi." Kegiatan berupa diskusi dengan tiga fokus bahasan, 

yaitu Penepatan Upah Buruh Pasca Pandemi Covid-19; Persiapan Hadapi Resesi Ekonomi 2023 Antisipasi 

PHK Massal; serta Mengulik Problemantika Pekerja Migran Indonesia (PMI). "Kami apresiasi kegiatan 

yang digelar, sebagai wujud membangun sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan 

dengan wartawan yang tergabung dalam Forwaker," kata Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly 

Harahap dalam sambutan sekaligus membuka secara resmi diskusi Forwaker, di Bogor, Jawa Barat, Senin 

(26/12/2022). Kemnaker menurutnya, dalam melaksanakan tugas tentu saja memerlukan masukan yang 

konstruktif dan positif terutama dalam mempublikasikan kinerja, prestasi dan berbagai capaian yang 
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telah diraih sepanjang tahun 2022. "Melalui diskusi yang digelar Forwaker tersebut, kami terbuka 

menerima kiritkan, saran, masukan konstruktif dan positif agar ke depannya bisa lebih baik dalam 

melaksanakan program-program ketengakerjaan," ungkap Chairul. Ketua Forwaker, Hamdan 

menyatakan, tiga tema diskusi yang dipilih tidak sekedar isu seksi tetapi para wartawan menunjukkan 

tetap kritis terhadap isu-isu ketenagakerjaan, sekaligus refleksi dari berbagai program yang telah 

dilaksanakan Kemnaker selama tahun 2022. "Kami dari Forwaker akan terus memosisikan diri sebagai 

mitra strategis Kemnaker, namun tetap kritis dalam mengawal berbagai program ketenakerjaan agar 

pada akhirnya program-program bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat," ujar 

Hamdan. Seluruh pengurus dan anggota Forwaker mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada seluruh pimpinan hingga jajaran Humas Kemnaker yang telah mendukung suksesnya 

kegiatan diskusi tersebut. "Atas nama pengurus dan anggota Fowaker, kami mengucapkan terima kasih 

kepada Karo Humas dan segenap jajaran yang telah mendukung suksesnya acara diskusi tersebut. 

Semoga Forwaker dan Humas Kemnaker terus mempererat sinergitas dan kolaboasi di tahun 2023 nanti," 

pungkasnya. 
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Title Catatan Akhir Tahun Forwaker, Kritis Menangkap Isu dalam Spirit 

Bangun Sinergi dan Kolaborasi 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 28 December 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/698059/catatan-akhir-tahun-

forwaker-kritis-menangkap-isu-dalam-spirit-bangun-sinergi-dan-kolaborasi 

Summary Menjelang tutup tahun atau akhir 2022, Forum Wartawan Ketenagakerjaan (Forwaker) 

menggelar kegiatan Catatan Akhir Tahun Forwaker selama tiga hari, 25- 27 Desember 2022 

dengan tema, "Kritis Menangkap Isu Dalam Spirit Membangun Sinergi dan Kolaborasi." 

"Kami apresiasi kegiatan yang digelar, sebagai wujud membangun sinergi dan kolaborasi 

antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan wartawan yang tergabung dalam 

Forwaker," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap dalam sambutan 

sekaligus membuka secara resmi diskusi Forwaker di Bogor. "Melalui diskusi yang digelar 

Forwaker tersebut, kami terbuka menerima kritikan, saran, masukan konstruktif dan positif 

agar ke depannya bisa lebih baik dalam melaksanakan program-program ketengakerjaan," 

ungkap Karo Humas. Ketua Forwaker, Hamdan, menyatakan bahwa tiga tema diskusi yang 

dipilih tidak sekedar isu seksi tetapi para wartawan menunjukkan tetap kritis terhadap isu-

isu ketenagakerjaan, sekaligus refleksi dari berbagai program yang telah dilaksanakan 

Kemnaker selama 2022. 

 

 

 

Menjelang tutup tahun atau akhir 2022, Forum Wartawan Ketenagakerjaan (Forwaker) menggelar 

kegiatan Catatan Akhir Tahun Forwaker selama tiga hari, 25 - 27 Desember 2022 dengan tema, "Kritis 

Menangkap Isu Dalam Spirit Membangun Sinergi dan Kolaborasi."Kegiatan berupa diskusi dengan tiga 

fokus bahasan, yaitu Penepatan Upah Buruh Pasca Pandemi COVID-19; Persiapan Hadapi Resesi Ekonomi 

2023 Antisipasi PHK Massal; serta Mengulik Problemantika Pekerja Migran Indonesia (PMI)."Kami 

apresiasi kegiatan yang digelar, sebagai wujud membangun sinergi dan kolaborasi antara Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan wartawan yang tergabung dalam Forwaker," ujar Kepala Biro 

Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap dalam sambutan sekaligus membuka secara resmi diskusi 

Forwaker di Bogor.Dalam keteranganya, Selasa (27/12/2022), Chairul mengatakan dalam melaksanakan 

tugas tentu saja memerlukan masukan yang konstruktif dan positif terutama dalam mempublikasikan 
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kinerja, prestasi dan berbagai capaian yang telah diraih sepanjang 2022."Melalui diskusi yang digelar 

Forwaker tersebut, kami terbuka menerima kritikan, saran, masukan konstruktif dan positif agar ke 

depannya bisa lebih baik dalam melaksanakan program-program ketengakerjaan," ungkap Karo 

Humas.Ketua Forwaker, Hamdan, menyatakan bahwa tiga tema diskusi yang dipilih tidak sekedar isu 

seksi tetapi para wartawan menunjukkan tetap kritis terhadap isu-isu ketenagakerjaan, sekaligus refleksi 

dari berbagai program yang telah dilaksanakan Kemnaker selama 2022."Kami dari Forwaker akan terus 

memosisikan diri sebagai mitra strategis Kemnaker, namun tetap kritis dalam mengawal berbagai 

program ketenagakerjaan agar pada akhirnya program-program bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh 

lapisan masyarakat," katanya lagi.Seluruh pengurus dan anggota Forwaker mengucapkan terima kasih 

dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada seluruh pimpinan hingga jajaran Humas Kemnaker yang 

telah mendukung suksesnya kegiatan diskusi tersebut."Atas nama pengurus dan anggota Fowaker, kami 

mengucapkan terima kasih kepada Karo Humas dan segenap jajaran yang telah mendukung suksesnya 

acara diskusi tersebut. Semoga Forwaker dan Humas Kemnaker terus mempererat sinergitas dan 

kolaboasi di 2023 nanti," pungkasnya.Foto: Istimewa/Dok Forwaker/Humas Kemnaker 
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Title Sederet Kebijakan Pemerintah Paling Bikin Geger Selama 2022 Author _noname 

Media Murianewscom Reporter  

Date 28 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.murianews.com/2022/12/28/343984/sederet-kebijakan-pemerintah-paling-

bikin-geger-selama-2022 

Summary Selama kurun waktu 2022, pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan yang bikin 

geger masyarakat. Selama kurun waktu 2022 ini, pemerintah telah dua kali menaikkan harga 

bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi. 5. Kebijakan JHT yang Bikin 

Pekerja Ketar-ketir. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022. 

 

 

 

Selama kurun waktu 2022, pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan yang bikin geger 

masyarakat. Bahkan kebijakan tersebut secara langsung membuat masyarakat geram.Misalnya saja 

kebijakan terkait suntik mati TV analog yang hingga saat ini prosesnya masih terus berlangsung. 

Kemudian kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disambut dengan berbagai aksi 

demonstrasi.Tidak hanya itu, kebijakan lain juga masih banyak dilakukan oleh pemerintah yang secara 

langsung berdampak pada masyarakat.Dalam kesempatan kali ini, Murianews.com, merangkum 

beberapa kebijakan pemerintah yang menggegerkan masyarakat selama 2022.1. Kebijakan Suntik Mati 

TV AnalogKementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengeluarkan kebijakan untuk melakukan 

suntik mati TV analog. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja.Dalam beleid tersebut, pemerintah wajib mulai mengalihkan siaran televisi di wilayah NKRI dari 

sistem analog ke sistem digital pada 2 November 2022. Program ini disebut sebagai Analog Switch Off 

(ASO).Baca: Berlanjut, Suntik Mati TV Analog di Bandung, Semarang, Yogyakarta Hingga SurabayaDengan 

beralih ke siaran digital, pemerintah menjanjikan pengalaman menikmati konten siaran televisi yang 

lebih baik bagi penonton. Pemerintah menyatakan televisi digital membuat masyarakat bisa 

mendapatkan kualitas gambar yang lebih jernih dan canggih."Kualitas gambaran kalau TV analog ada 

'semutnya', kalau cuaca bagus atau gangguan apa kepyur-kepyur. Kalau TV digital cling, betul-betul 

gambarnya bersih suaranya jernih dan canggih," kata Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika 

Rosarita Niken Widiastuti.Dalam pelaksanaannya, suntik mati TV analog ini tidak dilakukan secara 

bersamaan, melainkan secara bertahap sambil sambil menunggu kesiapan masing-masing daerah.Baca: 



 

183 

 

Suntik Mati TV Analog Mulai Hari Ini, Penjual STB di Kudus Kebanjiran PembeliSelain itu, untuk 

masyarakat miskin, pemerintah juga menjanjikan agar mereka mendapatkan set top box atau alat untuk 

mengkonversi TV digital ke TV analog.2. Harga BBM Dua Kali DinaikkanSelama kurun waktu 2022 ini, 

pemerintah telah dua kali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun 

nonsubsidi.Kenaikan pertama terjadi pada April 2022 lalu. Saat itu, harga BBM jenis pertamax yang 

harganya semula Rp 9.000 per liter, dinaikkan menjadi Rp 12.500 per liter. Pada bulan kenaikan Pertamax 

tersebut, sudah ada rencana pemerintah juga menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite.Baca: 

Pengumuman! Harga BBM Naik LagiNamun karena protes dari masyarakat cukup besar, akhirnya 

kebijakan tersebut ditunda, dan baru terlaksana pada September 2022. Harga Pertalite kini dibanderol 

menjadi Rp 10.000 per liter dari sebelumnya Rp 7.650 per liter. Sementara Solar subsidi dari Rp 5.150 per 

liter menjadi Rp 6.800 per liter.Kemudian untuk Pertamax, dari yang semulanya sudah naik sebesar Rp 

12.500 per liter, kini dibanderol lebih tinggi menjadi Rp 14.500 per liter.Presiden Joko Widodo beralasan, 

kenaikan ini tak lepas dari kenaikan harga minyak dunia dan membengkaknya anggaran subsidi dan 

kompensasi BBM.Jokowi mengungkapkan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah 

meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun. Angka ini diprediksi masih akan terus 

mengalami kenaikan. Selain itu, 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat 

mampu yang memiliki mobil pribadi."Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi 

yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga 

beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.Baca: 

Buruh Pertamina di Tasikmalaya Mogok Kerja, Imbas BBM Naik Tapi Gaji Tidak NaikDengan naiknya harga 

BBM ini, kata Jokowi, sebagian anggaran subsidi akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat 

sasaran."Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat 

sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," imbuhnya.3. Kebijakan 

Pembagian Kompor Listrik yang Belum TerrealisasiPemerintah melalui PT PLN (Persero) juga mempunyai 

kebijakan untuk membagikan kompor listrik kepada masyarakat. Ii adalah upaya untuk konversi kompor 

gas Elpiji 3 kg milik masyarakat ke kompor listrik.Program ini ditengarai bisa menghemat subsidi LPG yang 

dikeluarkan APBN dan menekan impor gas pada neraca perdagangan. PLN memperkirakan negara akan 

hemat impor Elpiji Rp10,21 triliun per tahun apabila 15,3 juta orang menggunakan kompor listrik pada 

2028.Baca: Pemerintah Bagi-Bagi Sepaket Kompor Listrik Gratis Kepada MasyarakatTahun ini, 

pemerintah menargetkan pembagian paket kompor listrik kepada 300 ribu rumah tangga yang terdaftar 

di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini juga sempat diujicobakan sejak Juli lalu di dua 

kota, Solo dan Denpasar, dengan perseroan membagikan 1.000 paket kompor listrik di masing-masing 

kota.Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan paket tersebut terdiri atas: satu 

kompor listrik, satu alat masak, serta satu Miniature Circuit Breaker (MCB) atau penambah daya khusus 

untuk kompor listrik. Harga satu paket kompor listrik ini sekitar Rp1,8 juta dengan sasaran 300 ribu rumah 

tangga, maka anggaran yang dibutuhkan tahun ini sekitar Rp540 miliar.Namun, pada Selasa (27/9/2022), 

PT PLN membatalkan program pengalihan kompor Elpiji 3 kg ke kompor listrik. Direktur Utama PLN 

Darmawan Prasodjo mengatakan langkah ini dilakukan menjaga kenyamanan masyarakat dalam 

pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.Baca: DPRD Kudus Minta Konversi Elpiji ke Kompor Listrik 

Dikaji Lebih Matang"PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk 

memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal," ujar 

Darmawan.4. Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN)Pada tahun 2022 ini, 

pemerintah juga mempunyai kebijakan yang menggemparkan publik, yakni pemindahan ibu kota Jakarta 

ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemindahan ini mulai dilakukan setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) 

IKN disahkan oleh DPR dan pemerintah pada 18 Januari 2022 lalu.Presiden Jokowi mengatakan, IKN 

merupakan wujud perubahan peradaban Indonesia dengan menghadirkan konsep pembangunan 
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Indonesiasentris. Dengan IKN ini, pembangunan dan angka perekonomian daerah yang tinggi nantinya 

tidak lagi hanya terpusat di Pulau Jawa.Baca: Finlandia dan Spanyol Siap Investasi Bangun IKN"Indonesia 

perlu keadilan ekonomi, sekali lagi ada 17 ribu pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan 

pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan yaitu dengan membangun 

Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi.Jokowi mengatakan, IKN dibangun dengan konsep kota pintar masa 

depan berbasis alam dengan 70 persen area di IKN merupakan area hijau. Lahan yang digunakan dalam 

pembangunan IKN saat ini merupakan hutan produksi monokultur dengan satu jenis pohon yaitu pohon 

eukaliptus yang ditebang setiap enam sampai tujuh tahun sekali."Itu hutan produksi yang setiap enam 

tahun, tujuh tahun ditebang. Ini yang kita ingin kembalikan. Justru nantinya (kita) ingin jadi hutan 

heterogen dengan pohon asli dan endemik dari Kalimantan, sehingga kita harapkan nanti menjadi hutan 

hujan tropis lagi, tropical rain forest lagi di Kalimantan," lanjutnya.Langkah pertama untuk mewujudkan 

hal tersebut yaitu pemerintah menyiapkan pusat persemaian yang telah dibangun pada bulan Juni lalu. 

Presiden berharap persemaian dengan luas lahan 15 hektare tersebut akan mampu menghijaukan 

kembali Kalimantan dengan penanaman berbagai jenis bibit tanaman.Presiden juga menjelaskan bahwa 

sumber energi di IKN nantinya berasal dari energi terbarukan atau renewable energy. Termasuk dalam 

hal transportasi, Kepala Negara menyebut pemerintah akan mengembangkan teknologi kendaraan 

otonom berbasis listrik atau autonomous vehicle (AV).Baca: Menteri PUPR Ungkap 200-an Investor Asing 

Siap Tanam Investasi di IKN"Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki, yang kita hargai di sana 

adalah orang yang senang naik sepeda. Ten minutes city, jarak tempuh kemana-mana itu adalah ada 

dalam 10 menit," kata Presiden.Kemudian budaya kerja yang akan dibangun di IKN nantinya adalah 

budaya kerja produktif. Budaya tersebut, dapat diwujudkan dengan didukung tata kelola dan manajemen 

yang baik, serta implementasi teknologi yang mumpuni."Smart living, smart city, layanan masyarakat 

lewat aplikasi, akta lahir, akta nikah lewat handphone, paperless. Ini yang ingin kita bangun," 

tandasnya.5. Kebijakan JHT yang Bikin Pekerja Ketar-ketirKementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengeluarkan kebijakan terkait Jaminan Hari Tua (JHT) dalam BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan itu 

tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022.Dalam 

Permenaker ini, semula pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak bisa secara langsung 

mengambil JHT ke BPJS ketenagakerjaan, melainkan harus menunggu hingga usia 56 tahun. Namun, 

kebijakan itu mendapatkan penolakan dari berbagai elemen, utamanya kelompok buruh.Baca: Revisis 

Permenaker Tentang JHT Tahap FinalisasiBahkan Presiden Jokowi kemudian meminta agar Permenaker 

itu direvisi, sehingga lebih memudahkan para pekerja setelah kena PHK oleh perusahaan. Sehingga, 

aturan mengenai HJT yang bisa diklaim setelah usia 56 itu dihapuskan.Dalam revisi Permenaker Nomor 2 

Tahun 2022, persyaratan-persyaratan klaim JHT akan dikurangi untuk memberikan kemudahan pada 

peserta BPJS Ketenagakerjaan."Persyaratannya dipermudah, yang dulunya tiga jadi dua. Bukti itu cukup 

dengan, kalau tidak ada KTP maka bukti yang lainnya. Kemudian bisa dilakukan secara online," ujar 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.Ida menjelaskan bahwa revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 

merupakan penyempurnaan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Selain kemudahan administratif, aturan 

pencairan manfaat JHT dalam revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 juga akan dikembalikan 

sebagaimana ketentuan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.Baca: Menaker Ida Fauziyah Kembalikan 

Aturan Pencairan JHT pada Permenaker 19 Tahun 2015Dengan demikian pencairan manfaat JHT tidak 

perlu menunggu saat usia peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 56 tahun sebagaimana yang diatur 

dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 saat ini.6. Pasal Kontroversial KUHP Baru yang Masih 

GentayanganDPR bersama dengan pemerintah telah mengesahkan Rancangan Kitab undang-Undang 

Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 6 Desember 2022. Dalam 

pengesahaan itu, hanya ada 18 anggota DPR yang hadir secara fisik.KUHP baru itu masih menimbulkan 

kontroversi di masyarakat. Pasalnya, ada banyak pasal yang kontoversial dan belum direvisi oleh 
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pembuat regulasi, namun sudah buru-buru disahkan.Baca: Hotman Paris Kritik Hukuman Mati KUHP 

TerbaruSejumlah pasal yang kontroversial dan mendapatkan penolakan publik itu seperti pasal 

penghinaan terhadap Presiden. Ketentuan pidana tersebut dituangkan dalam pasal 218. Pelaku diancam 

hukuman tiga tahun penjara. Pasal ini merupakan delik aduan.Kemudian pasal Makar. Pasal 192 

menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh 

wilayah NKRI jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari NKRI dipidana dengan 

pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal 20 tahun.Selanjutnya tentang 

penghinaan Lembaga Negara yang tercantum dalam Pasal 349. Pasal tersebut merupakan delik 

aduan.Pada ayat 1 disebutkan, setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina 

kekuasaan umum atau lembaga negara, dapat dipidana hingga 1,5 tahun penjara. Ancaman pidananya 

bisa diperberat jika penghinaan menyebabkan kerusuhan.Baca: Pengesahan RKUHP Hanya 18 Anggota 

DPR yang Hadir Secara FisikPasal 350, pidana bisa diperberat hingga dua tahun jika penghinaan dilakukan 

lewat media sosial. Sementara, yang dimaksud kekuasaan umum atau lembaga negara dalam RKUHP 

yaitu DPR, DPRD, Kejaksaan, hingga Polri. Sejumlah lembaga itu harus dihormati.Terdapat juga pasal 

ancaman Pidana atau denda bagi penyelenggara demonstrasi tanpa pemberitahuan. Hal itu tertuang 

dalam Pasal 256.Kemudian ada juga terkait berita bohong yang justru bisa menyergap posi pers. sebab 

dalam pasal tersebut, kebebasan pers untuk memberikan informasi, seakan-akan dikebiri. Selain pasal 

itu, KUHP yang baru tersebut juga mengatur hukuman koruptor yang justru lebih rendah dari KUHP 

lama.Editor: Cholis Anwar 
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Title Forwarker Gelar Kegiatan Catatan Akhir Tahun di Bogor Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 28 December 2022 Tone Neutral 

Link http://progresnews.info/2022/12/28/9497 

Summary "Kami apresiasi kegiatan yang digelar, sebagai wujud membangun sinergi dan kolaborasi 

antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan wartawan yang tergabung dalam Forwarker, " 

ujar Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap dalam sambutan sekaligus 

membuka secara resmi diskusi Forwaker di Bogor, Senin (26/12/2022). Menjelang tutup 

tahun 2022, Forum Wartawan Ketenagakerjaan (Forwarker) menggelar kegiatan Catatan 

Akhir Tahun Forwaker selama tiga hari, 25- 27 Desember 2022 dengan tema, "Kritis 

Menangkap Isu Dalam Spirit Membangun Sinergi dan Kolaborasi." "Melalui diskusi yang 

digelar Forwarker tersebut, kami terbuka menerima kiritkan, saran, masukan konstruktif dan 

positif agar ke depannya bisa lebih baik dalam melaksanakan program-program 

ketengakerjaan," ungkap Karo Humas. Ketua Forwarker, Hamdan, menyatakan bahwa tiga 

tema diskusi yang dipilih tidak sekedar isu seksi tetapi para wartawan menunjukkan tetap 

kritis terhadap isu-isu ketenagakerjaan, sekaligus refleksi dari berbagai program yang telah 

dilaksanakan Kemnaker selama tahun 2022. 

 

 

 

Menjelang tutup tahun 2022, Forum Wartawan Ketenagakerjaan (Forwarker) menggelar kegiatan 

Catatan Akhir Tahun Forwaker selama tiga hari, 25 - 27 Desember 2022 dengan tema, "Kritis Menangkap 

Isu Dalam Spirit Membangun Sinergi dan Kolaborasi."Kegiatan berupa diskusi dengan tiga fokus bahasan, 

yaitu Penepatan Upah Buruh Pasca Pandemi Covid-19; Persiapan Hadapi Resesi Ekonomi 2023 Antisipasi 

PHK Massal; serta Mengulik Problemantika Pekerja Migran Indonesia (PMI)."Kami apresiasi kegiatan yang 

digelar, sebagai wujud membangun sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan 

wartawan yang tergabung dalam Forwarker, " ujar Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap 

dalam sambutan sekaligus membuka secara resmi diskusi Forwaker di Bogor, Senin 

(26/12/2022).Kemnaker, kata Chairul, dalam melaksanakan tugas tentu saja memerlukan masukan yang 

konstruktif dan positif terutama dalam mempublikasikan kinerja, prestasi dan berbagai capaian yang 

telah diraih sepanjang tahun 2022."Melalui diskusi yang digelar Forwarker tersebut, kami terbuka 

menerima kiritkan, saran, masukan konstruktif dan positif agar ke depannya bisa lebih baik dalam 
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melaksanakan program-program ketengakerjaan," ungkap Karo Humas.Ketua Forwarker, Hamdan, 

menyatakan bahwa tiga tema diskusi yang dipilih tidak sekedar isu seksi tetapi para wartawan 

menunjukkan tetap kritis terhadap isu-isu ketenagakerjaan, sekaligus refleksi dari berbagai program yang 

telah dilaksanakan Kemnaker selama tahun 2022."Kami dari Forwarker akan terus memosisikan diri 

sebagai mitra strategis Kemnaker, namun tetap kritis dalam mengawal berbagai program ketenakerjaan 

agar pada akhirnya program-program bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, " 

katanya.Seluruh pengurus dan anggota Forwarker mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada seluruh pimpinan hingga jajaran Humas Kemnaker yang telah mendukung suksesnya 

kegiatan diskusi tersebut."Atas nama pengurus dan anggota Fowaker, kami mengucapkan terima kasih 

kepada Karo Humas dan segenap jajaran yang telah mendukung suksesnya acara diskusi tersebut. 

Semoga Forwarker dan Humas Kemnaker terus mempererat sinergitas dan kolaboasi di tahun 2023 nanti, 

" pungkasnya. 
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Title Kabar Gembira , Kementerian Ketenagakerjaan RI Membuka 

Lowongan Kerja Formasi PPPK Teknis Tahun Anggaran 2022 

Author Jambi One 

Media Kabar Rakyat.website Reporter  

Date 28 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kabarrakyat.id/kabar-news/pr-026321897/kabar-gembira-kementerian-

ketenagakerjaan-ri-membuka-lowongan-kerja-formasi-pppk-teknis-tahun-anggaran-2022 

Summary Kabar gembira dipenghujung tahun bagi pencari kerja, Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) RI membuka longan kerja melalui skema pengadaan Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (PPPK) teknis tahun anggaran 2022. " Dengan ini disampaikan bahwa 

Kementerian Ketenagakerjaan membuka kesempatan bagi Putra/Putri Terbaik Bangsa yang 

berintegritas dan memenuhi Syarat, serta berminat menjadi Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis, " jelasnya dalam pengumuman tertulisnya. Pencari 

kerja yang lolos seleksi nantinya akan ditempatkan di Kantor pusat dan 25 kantor Unit 

Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kementerian Ketenagakerjaan. Kabar lowongan kerja PPPK 

Teknis Kemennaker tercantum dalam surat pengumuman Nomor: 1/21/KP.01/XII/2022 

tentang seleksi penerimaan calon PPPK teknis tahun anggaran 2022. 

 

 Kabar gembira dipenghujung tahun bagi pencari kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI 

membuka longan kerja melalui skema pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

teknis tahun anggaran 2022. Kabar lowongan kerja PPPK Teknis Kemennaker tercantum dalam surat 

pengumuman Nomor: 1/21/KP.01/XII/2022 tentang seleksi penerimaan calon PPPK teknis tahun 

anggaran 2022. Pendaftaran seleksi calon PPPK Teknis Kemnaker telah dibuka pada 21 Desember 2022 

lalu dan ditutup pada tanggal 6 januari 2023. " Dengan ini disampaikan bahwa Kementerian 

Ketenagakerjaan membuka kesempatan bagi Putra/Putri Terbaik Bangsa yang berintegritas dan 

memenuhi Syarat, serta berminat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga 

Teknis, " jelasnya dalam pengumuman tertulisnyaSelanjutnya untuk formasi jabatan yang dibutuhkan 

adalah 2 pustakawan, 2 widyaiswara, 3 analis kebijakan, 3 penerjemah, 6 pranata hubungan masyarakat, 

6 statistisi, 10 perencana, 11 pranata SDM aparatur. Selain itu membutuuhkan 15 pengembang teknologi 

pembelajaran, 18 pengelola pengadaan barang jasa, 20 pengantar kerja, 31 penguji K3, 36 analis SDM 

aparatur, 59 arsiparis, 64 pranata komputer, dan 71 instruktur. Pencari kerja yang lolos seleksi nantinya 

akan ditempatkan di Kantor pusat dan 25 kantor Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kementerian 

Ketenagakerjaan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut dapat di cek secara berkala pada laman atau 

Semoga bermanfaat. 
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Title Opini: Catatan Akhir Tahun. Strategi Alumni Menghadapi 

Dunia Kerja di Era Digitalisasi 

Author Asep Syaifullah 

Media Tribun News Palembang Reporter  

Date 28 December 2022 Tone Neutral 

Link http://palembang.tribunnews.com/2022/12/28/opini-catatan-akhir-tahun-strategi-alumni-

menghadapi-dunia-kerja-di-era-digitalisasi 

Summary Era digital diperkirakan menyuplai 40 persen pertumbuhan lowongan pekerjaan dalam dua 

tahun ke depan yang membutuhkan rekrutmen tenaga terampil yang sangat besar. Era 

Disrupsi juga ada beberapa keahlian yang dibutuhkan agar dapat suka menghadapi 

tantangan gan dalam menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berubah. Sejak pandemi 

berlangsung, angka pengangguran di Indonesia per Agustus 2021 sebanyak 9,1 juta orang. 

Anda harus memiliki kemampuan yang dibutuhkan perusahaan di era serba digital (Disrupsi). 

 

 

 

(Ketua Umum IKA FISIP Unsri dan Mahasiswa Doktor Administrasi Publik FISIP Unsri)PANDEMI Covid-19 

telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Sejak pandemi berlangsung, angka pengangguran di 

Indonesia per Agustus 2021 sebanyak 9,1 juta orang.Saat ini melamar pekerjaan bermodalkan ijazah saja 

ternyata tidak cukup. Anda harus memiliki kemampuan yang dibutuhkan perusahaan di era serba digital 

(Disrupsi).Kecakapan menggunakan teknologi menjadi modal penting dalam aspek kehidupan saat ini, 

termasuk dalam mengembangkan bisnis. Sehingga penting sekali lulusan perguruan tinggi memiliki satu 

keahlian yang berhubungan dengan teknologi.Kementerian Tenaga Kerja mencatatkan lebih dari 1,2 juta 

karyawan dari 74.439 perusahaan terdampak kehilangan pekerjaan dampak dari pandemi. Selain itu 

gencarnya otomatisasi dan robotisasi pun dapat menambah risiko lebih banyak masyarakat Indonesia 

kehilangan pekerjaan.Menurut data yang diterbitkan pada November 2020 di Journal of Robotics and 

Control, pada 5 negara ASEAN yang diteliti, peneliti menemukan bahwa 56 persen karyawan saat ini 

menghadapi risiko tinggi otomatisasi. Meski demikian, perkembangan teknologi dan digitalisasi 

sebenarnya juga memberikan peluang untuk para lulusan pendidikan tinggi dalam mengisi lapangan kerja 

yang muncul di era digitalisasi seperti saat ini.Hal ini dipertegas bahwa kita sedang berada di era 

percepatan transformasi digital, dimana jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 

juta orang atau meningkat dari tahun sebelumnya. Perkembangan penggunaan internet diakui 

membawa serta berbagai dampak dan resiko, baik positif hingga negatif.Tak ayal kadang kita temukan 
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penipuan online dan konten pornografi dan informasi hoax lainnya. Terbaru kita mendengar dan 

membaca berita terkait mahasiswa perguruan tinggi ternama yang tertipu invetasi online hingga 

miliaran. Ini tidak lain dampak negatif Disrupsi digital.Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi 

perlu diimbangi dengan literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi 

digital dengan produktif dengan bijak dan tepat guna.Memanfaatkan perkembangan di era digitalisasi 

saat ini sangat penting khususnya generasi muda. Kita harus bijak dalam menerima perkembangan yang 

ada. Sekarang banyak kita temukan mudahnya seseorang mengungkapkan ujaran kebencian kepada 

orang lain.Beda pendapat boleh, tetapi tidak boleh menyerang fisik dan SARA pada jejak tersebut akan 

direkam secara digital sehingga bisa menjadi jejak negatif ketika mereka akan mencari pekerjaan. Mohon 

lebih bijak dalam bermedia sosial.Era digital diperkirakan menyuplai 40 persen pertumbuhan lowongan 

pekerjaan dalam dua tahun ke depan yang membutuhkan rekrutmen tenaga terampil yang sangat besar. 

CEO & Founder Refocus Education Project Roman Kumay Vyasm mengatakan menyebut ada 

permalasahan di era digital ini. Bukan dari kurangnya dari sisi kuantitas, namun kurangnya pelamar kerja 

yang berkualitas akhirnya menghambat pertumbuhan perusahaan di Indonesia.Meskipun, menurut 

Badan Pusat Statistik (BPS), negara ini memiliki populasi terbesar keempat di dunia, namun sekitar 50 

persen penduduknya berusia di bawah 30 tahun. Institusi pendidikan lokal pun tidak dapat mengatasi 

permintaan yang tinggi dari perusahaan sehingga pengusaha Indonesia pun harus mempekerjakan orang 

dari negara lain yang memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut.Jangan lupa juga subscribe, like dan 

share channel Instagram Sriwijayapost di bawah ini:Google Indonesia memperkirakan bahwa ekonomi 

digital negara akan bernilai sekitar Rp 1,7 kuadriliun atau USD 124,1 miliar pada tahun 2025 (tiga kali lipat 

dari tahun 2020 dengan nominal Rp 548,2 triliun) dan ini menjadi modal penting bagi Indonesia yang 

memiliki SDM melimpah.Kesiapan SDM Hadapi Era Digital.Melihat perkembangan era Disrupsi kita harus 

mempersiapkan diri termasuk para calon lulusan perguruan tinggi agar tidak kalah bersaing. Ads 

beberapa persiapan skill yang dibutuhkan di era digital saat ini.1. Digital LiteracyDigital literacy atau 

literasi digital adalah pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan media digital, alat-alat 

komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan 

memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam menjalin 

komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.Adapun manfaat dari digital literacy, yakbi 

kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu, meningkatkan 

kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Menambah 

penguasaan 'kosa kata' individu, dari berbagai informasi yang dibaca, Meningkatkan kemampuan verbal 

individu, meningkatkan fokus serta konsentrasi individu dan menambah kemampuan individu dalam 

membaca, merangkai kalimat serta menulis informasi.2. Analytical ThinkingAnalytical thinking atau 

berpikir kritis adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi masalah dengan mengumpulkan seluruh 

informasi dan mengevaluasi informasi tersebut, sehingga menghasilkan solusi kreatif untuk memecahkan 

masalah secara cepat dan efektif.Seseorang dengan kemampuan berpikir yang baik dicerminkan dengan 

analytical skills. Perpaduan kemampuan ini dapat membantu tim dalam organisasi atau perusahaan 

ketika membuat keputusan berdasarkan data yang sudah dikumpulkan dan tujuan yang 

teridentifikasi.Jangan lupa subscribe, like dan share channel TikTok Sriwijayapost di bawah ini:Manfaat 

analytical thinking yaitu lebih open-minded, mudah menyelesaikan masalah, meminimalkan salah 

persepsi, mengetahui kemampuan diri, mampu berkomunikasi lebih baik dan tidak mudah dimanfaatkan 

oleh orang lain.3. Problem Solving SkillsProblem solving skills adalah kemampuan untuk menganalisis 

masalah serta menemukan solusi yang efektif untuk memecahkan masalah tersebut. Kemampuan ini 

sangat dibutuhkan di dalam dunia kerja. Keahlian ini sangat penting ketika kamu mengambil keputusan 

dan juga mengatasi masalah di dunia kerja, baik untuk masalah yang terduga maupun tak 

terduga.Beberapa manfaat memiliki problem solving skill adalah melatih leadership, belajar mengatur 
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waktu, memperluas jaringan atau networking, mengasah kemampuan sosial, manajemen konflik yang 

lebih baikEra Disrupsi juga ada beberapa keahlian yang dibutuhkan agar dapat suka menghadapi 

tantangan gan dalam menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berubah. Terdapat 4 keahlian utama 

yang dibutuhkan untuk menghadapi industri 4.0.Pertama, kita harus memiliki keterampilan informasi, 

media, dan teknologi. Dengan istilah lain, kita harus melek teknologi. Yang dimaksud dengan 

keterampilan informasi, media, dan teknologi meliputi literasi media, keaksaraan visual, literasi 

multikultural, kesadaran global, dan literasi teknologi.Kedua, keterampilan belajar dan berinovasi yang 

meliputi kreativitas dan keingintahuan, pemecah masalah (problem solving), dan pengambil 

resiko.Ketiga, terampil dalam hidup dan belajar seperti memiliki jiwa kepemimpinan dan bertanggung 

jawab, memiliki nilai etis dan moral, produktivitas dan akuntabilitas, fleksibilitas dan adaptasi, sosial dan 

lintas budaya, inisiatif dan mengarahkan diri.Jangan lupa Like fanspage Facebook Sriwijaya Post di bawah 

ini:Keempat, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang efektif seperti mampu bekerja dalam tim 

dan berkolaborasi, memiliki tanggung jawab pribadi dan sosial, dalam berkomunikasi harus interaktif, 

memiliki orientasi nasional dan global.Sebagai penutup, untuk mempersiapkan menghadapi era digital 

dalam dunia kerja kita dituntut untuk mempersiapkan dua hal sebelum menjadi alumni. Mengasah Hard 

Skill. Hard Skill adalah kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan 

pengulangan secara terus menerus. Keterampilan ini dapat menjadi faktor penentu keberhasilan di 

tengah persaingan ekonomi global yang beralih ke dunia digital.Selain wajib menguasai penggunaan 

perangkat lunak dasar seperti Microsoft Office, sebaiknya juga fokus pada perangkat lunak tahap 

lanjutan, seperti Google Analytics, WordPress, Facebook Insight juga kemampuan digital masa 

kini.Hampir semua industri saat ini membutuhkan pengolahan data secara digital untuk bersaing. Karena 

itu, di samping menguasai skill yang relevan dengan pekerjaan, sebaiknya asah juga kemampuan untuk 

mengolah dan membaca data.Kemudian Memperkaya Soft Skill. Soft skill adalah keterampilan nonteknik 

yang berhubungan dengan pekerjaan. Keterampilan ini adalah hasil pembentukan pola pikir dan 

kebiasaan selama bertahun-tahun.Oleh sebab itu, fokuslah untuk mengembangkannya sedini mungkin. 

Beberapa jenis soft skill yang paling bermanfaat di dunia kerja adalah kemampuan pengaturan waktu 

(time management), kemampuan beradaptasi dalam sebuah tim, kemampuan untuk memecahkan 

masalah, dan kemampuan untuk berpikir kreatif.Hal pertama yang perlu dimiliki seorang pekerja masa 

depan adalah attitude atau sikap profesional agar bisa mendapat kepercayaan dari orang lain. "Memiliki 

attitude yang baik itu lebih penting daripada aptitude atau bakat. Apalagi di era saat ini, di mana bekerja 

tidak harus saling tatap muka".Memiliki jaringan yang luas merupakan suatu keharusan di masa 

mendatang. Dengan memiliki jaringan yang luas, kesempatan pun akan terbuka lebar. "Dunia ini sangat 

luas. Kita harus bergaul dengan banyak orang yang berhubungan dengan profesi yang kita tekuni. Jangan 

membatasi pergaulan di era digital justru memanfaatkan era ini untuk banyak berkomunikasi lintas batas. 
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Title Arisa Mandiri Pratama Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi dan 

Syaratnya 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 28 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idxchannel.com/milenomic/arisa-mandiri-pratama-buka-lowongan-kerja-cek-

posisi-dan-syaratnya 

Summary PT Arisa Mandiri Pratama membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi. Bagi yang 

tertarik, segera persiapkan diri dan cek kualifikasinya. Dilansir dari instagram kemnaker, 

Rabu (28/12/2022), berikut informasi terkait posisi, kualifikasi dan deskripsi pekerjaan:. 3. 

Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang yang sama. 

 

 

 

PT Arisa Mandiri Pratama membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi. Bagi yang tertarik, segera 

persiapkan diri dan cek kualifikasinya.Dilansir dari instagram kemnaker, Rabu (28/12/2022), berikut 

informasi terkait posisi, kualifikasi dan deskripsi pekerjaan:QC Supervisor Kualifikasi:1. Laki-

laki/Perempuan, usia maksimal 35 tahun2. Pendidikan minimal D3 sederajat3. Memiliki pengalaman 

minimal 3 tahun di bidang yang sama4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik5. Bisa menggunakan 

alat ukur dan alat tes yang baik6. Dapat berbahasa inggris dengan baik (verbal dan tulis)7. Mampu 

membuat laporan dengan benarDeskripsi pekerjaan:1. Menyiapkan sampel dan perlengkapan lainnya 

setelah menerima SOP dari PPIC2. Memberikan sampel dan perlengkapan kerja QC lainnya kepada 

petugas QC gedung lain yang memerlukan dan mengisi form SOP perpindahan sampel3. Meninjau QC Set 

Up Buy Off yang telah disetujui oleh QC Inspector di mesin/line yang sedang produksi4. Membuat laporan 

kualitas bulananLokasi: Genuk, Semarang, Jawa TengahPenting diketahui, batas akhir pendaftaran hingga 

31 Desember 2022 mendatang. Adapun informasi terkait lowongan dan pendaftaran dapat diakses 

melalui website https://karirhub.kemnker.go.id/ 
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Title Plh Wali Kota Batu Tancap Gas | Berita Malang Hari Ini | 

Malang Posco Media | Berita Malang Raya 

Author Adit Bambang 

Setyawan 

Media Malangposcomedia.id Reporter  

Date 28 December 2022 Tone Neutral 

Link http://malangposcomedia.id/plh-wali-kota-batu-tancap-gas 

Summary Prestasi Duet Dewanti-Punjul Pelecut Semangat MALANG POSCO MEDIA- Plh Wali Kota Batu 

Zadim Effisiensi langsung tancap gas. Serta menjadi pelecut Pemkot Batu yang dinahkodai 

Plh Wali Kota Zadim Effisiensi meraih penghargaan lebih banyak lagi di tahun depan. 

"Penghargaan ini bisa diraih atas kebijakan Ibu Dewanti Rumpoko dan Bapak Punjul Santoso 

atas kebijakan yang dijalankan sebelum purna tugas sebagai wali kota dan wawali Kota 

Batu," ujar Zadim kepada Malang Posco Media. Lebih lanjut dia menyampaikan penghargaan 

di hari pertamanya menjabat Plh Wali Kota Batu merupakan penyemangat seluruh jajaran 

Pemkot Batu. 

 

Prestasi Duet Dewanti-Punjul Pelecut Semangat MALANG POSCO MEDIA- Plh Wali Kota Batu Zadim 

Effisiensi langsung tancap gas. Hari pertama bertugas, Selasa (27/12) kemarin mewakili Pemkot Batu 

menerima penghargaan yang diserahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya. 

Penghargaan yang diterima itu jadi pelecut semangat Sekda Kota Batu ini. Apalagi penghargaan yang 

diterima Paritrana Award 2022 dari Kemenko PMK bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan BP 

Jamsostek dalam bidang perlindungan tenaga kerja. Ini salah satu catatan prestasi Pemkot Batu jelang 

menutup tahun 2022. Serta menjadi pelecut Pemkot Batu yang dinahkodai Plh Wali Kota Zadim Effisiensi 

meraih penghargaan lebih banyak lagi di tahun depan. "Penghargaan ini bisa diraih atas kebijakan Ibu 

Dewanti Rumpoko dan Bapak Punjul Santoso atas kebijakan yang dijalankan sebelum purna tugas sebagai 

wali kota dan wawali Kota Batu," ujar Zadim kepada Malang Posco Media. Lebih lanjut dia menyampaikan 

penghargaan di hari pertamanya menjabat Plh Wali Kota Batu merupakan penyemangat seluruh jajaran 

Pemkot Batu. Sehingga lebih baik lagi di tahun depan. Terutama dalam menjalankan program yang 

menyentuh masyarakat secara langsung. "Program yang menyentuh masyarakat atas diraihnya 

penghargaan ini yaitu Pemkot Batu turut berperan aktif, berkontribusi, serta memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama 2022 bagi seluruh ASN 

di Pemkot Batu," katanya. "Begitu juga mendorong agar seluruh perangkat utamanya lembaga 

pemerintah tingkat desa hingga swasta memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerjanya," 

sambung Zadim. Ia menambahkan kedepan Pemkot Batu bertekad mempertahankan kinerja dan inovasi 

terbaru ikut mensukseskan program BP Jamsostek. Yakni memberikan perlindungan kepada pekerja, 

mitra kerja dan masyarakat. Karena menurutnya dengan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan 

akan berdampak pada kinerja pegawai. Apalagi memiliki kepastian jaminan hari tua, kecelakaan kerja, 

kematian hingga pemeliharaan kesehatan. Untuk diketahui Paritrana Award merupakan penghargaan 

yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perusahaan besar, 

perusahaan menengah dan usaha kecil mikro. 
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pantau K3 - DetikFakta.com 

Author Oleh Redaksi 

Media Detikfakta.com Reporter  

Date 28 December 2022 Tone Positive 

Link http://detikfakta.com/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-hasilkan-alat-pantau-

k3 

Summary detikfakta.com- Kolaborasi antara Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan PT 

Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) menghasilkan alat pemantau keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja, bernama Rekacipta Smart Multi-Measurement 

Device. Direktur PPNS Eko Julianto di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, mengatakan, alat itu 

untuk mengukur tingkat kesehatan lingkungan kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018. Untuk tahap awal, kata dia, perangkat pengukuran 

lingkungan kerja hasil kolaborasi PPNS dan SPTP akan digunakan pada PT Terminal Petikemas 

Surabaya dan PT Terminal Teluk Lamong yang merupakan anak perusahaan SPTP. Perangkat 

pengukuran lingkungan kerja yang dihasilkan tersebut berbasis internet dan website, 

sehingga data yang disajikan merupakan hasil pengukuran terbaru (real time). 

 

detikfakta.com - Kolaborasi antara Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan PT Pelindo 

Terminal Petikemas (SPTP) menghasilkan alat pemantau keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di 

lingkungan kerja, bernama Rekacipta Smart Multi-Measurement Device. Direktur PPNS Eko Julianto di 

Surabaya, Jawa Timur, Selasa, mengatakan, alat itu untuk mengukur tingkat kesehatan lingkungan kerja 

yang mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018. Perangkat pengukuran 

lingkungan kerja yang dihasilkan tersebut berbasis internet dan website, sehingga data yang disajikan 

merupakan hasil pengukuran terbaru (real time). "Kolaborasi tercipta melalui program Matching Fund 

Vokasi 2022, dan ini dilengkapi enam alat ukur yakni alat ukur intensitas cahaya (Lux Meter), alat ukur 

kebisingan (Sound Level Meter), alat pendeteksi gas (Gas Detector), alat ukur kadar debu (Dust Collector), 

alat pengukur suhu, kelembaban dan kecepatan angin (Sistem Monitoring Iklim Kerja) dan alat ukur 

getaran (Hand-Arm Vibration)," kata Eko. Sedangkan penggunaan perangkat berbasis internet dan 

website, kata dia, akan memudahkan pemantauan lingkungan kerja SPTP yang berada di seluruh wilayah 

Indonesia. Dengan perangkat itu akan memudahkan SPTP dalam memantau lingkungan kerja dengan 

cepat sehingga dapat segera dilakukan perbaikan jika dibutuhkan. Sementara Corporate Secretary PT 

Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra menyambut baik hasil kolaborasi kedua instansi. Untuk tahap 

awal, kata dia, perangkat pengukuran lingkungan kerja hasil kolaborasi PPNS dan SPTP akan digunakan 

pada PT Terminal Petikemas Surabaya dan PT Terminal Teluk Lamong yang merupakan anak perusahaan 

SPTP. Uji coba perangkat sendiri telah dilaksanakan beberapa waktu lalu dengan tingkat keakuratan data 

yang dihasilkan baik. "Sambil dilakukan evaluasi nantinya perangkat untuk mengukur lingkungan kerja 

tersebut akan diimplementasikan di lokasi kerja SPTP yang lainnya," kata Widyaswendra. Matching Fund 

merupakan program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristek) 

berupa kolaborasi dan sinergi strategis antara lembaga perguruan tinggi dan pihak mitra. Matching Fund 

menjadi wadah penelitian terapan yang dapat memecahkan banyak permasalahan yang dihadapi oleh 

dunia industri. Dengan program Matching Fund Vokasi 2022 diharapkan dapat terjalin lebih banyak 

kerjasama antara dunia pendidikan dengan mitra dunia usaha dan dunia industri. 
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pantau K3 
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Date 28 December 2022 Tone Positive 

Link http://redaksiharian.com/ekonomi/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-

hasilkan-alat-pantau-k3 

Summary Kolaborasi antara Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan PT Pelindo Terminal 

Petikemas (SPTP) menghasilkan alat pemantau keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di 

lingkungan kerja, bernama Rekacipta Smart Multi-Measurement Device. Direktur PPNS Eko 

Julianto di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, mengatakan, alat itu untuk mengukur tingkat 

kesehatan lingkungan kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

5 tahun 2018. Perangkat pengukuran lingkungan kerja yang dihasilkan tersebut berbasis 

internet dan website, sehingga data yang disajikan merupakan hasil pengukuran terbaru 

(real time). "Kolaborasi tercipta melalui program Matching Fund Vokasi 2022, dan ini 

dilengkapi enam alat ukur yakni alat ukur intensitas cahaya (Lux Meter), alat ukur kebisingan 

(Sound Level Meter), alat pendeteksi gas (Gas Detector), alat ukur kadar debu (Dust 

Collector), alat pengukur suhu, kelembaban dan kecepatan angin (Sistem Monitoring Iklim 

Kerja) dan alat ukur getaran (Hand-Arm Vibration)," kata Eko. 

 

 Kolaborasi antara Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan PT Pelindo Terminal Petikemas 

(SPTP) menghasilkan alat pemantau keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja, bernama 

Rekacipta Smart Multi-Measurement Device. Direktur PPNS Eko Julianto di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 

mengatakan, alat itu untuk mengukur tingkat kesehatan lingkungan kerja yang mengacu pada Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018. Perangkat pengukuran lingkungan kerja yang dihasilkan 

tersebut berbasis internet dan website, sehingga data yang disajikan merupakan hasil pengukuran 

terbaru (real time). "Kolaborasi tercipta melalui program Matching Fund Vokasi 2022, dan ini dilengkapi 

enam alat ukur yakni alat ukur intensitas cahaya (Lux Meter), alat ukur kebisingan (Sound Level Meter), 

alat pendeteksi gas (Gas Detector), alat ukur kadar debu (Dust Collector), alat pengukur suhu, 

kelembaban dan kecepatan angin (Sistem Monitoring Iklim Kerja) dan alat ukur getaran (Hand-Arm 

Vibration)," kata Eko. Sedangkan penggunaan perangkat berbasis internet dan website, kata dia, akan 

memudahkan pemantauan lingkungan kerja SPTP yang berada di seluruh wilayah Indonesia. 
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pantau K3 
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Link http://portalutama.com/ekonomi/sinergi-politenik-perkapalan-surabaya-pelindo-hasilkan-

alat-pantau-k3 

Summary Kolaborasi antara Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan PT Pelindo Terminal 

Petikemas (SPTP) menghasilkan alat pemantau keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di 

lingkungan kerja, bernama Rekacipta Smart Multi-Measurement Device. Direktur PPNS Eko 

Julianto di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, mengatakan, alat itu untuk mengukur tingkat 

kesehatan lingkungan kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

5 tahun 2018. Untuk tahap awal, kata dia, perangkat pengukuran lingkungan kerja hasil 

kolaborasi PPNS dan SPTP akan digunakan pada PT Terminal Petikemas Surabaya dan PT 

Terminal Teluk Lamong yang merupakan anak perusahaan SPTP. Perangkat pengukuran 

lingkungan kerja yang dihasilkan tersebut berbasis internet dan website, sehingga data yang 

disajikan merupakan hasil pengukuran terbaru (real time). 

 

 Kolaborasi antara Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan PT Pelindo Terminal Petikemas 

(SPTP) menghasilkan alat pemantau keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja, bernama 

Rekacipta Smart Multi-Measurement Device. Direktur PPNS Eko Julianto di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 

mengatakan, alat itu untuk mengukur tingkat kesehatan lingkungan kerja yang mengacu pada Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018. Perangkat pengukuran lingkungan kerja yang dihasilkan 

tersebut berbasis internet dan website, sehingga data yang disajikan merupakan hasil pengukuran 

terbaru (real time). "Kolaborasi tercipta melalui program Matching Fund Vokasi 2022, dan ini dilengkapi 

enam alat ukur yakni alat ukur intensitas cahaya (Lux Meter), alat ukur kebisingan (Sound Level Meter), 

alat pendeteksi gas (Gas Detector), alat ukur kadar debu (Dust Collector), alat pengukur suhu, 

kelembaban dan kecepatan angin (Sistem Monitoring Iklim Kerja) dan alat ukur getaran (Hand-Arm 

Vibration)," kata Eko. Sedangkan penggunaan perangkat berbasis internet dan website, kata dia, akan 

memudahkan pemantauan lingkungan kerja SPTP yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Dengan 

perangkat itu akan memudahkan SPTP dalam memantau lingkungan kerja dengan cepat sehingga dapat 

segera dilakukan perbaikan jika dibutuhkan. Sementara Corporate Secretary PT Pelindo Terminal 

Petikemas Widyaswendra menyambut baik hasil kolaborasi kedua instansi. Untuk tahap awal, kata dia, 

perangkat pengukuran lingkungan kerja hasil kolaborasi PPNS dan SPTP akan digunakan pada PT Terminal 

Petikemas Surabaya dan PT Terminal Teluk Lamong yang merupakan anak perusahaan SPTP. Uji coba 

perangkat sendiri telah dilaksanakan beberapa waktu lalu dengan tingkat keakuratan data yang 

dihasilkan baik. "Sambil dilakukan evaluasi nantinya perangkat untuk mengukur lingkungan kerja 

tersebut akan diimplementasikan di lokasi kerja SPTP yang lainnya," kata Widyaswendra. Matching Fund 

merupakan program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristek) 

berupa kolaborasi dan sinergi strategis antara lembaga perguruan tinggi dan pihak mitra. Matching Fund 

menjadi wadah penelitian terapan yang dapat memecahkan banyak permasalahan yang dihadapi oleh 

dunia industri. Dengan program Matching Fund Vokasi 2022 diharapkan dapat terjalin lebih banyak 

kerjasama antara dunia pendidikan dengan mitra dunia usaha dan dunia industri. 
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alat-pantau-k3 

Summary Kolaborasi antara Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan PT Pelindo Terminal 

Petikemas (SPTP) menghasilkan alat pemantau keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di 

lingkungan kerja, bernama Rekacipta Smart Multi-Measurement Device. Direktur PPNS Eko 

Julianto di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, mengatakan, alat itu untuk mengukur tingkat 

kesehatan lingkungan kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

5 tahun 2018. Untuk tahap awal, kata dia, perangkat pengukuran lingkungan kerja hasil 

kolaborasi PPNS dan SPTP akan digunakan pada PT Terminal Petikemas Surabaya dan PT 

Terminal Teluk Lamong yang merupakan anak perusahaan SPTP. Perangkat pengukuran 

lingkungan kerja yang dihasilkan tersebut berbasis internet dan website, sehingga data yang 

disajikan merupakan hasil pengukuran terbaru (real time). 

 

 Kolaborasi antara Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan PT Pelindo Terminal Petikemas 

(SPTP) menghasilkan alat pemantau keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja, bernama 

Rekacipta Smart Multi-Measurement Device. Direktur PPNS Eko Julianto di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 

mengatakan, alat itu untuk mengukur tingkat kesehatan lingkungan kerja yang mengacu pada Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018. Perangkat pengukuran lingkungan kerja yang dihasilkan 

tersebut berbasis internet dan website, sehingga data yang disajikan merupakan hasil pengukuran 

terbaru (real time). "Kolaborasi tercipta melalui program Matching Fund Vokasi 2022, dan ini dilengkapi 

enam alat ukur yakni alat ukur intensitas cahaya (Lux Meter), alat ukur kebisingan (Sound Level Meter), 

alat pendeteksi gas (Gas Detector), alat ukur kadar debu (Dust Collector), alat pengukur suhu, 

kelembaban dan kecepatan angin (Sistem Monitoring Iklim Kerja) dan alat ukur getaran (Hand-Arm 

Vibration)," kata Eko. Sedangkan penggunaan perangkat berbasis internet dan website, kata dia, akan 

memudahkan pemantauan lingkungan kerja SPTP yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Dengan 

perangkat itu akan memudahkan SPTP dalam memantau lingkungan kerja dengan cepat sehingga dapat 

segera dilakukan perbaikan jika dibutuhkan. Sementara Corporate Secretary PT Pelindo Terminal 

Petikemas Widyaswendra menyambut baik hasil kolaborasi kedua instansi. Untuk tahap awal, kata dia, 

perangkat pengukuran lingkungan kerja hasil kolaborasi PPNS dan SPTP akan digunakan pada PT Terminal 

Petikemas Surabaya dan PT Terminal Teluk Lamong yang merupakan anak perusahaan SPTP. Uji coba 

perangkat sendiri telah dilaksanakan beberapa waktu lalu dengan tingkat keakuratan data yang 

dihasilkan baik. "Sambil dilakukan evaluasi nantinya perangkat untuk mengukur lingkungan kerja 

tersebut akan diimplementasikan di lokasi kerja SPTP yang lainnya," kata Widyaswendra. Matching Fund 

merupakan program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristek) 

berupa kolaborasi dan sinergi strategis antara lembaga perguruan tinggi dan pihak mitra. Matching Fund 

menjadi wadah penelitian terapan yang dapat memecahkan banyak permasalahan yang dihadapi oleh 

dunia industri. Dengan program Matching Fund Vokasi 2022 diharapkan dapat terjalin lebih banyak 

kerjasama antara dunia pendidikan dengan mitra dunia usaha dan dunia industri. 



 

198 

 

 

 

 

 

Biro Hubungan Masyarakat 
Kementerian Ketenagakerjaan RI 

TERIMA KASIH 

TELAH MEMBACA 


