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1. 28 

January 

2022 

Kadin Jawa 

Timur Gelar Uji 

Kompetisi 

Kurator 

16 Neutral Koran 

Memo 

Dwi Putranto Kadin Jawa Timur Gelar Uji 

Kompetensi Kurator. Kamar 

Dagang Dan Industri Indonesia 

(KADIN) Jawa Timur bersama 

Bank Indonesia (BI) menggelar 

uji kompetensi kurasi di Kota 

Batu, Kamis (27/1). Ketua Umum 

Kadin Jawa Timur, Adik Dwi 

Putranto berharap, ujian itu 

menghasilkan para peneliti dan 

pemantau produk UMKM yang 

kompeten. Selain itu, Direktur 

Institut Kadin Jawa Timur Nurul 

Indah Susanti mengatakan dari 9 

juta UMKM di Jawa Timur, hanya 

memiliki sekitar 100 kurator saja. 

2. 28 

January 

2022 

Jujur Amanah 

Dalam Bertugas 

1 Positive Pasundan 

Ekspres 

 Jujur Amanah Dalam Bertugas. 2. 

. . 513905512700Jujur Amanah. 

Jujur Amanah. Kepala UPTD BLK 

Kabupaten Subang, Ucu 

Kuswandi memegang prinsip 

jujur dan amanah dalam 

bertugas. 

3. 28 

January 

2022 

3.084 Non-ASN 

Ikut Kepesertaan 

BPJamsostek 

8 Neutral Pasundan 

Ekspres 

 . 3.084 Non-ASN Ikut 

Kepesertaan BPJamsostek. 

Bertempat di Gedung Yu- 

dhistira Kompleks Pemda 

Purwakarta, MoU tersebut 

terkait didaftarkannya 3.084 

Non-ASN yang terdiri dari 

Tenaga Harian Lokal (THL) dan 

Pegawai Tidak Tetap (PTT) 

menjadi peserta BPJamsostek. 

TEKEN MOU: Bupati Purwakarta 

Anne Ratna Mustika dan Kepala 

Cabang BPJamsostek Purwakarta 

Aditiarsih Destriani saat 

menandatangani MoU 

kepesertaan BPJamsostek bagi 

non-ASN. TEKEN MOU: Bupati 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KORAN_MEMO1/Kadin%20Jatim%20Gelar%20Uji%20Kompetisi%20Kurator%20=1=16=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KORAN_MEMO1/Kadin%20Jatim%20Gelar%20Uji%20Kompetisi%20Kurator%20=1=16=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KORAN_MEMO1/Kadin%20Jatim%20Gelar%20Uji%20Kompetisi%20Kurator%20=1=16=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KORAN_MEMO1/Kadin%20Jatim%20Gelar%20Uji%20Kompetisi%20Kurator%20=1=16=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/PASUNDAN_EKSPRES1/Jujur%20Amanah%20Dalam%20Bertugas=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/PASUNDAN_EKSPRES1/Jujur%20Amanah%20Dalam%20Bertugas=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/PASUNDAN_EKSPRES1/Jujur%20Amanah%20Dalam%20Bertugas=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/PASUNDAN_EKSPRES1/Jujur%20Amanah%20Dalam%20Bertugas=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/PASUNDAN_EKSPRES1/3.084%20Non-ASN%20Ikut%20Kepesertaan%20BPJamsostek=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/PASUNDAN_EKSPRES1/3.084%20Non-ASN%20Ikut%20Kepesertaan%20BPJamsostek=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/PASUNDAN_EKSPRES1/3.084%20Non-ASN%20Ikut%20Kepesertaan%20BPJamsostek=1=8=1.jpg
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Purwakarta Anne Ratna Mustika 

dan Kepala Cabang BPJamsostek 

Purwakarta Aditiarsih Destriani 

saat menandatangani MoU 

kepesertaan BPJamsostek bagi 

non-ASN. 9154160265430. 

4. 28 

January 

2022 

Paguyuban 

Pedagang Kaki 

Lima Cikarang 

Terlindungi 

BPJAMSOSTEK 

9 Positive Neraca Andry 

Rubiantara 

. Paguyuban Pedagang Kaki Lima 

Cikarang Terlindungi 

BPJAMSOSTEK. Cikarang, Bekasi- 

Paguyuban pedagang kaki lima di 

Sentra Grosir Cikarang (SGC) kini 

telah terlindungi pro gram 

BPJAMSOSTEK ditandai 

penyerahan kepesertaan secara 

simbolis saat deklarasi 

PaguyubanPKL Pasar Baru 

Cikarang yang dirangkaikan 

dengan santunan anak yatim. 

Penyerahan simbolis 

kepesertaan secara langsung 

diserahkan oleh Kepala Kantor 

Cabang BPJAMSOSTEK Bekasi 

Cikarang Andry Rubiantara 

didampingi Ketua Paguyuban PKL 

Pasar Baru Cikarang Abun 

Nurhasan di SGC, Rabu (26/1). 

Ketua Paguyuban PKL Pasar Baru 

Cikarang Abun Nurhasan 

mengatakan ke depan 

paguyuban ini diharapkan bisa 

menjadi mata, telinga, dan 

rumah yang nya man bagi para 

PKL yang ada di pasar Cikarang. 

5. 28 

January 

2022 

Aklamasi, 

Supriadi Terpilih 

Kembali Jabat 

Ketua KSPSI 

3 Positive Tangerang 

Ekspres 

 . Aklamasi, Supriadi Terpilih 

Kembali Jabat Ketua KSPSI. Ketua 

Terpilih KSPSI Kabupaten 

Tangerang Ahmad Supriadi 

mengatakan, ada beberapa isu 

dan program yang tetap akan 

berjalan pada periode 

selanjutnya. TIGARAKSAAhmad 

Supriadi kembali terpilih menjadi 

Ketua Konfederasi Serikat 

Pekerja Seluruh Indonesia 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/NERACA1/Paguyuban%20Pedagang%20Kaki%20Lima%20Cikarang%20Terlindungi%20BPJAMSOSTEK=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/NERACA1/Paguyuban%20Pedagang%20Kaki%20Lima%20Cikarang%20Terlindungi%20BPJAMSOSTEK=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/NERACA1/Paguyuban%20Pedagang%20Kaki%20Lima%20Cikarang%20Terlindungi%20BPJAMSOSTEK=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/NERACA1/Paguyuban%20Pedagang%20Kaki%20Lima%20Cikarang%20Terlindungi%20BPJAMSOSTEK=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/NERACA1/Paguyuban%20Pedagang%20Kaki%20Lima%20Cikarang%20Terlindungi%20BPJAMSOSTEK=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TANGERANG_EKSPRES1/Aklamasi,%20Supriadi%20Terpilih%20Kembali%20Jabat%20Ketua%20KSPSI=1=3=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TANGERANG_EKSPRES1/Aklamasi,%20Supriadi%20Terpilih%20Kembali%20Jabat%20Ketua%20KSPSI=2=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TANGERANG_EKSPRES1/Aklamasi,%20Supriadi%20Terpilih%20Kembali%20Jabat%20Ketua%20KSPSI=1=3=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TANGERANG_EKSPRES1/Aklamasi,%20Supriadi%20Terpilih%20Kembali%20Jabat%20Ketua%20KSPSI=2=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TANGERANG_EKSPRES1/Aklamasi,%20Supriadi%20Terpilih%20Kembali%20Jabat%20Ketua%20KSPSI=1=3=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TANGERANG_EKSPRES1/Aklamasi,%20Supriadi%20Terpilih%20Kembali%20Jabat%20Ketua%20KSPSI=2=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TANGERANG_EKSPRES1/Aklamasi,%20Supriadi%20Terpilih%20Kembali%20Jabat%20Ketua%20KSPSI=1=3=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TANGERANG_EKSPRES1/Aklamasi,%20Supriadi%20Terpilih%20Kembali%20Jabat%20Ketua%20KSPSI=2=3=1.jpg
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(KSPSI) Kabupaten Tangerang 

untuk periode 2022 hingga 2027. 

Diketahui, Ahrnad Supriadi awal 

mula menjabat sebagai Ketua 

KSPSI Kabupaten Tangerang 

sejak 2008 dan kini kembali 

terpilih untuk masa jabatan 

ketiga kalinya. 

6. 28 

January 

2022 

Buruh PT Kurnia 

Minta Kejelasan 

Nasib 

8 Negative Harian 

Jogja 

Akhid Nuryati Buruh PT Kurnia Minta Kejelasan 

Nasib. Respons cepat pihak 

perusahaan sangat diperlukan 

agar 102 karyawan ini bisa 

segera mendapat kejelasan nasib 

mereka," kata Akhid. 

KULONPROGO. Center000. 

7. 28 

January 

2022 

Disnaker Awasi 

Perusahaan 

2 Positive Warta Bali  Disnaker Awasi Perusahaan. . 

Fe/wyadl. PETUGAS Puskesmas 

Dentim II melakukan tracing dan 

testing di Desa Kesiman 

Kertalangu, Kamis (27/1). Terkait 

Pemberlakuan UMP. 

8. 28 

January 

2022 

Polisi tetapkan 

satu tersangka 

pinjol illegal 

5 Positive Koran 

Sindo 

Auliansyah 

Lubis 

. Polisi Tetapkan Satu Tersangka 

Pinjol Ilegal. JAKARTA- Polda 

Metro Jaya menetapkan satu 

orang tersangka terkait kasus 

pinjaman online (pinjol) 

ilegalyangdigere- bek di Pantai 

Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta 

Utara. Seorang tersangka 

tersebutberinisialV dan diketahui 

sebagai manajer di pinjol ilegal 

tersebut. Dia bertanggung jawab 

membawahikegiatan dariperu- 

sahaan pinj ol ilegal itu, kata 

Direktur Reserse Kriminal Khusus 

Polda Metro Jaya Kombes 

Auliansyah Lubis di Polda Metro 

Jaya, Kamis (27/1/2022). 

9. 28 

January 

2022 

Tingkatkan akses 

kesehatan PMI 

6 Positive Koran 

Sindo 

 Para PMI, terlepas di Asia 

ataupun Afrika, rentan 

mengalami sakit berkepanjangan 

akibat kesulitan mengakses 

layanan kesehatan di luar negeri. 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/HARIAN_JOGJA1/Buruh%20PT%20Kurnia%20Minta%20Kejelasan%20Nasib%20=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/HARIAN_JOGJA1/Buruh%20PT%20Kurnia%20Minta%20Kejelasan%20Nasib%20=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/HARIAN_JOGJA1/Buruh%20PT%20Kurnia%20Minta%20Kejelasan%20Nasib%20=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/WARTA_BALI1/Disnaker%20Awasi%20Perusahaan=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/WARTA_BALI1/Disnaker%20Awasi%20Perusahaan=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KORAN_SINDO1/Polisi%20tetapkan%20satu%20tersangka%20pinjol%20illegal=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KORAN_SINDO1/Polisi%20tetapkan%20satu%20tersangka%20pinjol%20illegal=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KORAN_SINDO1/Polisi%20tetapkan%20satu%20tersangka%20pinjol%20illegal=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KORAN_SINDO1/Tingkatkan%20akses%20kesehatan%20PMI=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KORAN_SINDO1/Tingkatkan%20akses%20kesehatan%20PMI=1=6=1.jpg
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PMI perlu dan layak 

mendapatkan akses layanan 

kesehatan yang efektif dan 

efisien saat bekerja di luar 

negeri, ujar Jamal, di Jakarta, 

beberapa waktulalu. Ide ini 

muncul atas dasar keprihatinan 

kami terhadap kondisi kesehatan 

PMI yang kesulitan mengakses 

layanan kesehatan di luar negeri, 

baik akibat perbedaan bahasa 

maupun identitas yang tidak 

lengkap, kata Dewi. Tingkatkan 

Akses Kesehatan PMI. 

10. 28 

January 

2022 

26 Warga Kab. 

Bandung Bekerja 

di Korsel 

7 Neutral Radar 

Bandung 

Dadang 

Supriatna 

MELEPAS : Bupati Bandung, 

Dadang Supriatna saat melepas 

Calon Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) asal Kabupaten Bandung 

ke Korea Selatan di Rumah 

Dinas, Soreang, Kamis (27/1). 

26225503860807748905. 

SOREANG- Pemerintah 

Kabupaten Bandung melepas 26 

warganya untuk bekerja di Korea 

Selatan, yang sebelumnya telah 

mendapatkan pendidikan da- ri 

Dinas Ketenagakerjaan 

Kabupaten Bandung. Bupati 

Bandung, Dadang Supriatna 

mendorong Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) asal Kabupaten 

Bandung bisa men- jadi 

pengusaha, saat kembali ke 

tanah air. Hal tersebut di- nilai 

bisa membantu pertum- buhan 

ekonomi dan memaju- kan 

Kabupaten Bandung. 

11. 28 

January 

2022 

99 Lokasi di 

Bantul Jadi 

Sasaran 

7 Neutral Harian 

Jogja 

Abdul Halim 

Muslih,Istirul 

Widilastuti 

99 Lokasi di Bantul Jadi Sasaran. 

Pada 2022 setidakiiya terdapat 

99 lokasi di berbagai wilayah di 

Kabupaten Bantul yang 

mendapatkan program padat 

karya menggunakan dana dari 

APBD Bantul. "Untuk anggaran 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_BANDUNG1/26%20Warga%20Kab.Bandung%20Bekerja%20di%20Korsel=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_BANDUNG1/26%20Warga%20Kab.Bandung%20Bekerja%20di%20Korsel=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_BANDUNG1/26%20Warga%20Kab.Bandung%20Bekerja%20di%20Korsel=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/HARIAN_JOGJA1/99%20Lokasi%20di%20Bantul%20Jadi%20Sasaran%20=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/HARIAN_JOGJA1/99%20Lokasi%20di%20Bantul%20Jadi%20Sasaran%20=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/HARIAN_JOGJA1/99%20Lokasi%20di%20Bantul%20Jadi%20Sasaran%20=1=7=1.jpg
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yang bersumber dari APBD 

Kabupaten Bantul akan 

menyasar di 99 lokasi. Kepala 

Disnakertrans Bantul, Istirul 

Widilastuti menyampaikan 

sosialisasi padat karya dana 

APBD Bantul sudah dimulai sejak 

24 Januari 2022. 

12. 28 

January 

2022 

Dua Tahun 

Digantung 

Perusahaan, 

Karyawan 

Ancam Segel 

Pabrik 

1 Negative Merapi Akhid Nuryati Dua Tahun Digantung 

Perusahaan, Karyawan Ancam 

Segel Pabrik. Kepada wakil 

rakyat, mereka meminta agar 

difasilitasi untuk bertemu 

dengan pemilik perusahaan 

terkait kejelasan nasib para 

karyawan yang telah dirumahkan 

selama dua tahun terakhir.. 

"Namun selama dua tahun 

terakhir, para karyawan ini 

dirumahkan tanpa diberikan 

kompensasi. Dua Tahun.. 

13. 28 

January 

2022 

Omicron 

Muncul, Bima 

Perketat Akses 

di Pintu Masuk 

5 Neutral Suara Ntb  . Omicron Muncul, Bima Perketat 

Akses di Pintu Masuk. Bima 

(Suara Nusa Tenggara Barat) 

Antisipasi kasus omicron yang 

sudah muncul di Nusa Tenggara 

Barat, kita perketat pintu masuk 

bandara dan pelabuhan, kata 

Kabid Pemberantasan Penyakit 

dan Penyehatan Lingkungan 

Dikes Kabupaten Bima, 

Alamsyah,. Lebih lanjut 

Alamsyah mengaku warga dari 

daerah lain dan luar negeri yang 

berkunjung dan datang ke Bima 

melalui jalur bandara dan 

pelabuhan akan diawasi serta 

ditangani sesuai Standar 

Operation Prosedural protokol 

kesehatan (SOP prokes) Covid-

19. 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/MERAPI1/Dua%20Tahun%20Digantung%20Perusahaan,%20Karyawan%20Ancam%20Segel%20Pabrik%20=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/MERAPI1/Dua%20Tahun%20Digantung%20Perusahaan,%20Karyawan%20Ancam%20Segel%20Pabrik%20=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/MERAPI1/Dua%20Tahun%20Digantung%20Perusahaan,%20Karyawan%20Ancam%20Segel%20Pabrik%20=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/MERAPI1/Dua%20Tahun%20Digantung%20Perusahaan,%20Karyawan%20Ancam%20Segel%20Pabrik%20=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/MERAPI1/Dua%20Tahun%20Digantung%20Perusahaan,%20Karyawan%20Ancam%20Segel%20Pabrik%20=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/MERAPI1/Dua%20Tahun%20Digantung%20Perusahaan,%20Karyawan%20Ancam%20Segel%20Pabrik%20=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/MERAPI1/Dua%20Tahun%20Digantung%20Perusahaan,%20Karyawan%20Ancam%20Segel%20Pabrik%20=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/MERAPI1/Dua%20Tahun%20Digantung%20Perusahaan,%20Karyawan%20Ancam%20Segel%20Pabrik%20=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/MERAPI1/Dua%20Tahun%20Digantung%20Perusahaan,%20Karyawan%20Ancam%20Segel%20Pabrik%20=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/MERAPI1/Dua%20Tahun%20Digantung%20Perusahaan,%20Karyawan%20Ancam%20Segel%20Pabrik%20=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/MERAPI1/Dua%20Tahun%20Digantung%20Perusahaan,%20Karyawan%20Ancam%20Segel%20Pabrik%20=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/MERAPI1/Dua%20Tahun%20Digantung%20Perusahaan,%20Karyawan%20Ancam%20Segel%20Pabrik%20=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/SUARA_NTB1/Omicron%20Muncul,%20Bima%20Perketat%20Akses%20di%20Pintu%20Masuk=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/SUARA_NTB1/Omicron%20Muncul,%20Bima%20Perketat%20Akses%20di%20Pintu%20Masuk=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/SUARA_NTB1/Omicron%20Muncul,%20Bima%20Perketat%20Akses%20di%20Pintu%20Masuk=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/SUARA_NTB1/Omicron%20Muncul,%20Bima%20Perketat%20Akses%20di%20Pintu%20Masuk=1=5=1.jpg
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14. 28 

January 

2022 

DPC HIPPI 

Sleman Miliki 

Program Solusi 

Permodalan 

untuk 

Bangkitkan 

UMKM dan Tour 

and Travel 

3 Positive Merapi  DPC HIPPI Sleman Miliki Program 

Solusi Permodalan untuk 

Bangkitkan UMKM dan Tour and 

Travel.  184086595123000. 

MERAPHSTIMEWA Ketua Bidang 

UMKM dan Parekraf DPC HIPPI 

Sleman Tetra Budiarto,SH,MM 

(kiri batik merah) dan Pemimpin 

Bank BPD DIYCabang Sleman 

Fendi Sutopo. BPD DIY Cabang 

Sleman, Rabu (19/1/2022).. 

SLEMAN (MERAPI) 

15. 28 

January 

2022 

Keberadaan TKA 

Harus Diawasi 

4 Neutral Radar 

Sampit 

 . Keberadaan TKA Harus Diawasi. 

SAMPIT- Anggota Komisi II DPRD 

Kabupaten Kotawaringin Timur 

(Kotim), Parimus mendukung 

pemerintah 

daerahuntukmelakukan 

pengawasan terhadap tenaga 

kerja asing (TKA) yang masuk 

wilayah Kotim. Bila tidak diawasi, 

TKA bisa saja melakukan 

pelanggaran. 

"TKAyangmasukkelndonesiabisa 

saja menggunakan 

penyalahgunaan izin. 

16. 28 

January 

2022 

Disnaker 

Gencarkan 

Sosialisasi 

Program Kerja 

3 Positive Radar Solo  Disnaker Gencarkan Sosialisasi 

Program Kerja. 

691197516002000. SOLO, Radar 

Solo- Tidak sedikit warga Kota 

Bengawan yang hanya 

mengetahui tugas pokok dan 

fungsi (tupoksi) Dinas Tenaga 

Kerja (Disnaker) Kota Surakarta 

sebatas pembuatan AKI atau 

lebih dikenal kartu kuning 

sebagai tanda pencari kerja 

maupun ketika muncul sengketa 

hubungan industrial.. Fenomena 

tersebut bakal dikikis dengan 

menggencarkan sosialisasi uraian 

tugas (urtug) dan tupoksi 

disnaker melibatkan media 

massa.. 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/MERAPI1/DPC%20HIPPI%20Sleman%20Miliki%20Program%20Solusi%20Permodalan%20untuk%20Bangkitkan%20UMKM%20dan%20Tour%20and%20Travel%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/MERAPI1/DPC%20HIPPI%20Sleman%20Miliki%20Program%20Solusi%20Permodalan%20untuk%20Bangkitkan%20UMKM%20dan%20Tour%20and%20Travel%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/MERAPI1/DPC%20HIPPI%20Sleman%20Miliki%20Program%20Solusi%20Permodalan%20untuk%20Bangkitkan%20UMKM%20dan%20Tour%20and%20Travel%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/MERAPI1/DPC%20HIPPI%20Sleman%20Miliki%20Program%20Solusi%20Permodalan%20untuk%20Bangkitkan%20UMKM%20dan%20Tour%20and%20Travel%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/MERAPI1/DPC%20HIPPI%20Sleman%20Miliki%20Program%20Solusi%20Permodalan%20untuk%20Bangkitkan%20UMKM%20dan%20Tour%20and%20Travel%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/MERAPI1/DPC%20HIPPI%20Sleman%20Miliki%20Program%20Solusi%20Permodalan%20untuk%20Bangkitkan%20UMKM%20dan%20Tour%20and%20Travel%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/MERAPI1/DPC%20HIPPI%20Sleman%20Miliki%20Program%20Solusi%20Permodalan%20untuk%20Bangkitkan%20UMKM%20dan%20Tour%20and%20Travel%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/MERAPI1/DPC%20HIPPI%20Sleman%20Miliki%20Program%20Solusi%20Permodalan%20untuk%20Bangkitkan%20UMKM%20dan%20Tour%20and%20Travel%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_SAMPIT1/Keberadaan%20TKA%20Harus%20Diawasi=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_SAMPIT1/Keberadaan%20TKA%20Harus%20Diawasi=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_SOLO1/Disnaker%20Gencarkan%20Sosialisasi%20Program%20Kerja%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_SOLO1/Disnaker%20Gencarkan%20Sosialisasi%20Program%20Kerja%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_SOLO1/Disnaker%20Gencarkan%20Sosialisasi%20Program%20Kerja%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_SOLO1/Disnaker%20Gencarkan%20Sosialisasi%20Program%20Kerja%20=1=3=1.jpg
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17. 28 

January 

2022 

Disnakertrans 

Imbau 

Perusahaan 

Daftarkan 

Karyawan ke 

BPJS 

5 Neutral Jambi 

Ekspres 

 . Disnakertrans Imbau 

Perusahaan Daftarkan Karyawan 

ke BPJS. Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Kabupaten 

Batanghari Syargawi 

mengatakan, saat ini pihaknya 

telah meminta ke perusahaan 

yang ada di Batanghari untuk 

mengikutsertakan karyawannya 

pada BPJS. Dan ini semuanya 

diminta untuk membuat BPJS 

bagi karyawannya, BPJS tersebut 

terdiri dari BPJS kesehatan dan 

BPJS ketenagakerjaan," Katanya. 

Syargawi menambahkan, untuk 

BPJS sendiri, sampai saat ini 

semua terlihat telah berjalan 

baik, dan sudah berjalan di 

setiap Perusahaan yang ada. 

18. 28 

January 

2022 

Genjot Kualitas 

SDM Pelaku 

UMKM 

11 Neutral Radar 

Sampit 

Emil 

Elestianto 

Dardak 

. Genjot Kualitas SDM Pelaku 

UMKM. SURABAYA- Kontribusi 

usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM) terhadap 

ekonomi Jawa Timur sangat 

dominan. Karena itu, pemerintah 

provinsi maupun pemangku 

kepentingan berupaya untuk 

memperkuat kinerja UMKM. 

"Namun, untuk mengukuhkan 

kinerja ekonomi Jawa Timur, 

penguatan UMKM memang tak 

boleh terlepas dari strategi 

pemangku kepentingan, katanya 

dalam webinar Pemerintah 

Daerah dan Korporasi Bersinergi 

dalam Rangka Kebangkitan 

Ekonomi Jawa Timur kemarin 

(26/1). 

19. 28 

January 

2022 

Hasil Tes PCR 

Kedua 126 PMI 

Negatif 

17 Negative Jawapos 

Sidoarjo 

 Hasil Tes PCR Kedua 126 PMI 

Negatif. Dia menuturkan, ada 

126 PMI yang menjalani tes usap 

kedua dengan mekanisme dua 

sif. Center000. Kepulangan Bakal 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/JAMBI_EKSPRES1/Disnakertrans%20Imbau%20Perusahaan%20Daftarkan%20Karyawan%20ke%20BPJS=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/JAMBI_EKSPRES1/Disnakertrans%20Imbau%20Perusahaan%20Daftarkan%20Karyawan%20ke%20BPJS=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/JAMBI_EKSPRES1/Disnakertrans%20Imbau%20Perusahaan%20Daftarkan%20Karyawan%20ke%20BPJS=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/JAMBI_EKSPRES1/Disnakertrans%20Imbau%20Perusahaan%20Daftarkan%20Karyawan%20ke%20BPJS=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/JAMBI_EKSPRES1/Disnakertrans%20Imbau%20Perusahaan%20Daftarkan%20Karyawan%20ke%20BPJS=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/JAMBI_EKSPRES1/Disnakertrans%20Imbau%20Perusahaan%20Daftarkan%20Karyawan%20ke%20BPJS=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_SAMPIT1/Genjot%20Kualitas%20SDM%20Pelaku%20UMKM=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_SAMPIT1/Genjot%20Kualitas%20SDM%20Pelaku%20UMKM=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_SAMPIT1/Genjot%20Kualitas%20SDM%20Pelaku%20UMKM=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/JAWAPOS_SIDOARJO1/Hasil%20Tes%20PCR%20Kedua%20126%20PMI%20Negatif%20=1=17=6.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/JAWAPOS_SIDOARJO1/Hasil%20Tes%20PCR%20Kedua%20126%20PMI%20Negatif%20=1=17=6.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/JAWAPOS_SIDOARJO1/Hasil%20Tes%20PCR%20Kedua%20126%20PMI%20Negatif%20=1=17=6.jpg
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Dijemput Pemda Setempat Hari 

Ini. 

20. 28 

January 

2022 

Presidensi G20 

Usung 

Inklusivitas 

Ketenagakerjaan 

11 Neutral Radar 

Sampit 

 . Presidensi G20 Usung 

Inklusivitas Ketenagakerjaan. 

JAKARTA- Inkusivitas 

ketenagakerjaan diangkat dalam 

Presidensi G20 Indonesia. Staf 

Khusus (Stafsus) Presiden Angkie 

Yudistia mengatakan bahwa 

pada masa. Presidensi G20 di 

bidang ketenagakerjaan, 

Indonesia mengusung salah satu 

isu prioritas yakni inclusive 

labour market and affirmative 

decent jobs for person with 

disabilities. 

21. 28 

January 

2022 

Prokes untuk 

Lawan Omicron 

7 Neutral Duta 

Masyarakat 

Khofifah 

Indar 

Parawansa 

Prokes untuk Lawan Omicorn. 

"Prokes penting untuk selalu 

diter- apkan, jangan sampai 

lengah, ini perisai pertama. 

Dilanjut- kan dengan 11 Kab/Kot 

dalam kategori Level 2 dan l 

Kabupaten dalam kategori level 

3- Diantara provinsi lain se Jawa- 

Bali, Jawa Timur masih 

menduduki peringkat pertama 

untuk Kab/Kot terbanyak yang 

masuk dalam kategori level 1. 

Jawa Tengah memiliki 16 Kab/ 

Kot kategori level 1 dan 19 

Kab/Ko kategori level 2, Daerah 

Istimewa Yogya- karta (DIY) 

memiliki 5 Kab/kot kategori level 

2, terakhir untuk Bali memiliki 9 

Kab/Ko kategori level 2. 

22. 28 

January 

2022 

Momentum 

Peningkatan 

Ekosistem 

Ketenagakerjaan 

Inklusif 

11 Positive Harian 

Bhirawa 

Angkie 

Yudistia 

Momentum Peningkatan 

Ekosistem Ketenagakerjaan 

Inklusif. Presidensi G20 

Indonesia. Center000. Jakarta, 

Bhirawa. 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_SAMPIT1/Presidensi%20G20%20Usung%20Inklusivitas%20Ketenagakerjaan=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_SAMPIT1/Presidensi%20G20%20Usung%20Inklusivitas%20Ketenagakerjaan=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_SAMPIT1/Presidensi%20G20%20Usung%20Inklusivitas%20Ketenagakerjaan=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_SAMPIT1/Presidensi%20G20%20Usung%20Inklusivitas%20Ketenagakerjaan=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/DUTA_MASYARAKAT1/Prokes%20untuk%20Lawan%20Omicron%20=1=7=7.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/DUTA_MASYARAKAT1/Prokes%20untuk%20Lawan%20Omicron%20=1=7=7.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/HARIAN_BHIRAWA1/Momentum%20Peningkatan%20Ekosistem%20Ketenagakerjaan%20Inklusif%20=1=11=5.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/HARIAN_BHIRAWA1/Momentum%20Peningkatan%20Ekosistem%20Ketenagakerjaan%20Inklusif%20=1=11=5.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/HARIAN_BHIRAWA1/Momentum%20Peningkatan%20Ekosistem%20Ketenagakerjaan%20Inklusif%20=1=11=5.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/HARIAN_BHIRAWA1/Momentum%20Peningkatan%20Ekosistem%20Ketenagakerjaan%20Inklusif%20=1=11=5.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/HARIAN_BHIRAWA1/Momentum%20Peningkatan%20Ekosistem%20Ketenagakerjaan%20Inklusif%20=1=11=5.jpg
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23. 28 

January 

2022 

26 Pekerja 

Migran Dilepas 

ke Korsel 

4 Neutral Galamedia Dadang 

Supriatna,Hm 

Dadang 

Supriatna 

. 26 Pekerja Migran Dilepas ke 

Korsel. SOREANG, (GM).-. 

Pemkab Bandung melalui Dinas 

Ketenagakerjaan mele- pas 26 

calon Pekerja Migran Indonesian 

(PMI) yang akan bekerja ke 

Korea Selatan, Kamis (27/1). 

Pelepasan calon PMI itu di- 

lakukan oleh Bupati Bandung 

HM Dadang Supriatna didam- 

pingi Kepala Dinas Ketenaga- 

keijaan H. Rukmana di rumah 

jabatan Bupati Bandung. 

24. 28 

January 

2022 

Kurangnya 

Pengawasan 

Pekerjaan di 

Ketinggian 

Kembali 

Terulang 

4 Negative Bandung 

Ekspres 

 Pekerjaan di KetinggianKembali 

Terulang. . Kurangnya 

Pengawasan. KOTA- Kembali 

terjadi, pekerja ketinggian tidak 

me- makai alatpengaman. "Kalau 

melihat peraturan Kemenaker 

nomor 9 tentang K3 Pekerja 

Ketinggian 2016, orang dan 

pengusaha kontraktor itu bisa 

disalahkan, jelasnya. 

25. 28 

January 

2022 

Para Pegiat 

Sosial Putar Otak 

Selamatkan 

PMKS 

1 Positive Bandung 

Ekspres 

 Bantu Pulangkan Korban Human 

Trafficking dari Malaysia Para 

Pegiat Sosial Putar Otak 

Selamatkan PMKS. Butuh kerja 

sama antarorganisasi agar 

penanganan pada PMKS bisa 

lebih maksimal. Butuh kerja 

sama antarorganisasi agar 

penanganan pada PMKS bisa 

lebih maksimal. 

1006729010563225BANTU 

SESAMA Pendamping IPSM Desy 

Noor (kiri) dan Ketua Bidang 

Kesejahteraan Sosial Karang 

Taruna Mahfudz Hidayat saat 

mendata keluarga terdampak 

pandemi di Kelurahan Medokan 

Semampir. 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/GALAMEDIA1/26%20Pekerja%20Migran%20Dilepas%20ke%20Korsel=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/GALAMEDIA1/26%20Pekerja%20Migran%20Dilepas%20ke%20Korsel=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/GALAMEDIA1/26%20Pekerja%20Migran%20Dilepas%20ke%20Korsel=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/BANDUNG_EKSPRES1/Kurangnya%20Pengawasan%20Pekerjaan%20di%20Ketinggian%20Kembali%20Terulang=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/BANDUNG_EKSPRES1/Kurangnya%20Pengawasan%20Pekerjaan%20di%20Ketinggian%20Kembali%20Terulang=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/BANDUNG_EKSPRES1/Kurangnya%20Pengawasan%20Pekerjaan%20di%20Ketinggian%20Kembali%20Terulang=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/BANDUNG_EKSPRES1/Kurangnya%20Pengawasan%20Pekerjaan%20di%20Ketinggian%20Kembali%20Terulang=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/BANDUNG_EKSPRES1/Kurangnya%20Pengawasan%20Pekerjaan%20di%20Ketinggian%20Kembali%20Terulang=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/BANDUNG_EKSPRES1/Kurangnya%20Pengawasan%20Pekerjaan%20di%20Ketinggian%20Kembali%20Terulang=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/BANDUNG_EKSPRES1/Para%20Pegiat%20Sosial%20Putar%20Otak%20Selamatkan%20PMKS%20=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/BANDUNG_EKSPRES1/Para%20Pegiat%20Sosial%20Putar%20Otak%20Selamatkan%20PMKS%20=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/BANDUNG_EKSPRES1/Para%20Pegiat%20Sosial%20Putar%20Otak%20Selamatkan%20PMKS%20=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/BANDUNG_EKSPRES1/Para%20Pegiat%20Sosial%20Putar%20Otak%20Selamatkan%20PMKS%20=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/BANDUNG_EKSPRES1/Para%20Pegiat%20Sosial%20Putar%20Otak%20Selamatkan%20PMKS%20=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/BANDUNG_EKSPRES1/Para%20Pegiat%20Sosial%20Putar%20Otak%20Selamatkan%20PMKS%20=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/BANDUNG_EKSPRES1/Para%20Pegiat%20Sosial%20Putar%20Otak%20Selamatkan%20PMKS%20=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/BANDUNG_EKSPRES1/Para%20Pegiat%20Sosial%20Putar%20Otak%20Selamatkan%20PMKS%20=2=1=1.jpg
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26. 28 

January 

2022 

Kecelakaan Kerja 

Turun, Klaim 

Naik 

3 Negative Pikiran 

Rakyat 

 . Kecelakaan Kerja Turun, Klaim 

Naik. BANDUNG- Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Jawa 

Barat mencatat jumlah 

kecelakaan kerja tahun 2021 

turun diban- dingkan 2020. 

Namun Jumlah klaim kecelakaan 

malah meningkat. Pada tahun 

2021 tercatat 21.176 kasus 

kecelakaan dengan jumlah klaim 

Rp 316,7 miliar. 

27. 28 

January 

2022 

Pekerja PT 

Kurnia Bumi 

Pertiwi Minta 

Hak-haknya 

4 Neutral Kedaulatan 

Rakyat 

 Pekerja PT Kurnia Bumi Pertiwi 

Minta Hak-haknya. ASPIRASI 

DAN AUDIENSIKE DPRD. 

Center000. Para pekerja ini 

menun- tut pemberian hak-

haknya sesuai perundangan- 

undangan yang berlaku. 

28. 28 

January 

2022 

Tangani Ratusan 

Kasus 

1 Negative Cianjur 

Ekspres 

Ali Hildan Tangani Ratusan Kasus. Tangani 

Ratusan. . ISTIMEWA. Salah satu 

keluarga yang mengadukan 

hilang kontak dengan ibunya 

Pekerja Migran Indonesia selama 

belasan tahun. 

29. 28 

January 

2022 

Dna Tahun 

Dirumahkan 

Tanpa 

Kompensasi 

4 Negative Tribun 

Jogja 

 Dna Tahun Dirumahkan Tanpa 

Kompensasi. Buruh Pabrik Briket 

Arang di Kulon Progo 

Mengadukan Nasib ke DPRD.  

4866640147955000. KULON 

PROGO, TRIBUN- Seralusan 

buruh pabrik pembuatan briket 

arang menggelar aksi di halaman 

gedung Dewan Perwakilan 

Rakyal Daerah (DPRD) 

Kabupaten Kulon Progo, Kamis 

(27/1). Mereka mengadukan 

nasibnya yang merana kareria 

dirumahkan oleh manajernen 

perusahaan selama pandemi 

Covid-19.. 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/PIKIRAN_RAKYAT1/Kecelakaan%20Kerja%20Turun,%20Klaim%20Naik=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/PIKIRAN_RAKYAT1/Kecelakaan%20Kerja%20Turun,%20Klaim%20Naik=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/PIKIRAN_RAKYAT1/Kecelakaan%20Kerja%20Turun,%20Klaim%20Naik=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KEDAULATAN_RAKYAT1/Pekerja%20PT%20Kurnia%20Bumi%20Pertiwi%20Minta%20Hak-haknya%20=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KEDAULATAN_RAKYAT1/Pekerja%20PT%20Kurnia%20Bumi%20Pertiwi%20Minta%20Hak-haknya%20=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KEDAULATAN_RAKYAT1/Pekerja%20PT%20Kurnia%20Bumi%20Pertiwi%20Minta%20Hak-haknya%20=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KEDAULATAN_RAKYAT1/Pekerja%20PT%20Kurnia%20Bumi%20Pertiwi%20Minta%20Hak-haknya%20=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/CIANJUR_EKSPRES1/Tangani%20Ratusan%20Kasus=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/CIANJUR_EKSPRES1/Tangani%20Ratusan%20Kasus=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/CIANJUR_EKSPRES1/Tangani%20Ratusan%20Kasus=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/CIANJUR_EKSPRES1/Tangani%20Ratusan%20Kasus=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TRIBUN_JOGJA1/Dna%20Tahun%20Dirumahkan%20Tanpa%20Kompensasi%20=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TRIBUN_JOGJA1/Dna%20Tahun%20Dirumahkan%20Tanpa%20Kompensasi%20=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TRIBUN_JOGJA1/Dna%20Tahun%20Dirumahkan%20Tanpa%20Kompensasi%20=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TRIBUN_JOGJA1/Dna%20Tahun%20Dirumahkan%20Tanpa%20Kompensasi%20=1=4=1.jpg


 

12 

 

30. 28 

January 

2022 

Bawaslu Ajukan 

Pilkada Rp 9,4 

Miliar 

10 Neutral Koran 

Memo 

Heru 

Purwoko 

Bawaslu Ajukan Anggaran 

Pilkada Rp 9,4 Miliar. Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota 

Madiun mengajukan anggaran 

ke Pemkot Madiun capai Rp 9,4 

miliar untuk penyelenggaraan 

pemilihan kepala daerah 

(Pilkada) di tahun 2024 

mendatang. Ketua Bawaslu Kota 

Madiun, Kokok Heru Purwoko 

menuturkan, pihaknya telah 

mengajukan anggaran Pilwalkot 

2024 ke Pemkot Madiun sebesar 

Rp 9,4 miliar. Kendati 

honorarium badan ad hoc 

Bawaslu ditanggung provinsi, 

dengan demikian anggaran yang 

nantinya ditanggung Pemkot 

Madiun tinggal Rp 8,5 miliar. 

31. 28 

January 

2022 

21 Pekerja 

Migran Positif 

Omicron 

8 Positive Warta Kota  . 21 Pekerja Migran Positif 

Omicron. Dia mengungkapkan, 

untuk 21 pekerja migran itu 

masih dilakukan karantina di 

Jakarta. Asus positif Covid- 19 di 

Karawang, Jawa Barat 

bertambah 11 orang, pada. 

Kamis (27/1). Tiga orang dirawat 

di rumah sakit dan delapan 

lainnya isolasi mandiri. 

32. 28 

January 

2022 

Unilever Bakal 

PHK 1.500 

Karyawan Secara 

Global 

3 Negative Tribun 

Jogja 

 Unilever Bakal PHK 1.500 

Karyawan Secara Global. Yang 

setarajumlahnya denagan 1.500 

karyawan Unilever secara 

global.. TRIBUN- Unilever bakal 

memangkas 1.500 pekeIjanya eli 

seluruh dunia. Dalam situs resmi 

Unilever dikatakan, rencana PHK 

besar-besaran ini karena 

Unilever berencana 

meramptngkan bisnisnya.. 

33. 28 

January 

2022 

Peserta 

BPJamsostek 

Diberikan 

3 Positive Suara Ntb I Gede Putu 

Aryadi,Edison 

Souhuwat 

. Peserta BPJamsostek Diberikan 

Kemudahan Miliki Rumah. 

Manfaat Layanan Tambahan 

(MLT) Perumahan Pekerja bagi 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KORAN_MEMO1/Bawaslu%20Ajukan%20Pilkada%20Rp%209,4%20Miliar%20=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KORAN_MEMO1/Bawaslu%20Ajukan%20Pilkada%20Rp%209,4%20Miliar%20=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KORAN_MEMO1/Bawaslu%20Ajukan%20Pilkada%20Rp%209,4%20Miliar%20=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/WARTA_KOTA1/21%20Pekerja%20Migran%20Positif%20Omicron%20=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/WARTA_KOTA1/21%20Pekerja%20Migran%20Positif%20Omicron%20=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/WARTA_KOTA1/21%20Pekerja%20Migran%20Positif%20Omicron%20=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TRIBUN_JOGJA1/Unilever%20Bakal%20PHK%201.500%20Karyawan%20Secara%20Global%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TRIBUN_JOGJA1/Unilever%20Bakal%20PHK%201.500%20Karyawan%20Secara%20Global%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TRIBUN_JOGJA1/Unilever%20Bakal%20PHK%201.500%20Karyawan%20Secara%20Global%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TRIBUN_JOGJA1/Unilever%20Bakal%20PHK%201.500%20Karyawan%20Secara%20Global%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/SUARA_NTB1/Peserta%20BPJamsostek%20Diberikan%20Kemudahan%20Miliki%20Rumah=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/SUARA_NTB1/Peserta%20BPJamsostek%20Diberikan%20Kemudahan%20Miliki%20Rumah=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/SUARA_NTB1/Peserta%20BPJamsostek%20Diberikan%20Kemudahan%20Miliki%20Rumah=1=3=1.jpg
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Kemudahan 

Miliki Rumah 

Peserta BPJS Ketenagakerjaan 

merupakan bentuk inovasi 

pelayanan yang disediakan oleh 

BPJamsostek untuk mewujudkan 

impian pekerja yang ingin 

memiliki rumah, atau 

merenovasi rumahnya. -. BPJS 

Ketenagakerjaan atau 

BPJamsostek namanya kini, 

memberikan fasilitas kemudahan 

bagi para peserta untuk memiliki 

rumah. BPJamsostek 

bekerjasama dengan perbankan 

penyalur KPR untuk program ini. 

34. 28 

January 

2022 

Angka 

Kecelakaan Kerja 

Tembus 21 Ribu 

Kasus 

9 Negative Bandung 

Ekspres 

 PADAMKAN API: Antisipasi angka 

kecelakaan kerja, dilakukan 

kegiatan pengujian objek 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3). 2622550. Angka 

Kecelakaan Kerja Tembus 21 

Ribu Kasus. BANDUNG- Selama 

ta- hun 2021 angka kecelakaan 

kerja di Jawa Barat ter- bilang 

tinggi meski berku- rang jika 

dibandungkan dengan tahun 

sebelumnya. Berdasarkan data 

Dinas Tenaga Kerja dan Trans- 

migrasi (Disnakertrans) Provinsi 

Jawa Barat (Jawa Barat) angka 

kecelakaan kerja pada tahun 

2020 tembus 35.291 kasus. 

35. 28 

January 

2022 

Pemerintah 

Dorong SDM 

Sektor Industri 

11 Neutral Neraca Arus 

Gunawan 

. Pemerintah Dorong SDM Sektor 

Industri. NERACA. Jakarta-

Pemerintah dalam hal ni 

Kementerian Perindustrian 

(Kemenperin) proaktif 

mendorong peningkatan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) di 

sektor industri. Upaya strategis 

yangtelah dijalankan antara lain 

menjalin kerja sama antara 

Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Industri (&PSDM) 

dengan sektor industri. 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/SUARA_NTB1/Peserta%20BPJamsostek%20Diberikan%20Kemudahan%20Miliki%20Rumah=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/SUARA_NTB1/Peserta%20BPJamsostek%20Diberikan%20Kemudahan%20Miliki%20Rumah=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/BANDUNG_EKSPRES1/Angka%20Kecelakaan%20Kerja%20Tembus%2021%20Ribu%20Kasus=1=9=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/BANDUNG_EKSPRES1/Angka%20Kecelakaan%20Kerja%20Tembus%2021%20Ribu%20Kasus=2=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/BANDUNG_EKSPRES1/Angka%20Kecelakaan%20Kerja%20Tembus%2021%20Ribu%20Kasus=1=9=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/BANDUNG_EKSPRES1/Angka%20Kecelakaan%20Kerja%20Tembus%2021%20Ribu%20Kasus=2=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/BANDUNG_EKSPRES1/Angka%20Kecelakaan%20Kerja%20Tembus%2021%20Ribu%20Kasus=1=9=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/BANDUNG_EKSPRES1/Angka%20Kecelakaan%20Kerja%20Tembus%2021%20Ribu%20Kasus=2=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/BANDUNG_EKSPRES1/Angka%20Kecelakaan%20Kerja%20Tembus%2021%20Ribu%20Kasus=1=9=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/BANDUNG_EKSPRES1/Angka%20Kecelakaan%20Kerja%20Tembus%2021%20Ribu%20Kasus=2=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/NERACA1/Pemerintah%20Dorong%20SDM%20Sektor%20Industri=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/NERACA1/Pemerintah%20Dorong%20SDM%20Sektor%20Industri=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/NERACA1/Pemerintah%20Dorong%20SDM%20Sektor%20Industri=1=11=1.jpg
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36. 28 

January 

2022 

Job Fair 

Kelurahan 

Diadakan Tiap 3 

Bulan 

6 Neutral Tangerang 

Ekspres 

 Job Fair Kelurahan Diadakan Tiap 

3 Bulan. Pada 2021, inovasi 

dilakukan dengan menggelar Job 

Fair Kelurahan. "Untuk ke depan, 

selain kami akan rutin 

mengadakan Virtual Job Fair, 

kami juga akan kembali 

mengadakan Job Fair Kelurahan. 

Di tahun 2022 ini, Job Fair 

Kelurahan akan kami laksanakan 

per-tiga bulan sekali," kata 

Mualim, Kepala Bidang 

Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja. 

37. 28 

January 

2022 

PMI Asal 

padarincang 

meninggal di 

riyadh 

3 Negative Kabar 

Banten 

Ugun 

Gurmilang 

. Barang-barangnya 

Dikembalikan ke Keluarga PMI 

Asal Padarincang Meninggal di 

Riyadh. Seorang pekerja migran 

Indonesia (PMI) atas nama Junah 

(36) asal Desa Bugel, Kecamatan 

Padarincang meninggal dunia di 

Riyadh, Arab Saudi pada akhir 

2021. Kepala Bidang Bina Penta 

pada Disnakertrans Kabupaten 

Serang Ugun Gurmilang 

mengatakan, seorang PMI atas 

nama Junah (36) binti Ahmad 

Syarif asal Desa Bugel, 

Kecamatan Padarincang 

berangkat ke Riyadh pada awal 

September 2019. Keberangkatan 

tersebut merupakan yang kedua 

kalinya, sebab beberapa tahun 

sebelumnya Junahjuga sudah 

pernah berangkat ke Riyadh, 

kemudian kembali lagi. 

38. 28 

January 

2022 

Disnaker siapkan 

tangerang cakap 

kerja 

5 Positive Kabar 

Banten 

 Disnaker Siapkan Tangerang 

Cakap Kerja. TANGERANG, (KB).-. 

Sejak September 2020, Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Tangerang 

rutin mengadakan Virtual Job 

Fair, sebagai solusi mengatasi 

pengangguran di Kota 

Tangerang. Mualim melanjutkan, 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TANGERANG_EKSPRES1/Job%20Fair%20Kelurahan%20Diadakan%20Tiap%203%20Bulan=1=6=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TANGERANG_EKSPRES1/Job%20Fair%20Kelurahan%20Diadakan%20Tiap%203%20Bulan=2=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TANGERANG_EKSPRES1/Job%20Fair%20Kelurahan%20Diadakan%20Tiap%203%20Bulan=1=6=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TANGERANG_EKSPRES1/Job%20Fair%20Kelurahan%20Diadakan%20Tiap%203%20Bulan=2=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TANGERANG_EKSPRES1/Job%20Fair%20Kelurahan%20Diadakan%20Tiap%203%20Bulan=1=6=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TANGERANG_EKSPRES1/Job%20Fair%20Kelurahan%20Diadakan%20Tiap%203%20Bulan=2=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TANGERANG_EKSPRES1/Job%20Fair%20Kelurahan%20Diadakan%20Tiap%203%20Bulan=1=6=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TANGERANG_EKSPRES1/Job%20Fair%20Kelurahan%20Diadakan%20Tiap%203%20Bulan=2=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KABAR_BANTEN1/PMI%20Asal%20padarincang%20meninggal%20di%20riyadh=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KABAR_BANTEN1/PMI%20Asal%20padarincang%20meninggal%20di%20riyadh=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KABAR_BANTEN1/PMI%20Asal%20padarincang%20meninggal%20di%20riyadh=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KABAR_BANTEN1/PMI%20Asal%20padarincang%20meninggal%20di%20riyadh=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KABAR_BANTEN1/Disnaker%20siapkan%20tangerang%20cakap%20kerja=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KABAR_BANTEN1/Disnaker%20siapkan%20tangerang%20cakap%20kerja=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KABAR_BANTEN1/Disnaker%20siapkan%20tangerang%20cakap%20kerja=1=5=1.jpg
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di tahun 2022 ini akan ada 

inovasi-inovasi lain untuk 

menangani jumlah 

pengangguran di Kota Tangerang 

yaitu dengan aplikasi Tangerang 

Cakap Kerja. 

39. 28 

January 

2022 

126 PMI 

Dipulangkan 

Hari Ini 

1 Neutral Radar 

Surabaya 

 126 PMI Dipulangkan Hari Ini. 

WAJIB SWAB: Salah seorang PMI 

menjalani uji usap di Asrama Haji 

Sukolilo, Kamls (27/1) pagi. . 126 

PMI Dipulangkan. Center000. 

Hasil Swab PCR Negatif Semua. 

40. 28 

January 

2022 

1.026 CJH Tarik 

Uang Setoran 

13 Neutral Jawapos 

Sidoarjo 

 1.026 CJH Tarik Uang Setoran. 

Sebanyak 1.026 CJH menarik 

kembali setoran awal haji. Baca 

1.026 CJH. Pada Januari 2022 

pelimpahan mencapai 26 CJH. 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_SURABAYA1/126%20PMI%20Dipulangkan%20Hari%20Ini%20=1=1=8.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_SURABAYA1/126%20PMI%20Dipulangkan%20Hari%20Ini%20=2=1=8.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_SURABAYA1/126%20PMI%20Dipulangkan%20Hari%20Ini%20=1=1=8.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_SURABAYA1/126%20PMI%20Dipulangkan%20Hari%20Ini%20=2=1=8.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_SURABAYA1/126%20PMI%20Dipulangkan%20Hari%20Ini%20=1=1=8.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_SURABAYA1/126%20PMI%20Dipulangkan%20Hari%20Ini%20=2=1=8.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/JAWAPOS_SIDOARJO1/1.026%20CJH%20Tarik%20Uang%20Setoran%20=1=13=6.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/JAWAPOS_SIDOARJO1/1.026%20CJH%20Tarik%20Uang%20Setoran%20=2=13=6.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/JAWAPOS_SIDOARJO1/1.026%20CJH%20Tarik%20Uang%20Setoran%20=1=13=6.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/JAWAPOS_SIDOARJO1/1.026%20CJH%20Tarik%20Uang%20Setoran%20=2=13=6.jpg
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Title Tingkatkan akses kesehatan PMI 

Media Koran Sindo Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Page 6 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/KORAN_SINDO1/Tingkatkan%20akses%20kesehatan%20PMI=1=6=1.jpg 

Summary Para PMI, terlepas di Asia ataupun Afrika, rentan mengalami sakit berkepanjangan akibat 

kesulitan mengakses layanan kesehatan di luar negeri. PMI perlu dan layak mendapatkan akses 

layanan kesehatan yang efektif dan efisien saat bekerja di luar negeri, ujar Jamal, di Jakarta, 

beberapa waktulalu. Ide ini muncul atas dasar keprihatinan kami terhadap kondisi kesehatan 

PMI yang kesulitan mengakses layanan kesehatan di luar negeri, baik akibat perbedaan bahasa 

maupun identitas yang tidak lengkap, kata Dewi. Tingkatkan Akses Kesehatan PMI. 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KORAN_SINDO1/Tingkatkan%20akses%20kesehatan%20PMI=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KORAN_SINDO1/Tingkatkan%20akses%20kesehatan%20PMI=1=6=1.jpg
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Title Polisi tetapkan satu tersangka pinjol illegal 

Media Koran Sindo Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Page 5 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/KORAN_SINDO1/Polisi%20tetapkan%20satu%20tersangka%20pinjol%20illegal=1=5=1.jpg 

Summary . Polisi Tetapkan Satu Tersangka Pinjol Ilegal. JAKARTA- Polda Metro Jaya menetapkan satu 

orang tersangka terkait kasus pinjaman online (pinjol) ilegalyangdigere- bek di Pantai Indah 

Kapuk (PIK) 2, Jakarta Utara. Seorang tersangka tersebutberinisialV dan diketahui sebagai 

manajer di pinjol ilegal tersebut. Dia bertanggung jawab membawahikegiatan dariperu- sahaan 

pinj ol ilegal itu, kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah 

Lubis di Polda Metro Jaya, Kamis (27/1/2022). 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KORAN_SINDO1/Polisi%20tetapkan%20satu%20tersangka%20pinjol%20illegal=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KORAN_SINDO1/Polisi%20tetapkan%20satu%20tersangka%20pinjol%20illegal=1=5=1.jpg
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Title 26 Warga Kab. Bandung Bekerja di Korsel 

Media Radar Bandung Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Page 7 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/RADAR_BANDUNG1/26%20Warga%20Kab.Bandung%20Bekerja%20di%20Korsel=1=7=1.jp

g 

Summar

y 

MELEPAS : Bupati Bandung, Dadang Supriatna saat melepas Calon Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) asal Kabupaten Bandung ke Korea Selatan di Rumah Dinas, Soreang, Kamis (27/1). 

26225503860807748905. SOREANG- Pemerintah Kabupaten Bandung melepas 26 warganya 

untuk bekerja di Korea Selatan, yang sebelumnya telah mendapatkan pendidikan da- ri Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung. Bupati Bandung, Dadang Supriatna mendorong Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Bandung bisa men- jadi pengusaha, saat kembali ke 

tanah air. Hal tersebut di- nilai bisa membantu pertum- buhan ekonomi dan memaju- kan 

Kabupaten Bandung. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_BANDUNG1/26%20Warga%20Kab.Bandung%20Bekerja%20di%20Korsel=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_BANDUNG1/26%20Warga%20Kab.Bandung%20Bekerja%20di%20Korsel=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_BANDUNG1/26%20Warga%20Kab.Bandung%20Bekerja%20di%20Korsel=1=7=1.jpg
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Title Aklamasi, Supriadi Terpilih Kembali Jabat Ketua KSPSI 

Media Tangerang Ekspres Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Page 3 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/TANGERANG_EKSPRES1/Aklamasi,%20Supriadi%20Terpilih%20Kembali%20Jabat%20Ketua

%20KSPSI=1=3=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/TANGERANG_EKSPRES1/Aklamasi,%20Supriadi%20Terpilih%20Kembali%20Jabat%20Ketua

%20KSPSI=2=3=1.jpg 

Summa

ry 

. Aklamasi, Supriadi Terpilih Kembali Jabat Ketua KSPSI. Ketua Terpilih KSPSI Kabupaten 

Tangerang Ahmad Supriadi mengatakan, ada beberapa isu dan program yang tetap akan berjalan 

pada periode selanjutnya. TIGARAKSAAhmad Supriadi kembali terpilih menjadi Ketua 

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang untuk periode 2022 

hingga 2027. Diketahui, Ahrnad Supriadi awal mula menjabat sebagai Ketua KSPSI Kabupaten 

Tangerang sejak 2008 dan kini kembali terpilih untuk masa jabatan ketiga kalinya. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TANGERANG_EKSPRES1/Aklamasi,%20Supriadi%20Terpilih%20Kembali%20Jabat%20Ketua%20KSPSI=1=3=1.jpg
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Title Omicron Muncul, Bima Perketat Akses di Pintu Masuk 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Page 5 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/SUARA_NTB1/Omicron%20Muncul,%20Bima%20Perketat%20Akses%20di%20Pintu%20Ma

suk=1=5=1.jpg 

Summa

ry 

. Omicron Muncul, Bima Perketat Akses di Pintu Masuk. Bima (Suara Nusa Tenggara Barat) 

Antisipasi kasus omicron yang sudah muncul di Nusa Tenggara Barat, kita perketat pintu masuk 

bandara dan pelabuhan, kata Kabid Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dikes 

Kabupaten Bima, Alamsyah,. Lebih lanjut Alamsyah mengaku warga dari daerah lain dan luar 

negeri yang berkunjung dan datang ke Bima melalui jalur bandara dan pelabuhan akan diawasi 

serta ditangani sesuai Standar Operation Prosedural protokol kesehatan (SOP prokes) Covid-19. 
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Title DPC HIPPI Sleman Miliki Program Solusi Permodalan untuk Bangkitkan UMKM dan Tour and 

Travel 

Medi

a 

Merapi Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Page 3 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/MERAPI1/DPC%20HIPPI%20Sleman%20Miliki%20Program%20Solusi%20Permodalan%20untuk

%20Bangkitkan%20UMKM%20dan%20Tour%20and%20Travel%20=1=3=1.jpg 

Sum

mary 

DPC HIPPI Sleman Miliki Program Solusi Permodalan untuk Bangkitkan UMKM dan Tour and Travel.  

184086595123000. MERAPHSTIMEWA Ketua Bidang UMKM dan Parekraf DPC HIPPI Sleman Tetra 

Budiarto,SH,MM (kiri batik merah) dan Pemimpin Bank BPD DIYCabang Sleman Fendi Sutopo. BPD 

DIY Cabang Sleman, Rabu (19/1/2022).. SLEMAN (MERAPI) 
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Title 99 Lokasi di Bantul Jadi Sasaran 

Media Harian Jogja Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Page 7 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/HARIAN_JOGJA1/99%20Lokasi%20di%20Bantul%20Jadi%20Sasaran%20=1=7=1.jpg 

Summary 99 Lokasi di Bantul Jadi Sasaran. Pada 2022 setidakiiya terdapat 99 lokasi di berbagai wilayah 

di Kabupaten Bantul yang mendapatkan program padat karya menggunakan dana dari APBD 

Bantul. "Untuk anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul akan menyasar di 99 

lokasi. Kepala Disnakertrans Bantul, Istirul Widilastuti menyampaikan sosialisasi padat karya 

dana APBD Bantul sudah dimulai sejak 24 Januari 2022. 
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Title Dua Tahun Digantung Perusahaan, Karyawan Ancam Segel Pabrik 

Media Merapi Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/MERAPI1/Dua%20Tahun%20Digantung%20Perusahaan,%20Karyawan%20Ancam%20Segel

%20Pabrik%20=1=1=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/MERAPI1/Dua%20Tahun%20Digantung%20Perusahaan,%20Karyawan%20Ancam%20Segel

%20Pabrik%20=2=1=1.jpg 

Summa

ry 

Dua Tahun Digantung Perusahaan, Karyawan Ancam Segel Pabrik. Kepada wakil rakyat, mereka 

meminta agar difasilitasi untuk bertemu dengan pemilik perusahaan terkait kejelasan nasib para 

karyawan yang telah dirumahkan selama dua tahun terakhir.. "Namun selama dua tahun 

terakhir, para karyawan ini dirumahkan tanpa diberikan kompensasi. Dua Tahun.. 
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Title Disnaker Awasi Perusahaan 

Media Warta Bali Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Page 2 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/WARTA_BALI1/Disnaker%20Awasi%20Perusahaan=1=2=1.jpg 

Summary Disnaker Awasi Perusahaan. . Fe/wyadl. PETUGAS Puskesmas Dentim II melakukan tracing dan 

testing di Desa Kesiman Kertalangu, Kamis (27/1). Terkait Pemberlakuan UMP. 
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Title Buruh PT Kurnia Minta Kejelasan Nasib 

Media Harian Jogja Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Page 8 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/HARIAN_JOGJA1/Buruh%20PT%20Kurnia%20Minta%20Kejelasan%20Nasib%20=1=8=1.jpg 

Summary Buruh PT Kurnia Minta Kejelasan Nasib. Respons cepat pihak perusahaan sangat diperlukan 

agar 102 karyawan ini bisa segera mendapat kejelasan nasib mereka," kata Akhid. 

KULONPROGO. Center000. 
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Title Genjot Kualitas SDM Pelaku UMKM 

Media Radar Sampit Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Page 11 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/RADAR_SAMPIT1/Genjot%20Kualitas%20SDM%20Pelaku%20UMKM=1=11=1.jpg 

Summary . Genjot Kualitas SDM Pelaku UMKM. SURABAYA- Kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM) terhadap ekonomi Jawa Timur sangat dominan. Karena itu, pemerintah provinsi 

maupun pemangku kepentingan berupaya untuk memperkuat kinerja UMKM. "Namun, untuk 

mengukuhkan kinerja ekonomi Jawa Timur, penguatan UMKM memang tak boleh terlepas dari 

strategi pemangku kepentingan, katanya dalam webinar Pemerintah Daerah dan Korporasi 

Bersinergi dalam Rangka Kebangkitan Ekonomi Jawa Timur kemarin (26/1). 
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Title Keberadaan TKA Harus Diawasi 

Media Radar Sampit Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Page 4 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/RADAR_SAMPIT1/Keberadaan%20TKA%20Harus%20Diawasi=1=4=1.jpg 

Summary . Keberadaan TKA Harus Diawasi. SAMPIT- Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin 

Timur (Kotim), Parimus mendukung pemerintah daerahuntukmelakukan pengawasan 

terhadap tenaga kerja asing (TKA) yang masuk wilayah Kotim. Bila tidak diawasi, TKA bisa saja 

melakukan pelanggaran. "TKAyangmasukkelndonesiabisa saja menggunakan penyalahgunaan 

izin. 
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Title Presidensi G20 Usung Inklusivitas Ketenagakerjaan 

Media Radar Sampit Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Page 11 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/RADAR_SAMPIT1/Presidensi%20G20%20Usung%20Inklusivitas%20Ketenagakerjaan=1=11

=1.jpg 

Summar

y 

. Presidensi G20 Usung Inklusivitas Ketenagakerjaan. JAKARTA- Inkusivitas ketenagakerjaan 

diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia. Staf Khusus (Stafsus) Presiden Angkie Yudistia 

mengatakan bahwa pada masa. Presidensi G20 di bidang ketenagakerjaan, Indonesia 

mengusung salah satu isu prioritas yakni inclusive labour market and affirmative decent jobs 

for person with disabilities. 
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Title Paguyuban Pedagang Kaki Lima Cikarang Terlindungi BPJAMSOSTEK 

Media Neraca Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Page 9 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/NERACA1/Paguyuban%20Pedagang%20Kaki%20Lima%20Cikarang%20Terlindungi%20BPJA

MSOSTEK=1=9=1.jpg 

Summa

ry 

. Paguyuban Pedagang Kaki Lima Cikarang Terlindungi BPJAMSOSTEK. Cikarang, Bekasi- 

Paguyuban pedagang kaki lima di Sentra Grosir Cikarang (SGC) kini telah terlindungi pro gram 

BPJAMSOSTEK ditandai penyerahan kepesertaan secara simbolis saat deklarasi PaguyubanPKL 

Pasar Baru Cikarang yang dirangkaikan dengan santunan anak yatim. Penyerahan simbolis 

kepesertaan secara langsung diserahkan oleh Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Bekasi 

Cikarang Andry Rubiantara didampingi Ketua Paguyuban PKL Pasar Baru Cikarang Abun 

Nurhasan di SGC, Rabu (26/1). Ketua Paguyuban PKL Pasar Baru Cikarang Abun Nurhasan 

mengatakan ke depan paguyuban ini diharapkan bisa menjadi mata, telinga, dan rumah yang 

nya man bagi para PKL yang ada di pasar Cikarang. 
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Title Jujur Amanah Dalam Bertugas 

Media Pasundan Ekspres Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/PASUNDAN_EKSPRES1/Jujur%20Amanah%20Dalam%20Bertugas=1=1=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/PASUNDAN_EKSPRES1/Jujur%20Amanah%20Dalam%20Bertugas=2=1=1.jpg 

Summary Jujur Amanah Dalam Bertugas. 2. . . 513905512700Jujur Amanah. Jujur Amanah. Kepala UPTD 

BLK Kabupaten Subang, Ucu Kuswandi memegang prinsip jujur dan amanah dalam bertugas. 
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Title 3.084 Non-ASN Ikut Kepesertaan BPJamsostek 

Media Pasundan Ekspres Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Page 8 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/PASUNDAN_EKSPRES1/3.084%20Non-

ASN%20Ikut%20Kepesertaan%20BPJamsostek=1=8=1.jpg 

Summary . 3.084 Non-ASN Ikut Kepesertaan BPJamsostek. Bertempat di Gedung Yu- dhistira Kompleks 

Pemda Purwakarta, MoU tersebut terkait didaftarkannya 3.084 Non-ASN yang terdiri dari 

Tenaga Harian Lokal (THL) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjadi peserta BPJamsostek. TEKEN 

MOU: Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dan Kepala Cabang BPJamsostek Purwakarta 

Aditiarsih Destriani saat menandatangani MoU kepesertaan BPJamsostek bagi non-ASN. TEKEN 

MOU: Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dan Kepala Cabang BPJamsostek Purwakarta 

Aditiarsih Destriani saat menandatangani MoU kepesertaan BPJamsostek bagi non-ASN. 

9154160265430. 
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Title Disnaker Gencarkan Sosialisasi Program Kerja 

Media Radar Solo Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Page 3 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/RADAR_SOLO1/Disnaker%20Gencarkan%20Sosialisasi%20Program%20Kerja%20=1=3=1.jp

g 

Summar

y 

Disnaker Gencarkan Sosialisasi Program Kerja. 691197516002000. SOLO, Radar Solo- Tidak 

sedikit warga Kota Bengawan yang hanya mengetahui tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surakarta sebatas pembuatan AKI atau lebih dikenal kartu kuning 

sebagai tanda pencari kerja maupun ketika muncul sengketa hubungan industrial.. Fenomena 

tersebut bakal dikikis dengan menggencarkan sosialisasi uraian tugas (urtug) dan tupoksi 

disnaker melibatkan media massa.. 
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Title Momentum Peningkatan Ekosistem Ketenagakerjaan Inklusif 

Media Harian Bhirawa Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Page 11 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/HARIAN_BHIRAWA1/Momentum%20Peningkatan%20Ekosistem%20Ketenagakerjaan%20In

klusif%20=1=11=5.jpg 

Summa

ry 

Momentum Peningkatan Ekosistem Ketenagakerjaan Inklusif. Presidensi G20 Indonesia. 

Center000. Jakarta, Bhirawa. 
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Title Disnakertrans Imbau Perusahaan Daftarkan Karyawan ke BPJS 

Media Jambi Ekspres Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Page 5 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/JAMBI_EKSPRES1/Disnakertrans%20Imbau%20Perusahaan%20Daftarkan%20Karyawan%20

ke%20BPJS=1=5=1.jpg 

Summa

ry 

. Disnakertrans Imbau Perusahaan Daftarkan Karyawan ke BPJS. Kepala Dinas Ketenagakerjaan 

dan Transmigrasi Kabupaten Batanghari Syargawi mengatakan, saat ini pihaknya telah meminta 

ke perusahaan yang ada di Batanghari untuk mengikutsertakan karyawannya pada BPJS. Dan ini 

semuanya diminta untuk membuat BPJS bagi karyawannya, BPJS tersebut terdiri dari BPJS 

kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan," Katanya. Syargawi menambahkan, untuk BPJS sendiri, 

sampai saat ini semua terlihat telah berjalan baik, dan sudah berjalan di setiap Perusahaan yang 

ada. 
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Title Hasil Tes PCR Kedua 126 PMI Negatif 

Media Jawapos Sidoarjo Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Page 17 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/JAWAPOS_SIDOARJO1/Hasil%20Tes%20PCR%20Kedua%20126%20PMI%20Negatif%20=1=

17=6.jpg 

Summar

y 

Hasil Tes PCR Kedua 126 PMI Negatif. Dia menuturkan, ada 126 PMI yang menjalani tes usap 

kedua dengan mekanisme dua sif. Center000. Kepulangan Bakal Dijemput Pemda Setempat Hari 

Ini. 
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Title Prokes untuk Lawan Omicron 

Media Duta Masyarakat Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Page 7 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/DUTA_MASYARAKAT1/Prokes%20untuk%20Lawan%20Omicron%20=1=7=7.jpg 

Summary Prokes untuk Lawan Omicorn. "Prokes penting untuk selalu diter- apkan, jangan sampai lengah, 

ini perisai pertama. Dilanjut- kan dengan 11 Kab/Kot dalam kategori Level 2 dan l Kabupaten 

dalam kategori level 3- Diantara provinsi lain se Jawa- Bali, Jawa Timur masih menduduki 

peringkat pertama untuk Kab/Kot terbanyak yang masuk dalam kategori level 1. Jawa Tengah 

memiliki 16 Kab/ Kot kategori level 1 dan 19 Kab/Ko kategori level 2, Daerah Istimewa Yogya- 

karta (DIY) memiliki 5 Kab/kot kategori level 2, terakhir untuk Bali memiliki 9 Kab/Ko kategori 

level 2. 
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Title Para Pegiat Sosial Putar Otak Selamatkan PMKS 

Media Bandung Ekspres Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/BANDUNG_EKSPRES1/Para%20Pegiat%20Sosial%20Putar%20Otak%20Selamatkan%20PMK

S%20=1=1=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/BANDUNG_EKSPRES1/Para%20Pegiat%20Sosial%20Putar%20Otak%20Selamatkan%20PMK

S%20=2=1=1.jpg 

Summa

ry 

Bantu Pulangkan Korban Human Trafficking dari Malaysia Para Pegiat Sosial Putar Otak 

Selamatkan PMKS. Butuh kerja sama antarorganisasi agar penanganan pada PMKS bisa lebih 

maksimal. Butuh kerja sama antarorganisasi agar penanganan pada PMKS bisa lebih maksimal. 

1006729010563225BANTU SESAMA Pendamping IPSM Desy Noor (kiri) dan Ketua Bidang 

Kesejahteraan Sosial Karang Taruna Mahfudz Hidayat saat mendata keluarga terdampak 

pandemi di Kelurahan Medokan Semampir. 
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Title Kurangnya Pengawasan Pekerjaan di Ketinggian Kembali Terulang 

Media Bandung Ekspres Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Page 4 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/BANDUNG_EKSPRES1/Kurangnya%20Pengawasan%20Pekerjaan%20di%20Ketinggian%20Ke

mbali%20Terulang=1=4=1.jpg 

Summ

ary 

Pekerjaan di KetinggianKembali Terulang. . Kurangnya Pengawasan. KOTA- Kembali terjadi, 

pekerja ketinggian tidak me- makai alatpengaman. "Kalau melihat peraturan Kemenaker nomor 

9 tentang K3 Pekerja Ketinggian 2016, orang dan pengusaha kontraktor itu bisa disalahkan, 

jelasnya. 
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Title 26 Pekerja Migran Dilepas ke Korsel 

Media Galamedia Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Page 4 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/GALAMEDIA1/26%20Pekerja%20Migran%20Dilepas%20ke%20Korsel=1=4=1.jpg 

Summary . 26 Pekerja Migran Dilepas ke Korsel. SOREANG, (GM).-. Pemkab Bandung melalui Dinas 

Ketenagakerjaan mele- pas 26 calon Pekerja Migran Indonesian (PMI) yang akan bekerja ke 

Korea Selatan, Kamis (27/1). Pelepasan calon PMI itu di- lakukan oleh Bupati Bandung HM 

Dadang Supriatna didam- pingi Kepala Dinas Ketenaga- keijaan H. Rukmana di rumah jabatan 

Bupati Bandung. 
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Title Kecelakaan Kerja Turun, Klaim Naik 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Page 3 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/PIKIRAN_RAKYAT1/Kecelakaan%20Kerja%20Turun,%20Klaim%20Naik=1=3=1.jpg 

Summary . Kecelakaan Kerja Turun, Klaim Naik. BANDUNG- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa 

Barat mencatat jumlah kecelakaan kerja tahun 2021 turun diban- dingkan 2020. Namun Jumlah 

klaim kecelakaan malah meningkat. Pada tahun 2021 tercatat 21.176 kasus kecelakaan dengan 

jumlah klaim Rp 316,7 miliar. 
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Title Tangani Ratusan Kasus 

Media Cianjur Ekspres Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/CIANJUR_EKSPRES1/Tangani%20Ratusan%20Kasus=1=1=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/CIANJUR_EKSPRES1/Tangani%20Ratusan%20Kasus=2=1=1.jpg 

Summary Tangani Ratusan Kasus. Tangani Ratusan. . ISTIMEWA. Salah satu keluarga yang mengadukan 

hilang kontak dengan ibunya Pekerja Migran Indonesia selama belasan tahun. 
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Title Angka Kecelakaan Kerja Tembus 21 Ribu Kasus 

Media Bandung Ekspres Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Page 9 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/BANDUNG_EKSPRES1/Angka%20Kecelakaan%20Kerja%20Tembus%2021%20Ribu%20Kasus

=1=9=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/BANDUNG_EKSPRES1/Angka%20Kecelakaan%20Kerja%20Tembus%2021%20Ribu%20Kasus

=2=9=1.jpg 

Summar

y 

PADAMKAN API: Antisipasi angka kecelakaan kerja, dilakukan kegiatan pengujian objek 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 2622550. Angka Kecelakaan Kerja Tembus 21 Ribu 

Kasus. BANDUNG- Selama ta- hun 2021 angka kecelakaan kerja di Jawa Barat ter- bilang tinggi 

meski berku- rang jika dibandungkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Dinas 

Tenaga Kerja dan Trans- migrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jawa Barat) angka 

kecelakaan kerja pada tahun 2020 tembus 35.291 kasus. 
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Title Bawaslu Ajukan Pilkada Rp 9,4 Miliar 

Media Koran Memo Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Page 10 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/KORAN_MEMO1/Bawaslu%20Ajukan%20Pilkada%20Rp%209,4%20Miliar%20=1=10=1.jpg 

Summary Bawaslu Ajukan Anggaran Pilkada Rp 9,4 Miliar. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota 

Madiun mengajukan anggaran ke Pemkot Madiun capai Rp 9,4 miliar untuk penyelenggaraan 

pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun 2024 mendatang. Ketua Bawaslu Kota Madiun, 

Kokok Heru Purwoko menuturkan, pihaknya telah mengajukan anggaran Pilwalkot 2024 ke 

Pemkot Madiun sebesar Rp 9,4 miliar. Kendati honorarium badan ad hoc Bawaslu ditanggung 

provinsi, dengan demikian anggaran yang nantinya ditanggung Pemkot Madiun tinggal Rp 8,5 

miliar. 
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Title Pekerja PT Kurnia Bumi Pertiwi Minta Hak-haknya 

Media Kedaulatan Rakyat Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Page 4 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/KEDAULATAN_RAKYAT1/Pekerja%20PT%20Kurnia%20Bumi%20Pertiwi%20Minta%20Hak-

haknya%20=1=4=1.jpg 

Summary Pekerja PT Kurnia Bumi Pertiwi Minta Hak-haknya. ASPIRASI DAN AUDIENSIKE DPRD. 

Center000. Para pekerja ini menun- tut pemberian hak-haknya sesuai perundangan- undangan 

yang berlaku. 
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Title Pemerintah Dorong SDM Sektor Industri 

Media Neraca Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Page 11 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/NERACA1/Pemerintah%20Dorong%20SDM%20Sektor%20Industri=1=11=1.jpg 

Summary . Pemerintah Dorong SDM Sektor Industri. NERACA. Jakarta-Pemerintah dalam hal ni 

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) proaktif mendorong peningkatan kualitas sumber 

daya manusia (SDM) di sektor industri. Upaya strategis yangtelah dijalankan antara lain 

menjalin kerja sama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (&PSDM) 

dengan sektor industri. 
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Title 21 Pekerja Migran Positif Omicron 

Media Warta Kota Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Page 8 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/WARTA_KOTA1/21%20Pekerja%20Migran%20Positif%20Omicron%20=1=8=1.jpg 

Summary . 21 Pekerja Migran Positif Omicron. Dia mengungkapkan, untuk 21 pekerja migran itu masih 

dilakukan karantina di Jakarta. Asus positif Covid- 19 di Karawang, Jawa Barat bertambah 11 

orang, pada. Kamis (27/1). Tiga orang dirawat di rumah sakit dan delapan lainnya isolasi 

mandiri. 
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Title Unilever Bakal PHK 1.500 Karyawan Secara Global 

Media Tribun Jogja Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Page 3 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/TRIBUN_JOGJA1/Unilever%20Bakal%20PHK%201.500%20Karyawan%20Secara%20Global%

20=1=3=1.jpg 

Summa

ry 

Unilever Bakal PHK 1.500 Karyawan Secara Global. Yang setarajumlahnya denagan 1.500 

karyawan Unilever secara global.. TRIBUN- Unilever bakal memangkas 1.500 pekeIjanya eli 

seluruh dunia. Dalam situs resmi Unilever dikatakan, rencana PHK besar-besaran ini karena 

Unilever berencana meramptngkan bisnisnya.. 
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Title Dna Tahun Dirumahkan Tanpa Kompensasi 

Media Tribun Jogja Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Page 4 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/TRIBUN_JOGJA1/Dna%20Tahun%20Dirumahkan%20Tanpa%20Kompensasi%20=1=4=1.jpg 

Summary Dna Tahun Dirumahkan Tanpa Kompensasi. Buruh Pabrik Briket Arang di Kulon Progo 

Mengadukan Nasib ke DPRD.  4866640147955000. KULON PROGO, TRIBUN- Seralusan buruh 

pabrik pembuatan briket arang menggelar aksi di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyal 

Daerah (DPRD) Kabupaten Kulon Progo, Kamis (27/1). Mereka mengadukan nasibnya yang 

merana kareria dirumahkan oleh manajernen perusahaan selama pandemi Covid-19.. 
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Title Job Fair Kelurahan Diadakan Tiap 3 Bulan 

Media Tangerang Ekspres Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Page 6 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/TANGERANG_EKSPRES1/Job%20Fair%20Kelurahan%20Diadakan%20Tiap%203%20Bulan=1

=6=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/TANGERANG_EKSPRES1/Job%20Fair%20Kelurahan%20Diadakan%20Tiap%203%20Bulan=2

=6=1.jpg 

Summar

y 

Job Fair Kelurahan Diadakan Tiap 3 Bulan. Pada 2021, inovasi dilakukan dengan menggelar Job 

Fair Kelurahan. "Untuk ke depan, selain kami akan rutin mengadakan Virtual Job Fair, kami juga 

akan kembali mengadakan Job Fair Kelurahan. Di tahun 2022 ini, Job Fair Kelurahan akan kami 

laksanakan per-tiga bulan sekali," kata Mualim, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja. 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/TANGERANG_EKSPRES1/Job%20Fair%20Kelurahan%20Diadakan%20Tiap%203%20Bulan=2=6=1.jpg
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Title Peserta BPJamsostek Diberikan Kemudahan Miliki Rumah 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Page 3 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/SUARA_NTB1/Peserta%20BPJamsostek%20Diberikan%20Kemudahan%20Miliki%20Rumah

=1=3=1.jpg 

Summar

y 

. Peserta BPJamsostek Diberikan Kemudahan Miliki Rumah. Manfaat Layanan Tambahan (MLT) 

Perumahan Pekerja bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk inovasi pelayanan 

yang disediakan oleh BPJamsostek untuk mewujudkan impian pekerja yang ingin memiliki 

rumah, atau merenovasi rumahnya. -. BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek namanya kini, 

memberikan fasilitas kemudahan bagi para peserta untuk memiliki rumah. BPJamsostek 

bekerjasama dengan perbankan penyalur KPR untuk program ini. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/SUARA_NTB1/Peserta%20BPJamsostek%20Diberikan%20Kemudahan%20Miliki%20Rumah=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/SUARA_NTB1/Peserta%20BPJamsostek%20Diberikan%20Kemudahan%20Miliki%20Rumah=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/SUARA_NTB1/Peserta%20BPJamsostek%20Diberikan%20Kemudahan%20Miliki%20Rumah=1=3=1.jpg
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Title PMI Asal padarincang meninggal di riyadh 

Media Kabar Banten Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Page 3 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/KABAR_BANTEN1/PMI%20Asal%20padarincang%20meninggal%20di%20riyadh=1=3=1.jpg 

Summary . Barang-barangnya Dikembalikan ke Keluarga PMI Asal Padarincang Meninggal di Riyadh. 

Seorang pekerja migran Indonesia (PMI) atas nama Junah (36) asal Desa Bugel, Kecamatan 

Padarincang meninggal dunia di Riyadh, Arab Saudi pada akhir 2021. Kepala Bidang Bina Penta 

pada Disnakertrans Kabupaten Serang Ugun Gurmilang mengatakan, seorang PMI atas nama 

Junah (36) binti Ahmad Syarif asal Desa Bugel, Kecamatan Padarincang berangkat ke Riyadh 

pada awal September 2019. Keberangkatan tersebut merupakan yang kedua kalinya, sebab 

beberapa tahun sebelumnya Junahjuga sudah pernah berangkat ke Riyadh, kemudian kembali 

lagi. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KABAR_BANTEN1/PMI%20Asal%20padarincang%20meninggal%20di%20riyadh=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KABAR_BANTEN1/PMI%20Asal%20padarincang%20meninggal%20di%20riyadh=1=3=1.jpg
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Title Disnaker siapkan tangerang cakap kerja 

Media Kabar Banten Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Page 5 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/KABAR_BANTEN1/Disnaker%20siapkan%20tangerang%20cakap%20kerja=1=5=1.jpg 

Summary Disnaker Siapkan Tangerang Cakap Kerja. TANGERANG, (KB).-. Sejak September 2020, Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Tangerang rutin mengadakan Virtual Job Fair, sebagai solusi mengatasi 

pengangguran di Kota Tangerang. Mualim melanjutkan, di tahun 2022 ini akan ada inovasi-

inovasi lain untuk menangani jumlah pengangguran di Kota Tangerang yaitu dengan aplikasi 

Tangerang Cakap Kerja. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KABAR_BANTEN1/Disnaker%20siapkan%20tangerang%20cakap%20kerja=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/KABAR_BANTEN1/Disnaker%20siapkan%20tangerang%20cakap%20kerja=1=5=1.jpg
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Title 126 PMI Dipulangkan Hari Ini 

Media Radar Surabaya Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/RADAR_SURABAYA1/126%20PMI%20Dipulangkan%20Hari%20Ini%20=1=1=8.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-

28/RADAR_SURABAYA1/126%20PMI%20Dipulangkan%20Hari%20Ini%20=2=1=8.jpg 

Summary 126 PMI Dipulangkan Hari Ini. WAJIB SWAB: Salah seorang PMI menjalani uji usap di Asrama 

Haji Sukolilo, Kamls (27/1) pagi. . 126 PMI Dipulangkan. Center000. Hasil Swab PCR Negatif 

Semua. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_SURABAYA1/126%20PMI%20Dipulangkan%20Hari%20Ini%20=1=1=8.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_SURABAYA1/126%20PMI%20Dipulangkan%20Hari%20Ini%20=1=1=8.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_SURABAYA1/126%20PMI%20Dipulangkan%20Hari%20Ini%20=2=1=8.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-28/RADAR_SURABAYA1/126%20PMI%20Dipulangkan%20Hari%20Ini%20=2=1=8.jpg
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Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

226 380 213 94 73 
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Table Of Contents : 27 January 2022 - 28 January 2022 
 

No Date News Title Tone Media Influencers Summary 

1. 27 

Janu

ary 

2022 

Polres Karimun 

Gagalkan 

Penyelundupan 

23 Calon PMI 

Ilegal dan 

Tangkap 

Delapan Calo 

Positi

ve 

Metro Batam Arsyad Riyandi Kepala Satuan (Kasat) Reserse 

Kriminal (Reskrim) Polres 

Karimun, Ajun Komisaris Polisi 

(AKP) Arsyad Riyandi, 

mengatakan, dalam operasi (Ops) 

Bunga Seligi 2022 Polres 

Karimun, jaringan ZA ditangkap di 

Meral. Sebanyak delapan orang 

penyalur atau calo Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) 

ditangkap Satuan Reserse 

Kriminal (Satreskrim) Kepolisian 

Resor (Polres) Karimun. 

"Pengungkapan berawal dari 

penangkapan tersangka utama 

berinisial ZA, di Desa Pangke, 

Kecamatan Meral Barat, 

Kabupaten Karimun, Provinsi 

Kepulauan Riau (Kepri) yang 

kemudian dilakukan 

penggembangan dan kembali 

mengamankan 3 tersangka 

lainnya di Kabupaten Karimun," 

kata AKP Arsyad, saat menggelar 

Konferensi Pers pengungkapan 

kasus tindak pidana perdagangan 

orang, penyelendupan manusia 

atau penempatan PMI tanpa 

memenuhi persyaratan, Selasa 

(25/1/2022). Bergerak ke Kota 

Batam dari Kabupaten Karimun, 

pihaknya kembali mengamankan 

empat tersangka lainnya. 

2. 27 

Janu

ary 

2022 

Menaker minta 

PMI tak 

berangkat ke 

luar negeri jika 

tak punya 

kompetensi 

Neutr

al 

Kabar Bisnis Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

menerima kunjungan 

kehormatan Menteri Dalam 

Negeri Malaysia, Dato Seri 

Hamzah bin Zainuddin, di ruang 

Tridarma, Kemenaker, Jakarta, 

http://www.metrobatam.com/2022/01/polres-karimun-gagalkan-penyelundupan-23-calon-pmi-ilegal-dan-tangkap-delapan-calo
http://www.metrobatam.com/2022/01/polres-karimun-gagalkan-penyelundupan-23-calon-pmi-ilegal-dan-tangkap-delapan-calo
http://www.metrobatam.com/2022/01/polres-karimun-gagalkan-penyelundupan-23-calon-pmi-ilegal-dan-tangkap-delapan-calo
http://www.metrobatam.com/2022/01/polres-karimun-gagalkan-penyelundupan-23-calon-pmi-ilegal-dan-tangkap-delapan-calo
http://www.metrobatam.com/2022/01/polres-karimun-gagalkan-penyelundupan-23-calon-pmi-ilegal-dan-tangkap-delapan-calo
http://www.metrobatam.com/2022/01/polres-karimun-gagalkan-penyelundupan-23-calon-pmi-ilegal-dan-tangkap-delapan-calo
http://www.metrobatam.com/2022/01/polres-karimun-gagalkan-penyelundupan-23-calon-pmi-ilegal-dan-tangkap-delapan-calo
http://kabarbisnis.com/read/28111503/menaker-minta-pmi-tak-berangkat-ke-luar-negeri-jika-tak-punya-kompetensi
http://kabarbisnis.com/read/28111503/menaker-minta-pmi-tak-berangkat-ke-luar-negeri-jika-tak-punya-kompetensi
http://kabarbisnis.com/read/28111503/menaker-minta-pmi-tak-berangkat-ke-luar-negeri-jika-tak-punya-kompetensi
http://kabarbisnis.com/read/28111503/menaker-minta-pmi-tak-berangkat-ke-luar-negeri-jika-tak-punya-kompetensi
http://kabarbisnis.com/read/28111503/menaker-minta-pmi-tak-berangkat-ke-luar-negeri-jika-tak-punya-kompetensi
http://kabarbisnis.com/read/28111503/menaker-minta-pmi-tak-berangkat-ke-luar-negeri-jika-tak-punya-kompetensi
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Rabu (26/1/2022). Menaker ingin 

memastikan semua pihak bahwa 

skema one channel system atau 

sistem satu kanal adalah satu-

satunya kanal untuk merekrut 

dan mempekerjakan PMI sebagai 

pekerja pada rumah tangga. 

Kedua pejabat tersebut 

membahas skema pelindungan 

pekerja migran Indonesia (PMI) 

sektor domestik atau pekerja 

rumah tangga di Malaysia. Ida 

menyebutkan, setiap PMI harus 

memiliki kompetensi terlebih 

dahulu sebelum berangkat atau 

bekerja ke luar negeri. 

3. 27 

Janu

ary 

2022 

Ekonom: Kalau 

Mau Capai 

Target 

Pendapatan 

USD 12.000, 

UMP Harus Naik 

di Atas Inflasi 

Negat

ive 

Tempo.co Bahlil 

Lahadalia,Bhima 

Yudhistira 

Direktur Celios, Bhima Yudhistira, 

menyatakan idealnya upah 

minimum pekerja (UMP) naik di 

atas agar daya beli masyarakat 

terjaga. Menurut dia, kenaikan 

UMP per tahun menjadi sia-sia 

jika tak bisa melampaui laju 

inflasi. "Jadi percuma juga mau 

ekonomi kita tumbuh 5 persen 

misalnya, kalau UMP hanya rata-

rata naiknya 1 persen. "Kalau 

target pertumbuhan 5 persen 

sementara inflasi 3 persen, maka 

setidaknya upah kan naiknya 8 

persen di 2022," ujar Bhima. 

4. 27 

Janu

ary 

2022 

Bagaimana 

rasanya menjadi 

Supir Bus dan 

Truk Hino | 

Kabar Gadet 

Neutr

al 

Kabar Gadget Santiko 

Wardoyo 

Kabargadget- PT Hino Motors 

Sales Indonesia (HMSI) resmi 

menghadirkan Hino Total 

Customer Support Center 

(HTSCC), untuk mendukung 

program pemerintah menekan 

angka kecelakaan lalu lintas. 

Kedepannya, pengemudi truk 

dan bus Hino yang melakukan 

pelatihan di HTSCC akan dilatih 

oleh instruktur yang handal, 

terlatih dan bersertifikat. Karena 

Hino saat ini memiliki Lembaga 

http://bisnis.tempo.co/read/1554493/ekonom-kalau-mau-capai-target-pendapatan-usd-12-000-ump-harus-naik-di-atas-inflasi
http://bisnis.tempo.co/read/1554493/ekonom-kalau-mau-capai-target-pendapatan-usd-12-000-ump-harus-naik-di-atas-inflasi
http://bisnis.tempo.co/read/1554493/ekonom-kalau-mau-capai-target-pendapatan-usd-12-000-ump-harus-naik-di-atas-inflasi
http://bisnis.tempo.co/read/1554493/ekonom-kalau-mau-capai-target-pendapatan-usd-12-000-ump-harus-naik-di-atas-inflasi
http://bisnis.tempo.co/read/1554493/ekonom-kalau-mau-capai-target-pendapatan-usd-12-000-ump-harus-naik-di-atas-inflasi
http://bisnis.tempo.co/read/1554493/ekonom-kalau-mau-capai-target-pendapatan-usd-12-000-ump-harus-naik-di-atas-inflasi
http://bisnis.tempo.co/read/1554493/ekonom-kalau-mau-capai-target-pendapatan-usd-12-000-ump-harus-naik-di-atas-inflasi
http://www.kabargadget.com/bagaimana-rasanya-menjadi-supir-bus-dan-truk-hino
http://www.kabargadget.com/bagaimana-rasanya-menjadi-supir-bus-dan-truk-hino
http://www.kabargadget.com/bagaimana-rasanya-menjadi-supir-bus-dan-truk-hino
http://www.kabargadget.com/bagaimana-rasanya-menjadi-supir-bus-dan-truk-hino
http://www.kabargadget.com/bagaimana-rasanya-menjadi-supir-bus-dan-truk-hino
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Sertifikasi Profesi (LSP) Lembaga 

Latihan Kerja (LPK) atau disebut 

LSP-LPK PT Hino Motors Sales 

Indonesia yang merupakan LSP 

PIHAK 1 Pendidikan yang 

didirikan berdasarkan LPK SK 

nomor 006/SK/LPK-HMSI/ 

IV/2021 yang merupakan 

kepanjangan dari dan telah 

mendapat izin dari Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi 

(BNSP). Karena LSP LPK PT Hino 

Motors Sales Indonesia terus 

berkomitmen untuk menciptakan 

Sumber Daya Manusia yang lebih 

kompeten di Indonesia melalui 

sertifikasi profesional di bidang 

pengangkutan barang dan orang. 

5. 27 

Janu

ary 

2022 

Warning 

Pengusaha 

kepada 

Pemerintah: 

Jangan Tarik 

Rem Darurat 

Neutr

al 

Cnbc Indonesia Yongky Susilo Begitu dibuka nggak punya 

modal harus cari modal," katanya 

kepada CNBC Indonesia, Rabu 

(26/1/2022). "Remnya jangan 

kurangi kinerja tapi remnya 

perketat prokes, soalnya kalau 

menggunakan rem darurat untuk 

kurangi aktivitas kerjaan, kolaps 

lagi dah. Berdasarkan data 

Asosiasi Pengusaha Pusat 

Perbelanjaan Indonesia (APPBI) 

pada pertengahan tahun lalu, 

setidaknya ada 280 ribu pekerja 

di pusat perbelanjaan, sebanyak 

30% diantaranya saat itu 

terancam PHK. Kasus Covid-19 di 

DKI Jakarta kian 

mengkhawatirkan. 

6. 27 

Janu

ary 

2022 

Distransnaker 

Katingan Siap 

Bangun BLK 

Positi

ve 

Infopublik.id  Dinas Transmigrasi dan Tenaga 

Kerja (Distransnaker) Kabupaten 

Katingan akan membangun Balai 

Latihan Kerja (BLK). Rencana ini 

diungkapkan Kepala 

Distransnaker Katingan, H 

Hariawan kepada sejumlah awak 

media, Rabu (26/1/2022). BLK ini 

http://www.cnbcindonesia.com/news/20220127090822-4-310818/warning-pengusaha-kepada-pemerintah-jangan-tarik-rem-darurat
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220127090822-4-310818/warning-pengusaha-kepada-pemerintah-jangan-tarik-rem-darurat
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220127090822-4-310818/warning-pengusaha-kepada-pemerintah-jangan-tarik-rem-darurat
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220127090822-4-310818/warning-pengusaha-kepada-pemerintah-jangan-tarik-rem-darurat
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220127090822-4-310818/warning-pengusaha-kepada-pemerintah-jangan-tarik-rem-darurat
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220127090822-4-310818/warning-pengusaha-kepada-pemerintah-jangan-tarik-rem-darurat
http://infopublik.id/kategori/nusantara/601213/distransnaker-katingan-siap-bangun-blk
http://infopublik.id/kategori/nusantara/601213/distransnaker-katingan-siap-bangun-blk
http://infopublik.id/kategori/nusantara/601213/distransnaker-katingan-siap-bangun-blk
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nantinya, meski bagian dari 

Distransnaker, namun statusnya 

bukan salah satu bidang, tapi 

merupakan Unit Pelaksana Teknis 

(UPT).Di BLK tersebut, terdiri 

sejumlah bidang pelatihan. Hal iu 

di antaranya pelatihan tentang 

ekektronik, montir, perhotelan, 

peternakan, tata rias dan 

sejumlah pelatihan yang dapat 

memberdayakan masyarakat 

Katingan, utamanya para 

generasi muda dan masyarakat 

yang putus sekolah serta 

masyarakat yang ingin 

mengembangkan usahanya. 

7. 27 

Janu

ary 

2022 

Pulau Reklamasi 

Jadi Markas 

Pinjol Ilegal di 

Jakarta, 

Karyawan Digaji 

Rp 5 Juta 

Negat

ive 

Tribun News 

Pekanbaru 

Endra Zulpan Markas Pinjol ilegal itu terletak di 

Ruko Palladium Blok G7, Jalan 

Pulau Maju Bersama, PIK, di 

Jakarta Utara. Berbeda dengan 

ruko yang buka lainnya, tidak ada 

papan nama pada markas Pinjol 

ilegal. Markas Pinjaman Online 

(Pinjol) ilegal dibongkar di pulau 

Reklamasi di Pantai Indah Kapuk 

(PIK) 2, Penjaringan, Jakarta 

Utara. Seluruh kegiatan Pinjol 

ilegal dilakukan di sini. 

8. 27 

Janu

ary 

2022 

Pengakuan 

Karyawan Pinjol 

Ilegal yang 

Digerebek di 

PIK, Tergiur Gaji 

dan Bonus Besar 

Positi

ve 

Kompas Tv  Dalam penggerebekan itu, 

sebanyak 98 orang yang di 

antaranya merupakan karyawan 

dan 1 orang manajer sebuah 

perusahaan peer to peer lending 

(P2P), turut diamankan. Tim 

Ditreskrimsus Polda Metro 

menggerebek kantor pinjaman 

online (pinjol) ilegal yang berada 

di sebuah ruko berlantai 3 di 

kawasan Pantai Maju Berjama, 

Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, 

Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu 

(26/1/2022) malam. S 

mengatakan, dirinya tergiur 

bekerja di tempat itu lantaran 

http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/01/27/pulau-reklamasi-jadi-markas-pinjol-ilegal-di-jakarta-karyawan-digaji-rp-5-juta
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/01/27/pulau-reklamasi-jadi-markas-pinjol-ilegal-di-jakarta-karyawan-digaji-rp-5-juta
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/01/27/pulau-reklamasi-jadi-markas-pinjol-ilegal-di-jakarta-karyawan-digaji-rp-5-juta
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/01/27/pulau-reklamasi-jadi-markas-pinjol-ilegal-di-jakarta-karyawan-digaji-rp-5-juta
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/01/27/pulau-reklamasi-jadi-markas-pinjol-ilegal-di-jakarta-karyawan-digaji-rp-5-juta
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/01/27/pulau-reklamasi-jadi-markas-pinjol-ilegal-di-jakarta-karyawan-digaji-rp-5-juta
http://www.kompas.tv/article/255517/pengakuan-karyawan-pinjol-ilegal-yang-digerebek-di-pik-tergiur-gaji-dan-bonus-besar
http://www.kompas.tv/article/255517/pengakuan-karyawan-pinjol-ilegal-yang-digerebek-di-pik-tergiur-gaji-dan-bonus-besar
http://www.kompas.tv/article/255517/pengakuan-karyawan-pinjol-ilegal-yang-digerebek-di-pik-tergiur-gaji-dan-bonus-besar
http://www.kompas.tv/article/255517/pengakuan-karyawan-pinjol-ilegal-yang-digerebek-di-pik-tergiur-gaji-dan-bonus-besar
http://www.kompas.tv/article/255517/pengakuan-karyawan-pinjol-ilegal-yang-digerebek-di-pik-tergiur-gaji-dan-bonus-besar
http://www.kompas.tv/article/255517/pengakuan-karyawan-pinjol-ilegal-yang-digerebek-di-pik-tergiur-gaji-dan-bonus-besar
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diajak temannya dan untuk 

mengatasi masalah ekonomi. 

Namun, ia tetap bersedia bekerja 

sebagai karyawan pinjol ilegal 

karena merasa apa yang 

dilakukan masih sesuai aturan. 

9. 27 

Janu

ary 

2022 

Reorganisasi 

Bisnis, Unilever 

akan PHK 1.500 

Karyawan 

Secara Global 

Negat

ive 

Katadata  Unilever mengumumkan rencana 

pemutusan hubungan kerja (PHK) 

1.500 karyawan secara global. 

Langkah tersebut sejalan dengan 

rencana pemangkasan 15% 

jabatan senior dan 5% jabatan 

junior di perseroan. CEO Unliver 

Alan Jope menjelaskan, 

pemangkasan jabatan tersebut 

dilakukan karena perusahaan 

tengah mengubah model 

organisasi menjadi lima unit 

bisnis, yakni produk kecantikan, 

perawatan pribadi, perawatan 

rumah, nutrisi, dan es krim. 

"Dengan berfokus pada lima unit 

bisnis ini akan memungkinkan 

kami menjadi lebih responsif 

terhadap tren konsumen, dengan 

akuntabilitas pengiriman yang 

sangat jelas. 

10. 27 

Janu

ary 

2022 

INFO LOKER: 

BPJAMSOSTEK 

Buka Lowongan 

Kerja untuk Usia 

45 Tahun ke 

Atas, Mari Klik 

Segera! - Titik 

Temu 

Neutr

al 

Titik Temu  Perlu diketahui, untuk hasil 

kelulusan dan panggilan seleksi, 

job seeker hanya bisa melihatnya 

melalui menu notifikasi yang 

muncul apabila sudah login ke 

website e-Rekrutmen BPJS 

Ketenagakerjaan. Dikutip 

TITIKTEMU.CO dari situs 

resminya, Kamis (27/1) terdapat 

beberbagai persyaratan yang 

diminta dan calon kandidat di 

formasi yang dibutuhkan instansi 

BPJS Ketenagakerjaan harus 

memenuhi sejumlah syarat untuk 

mengisi formasi yang 

dibutuhkan. Jika para job seeker 

berminat menjadi pegawai di BP 

http://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/61f20a531ea5a/reorganisasi-bisnis-unilever-akan-phk-1500-karyawan-secara-global
http://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/61f20a531ea5a/reorganisasi-bisnis-unilever-akan-phk-1500-karyawan-secara-global
http://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/61f20a531ea5a/reorganisasi-bisnis-unilever-akan-phk-1500-karyawan-secara-global
http://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/61f20a531ea5a/reorganisasi-bisnis-unilever-akan-phk-1500-karyawan-secara-global
http://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/61f20a531ea5a/reorganisasi-bisnis-unilever-akan-phk-1500-karyawan-secara-global
http://www.titiktemu.co/ekonomi/pr-862539457/info-loker-bpjamsostek-buka-lowongan-kerja-untuk-usia-45-tahun-ke-atas-mari-klik-segera
http://www.titiktemu.co/ekonomi/pr-862539457/info-loker-bpjamsostek-buka-lowongan-kerja-untuk-usia-45-tahun-ke-atas-mari-klik-segera
http://www.titiktemu.co/ekonomi/pr-862539457/info-loker-bpjamsostek-buka-lowongan-kerja-untuk-usia-45-tahun-ke-atas-mari-klik-segera
http://www.titiktemu.co/ekonomi/pr-862539457/info-loker-bpjamsostek-buka-lowongan-kerja-untuk-usia-45-tahun-ke-atas-mari-klik-segera
http://www.titiktemu.co/ekonomi/pr-862539457/info-loker-bpjamsostek-buka-lowongan-kerja-untuk-usia-45-tahun-ke-atas-mari-klik-segera
http://www.titiktemu.co/ekonomi/pr-862539457/info-loker-bpjamsostek-buka-lowongan-kerja-untuk-usia-45-tahun-ke-atas-mari-klik-segera
http://www.titiktemu.co/ekonomi/pr-862539457/info-loker-bpjamsostek-buka-lowongan-kerja-untuk-usia-45-tahun-ke-atas-mari-klik-segera
http://www.titiktemu.co/ekonomi/pr-862539457/info-loker-bpjamsostek-buka-lowongan-kerja-untuk-usia-45-tahun-ke-atas-mari-klik-segera
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Jamsostek segera daftarkan diri 

sebelum 30 Januari 2022 

mendatang. Namun sebelum 

mendaftar, calon kandidat harus 

membuat akun terlebih dahulu, 

kemudian mengisi formulir yang 

diminta dan mengunggah CV 

terbaru. 

11. 27 

Janu

ary 

2022 

Menaker Ida 

Yakin Pendirian 

BLK UPTP di 

Tojo Una-Una 

Mempercepat 

Penyiapan 

Tenaga Kerja 

yang Kompete 

Positi

ve 

Jurnas Rusdy 

Mastura,Ida 

Fauziyah 

"Dalam mendirikan BLK UPTP di 

daerah, program-program 

pelatihan hendaknya 

menyesuaikan dengan potensi 

yang ada di daerah Tojo Una-

Una, seperti perikanan, 

pertanian, dan peternakan," ujar 

Menaker Ida Fauziyah. 

Sementara Rusdy Mastura 

berharap Menaker Ida Fauziyah 

menyetujui usulan pengalihan 

aset dan fungsi LLK/BLK-UPTD 

kabupaten Tojo Una-Una menjadi 

BLK-UPTP. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mendukung usulan alih aset dan 

fungsi Loka Latihan Kerja/Balai 

Latihan Kerja-Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (LLK/BLK UPTD) 

kabupaten Tojo Una-Una menjadi 

BLK Unit Pelayanan Teknis Pusat 

(UPTP). Menurutnya, pendirian 

BLK UPTP Tojo Una-Una, 

Sulawesi Tengah diyakini akan 

mempercepat penyiapan tenaga 

kerja lokal yang memiliki 

kompetensi dan daya saing tinggi 

di daerah. 

12. 27 

Janu

ary 

2022 

Kemnaker 

Berusaha Keras 

Atasi Pekerja 

Migran Ilegal 

Positi

ve 

Seputar Cibubur Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah menyatakan bahwa 

pihaknya tidak segan-segan 

menindak secara hukum pihak-

pihak yang terlibat dalam 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) secara ilegal atau 

unprosedural. "Kami akan 

http://www.jurnas.com/artikel/110214/Menaker-Ida-Yakin-Pendirian-BLK-UPTP-di-Tojo-Una-Una-Mempercepat-Penyiapan-Tenaga-Kerja-yang-Kompete
http://www.jurnas.com/artikel/110214/Menaker-Ida-Yakin-Pendirian-BLK-UPTP-di-Tojo-Una-Una-Mempercepat-Penyiapan-Tenaga-Kerja-yang-Kompete
http://www.jurnas.com/artikel/110214/Menaker-Ida-Yakin-Pendirian-BLK-UPTP-di-Tojo-Una-Una-Mempercepat-Penyiapan-Tenaga-Kerja-yang-Kompete
http://www.jurnas.com/artikel/110214/Menaker-Ida-Yakin-Pendirian-BLK-UPTP-di-Tojo-Una-Una-Mempercepat-Penyiapan-Tenaga-Kerja-yang-Kompete
http://www.jurnas.com/artikel/110214/Menaker-Ida-Yakin-Pendirian-BLK-UPTP-di-Tojo-Una-Una-Mempercepat-Penyiapan-Tenaga-Kerja-yang-Kompete
http://www.jurnas.com/artikel/110214/Menaker-Ida-Yakin-Pendirian-BLK-UPTP-di-Tojo-Una-Una-Mempercepat-Penyiapan-Tenaga-Kerja-yang-Kompete
http://www.jurnas.com/artikel/110214/Menaker-Ida-Yakin-Pendirian-BLK-UPTP-di-Tojo-Una-Una-Mempercepat-Penyiapan-Tenaga-Kerja-yang-Kompete
http://www.jurnas.com/artikel/110214/Menaker-Ida-Yakin-Pendirian-BLK-UPTP-di-Tojo-Una-Una-Mempercepat-Penyiapan-Tenaga-Kerja-yang-Kompete
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1783579547/kemnaker-berusaha-keras-atasi-pekerja-migran-ilegal
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1783579547/kemnaker-berusaha-keras-atasi-pekerja-migran-ilegal
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1783579547/kemnaker-berusaha-keras-atasi-pekerja-migran-ilegal
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1783579547/kemnaker-berusaha-keras-atasi-pekerja-migran-ilegal
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melakukan penegakan hukum di 

Indonesia. Kami berharap 

penegakan hukum dilakukan di 

sini. P3MI yang nakal kami cabut 

izinya. 

13. 27 

Janu

ary 

2022 

TKA Cina Kerja 

di Tambang 

Pasir, Bariun: Ini 

Pelecehan Buat 

SDM Dalam 

Negeri 

Negat

ive 

Detik Sultra  Praktisi Hukum Sulawesi 

Tenggara (Sultra), La Ode 

Muhamad Bariun menyikapi 

tenaga kerja asing (TKA) asal Cina 

di tambang pasir atau tambang 

galian C di Kelurahan Nambo, 

Kecamatan Nambo, Kota Kendari. 

Pekerja TKA asal Cina sebanyak 

lima orang itu sebelumnya 

diungkap oleh Kasi Intelijen dan 

Keimigrasian Kantor Kelas I TPI 

Kota Kendari, Mongin. Berbicara 

soal TKA bekerja di Indonesia, 

Bariun mengatakan harus dimulai 

dari hulunya dulu. Kelima TKA itu 

memenuhi syarat. 

14. 27 

Janu

ary 

2022 

Siapkan Diri, PT 

VDNI Buka 

60.000 Loker 

untuk Tenaga 

Kerja Lokal 

Positi

ve 

Detik Sultra  KENDARI,DETIKSULTRA.COM- PT 

Virtue Dragon Nickel Industry 

Park (VDNIP) bakal membuka 

60.000 lowongan kerja untuk 

tenaga kerja lokal (TKL) 

masyarakat Sulawesi Tenggara 

(Sultra). Dan pengangguran itu di 

angka empat persen, dan bila 

terwujud penyerapan tenaga 

kerja PT VDNIP hingga 60.000 

maka kurang lebih dua persen 

angka pengangguran akan 

terserap," ujarnya. Ia juga 

mengatakan, pihaknya bersama 

PT VDNIP telah berkoodinasi 

untuk mempersiapkan hal 

tersebut. "Pihak-pihak terkait 

sudah lakukan langkah-langkah, 

seperti Universitas Halu Oleo 

(UHO) sudah mempersiapkan 

calon tenaga kerja, Balai Latihan 

Kerja (BLK) Kendari juga tahun 

2022 akan membangun 

http://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/sultra-raya/tka-cina-kerja-di-tambang-pasir-bariun-ini-pelecehan-buat-sdm-dalam-negeri
http://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/sultra-raya/tka-cina-kerja-di-tambang-pasir-bariun-ini-pelecehan-buat-sdm-dalam-negeri
http://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/sultra-raya/tka-cina-kerja-di-tambang-pasir-bariun-ini-pelecehan-buat-sdm-dalam-negeri
http://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/sultra-raya/tka-cina-kerja-di-tambang-pasir-bariun-ini-pelecehan-buat-sdm-dalam-negeri
http://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/sultra-raya/tka-cina-kerja-di-tambang-pasir-bariun-ini-pelecehan-buat-sdm-dalam-negeri
http://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/sultra-raya/tka-cina-kerja-di-tambang-pasir-bariun-ini-pelecehan-buat-sdm-dalam-negeri
http://detiksultra.com/kendari/siapkan-diri-pt-vdni-buka-60-000-loker-untuk-tenaga-kerja-lokal
http://detiksultra.com/kendari/siapkan-diri-pt-vdni-buka-60-000-loker-untuk-tenaga-kerja-lokal
http://detiksultra.com/kendari/siapkan-diri-pt-vdni-buka-60-000-loker-untuk-tenaga-kerja-lokal
http://detiksultra.com/kendari/siapkan-diri-pt-vdni-buka-60-000-loker-untuk-tenaga-kerja-lokal
http://detiksultra.com/kendari/siapkan-diri-pt-vdni-buka-60-000-loker-untuk-tenaga-kerja-lokal
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workshop pelatihan alat berat 

yang disuport langsung oleh PT 

VDNIP," katanya. 

15. 27 

Janu

ary 

2022 

Menteri 

Ketenagakerjaa

n Ajak Indonesia 

Kampanyekan 

Lingkungan 

Kerja Inklusif 

Neutr

al 

News24.co.id Ida Fauziyah Kami ingin memastikan 

pembangunan masyarakat 

dilakukan secara inklusif, adil, 

dan sejahtera," kata Menteri 

Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam 

keterangan tertulis, Rabu malam, 

26 Januari. Kementerian 

Ketenagakerjaan berencana 

mengkampanyekan lingkungan 

kerja yang inklusif bagi 

penyandang disabilitas pada 

acara G20 di bidang 

ketenagakerjaan. "Kepresidenan 

G20 Indonesia berkomitmen 

untuk bekerja membangun 

masyarakat yang inklusif dan 

mendukung penyandang 

disabilitas untuk menjalani 

kehidupan mereka secara 

mandiri. Kampanye ini 

diharapkan dapat mendorong 

seluruh pemangku kepentingan 

untuk terus mengikutsertakan 

dan memberdayakan 

penyandang disabilitas dalam 

pembangunan ekonomi. 

16. 27 

Janu

ary 

2022 

BPJS 

Ketenagakerjaa

n Pinrang Gelar 

Sosialisasi di 

Desa Polewali 

Positi

ve 

Rakyatsulsel.co  Kepala BPJS Ketenagakernaan 

Pinrang, Soni C.Wicaksono 

menyampaikan, kematian akibat 

apapun, baik sakit ataupun mati 

karena sesuatu hal, maka BPJS 

Ketenagakerjaan tetap dapat 

memberikan jaminan berupa 

santunan kematian sebesar Rp42 

juta. "Dengan memegang kartu 

BPJS ketenagakerjaan artinya 

menjadi peserta BPJS 

ketenagakerjaan. Maka kematian 

dengan cara apapun, pemegang 

atau peserta BPJS 

Ketenagakerjaan tetap berhak 

http://www.news24.co.id/read/news/17371/menteri-ketenagakerjaan-ajak-indonesia-kampanyekan-lingkungan-kerja-inklusif
http://www.news24.co.id/read/news/17371/menteri-ketenagakerjaan-ajak-indonesia-kampanyekan-lingkungan-kerja-inklusif
http://www.news24.co.id/read/news/17371/menteri-ketenagakerjaan-ajak-indonesia-kampanyekan-lingkungan-kerja-inklusif
http://www.news24.co.id/read/news/17371/menteri-ketenagakerjaan-ajak-indonesia-kampanyekan-lingkungan-kerja-inklusif
http://www.news24.co.id/read/news/17371/menteri-ketenagakerjaan-ajak-indonesia-kampanyekan-lingkungan-kerja-inklusif
http://www.news24.co.id/read/news/17371/menteri-ketenagakerjaan-ajak-indonesia-kampanyekan-lingkungan-kerja-inklusif
http://rakyatsulsel.co/2022/01/27/bpjs-ketenagakerjaan-pinrang-gelar-sosialisasi-di-desa-polewali
http://rakyatsulsel.co/2022/01/27/bpjs-ketenagakerjaan-pinrang-gelar-sosialisasi-di-desa-polewali
http://rakyatsulsel.co/2022/01/27/bpjs-ketenagakerjaan-pinrang-gelar-sosialisasi-di-desa-polewali
http://rakyatsulsel.co/2022/01/27/bpjs-ketenagakerjaan-pinrang-gelar-sosialisasi-di-desa-polewali
http://rakyatsulsel.co/2022/01/27/bpjs-ketenagakerjaan-pinrang-gelar-sosialisasi-di-desa-polewali
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atas jaminan kematian tersebut," 

beber Soni. Dia mengatakan, 

BPJS Ketenagakerjaan 

menggunakan sistem gotong 

royong. 

17. 27 

Janu

ary 

2022 

Vaksinasi Lansia 

di Banyumas 

Lambat, Bupati 

Akan Bentuk 

Task Force 

Khusus 

Neutr

al 

Tribun News Jateng Achmad Husein Presentase vaksinasi di 

Banyumas secara umum pada 

dosis satu sudah mencapai angka 

90.02 persen. Namun tingginya 

angka tersebut nyatanya tidak 

membuat Bupati Banyumas, 

Achmad Husein puas dan lega. 

Vaksinasi lansia di Banyumas 

berada di angka 73 persen dan 

masih ada 28 persen lansia 

Banyumas yang belum divaksin. 

Padahal berdasarkan prediksi ahli 

Epidemiologi, Bupati menyebut 

Omicron masuk Banyumas pada 

pertengahan Februari hingga 

awal Maret 2022. 

18. 27 

Janu

ary 

2022 

Kominfo Jadi 

'Ketua Kelas' 

untuk Isu Digital 

Negat

ive 

Vivanews Mira Tayyiba Kementerian Komunikasi dan 

Informatika atau Kominfo 

menyiapkan kerja sama lintas 

sektor (multi-stakeholders) 

terkait tiga isu prioritas yang 

akan diangkat pada Digital 

Economy Working Group (DEWG) 

Presidensi G20 Indonesia. 

Menurut Mira, selain keempat 

institusi tersebut, Kominfo juga 

melibatkan National Strategic 

Stakeholders serta 

kementerian/lembaga untuk 

membahas isu digital yang 

relevan dengan sektor-sektor 

terkait. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Komunikasi dan 

Informatika, Mira Tayyiba, 

menyatakan tiga isu prioritas 

pada DEWG G20 antara lain Post 

COVID-19 Recovery and 

Connectivity, Digital Skills and 

Literacy, serta Cross Border Data 

http://jateng.tribunnews.com/2022/01/27/vaksinasi-lansia-di-banyumas-lambat-bupati-akan-bentuk-task-force-khusus
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/27/vaksinasi-lansia-di-banyumas-lambat-bupati-akan-bentuk-task-force-khusus
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/27/vaksinasi-lansia-di-banyumas-lambat-bupati-akan-bentuk-task-force-khusus
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/27/vaksinasi-lansia-di-banyumas-lambat-bupati-akan-bentuk-task-force-khusus
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/27/vaksinasi-lansia-di-banyumas-lambat-bupati-akan-bentuk-task-force-khusus
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/27/vaksinasi-lansia-di-banyumas-lambat-bupati-akan-bentuk-task-force-khusus
http://www.viva.co.id/digital/digilife/1444129-kominfo-jadi-ketua-kelas-untuk-isu-digital
http://www.viva.co.id/digital/digilife/1444129-kominfo-jadi-ketua-kelas-untuk-isu-digital
http://www.viva.co.id/digital/digilife/1444129-kominfo-jadi-ketua-kelas-untuk-isu-digital
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Flow and Data Free Flow with 

Trust. "Kami membuka 

kesempatan untuk berkolaborasi 

dengan siapa saja," katanya di 

Jakarta, Rabu, 26 Januari 2022. 

19. 27 

Janu

ary 

2022 

Lowongan Kerja 

Kalimantan 

Timur: PT 

Advantage SCM 

Buka Lowker 

Beberapa Posisi, 

Cek Persyaratan 

Lengkapnya 

Neutr

al 

Tribun News Kaltim  Join Grup Telegram Tribun 

Kalimantan Timur untuk 

mendapatkan update berita 

pilihan dan breaking news setiap 

hari. PT Advantage SCM Cabang 

Balikpapan membuka lowongan 

kerja untuk beberapa posisi. 

Seperti dilansir dari Instagram 

resmi Dinas Ketenagakerjaan 

Balikpapan 

@disnaker_balikpapan berikut ini 

beberapa lowongan kerja yang 

dibutuhkan. Lowongan kerja ini 

tak dipungut biaya apapun. 

20. 27 

Janu

ary 

2022 

Menaker: 

Keketuaan G20 

RI berkomitmen 

bangun 

masyarakat 

inklusif 

Positi

ve 

Antara Bali Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

menegaskan komitmen Indonesia 

dalam Presidensi/Keketuaan G20 

pada 2022 akan mendorong 

pembangunan masyarakat yang 

inklusif dan mendukung 

penyandang disabilitas menjalani 

hidup secara mandiri. "Presidensi 

G20 Indonesia berkomitmen 

untuk bekerja membangun 

masyarakat yang inklusif dan 

mendukung penyandang 

disabilitas untuk menjalani 

kehidupan mereka secara 

mandiri," ujar Menaker Ida 

dalam acara Kampanye G20 

"Melibatkan Penyandang 

Disabilitas Untuk Inklusivitas" di 

Jakarta pada Rabu malam. 

Indonesia, jelas Menaker, ingin 

memastikan bahwa 

pembangunan masyarakat 

dilaksanakan secara inklusif, 

berkeadilan dan sejahtera. "Oleh 

http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/27/lowongan-kerja-kaltim-pt-advantage-scm-buka-lowker-beberapa-posisi-cek-persyaratan-lengkapnya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/27/lowongan-kerja-kaltim-pt-advantage-scm-buka-lowker-beberapa-posisi-cek-persyaratan-lengkapnya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/27/lowongan-kerja-kaltim-pt-advantage-scm-buka-lowker-beberapa-posisi-cek-persyaratan-lengkapnya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/27/lowongan-kerja-kaltim-pt-advantage-scm-buka-lowker-beberapa-posisi-cek-persyaratan-lengkapnya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/27/lowongan-kerja-kaltim-pt-advantage-scm-buka-lowker-beberapa-posisi-cek-persyaratan-lengkapnya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/27/lowongan-kerja-kaltim-pt-advantage-scm-buka-lowker-beberapa-posisi-cek-persyaratan-lengkapnya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/27/lowongan-kerja-kaltim-pt-advantage-scm-buka-lowker-beberapa-posisi-cek-persyaratan-lengkapnya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/27/lowongan-kerja-kaltim-pt-advantage-scm-buka-lowker-beberapa-posisi-cek-persyaratan-lengkapnya
http://bali.antaranews.com/berita/266805/menaker-keketuaan-g20-ri-berkomitmen-bangun-masyarakat-inklusif
http://bali.antaranews.com/berita/266805/menaker-keketuaan-g20-ri-berkomitmen-bangun-masyarakat-inklusif
http://bali.antaranews.com/berita/266805/menaker-keketuaan-g20-ri-berkomitmen-bangun-masyarakat-inklusif
http://bali.antaranews.com/berita/266805/menaker-keketuaan-g20-ri-berkomitmen-bangun-masyarakat-inklusif
http://bali.antaranews.com/berita/266805/menaker-keketuaan-g20-ri-berkomitmen-bangun-masyarakat-inklusif
http://bali.antaranews.com/berita/266805/menaker-keketuaan-g20-ri-berkomitmen-bangun-masyarakat-inklusif
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karena itu Indonesia mengajak 

untuk melanjutkan proses 

pembangunan ekonomi dan 

sosial secara inklusif," tegas 

Menaker. 

21. 27 

Janu

ary 

2022 

Kemnaker 

Pelajari Usulan 

Pendirian BLK di 

Sulteng, Ida 

Minta Lengkapi 

Syarat Ini 

Positi

ve 

Jawa Post National 

Network 

Rusdy 

Mastura,Ida 

Fauziyah 

Menurut Menaker Ida, pendirian 

BLK UPTP Tojo Una-Una, 

Sulawesi Tengah (Sulteng), 

diyakini mempercepat penyiapan 

tenaga kerja lokal yang memiliki 

kompetensi dan daya saing tinggi 

di daerah. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mendukung usulan 

pengalihan aset dan fungsi Balai 

Latihan Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (BLK UPTD) 

Kabupaten Tojo Una-Una 

menjadi BLK Unit Pelayanan 

Teknis Pusat (UPTP). "Kami 

pelajari lebih dulu usulan 

pengalihan BLK UPTD ini menjadi 

BLK UPTP. Selanjutnya dikaji 

Ditjen Binalavotas, termasuk 

kerja sama untuk mempercepat 

pembangunan BLK UPTP 

Sulawesi Tengah," kata Menaker 

Ida. 

22. 27 

Janu

ary 

2022 

Pemerintah 

Akan Beri 

Bantuan Rp 600 

Ribu untuk 

UMKM, Simak 

Ciri KTP dan 

Cara Cek 

Penerima BLT 

UMKM 2022 

Positi

ve 

Info Mojokerto Joko Widodo Berikut ini ciri-ciri KTP dan cara 

cek penerima BLT UMKM 2022. 

Presiden menyampaikan 

persetujuan BPUM bagi pelaku 

usaha mikro, kecil, sedang atau 

BLT di 2022 melalui siaran pers 

kanal Youtube Sekertariat 

Kepresidenan. Bantuan UMKM 

ini sudah memasuku tahap ke-3 

dan ke-4 pada awal 2022 ini. 

Berikut ini cara mengecek 

penerimaan BLT UMKM 2022:. 

23. 27 

Janu

Kominfo kerja 

sama lintas 

Positi

ve 

Antara Bali Mira 

Tayyiba,Dedy 

Permadi 

Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kominfo) 

menyiapkan kerja sama lintas 

sektor (multi-stakeholders) 

http://www.jpnn.com/news/kemnaker-pelajari-usulan-pendirian-blk-di-sulteng-ida-minta-lengkapi-syarat-ini
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-pelajari-usulan-pendirian-blk-di-sulteng-ida-minta-lengkapi-syarat-ini
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-pelajari-usulan-pendirian-blk-di-sulteng-ida-minta-lengkapi-syarat-ini
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-pelajari-usulan-pendirian-blk-di-sulteng-ida-minta-lengkapi-syarat-ini
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-pelajari-usulan-pendirian-blk-di-sulteng-ida-minta-lengkapi-syarat-ini
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-pelajari-usulan-pendirian-blk-di-sulteng-ida-minta-lengkapi-syarat-ini
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/55319/Pemerintah-Akan-Beri-Bantuan-Rp-600-Ribu-untuk-UMKM-Simak-Ciri-KTP-dan-Cara-Cek-Penerima-BLT-UMKM-2022
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/55319/Pemerintah-Akan-Beri-Bantuan-Rp-600-Ribu-untuk-UMKM-Simak-Ciri-KTP-dan-Cara-Cek-Penerima-BLT-UMKM-2022
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/55319/Pemerintah-Akan-Beri-Bantuan-Rp-600-Ribu-untuk-UMKM-Simak-Ciri-KTP-dan-Cara-Cek-Penerima-BLT-UMKM-2022
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/55319/Pemerintah-Akan-Beri-Bantuan-Rp-600-Ribu-untuk-UMKM-Simak-Ciri-KTP-dan-Cara-Cek-Penerima-BLT-UMKM-2022
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/55319/Pemerintah-Akan-Beri-Bantuan-Rp-600-Ribu-untuk-UMKM-Simak-Ciri-KTP-dan-Cara-Cek-Penerima-BLT-UMKM-2022
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/55319/Pemerintah-Akan-Beri-Bantuan-Rp-600-Ribu-untuk-UMKM-Simak-Ciri-KTP-dan-Cara-Cek-Penerima-BLT-UMKM-2022
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/55319/Pemerintah-Akan-Beri-Bantuan-Rp-600-Ribu-untuk-UMKM-Simak-Ciri-KTP-dan-Cara-Cek-Penerima-BLT-UMKM-2022
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/55319/Pemerintah-Akan-Beri-Bantuan-Rp-600-Ribu-untuk-UMKM-Simak-Ciri-KTP-dan-Cara-Cek-Penerima-BLT-UMKM-2022
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/55319/Pemerintah-Akan-Beri-Bantuan-Rp-600-Ribu-untuk-UMKM-Simak-Ciri-KTP-dan-Cara-Cek-Penerima-BLT-UMKM-2022
http://bali.antaranews.com/berita/266813/kominfo-kerja-sama-lintas-sektor-di-dewg-g20
http://bali.antaranews.com/berita/266813/kominfo-kerja-sama-lintas-sektor-di-dewg-g20
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ary 

2022 

sektor di DEWG 

G20 

terkait tiga isu prioritas yang 

akan diangkat pada Digital 

Economy Working Group (DEWG) 

Presidensi G20 Indonesia 2022. 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Kominfo, Mira Tayyiba, 

menyatakan tiga isu prioritas 

pada DEWG G20 antara lain Post 

COVID-19 Recovery and 

Connectivity, Digital Skills and 

Literacy, serta Cross Border Data 

Flow and Data Free Flow with 

Trust. Kami bekerja sama dengan 

akademisi dari Universitas 

Indonesia, Universitas Gadjah 

Mada, Universitas Padjadjaran 

dan Centre for Strategic and 

International Studies sebagai 

national knowledge partner 

DEWG," kata Mira di Jakarta 

Pusat, Rabu. "Jadi melalui DEWG 

ini kita berharap dapat 

menghasilkan program-program 

nyata yang relevan untuk 

semuanya. 

24. 27 

Janu

ary 

2022 

Malaysia Terima 

10.000 Pekerja 

Rumah Tangga 

dari Indonesia 

Neutr

al 

Kata Kini M Saravanan Menteri Sumber Daya Manusia 

Malaysia M Saravanan 

mengatakan sekitar 10.000 

pekerja rumah tangga akan 

dibawa dari Indonesia sebagai 

bagian dari proyek perintis 

setelah nota kesepahaman 

(MoU) ditandatangani antara 

Malaysia dan Indonesia. 

Pengumuman ini merupakan 

perkembangan baru setelah 

empat bulan pembekuan 

pengiriman pekerja asing dari 

Indonesia, termasuk pembantu 

rumah tangga, yang diperpanjang 

hingga Desember lalu. "MoU 

tentang Rekrutmen dan 

Penempatan Pekerja Rumah 

Tangga akan ditandatangani 

antara Malaysia dan Indonesia di 

http://bali.antaranews.com/berita/266813/kominfo-kerja-sama-lintas-sektor-di-dewg-g20
http://bali.antaranews.com/berita/266813/kominfo-kerja-sama-lintas-sektor-di-dewg-g20
http://www.katakini.com/artikel/59694/malaysia-terima-10000-pekerja-rumah-tangga-dari-indonesia
http://www.katakini.com/artikel/59694/malaysia-terima-10000-pekerja-rumah-tangga-dari-indonesia
http://www.katakini.com/artikel/59694/malaysia-terima-10000-pekerja-rumah-tangga-dari-indonesia
http://www.katakini.com/artikel/59694/malaysia-terima-10000-pekerja-rumah-tangga-dari-indonesia
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Bali pada 7 dan 8 Februari 2022," 

ujar Saravanan dalam pernyataan 

yang dikirim ke Kuala Lumpur, 

Selasa, usai pertemuan dengan 

Menteri Tenaga Kerja Indonesia 

Ida Fauziyah, yang dilansir dari 

Kantor Berita Antara. Kedua 

belah pihak juga telah sepakat 

untuk menggunakan sistem satu 

pintu sebagai jalur tunggal untuk 

menerima pekerja rumah tangga 

ke dalam negeri Malaysia. 

25. 27 

Janu

ary 

2022 

Komitmen 

Menaker 

Terhadap 

Keamanan 

Pekerja 

Positi

ve 

Sindikat Post Ida Fauziyah ( Menaker ), Ida Fauziyah, 

menegaskan bahwa pihaknya 

terus berkomitmen memberikan 

perlindungan terhadap 

pekerja/buruh, termasuk 

perlindungan dalam hal 

pengupahan. "Tidak ada satu 

pun, sejengkal pun dalam diri 

saya menurunkan derajat 

perlindungan kepada 

pekerja/buruh," ucap Menaker 

pada Rapat Kerja bersama Komisi 

IX DPR RI di Gedung Nusantara I 

Lantai I DPR RI, Jakarta. Menaker 

menegaskan bahwa terkait 

penetapan UM tahun 2022, 

posisinya tidak memihak kepada 

pengusaha. Menteri 

Ketenagakerjaan 

26. 27 

Janu

ary 

2022 

Kantor Pinjol 

Ilegal Digerebek 

Polisi, Pegawai 

Pinjol : Tidak 

Ada Yang Salah 

Dengan 

Pekerjaan Kami 

Positi

ve 

Info Sumsel  Salah satu pegawai berinisial S 

(35) yang turut diamankan polisi 

merasa tidak ada yang salah 

dengan pekerjaan yang ia 

lakukan. "Kami di sini enggak 

merugikan, saya hanya remind 

(mengingatkan) nasabah gimana 

mau bayarnya. - 99 orang 

termasuk seorang manajer 

diamankan saat Polisi 

menggerebek kantor perusahaan 

pinjaman online ilegal di Pantai 

Indah Kapuk, Jakarta Utara, Rabu 

http://sindikatpost.com/2022/01/27/komitmen-menaker-terhadap-keamanan-pekerja
http://sindikatpost.com/2022/01/27/komitmen-menaker-terhadap-keamanan-pekerja
http://sindikatpost.com/2022/01/27/komitmen-menaker-terhadap-keamanan-pekerja
http://sindikatpost.com/2022/01/27/komitmen-menaker-terhadap-keamanan-pekerja
http://sindikatpost.com/2022/01/27/komitmen-menaker-terhadap-keamanan-pekerja
http://www.infosumsel.id/read/2022/01/27/13595/kantor-pinjol-ilegal-digerebek-polisi-pegawai-pinjol-:-tidak-ada-yang-salah-dengan-pekerjaan-kami
http://www.infosumsel.id/read/2022/01/27/13595/kantor-pinjol-ilegal-digerebek-polisi-pegawai-pinjol-:-tidak-ada-yang-salah-dengan-pekerjaan-kami
http://www.infosumsel.id/read/2022/01/27/13595/kantor-pinjol-ilegal-digerebek-polisi-pegawai-pinjol-:-tidak-ada-yang-salah-dengan-pekerjaan-kami
http://www.infosumsel.id/read/2022/01/27/13595/kantor-pinjol-ilegal-digerebek-polisi-pegawai-pinjol-:-tidak-ada-yang-salah-dengan-pekerjaan-kami
http://www.infosumsel.id/read/2022/01/27/13595/kantor-pinjol-ilegal-digerebek-polisi-pegawai-pinjol-:-tidak-ada-yang-salah-dengan-pekerjaan-kami
http://www.infosumsel.id/read/2022/01/27/13595/kantor-pinjol-ilegal-digerebek-polisi-pegawai-pinjol-:-tidak-ada-yang-salah-dengan-pekerjaan-kami
http://www.infosumsel.id/read/2022/01/27/13595/kantor-pinjol-ilegal-digerebek-polisi-pegawai-pinjol-:-tidak-ada-yang-salah-dengan-pekerjaan-kami
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(26/1/2022) malam. S di 

perusahaan tersebut bertugas 

sebagai penagih utang atau desk 

collector. 

27. 27 

Janu

ary 

2022 

Gagal Akuisisi 

Bisnis 

Kesehatan, 

Unilever Pilih 

PHK 1.500 

Karyawan 

Negat

ive 

Medcom.id  Perusahaan multinasional yang 

menghasilkan barang konsumen, 

Unilever berencana melakukan 

Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) 1.500 pekerja secara 

global. Unilever, yang berkantor 

pusat di London, mempekerjakan 

149 ribu orang di seluruh dunia, 

termasuk 6.000 di Inggris dan 

Irlandia. Kepala Eksekutif 

Unilever Alan Jope mengaku 

pihaknya telah berada di bawah 

tekanan selama berbulan-bulan 

untuk menghidupkan kembali 

pertumbuhan penjualan karena 

perusahaan kehilangan target 

margin keuntungannya. 

Keputusan ini diambil setelah 

Unilever gagal mengambil alih 

unit perawatan kesehatan yang 

dimiliki oleh kelompok 

GlaxoSmithKline (GSK) dengan 

penawaran akuisisi senilai 50 

miliar poundsterling. 

28. 27 

Janu

ary 

2022 

Di Forum G20, 

Indonesia 

Dorong Dunia 

Kerja Inklusif 

bagi 

Penyandang 

Disabilitas 

Neutr

al 

Tempo.co Ida Fauziyah Kami ingin memastikan 

pembangunan masyarakat 

dilaksanakan secara inklusif, 

berkeadilan, dan sejahtera," ujar 

Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah pada acara Kampanye 

G20 dengan tema 'Mendorong 

keterlibatan Penyandang 

Disabilitas untuk Inklusivitas', 

Jakarta, Rabu, 26 Januari 2022. 

Dalam pelaksanaan G20 

Indonesia bidang 

ketenagakerjaan, Kementerian 

Ketenagakerjaan akan 

mengampanyekan dunia kerja 

yang inklusif bagi penyandang 

http://www.medcom.id/ekonomi/global/GbmaJEob-gagal-akuisisi-bisnis-kesehatan-unilever-pilih-phk-1-500-karyawan
http://www.medcom.id/ekonomi/global/GbmaJEob-gagal-akuisisi-bisnis-kesehatan-unilever-pilih-phk-1-500-karyawan
http://www.medcom.id/ekonomi/global/GbmaJEob-gagal-akuisisi-bisnis-kesehatan-unilever-pilih-phk-1-500-karyawan
http://www.medcom.id/ekonomi/global/GbmaJEob-gagal-akuisisi-bisnis-kesehatan-unilever-pilih-phk-1-500-karyawan
http://www.medcom.id/ekonomi/global/GbmaJEob-gagal-akuisisi-bisnis-kesehatan-unilever-pilih-phk-1-500-karyawan
http://www.medcom.id/ekonomi/global/GbmaJEob-gagal-akuisisi-bisnis-kesehatan-unilever-pilih-phk-1-500-karyawan
http://www.tempo.co/read/1554512/di-forum-g20-indonesia-dorong-dunia-kerja-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas
http://www.tempo.co/read/1554512/di-forum-g20-indonesia-dorong-dunia-kerja-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas
http://www.tempo.co/read/1554512/di-forum-g20-indonesia-dorong-dunia-kerja-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas
http://www.tempo.co/read/1554512/di-forum-g20-indonesia-dorong-dunia-kerja-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas
http://www.tempo.co/read/1554512/di-forum-g20-indonesia-dorong-dunia-kerja-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas
http://www.tempo.co/read/1554512/di-forum-g20-indonesia-dorong-dunia-kerja-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas
http://www.tempo.co/read/1554512/di-forum-g20-indonesia-dorong-dunia-kerja-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas
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disabilitas. "Presidensi G20 

Indonesia berkomitmen untuk 

bekerja membangun masyarakat 

yang inklusif dan mendukung 

penyandang disabilitas untuk 

menjalani kehidupan mereka 

secara mandiri. Di bidang 

ketenagakerjaan, penyandang 

disabilitas lebih sulit 

mendapatkan pekerjaan, 

beresiko mengalami kehilangan 

pekerjaan, dan memiliki banyak 

tantangan untuk kembali bekerja 

setelah pemulihan ekonomi di 

masa pandemi. 

29. 27 

Janu

ary 

2022 

Bulan K3 

Nasional dan 

Mutu, PT Semen 

Padang Gelar 

SHE Challenge 

Positi

ve 

Sumbar Post Nur Anita 

Rahmawati 

Dalam rangka memperingati 

Bulan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) Nasional & 

Mutu Tahun 2022, PT Semen 

Padang menggelar Safety Health 

Environment (SHE) Challenge, 

Rabu (26/1/2022). Kepala Unit 

Humas & Kesekretariatan PT 

Semen Padang Nur Anita 

Rahmawati mengatakan, SHE 

Challenge dengan tetap 

menerapkan protokol kesehatan 

Covid-19 ini merupakan salah 

satu lomba yang digelar 

perusahaan dalam rangka 

memperingati Bulan K3 Nasional 

dan Mutu PT Semen Padang. 

Ketua Panitia Bulan K3 Nasional 

dan Mutu PT Semen Padang, 

Musytaqim Nasra mengatakan 

bahwa peringatan Bulan K3 

Nasional dan Mutu yang rutin 

dilaksanakan setiap tahun di PT 

Semen Padang mempunyai 

beberapa tujuan untuk dicapai. 

Bertempat di Fire Ground Semen 

Padang, kegiatan berupa cerdas 

cermat, safework, P3K dan 

pemadaman kebakaran yang 

digelar mulai pukul 08.00 WIB 

http://sumbarpost.com/bulan-k3-nasional-dan-mutu-pt-semen-padang-gelar-she-challenge
http://sumbarpost.com/bulan-k3-nasional-dan-mutu-pt-semen-padang-gelar-she-challenge
http://sumbarpost.com/bulan-k3-nasional-dan-mutu-pt-semen-padang-gelar-she-challenge
http://sumbarpost.com/bulan-k3-nasional-dan-mutu-pt-semen-padang-gelar-she-challenge
http://sumbarpost.com/bulan-k3-nasional-dan-mutu-pt-semen-padang-gelar-she-challenge
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hingga berakhir pada pukul 17.00 

WIB itu, diikuti oleh 21 tim di 

lingkungan PT Semen Padang. 

30. 27 

Janu

ary 

2022 

Epidemolog Puji 

Langkah 

Forkopimda 

Jawa Timur 

Tangani Varian 

Omicron, 

Khofifah: Kita 

Harus Terus 

Sinergi Dan 

Kolaborasi 

Positi

ve 

Cahaya Baru Khofifah Indar 

Parawansa 

Sebelumnya Kolaborasi di Jawa 

Timur Telah Berhasil 

Mendatarkan Kurva Varian Delta. 

CB, SURABAYA- Epidemolog Dr. 

Windhu Purnomo dalam 

paparannya di Rakor Kordinasi 

COVID-19 Bersama dengan 

Forkopimda memuji langkah 

penanganan penyebaran covid-

19 varian B.1.1.529 (omicron) di 

Jawa Timur. Pujian tersebut 

diberikan atas hasil assessment 

situasi Covid-19 yang dirilis oleh 

Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) RI per 21 Januari 

2022 yang menunjukan 8 

indikator penentunya, Jawa 

Timur masuk dalam kategori 

memadai dan menjadi yang 

terbaik dengan Kabupaten dan 

Kota yang masuk level 1 paling 

banyak di Indonesia. Berdasarkan 

Instruksi Menteri Dalam Negeri 

(Inmedagri) No. 5 Tahun 2022 

Jawa Timur memiliki 26 

Kabupaten /Kota yang masuk 

dalam kategori Level 1. 

31. 27 

Janu

ary 

2022 

BREAKING 

NEWS: Satu 

Keluarga Asal 

Kota Cirebon 

Positif Covid-19 

Pulang dari 

Jakarta, 

Omicron? 

Neutr

al 

Tribun News 

Cirebon 

Edy Sugiarto Satu keluarga asal Kota Cirebon 

dinyatakan positif terpapar 

Covid-19 sepulang dari DKI 

Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan 

(Dinkes) Kota Cirebon, Edy 

Sugiarto, mengatakan, satu 

keluarga itu yang terkonfirmasi 

Covid-19 itu terdiri dari kakek, 

nenek, anak, hingga cucu. Edy 

menyampaikan, sejauh ini hanya 

seorang warga Kota Cirebon yang 

dinyatakan positif Covid-19 

varian Omicron dan dirawat di 

Wisma Atlet Jakarta. Mereka 

http://cahayabaru.id/2022/01/27/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://cahayabaru.id/2022/01/27/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://cahayabaru.id/2022/01/27/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://cahayabaru.id/2022/01/27/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://cahayabaru.id/2022/01/27/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://cahayabaru.id/2022/01/27/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://cahayabaru.id/2022/01/27/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://cahayabaru.id/2022/01/27/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://cahayabaru.id/2022/01/27/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://cahayabaru.id/2022/01/27/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/27/breaking-news-satu-keluarga-asal-kota-cirebon-positif-covid-19-pulang-dari-jakarta-omicron
http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/27/breaking-news-satu-keluarga-asal-kota-cirebon-positif-covid-19-pulang-dari-jakarta-omicron
http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/27/breaking-news-satu-keluarga-asal-kota-cirebon-positif-covid-19-pulang-dari-jakarta-omicron
http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/27/breaking-news-satu-keluarga-asal-kota-cirebon-positif-covid-19-pulang-dari-jakarta-omicron
http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/27/breaking-news-satu-keluarga-asal-kota-cirebon-positif-covid-19-pulang-dari-jakarta-omicron
http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/27/breaking-news-satu-keluarga-asal-kota-cirebon-positif-covid-19-pulang-dari-jakarta-omicron
http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/27/breaking-news-satu-keluarga-asal-kota-cirebon-positif-covid-19-pulang-dari-jakarta-omicron
http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/27/breaking-news-satu-keluarga-asal-kota-cirebon-positif-covid-19-pulang-dari-jakarta-omicron
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baru pulang ke Cirebon dari 

Jakarta," ujar Edy Sugiarto saat 

ditemui di Balai Kota Cirebon, 

Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, 

Kamis (27/1/2022). 

32. 27 

Janu

ary 

2022 

Unilever Akan 

PHK 1.500 

Karyawan 

Negat

ive 

Batara News Alan Jope Unilever mengumumkan rencana 

pemutusan hubungan kerja (PHK) 

terhadap 1.500 karyawan secara 

global. Alan Jope, CEO Unilever 

menyebut perubahan akan 

dikonsultasikan dan pekerja 

pabrik tidak akan terdampak dari 

keputusan ini. Sementara itu 

mengutip AFP, pemangkasan 

karyawan dilakukan karenakan 

Unilever gagal mengambil alih 

unit perawatan kesehatan yang 

dimiliki oleh kelompok 

GlaxoSmithKline (GSK) dan Pfizer. 

Hal tersebut sejalan dengan 

rencana pemangkasan 15 persen 

jabatan senior dan 5 persen 

jabatan junior di perseroan. 

33. 27 

Janu

ary 

2022 

Diamankan, 

Karyawan Pinjol 

Ilegal Digaji 

Menggiurkan 

Negat

ive 

Rrinews  Salah satunya wanita berinisial S 

(35) yang sudah bekerja selama 1 

setengah bulan menjadi 

karyawan di kantor Pinjol ilegal 

tersebut. Sebanyak 99 orang 

telah diamankan pihak kepolisian 

Polda Metro Jaya terkait praktik 

pinjaman online ilegal di kawasan 

Ruko Palladium no 7G, Pantai 

Indak Kapuk, Penjaringan, Jakarta 

Utara, pada Rabu (26/1/2022) 

malam. S mengatakan, dirinya 

merupakan seorang ibu rumah 

tangga sebelum kerja sebagai 

penagih hutang di kantor 

pinjaman online kawasan PIK. S 

sendiri merupakan warga 

Cengkareng, Jakarta Barat. 

34. 27 

Janu

Kongsi Anies 

Baswedan - 

Ariza 

Neutr

al 

Tribun News 

Kupang 

Ical 

Syamsudin,Ami

dhan 

Isu perpecahan antara Anies 

Baswedan dan Ahmad Riza 

Patria, terkait Pilgub DKI Jakarta, 

http://bataranews.com/unilever-akan-phk-1500-karyawan--
http://bataranews.com/unilever-akan-phk-1500-karyawan--
http://bataranews.com/unilever-akan-phk-1500-karyawan--
http://rri.co.id/nasional/hukum/1339644/diamankan-karyawan-pinjol-ilegal-digaji-menggiurkan
http://rri.co.id/nasional/hukum/1339644/diamankan-karyawan-pinjol-ilegal-digaji-menggiurkan
http://rri.co.id/nasional/hukum/1339644/diamankan-karyawan-pinjol-ilegal-digaji-menggiurkan
http://rri.co.id/nasional/hukum/1339644/diamankan-karyawan-pinjol-ilegal-digaji-menggiurkan
http://kupang.tribunnews.com/2022/01/27/kongsi-anies-baswedan-ariza-dikabarkan-pecah-pan-dukung-wagub-jadi-gubernur-gantikan-anies-lho
http://kupang.tribunnews.com/2022/01/27/kongsi-anies-baswedan-ariza-dikabarkan-pecah-pan-dukung-wagub-jadi-gubernur-gantikan-anies-lho
http://kupang.tribunnews.com/2022/01/27/kongsi-anies-baswedan-ariza-dikabarkan-pecah-pan-dukung-wagub-jadi-gubernur-gantikan-anies-lho
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ary 

2022 

Dikabarkan 

Pecah, PAN 

Dukung Wagub 

Jadi Gubernur 

Gantikan Anies, 

Lho? 

Shaberah,Zulkifl

i Hasan,H 

Muhammad 

Taufik,Bestari 

Barus 

kini semakin kentara. Kehebohan 

isu perpecahan itu mewarnai 

masa-masa akhir kepemimpinan 

Anies Baswedan-Ahmad Riza 

Patria pada Oktober 2022 

mendatang. Maklum, baik masa 

jabatan Ahmad Riza Patria 

sebagai Wakil Gubernur DKI 

Jakarta maupun Anies Baswedan 

sebagai Gubernur, segera 

berakhir tahun ini. Terhadap isu 

perpecahan itu, Ketua Umum 

PAN (Partai Amanat Nasional) 

Zulkifli Hasan mendoakan Ahmad 

Riza Patria agar menjadi 

Gubernur menggantikan Anies 

Baswedan. 

35. 27 

Janu

ary 

2022 

Gandeng Polri, 

BPJamsostek 

Optimis 

Tingkatkan 

Kepatuhan 

Positi

ve 

Tribun News 

Pontianak 

Anggoro Eko 

Cahyo 

Berbagai upaya dilakukan oleh 

BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek), salah satunya 

seperti penandatanganan nota 

kesepahaman dengan POLRI 

(Kepolisian Negara Republik 

Indonesia) untuk menyepakati 

kerjasama antara kedua belah 

pihak. Kesepakatan kerjasama 

dengan Polri ini tentunya 

diharapkan dapat lebih 

menegaskan urgensi atas 

perlindungan Jamsostek dan 

kepatuhan pada regulasi yang 

berlaku. Direktur Utama 

BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo 

menyampaikan rasa terima kasih 

dan besarnya harapan kepada 

Polri atas kontribusi dan peran 

aktif serta sinergi antar lembaga 

negara dalam menegakkan 

regulasi yang berlaku di 

Indonesia. Dalam hal ini kita 

menggandeng Polri untuk 

menunaikan fungsi tersebut," 

tegas Anggoro. 

http://kupang.tribunnews.com/2022/01/27/kongsi-anies-baswedan-ariza-dikabarkan-pecah-pan-dukung-wagub-jadi-gubernur-gantikan-anies-lho
http://kupang.tribunnews.com/2022/01/27/kongsi-anies-baswedan-ariza-dikabarkan-pecah-pan-dukung-wagub-jadi-gubernur-gantikan-anies-lho
http://kupang.tribunnews.com/2022/01/27/kongsi-anies-baswedan-ariza-dikabarkan-pecah-pan-dukung-wagub-jadi-gubernur-gantikan-anies-lho
http://kupang.tribunnews.com/2022/01/27/kongsi-anies-baswedan-ariza-dikabarkan-pecah-pan-dukung-wagub-jadi-gubernur-gantikan-anies-lho
http://kupang.tribunnews.com/2022/01/27/kongsi-anies-baswedan-ariza-dikabarkan-pecah-pan-dukung-wagub-jadi-gubernur-gantikan-anies-lho
http://kupang.tribunnews.com/2022/01/27/kongsi-anies-baswedan-ariza-dikabarkan-pecah-pan-dukung-wagub-jadi-gubernur-gantikan-anies-lho
http://pontianak.tribunnews.com/2022/01/27/gandeng-polri-bpjamsostek-optimis-tingkatkan-kepatuhan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/01/27/gandeng-polri-bpjamsostek-optimis-tingkatkan-kepatuhan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/01/27/gandeng-polri-bpjamsostek-optimis-tingkatkan-kepatuhan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/01/27/gandeng-polri-bpjamsostek-optimis-tingkatkan-kepatuhan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/01/27/gandeng-polri-bpjamsostek-optimis-tingkatkan-kepatuhan
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36. 27 

Janu

ary 

2022 

Kemnaker 

Dukung 

Peningkatan 

Kompetensi 

Tenaga Kerja di 

Mandalika 

Positi

ve 

Tempo.co Lalu Pathul 

Bahri,Ida 

Fauziyah 

Kementerian Ketenagakerjaan 

memberikan dukungan kepada 

Pemerintah Kabupaten Lombok 

Tengah menyiapkan tenaga kerja 

yang kompeten sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja di 

Mandalika. Kemnaker juga 

mendukung Pemkab Lombok 

Tengah melalui promosi dan 

partisipasi dari pelaku usaha 

swasta khususnya di destinasi 

super prioritas Mandalika. 

Menurut Ida, untuk menyiapkan 

SDM lokal yang unggul di Lombok 

Tengah ini, Kemnaker 

berkolaborasi dengan 

Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) 

serta Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

dalam mengembangkan desa 

wisata dan wirausaha mandiri di 

sekitar Mandalika. "Harus ada 

spesifikasi dan kualifikasi dari 

pelatihan yang dibutuhkan oleh 

destinasi super prioritas wisata, 

mengingat peminat pekerja 

sangat banyak dengan keahlian 

yang terkadang tidak sesuai 

dengan kebutuhan di 

Mandalika," ujarnya. 

37. 27 

Janu

ary 

2022 

Dirut Taman 

Impian Jaya 

Ancol Ceritakan 

Dampak Covid 

Membuat 

Karyawan di 

PHK 

Negat

ive 

Wartakotalive Budi Aryanto 19 dua tahun terakhir ikut 

"menghantam" berbagai lokasi 

wisata di Tanah Air tak terkecuali 

Taman Impian Jaya Ancol. Hal itu 

diungkapkan Direktur Utama PT 

Taman Impian Jaya Ancol Budi 

Aryanto saat menerima tim 

Warta Kota belum lama ini. 

Berikut hasil wawancara eksklusif 

Warta Kota dengan Direktur 

Utama PT Taman Impian Jaya 

Ancol, Budi Aryanto:. Apa saja 

dampak pandemi Covid-19 yang 

http://nasional.tempo.co/read/1554521/kemnaker-dukung-peningkatan-kompetensi-tenaga-kerja-di-mandalika
http://nasional.tempo.co/read/1554521/kemnaker-dukung-peningkatan-kompetensi-tenaga-kerja-di-mandalika
http://nasional.tempo.co/read/1554521/kemnaker-dukung-peningkatan-kompetensi-tenaga-kerja-di-mandalika
http://nasional.tempo.co/read/1554521/kemnaker-dukung-peningkatan-kompetensi-tenaga-kerja-di-mandalika
http://nasional.tempo.co/read/1554521/kemnaker-dukung-peningkatan-kompetensi-tenaga-kerja-di-mandalika
http://nasional.tempo.co/read/1554521/kemnaker-dukung-peningkatan-kompetensi-tenaga-kerja-di-mandalika
http://wartakota.tribunnews.com/2022/01/27/dirut-taman-impian-jaya-ancol-ceritakan-dampak-covid-membuat-karyawan-di-phk
http://wartakota.tribunnews.com/2022/01/27/dirut-taman-impian-jaya-ancol-ceritakan-dampak-covid-membuat-karyawan-di-phk
http://wartakota.tribunnews.com/2022/01/27/dirut-taman-impian-jaya-ancol-ceritakan-dampak-covid-membuat-karyawan-di-phk
http://wartakota.tribunnews.com/2022/01/27/dirut-taman-impian-jaya-ancol-ceritakan-dampak-covid-membuat-karyawan-di-phk
http://wartakota.tribunnews.com/2022/01/27/dirut-taman-impian-jaya-ancol-ceritakan-dampak-covid-membuat-karyawan-di-phk
http://wartakota.tribunnews.com/2022/01/27/dirut-taman-impian-jaya-ancol-ceritakan-dampak-covid-membuat-karyawan-di-phk
http://wartakota.tribunnews.com/2022/01/27/dirut-taman-impian-jaya-ancol-ceritakan-dampak-covid-membuat-karyawan-di-phk
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dirasakan PT Taman Impian Jaya 

Ancol?. 

38. 27 

Janu

ary 

2022 

Epidemolog Puji 

Langkah 

Forkopimda 

Jawa Timur 

Tangani Varian 

Omicron 

Positi

ve 

Times Indonesia Khofifah Indar 

Parawansa 

Epidemolog Dr. Windhu 

Purnomo dalam paparannya di 

Rapat Koordinasi Covid-19 

bersama dengan Forkopimda 

memuji langkah penanganan 

penyebaran covid-19 varian 

B.1.1.529 (omicron) di Jawa 

Timur. Pujian tersebut diberikan 

atas hasil assessment situasi 

Covid-19 yang dirilis oleh 

Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) RI per 21 Januari 

2022 yang menunjukan 8 

indikator penentunya, Jawa 

Timur masuk dalam kategori 

memadai dan menjadi yang 

terbaik dengan kabupaten dan 

kota yang masuk level 1 paling 

banyak di Indonesia. Berdasarkan 

Instruksi Menteri Dalam Negeri 

(Inmedagri) No. 5 Tahun 2022 

Jawa Timur memiliki 26 

kabupaten /kota yang masuk 

dalam kategori Level 1. Di antara 

provinsi lain se Jawa-Bali, Jawa 

Timur masih menduduki 

peringkat pertama untuk 

kabupaten/kota terbanyak yang 

masuk dalam kategori level 1. 

39. 27 

Janu

ary 

2022 

15 TKI yang 

Positif Covid-19 

Sepulang dari 

Malaysia 

Diisolasi di 

Pontianak 

Negat

ive 

Kompas  Pelaksana Tugas (Plt) Kepala 

Dinas Kesehatan Kalimantan 

Barat (Kalimantan Barat) Erna 

Yulianti mengatakan, sebanyak 

15 pekerja migran Indonesia yang 

terkonfirmasi positif Covid-19 

sudah dirawat dan diisolasi di 

gedung Upelkes Pontianak. 

"Sesuai protap, kita membawa 

pekerja migran Indonesia (PMI) 

yang positif Covid-19 untuk 

dirawat dan diisolasi di Upelkes 

Pontianak," kata Erna kepada 

http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393710/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393710/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393710/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393710/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393710/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393710/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron
http://regional.kompas.com/read/2022/01/27/111524378/15-tki-yang-positif-covid-19-sepulang-dari-malaysia-diisolasi-di-pontianak
http://regional.kompas.com/read/2022/01/27/111524378/15-tki-yang-positif-covid-19-sepulang-dari-malaysia-diisolasi-di-pontianak
http://regional.kompas.com/read/2022/01/27/111524378/15-tki-yang-positif-covid-19-sepulang-dari-malaysia-diisolasi-di-pontianak
http://regional.kompas.com/read/2022/01/27/111524378/15-tki-yang-positif-covid-19-sepulang-dari-malaysia-diisolasi-di-pontianak
http://regional.kompas.com/read/2022/01/27/111524378/15-tki-yang-positif-covid-19-sepulang-dari-malaysia-diisolasi-di-pontianak
http://regional.kompas.com/read/2022/01/27/111524378/15-tki-yang-positif-covid-19-sepulang-dari-malaysia-diisolasi-di-pontianak
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wartawan, Kamis (27/1/2022). 

Erna menerangkan, sebanyak 15 

PMI tersebut juga akan dilakukan 

pemeriksaan S-gene target 

failure (SGTF) di Laboratorium 

Universitas Tanjungpura 

Pontianak dan dilanjutkan 

dengan pemeriksaan whole 

genome sequencing (WGS) di 

Balitbangkes Jakarta. 

Sebelumnya, sebanyak 15 

pekerja migran Indonesia (PMI) 

dari Malaysia, masuk melalui Pos 

Lintas Batas Negara (PLBN) 

Entikong, Kabupaten Sanggau, 

Kalimantan Barat (Kalimantan 

Barat) positif Covid-19. 

40. 27 

Janu

ary 

2022 

Kapolri Betemu 

Kepala 

Kepolisian 

Malaysia, Bahas 

PMI Hingga 

Covid-19 - 

Dobrak 

Neutr

al 

Dobrak.co Listyo Sigit 

Prabowo 

Kapolri Listyo Sigit Prabowo 

bertemu Kepala Kepolisian 

Malaysia, Inspector General of 

Police Tan Sri Acryl Sani bin 

Abdullah Sani. Keduanya 

membahas isu pekerja migran 

Indonesia ( PMI ) di Malaysia 

hingga penanganan Covid-19. 

Kalau kita lihat dari data hampir 

setiap hari selalu ada dan ini akan 

sangat bagus jika melalui jalur 

legal," kata Sigit dalam 

pertemuan di Mabes Polri, 

Jakarta, Rabu (26/01/2022). 

Kalau kemudian ada sesuatu 

lebih mudah untuk 

berkoordinasi," ujarnya dilansir 

humas.polri.go.id. 

41. 27 

Janu

ary 

2022 

VDNIP Butuh 60 

Ribu Tenaga 

Kerja, 

Masyarakat 

Diminta Siap 

Berkompetisi - 

Penasultra.id 

Positi

ve 

Penasultra.id  PT. Virtu Dragon Nikel Industri 

Park (VDNIP) kedepan 

membutuhkan 60 ribu tenaga 

kerja lokal (TKL) jika 

pembangunan seluruh kontruksi 

perusahaan telah selesai. Untuk 

diketahui, tenaga kerja lokal yang 

bekerja di PT. VDNIP hingga saat 

ini mencapai 25.000-an orang. 

http://www.dobrak.co/news/pr-932539902/kapolri-betemu-kepala-kepolisian-malaysia-bahas-pmi-hingga-covid-19
http://www.dobrak.co/news/pr-932539902/kapolri-betemu-kepala-kepolisian-malaysia-bahas-pmi-hingga-covid-19
http://www.dobrak.co/news/pr-932539902/kapolri-betemu-kepala-kepolisian-malaysia-bahas-pmi-hingga-covid-19
http://www.dobrak.co/news/pr-932539902/kapolri-betemu-kepala-kepolisian-malaysia-bahas-pmi-hingga-covid-19
http://www.dobrak.co/news/pr-932539902/kapolri-betemu-kepala-kepolisian-malaysia-bahas-pmi-hingga-covid-19
http://www.dobrak.co/news/pr-932539902/kapolri-betemu-kepala-kepolisian-malaysia-bahas-pmi-hingga-covid-19
http://www.dobrak.co/news/pr-932539902/kapolri-betemu-kepala-kepolisian-malaysia-bahas-pmi-hingga-covid-19
http://penasultra.id/vdnip-butuh-60-ribu-tenaga-kerja-masyarakat-diminta-siap-berkompetisi
http://penasultra.id/vdnip-butuh-60-ribu-tenaga-kerja-masyarakat-diminta-siap-berkompetisi
http://penasultra.id/vdnip-butuh-60-ribu-tenaga-kerja-masyarakat-diminta-siap-berkompetisi
http://penasultra.id/vdnip-butuh-60-ribu-tenaga-kerja-masyarakat-diminta-siap-berkompetisi
http://penasultra.id/vdnip-butuh-60-ribu-tenaga-kerja-masyarakat-diminta-siap-berkompetisi
http://penasultra.id/vdnip-butuh-60-ribu-tenaga-kerja-masyarakat-diminta-siap-berkompetisi
http://penasultra.id/vdnip-butuh-60-ribu-tenaga-kerja-masyarakat-diminta-siap-berkompetisi
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"Perusahaan kedepan akan 

membutuhkan 60 ribu tenaga 

kerja kedepan. Masyarakat Sultra 

harus mempersiapkan itu. 

42. 27 

Janu

ary 

2022 

Stop Human 

Trafficking 

Neutr

al 

Kompas.id  The death toll in the illegal 

sending of Indonesian workers to 

Malaysia continues to increase. 

The solution to this problem 

must be comprehensive. Kompas 

daily reported on Monday 

(24/1/2022) that at least 37 

prospective Indonesian migrant 

workers died from December 

2021 to January 2022 in five ship 

accidents in the Malacca Strait. 

They were seeking work to 

Malaysia by sea using the 

services of syndicates for the 

illegal sending of migrant 

workers. 

43. 27 

Janu

ary 

2022 

Saham Unilever 

Indonesia 

(UNVR) Kembali 

Menukik setelah 

Terbang 

Negat

ive 

Bisnis Indonesia Alan Jope Saham PT Unilever Indonesia 

Tbk. (UNVR) berbalik lesu setelah 

kemarin menguat signifikan 

seiring dengan rencana Unilever 

global. Saham UNVR pada 

perdagangan Kamis (27/1/2022) 

pukul 11.19 WIB, turun 1,45 

persen atau 60 poin menjadi 

Rp4.070. Total transaksi saham 

UNVR mencapai Rp10,93 miliar, 

dengan aksi jual bersih investor 

asing Rp4,63 miliar. Kemarin, 

saham UNVR ditutup menguat 

seiring dengan rencana Unilever 

global memfokuskan bisnisnya 

pada 5 lini usaha. 

44. 27 

Janu

ary 

2022 

Kepedulian Hino 

Terhadap 

Keselamatan 

Sopir Truk dan 

Bus - Oto 

Mobile ID 

Positi

ve 

Otomobile.id  OtoMobile.id- Sejak 40 tahun lalu 

Hino bersaing di Indonesia, untuk 

menawarkan produk mobil 

komersial di Tanah Air. Mulai dari 

Hino Safety Driving Competition 

yang sudah dimulai sejak tahun 

2017, seminar dan workshop 

keselamatan bersama 

http://www.kompas.id/baca/english/2022/01/27/stop-human-trafficking
http://www.kompas.id/baca/english/2022/01/27/stop-human-trafficking
http://market.bisnis.com/read/20220127/192/1494009/saham-unilever-indonesia-unvr-kembali-menukik-setelah-terbang
http://market.bisnis.com/read/20220127/192/1494009/saham-unilever-indonesia-unvr-kembali-menukik-setelah-terbang
http://market.bisnis.com/read/20220127/192/1494009/saham-unilever-indonesia-unvr-kembali-menukik-setelah-terbang
http://market.bisnis.com/read/20220127/192/1494009/saham-unilever-indonesia-unvr-kembali-menukik-setelah-terbang
http://market.bisnis.com/read/20220127/192/1494009/saham-unilever-indonesia-unvr-kembali-menukik-setelah-terbang
http://otomobile.id/news/131341/kepedulian-hino-terhadap-keselamatan-sopir-truk-dan-bus
http://otomobile.id/news/131341/kepedulian-hino-terhadap-keselamatan-sopir-truk-dan-bus
http://otomobile.id/news/131341/kepedulian-hino-terhadap-keselamatan-sopir-truk-dan-bus
http://otomobile.id/news/131341/kepedulian-hino-terhadap-keselamatan-sopir-truk-dan-bus
http://otomobile.id/news/131341/kepedulian-hino-terhadap-keselamatan-sopir-truk-dan-bus
http://otomobile.id/news/131341/kepedulian-hino-terhadap-keselamatan-sopir-truk-dan-bus
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Kementerian Perhubungan dan 

KNKT, hingga training-training 

kepada pelanggan setia Hino baik 

itu secara offline dan online. 

HTSCC dibangun di atas lahan 

seluas 24.000-meter persegi, dan 

Hino merupakan satu-satunya 

brand kendaraan komersial di 

Indonesia, yang memiliki sirkuit 

pusat pelatihan berkendara bagi 

pengemudi pelangganya. Kini 

sebagai bentuk komitmen dan 

mendukung program pemerintah 

dalam keselamatan di jalan raya, 

Hino membangun fasilitas pusat 

pelatihan berkendara yang diberi 

nama Hino Total Support 

Customer Center (HTSCC). 

45. 27 

Janu

ary 

2022 

Presidensi G20 

Indonesia 

Momentum 

Peningkatan 

Ekosistem 

Ketenagakerjaa

n Inklusif 

Positi

ve 

Tempo.co Angkie Yudistia Staf Khusus Presiden Angkie 

Yudistia mengatakan pada 

Presidensi G20 di bidang 

ketenagakerjaan, Indonesia 

mengusung salah satu isu 

prioritas, yakni inclusive labour 

market and affirmative decent 

jobs for person with disabilities 

(pasar kerja yang inklusif dan 

afirmasi pekerjaan yang layak 

untuk penyandang disabilitas). 

Artinya, momentum Presidensi 

G20 adalah framework kita untuk 

saling mem-benchmark antara 

Indonesia dan juga Negara-

negara G20, dapat saling belajar 

serta memperbanyak experience, 

sehingga dapat membentuk 

ekosistem yang tepat, sesuai 

kebutuhan disabilitas secara 

inklusif," ujarnya. Pemerintah 

Indonesia sangat serius 

meningkatkan inklusivitas 

ketenagakerjaan bagi 

penyandang disabilitas. 

Keseriusan ini tercermin dari 

diangkatnya isu tersebut di ajang 

http://nasional.tempo.co/read/1554530/presidensi-g20-indonesia-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan-inklusif
http://nasional.tempo.co/read/1554530/presidensi-g20-indonesia-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan-inklusif
http://nasional.tempo.co/read/1554530/presidensi-g20-indonesia-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan-inklusif
http://nasional.tempo.co/read/1554530/presidensi-g20-indonesia-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan-inklusif
http://nasional.tempo.co/read/1554530/presidensi-g20-indonesia-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan-inklusif
http://nasional.tempo.co/read/1554530/presidensi-g20-indonesia-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan-inklusif
http://nasional.tempo.co/read/1554530/presidensi-g20-indonesia-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan-inklusif
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G20 yang akan digelar Indonesia 

beberapa waktu mendatang. 

46. 27 

Janu

ary 

2022 

Kemnaker Siap 

Kampanyekan 

Dunia Kerja 

Inklusif Bagi 

Penyandang 

Disabilitas Di 

Ajang G20 

Tahun 2022 

Positi

ve 

Wartapembaruan.c

o.id 

Ida Fauziyah Kemnaker Siap Kampanyekan 

Dunia Kerja Inklusif Bagi 

Penyandang Disabilitas Di Ajang 

G20 Tahun 2022. Kami ingin 

memastikan bahwa 

pembangunan masyarakat 

dilaksanakan secara inklusif, 

berkeadilan, dan sejahtera," ucap 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah, pada 

acara Kampanye G20 dengan 

tema "Mendorong Keterlibatan 

Penyandang Disabilitas untuk 

Inklusivitas" di Jakarta, Rabu 

(26/1/2022). Pperusahaan 

swasta juga wajib 

mempekerjakan paling sedikit 1% 

Penyandang Disabilitas dari 

jumlah pegawai atau pekerja. 

Jakarta, Wartapembaruan.co.id- 

Dalam pelaksanaan G20 

Indonesia bidang 

ketenagakerjaan, pemerintah 

melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap 

mengampanyekan dunia kerja 

yang inklusif bagi penyandang 

disabilitas. 

47. 27 

Janu

ary 

2022 

Kepedulian Hino 

Terhadap 

Keselamatan 

Sopir Truk dan 

Bus 

Positi

ve 

Vivanews  Mulai dari Hino Safety Driving 

Competition yang sudah dimulai 

sejak tahun 2017, seminar dan 

workshop keselamatan bersama 

Kementerian Perhubungan dan 

KNKT, hingga training-training 

kepada pelanggan setia Hino baik 

itu secara offline dan online. Kini 

sebagai bentuk komitmen dan 

mendukung program pemerintah 

dalam keselamatan di jalan raya, 

Hino membangun fasilitas pusat 

pelatihan berkendara yang diberi 

nama Hino Total Support 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kemnaker-siap-kampanyekan-dunia-kerja.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kemnaker-siap-kampanyekan-dunia-kerja.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kemnaker-siap-kampanyekan-dunia-kerja.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kemnaker-siap-kampanyekan-dunia-kerja.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kemnaker-siap-kampanyekan-dunia-kerja.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kemnaker-siap-kampanyekan-dunia-kerja.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kemnaker-siap-kampanyekan-dunia-kerja.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kemnaker-siap-kampanyekan-dunia-kerja.html
http://www.viva.co.id/otomotif/mobil/1444201-enaknya-jadi-sopir-truk-dan-bus-hino
http://www.viva.co.id/otomotif/mobil/1444201-enaknya-jadi-sopir-truk-dan-bus-hino
http://www.viva.co.id/otomotif/mobil/1444201-enaknya-jadi-sopir-truk-dan-bus-hino
http://www.viva.co.id/otomotif/mobil/1444201-enaknya-jadi-sopir-truk-dan-bus-hino
http://www.viva.co.id/otomotif/mobil/1444201-enaknya-jadi-sopir-truk-dan-bus-hino
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Customer Center (HTSCC). 

Menurut Masato Uchida, 

Presiden Direktur HMSI 

menjelaskan bahwa, pihaknya 

membangun Hino Total Support 

Training Center,sebagai pusat 

pelatihan pengemudi, untuk 

membantu kelancaran 

transportasi yang aman dan 

ekonomis melalui pengemudi 

yang andal dan tertib berlalu 

lintas. HTSCC dibangun di atas 

lahan seluas 24.000-meter 

persegi, dan Hino merupakan 

satu-satunya brand kendaraan 

komersial di Indonesia, yang 

memiliki sirkuit pusat pelatihan 

berkendara bagi pengemudi 

pelangganya. 

48. 27 

Janu

ary 

2022 

Dukung 

Keselamatan, 

Hino Indonesia 

Resmikan 

Fasilitas Pusat 

Pelatihan 

Berkendara | 

Oto 

Positi

ve 

Oto.com Santiko 

Wardoyo,Budi 

Setiadi 

Sebagai salah satu pabrikan 

komersial terbesar di Indonesia, 

Hino Motors Sales Indonesia 

(HMSI) sangat memperhatikan 

soal keselamatan berkendara. 

"Saya berikan apresiasi, dua 

jempol untuk Hino Motors Sales 

Indonesia. Hino merupakan satu 

satunya brand kendaraan 

komersial di Indonesia yang 

memiliki sirkuit pusat pelatihan 

berkendara bagi pengemudi 

pelangganya. Atau disebut pula 

LSP LPK Hino Motors Sales 

Indonesia yang merupakan LSP 

PIHAK 1 Pendidikan yang 

didirikan berdasarkan SK LPK 

nomor 006/SK/LPK-

HMSI/IV/2021. 

49. 27 

Janu

ary 

2022 

Pelaku 

Penempatan 

PMI Ilegal bakal 

Ditindak Tegas 

Positi

ve 

Otonomi News Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan, penyelesaian 

persoalan penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) illegal 

atau nonprocedural, tidak cukup 

http://www.oto.com/berita-truk/dukung-keselamatan-hino-indonesia-resmikan-fasilitas-pusat-pelatihan-berkendara
http://www.oto.com/berita-truk/dukung-keselamatan-hino-indonesia-resmikan-fasilitas-pusat-pelatihan-berkendara
http://www.oto.com/berita-truk/dukung-keselamatan-hino-indonesia-resmikan-fasilitas-pusat-pelatihan-berkendara
http://www.oto.com/berita-truk/dukung-keselamatan-hino-indonesia-resmikan-fasilitas-pusat-pelatihan-berkendara
http://www.oto.com/berita-truk/dukung-keselamatan-hino-indonesia-resmikan-fasilitas-pusat-pelatihan-berkendara
http://www.oto.com/berita-truk/dukung-keselamatan-hino-indonesia-resmikan-fasilitas-pusat-pelatihan-berkendara
http://www.oto.com/berita-truk/dukung-keselamatan-hino-indonesia-resmikan-fasilitas-pusat-pelatihan-berkendara
http://www.oto.com/berita-truk/dukung-keselamatan-hino-indonesia-resmikan-fasilitas-pusat-pelatihan-berkendara
http://otonominews.co.id/read/23677/Pelaku-Penempatan-PMI-Ilegal-bakal-Ditindak-Tegas
http://otonominews.co.id/read/23677/Pelaku-Penempatan-PMI-Ilegal-bakal-Ditindak-Tegas
http://otonominews.co.id/read/23677/Pelaku-Penempatan-PMI-Ilegal-bakal-Ditindak-Tegas
http://otonominews.co.id/read/23677/Pelaku-Penempatan-PMI-Ilegal-bakal-Ditindak-Tegas
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hanya dilakukan di Indonesia 

saja. Dikatakannya, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

akan bersikap lebih tegas 

terhadap pelaku penempatan 

PMI (Pekerja Migran Indonesia) 

secara illegal atau 

nonprocedural. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah, menyatakan bahwa 

pihaknya tidak segan-segan 

menindak tegas secara hukum 

pihak-pihak yang terlibat dalam 

penempatan PMI ilegal. Siapa 

pun yang menempatkan PMI 

secara unprosedural kami 

laporkan kepada kepolisian. 

50. 27 

Janu

ary 

2022 

Kampanye G20 

Mendorong 

Keterlibatan 

Penyandang 

Disabilitas 

Untuk 

Inkusivitas 

Ketenagakerjaa

n 

Positi

ve 

Progresnews.info Angkie Yudistia "Ini terobosan yang baik sekali, 

Indonesia membuktikan bahwa 

no one left behind, tidak ada 

satupun yang boleh tertinggal 

dalam setiap program 

pemerintah, swasta, dan seluruh 

sektor," katanya saat menghadiri 

Kampanye G20 bertemakan 

Mendorong keterlibatan 

Penyandang Disabilitas untuk 

Inklusivitas di Jakarta, Rabu 

(26/1/2022). Keseriusan ini 

tercermin dari diangkatnya isu 

tersebut di ajang G20. Staf 

Khusus Presiden RI, Angkie 

Yudistia, mengatakan bahwa 

pada masa Presidensi G20 di 

bidang ketenagakerjaan, 

Indonesia mengusung salah satu 

isu prioritas yakni inclusive 

labour market and affirmative 

decent jobs for person with 

disabilities (pasar kerja yang 

inklusif dan afirmasi pekerjaan 

yang layak untuk penyandang 

disabilitas). Melalui isu tersebut, 

Indonesia akan mendorong 

perhatian Negara-negara G20 

http://progresnews.info/2022/01/27/6840
http://progresnews.info/2022/01/27/6840
http://progresnews.info/2022/01/27/6840
http://progresnews.info/2022/01/27/6840
http://progresnews.info/2022/01/27/6840
http://progresnews.info/2022/01/27/6840
http://progresnews.info/2022/01/27/6840
http://progresnews.info/2022/01/27/6840
http://progresnews.info/2022/01/27/6840
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merumuskan kebijakan yang 

afirmasi dan inklusif terhadap 

kelompok disabilitas. 

51. 27 

Janu

ary 

2022 

Epidemiolog Puji 

Langkah 

Forkopimda 

Jawa Timur 

Tangani 

Omicron 

Positi

ve 

Infopublik.id Khofifah Indar 

Parawansa 

Epidemiolog Dr. Windhu 

Purnomo dalam paparannya di 

Rakor Kordinasi COVID-19 

Bersama dengan Forkopimda 

memuji langkah penanganan 

penyebaran COVID-19 varian 

B.1.1.529 (omicron) di Jawa 

Timur. Pujian tersebut diberikan 

atas hasil assessmen situasi 

COVID-19 yang dirilis oleh 

Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) RI per 21 Januari 

2022 yang menunjukan 8 

indikator penentunya, Jawa 

Timur masuk dalam kategori 

memadai dan menjadi yang 

terbaik dengan kabupaten dan 

kota yang masuk level 1 paling 

banyak di Indonesia. Berdasarkan 

Instruksi Menteri Dalam Negeri 

(Inmedagri) No. 5 Tahun 2022 

Jawa Timur memiliki 26 

Kabupaten /Kota yang masuk 

dalam kategori Level 1. Di antara 

provinsi lain se-Jawa-Bali, Jawa 

Timur masih menduduki 

peringkat pertama untuk Kab/Kot 

terbanyak yang masuk dalam 

kategori level 1. 

52. 27 

Janu

ary 

2022 

Satu Keluarga 

Asal Kota 

Cirebon 

Terpapar Covid-

19, Kadinkes 

Ingatkan Hal Ini 

kepada 

Masyarakat 

Negat

ive 

Tribun News 

Cirebon 

Edy Sugiarto Satu keluarga asal Kota Cirebon 

yang berjumlah lima orang 

terkonfirmasi positif Covid-19 

sepulang dari DKI Jakarta. Satu 

keluarga asal Kota Cirebon 

dinyatakan positif terpapar 

Covid-19 sepulang dari DKI 

Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan 

(Dinkes) Kota Cirebon, Edy 

Sugiarto, mengatakan, satu 

keluarga itu yang terkonfirmasi 

Covid-19 itu terdiri dari kakek, 

http://infopublik.id/kategori/nusantara/601268/epidemiolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-omicron
http://infopublik.id/kategori/nusantara/601268/epidemiolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-omicron
http://infopublik.id/kategori/nusantara/601268/epidemiolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-omicron
http://infopublik.id/kategori/nusantara/601268/epidemiolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-omicron
http://infopublik.id/kategori/nusantara/601268/epidemiolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-omicron
http://infopublik.id/kategori/nusantara/601268/epidemiolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-omicron
http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/27/satu-keluarga-asal-kota-cirebon-terpapar-covid-19-kadinkes-ingatkan-hal-ini-kepada-masyarakat
http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/27/satu-keluarga-asal-kota-cirebon-terpapar-covid-19-kadinkes-ingatkan-hal-ini-kepada-masyarakat
http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/27/satu-keluarga-asal-kota-cirebon-terpapar-covid-19-kadinkes-ingatkan-hal-ini-kepada-masyarakat
http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/27/satu-keluarga-asal-kota-cirebon-terpapar-covid-19-kadinkes-ingatkan-hal-ini-kepada-masyarakat
http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/27/satu-keluarga-asal-kota-cirebon-terpapar-covid-19-kadinkes-ingatkan-hal-ini-kepada-masyarakat
http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/27/satu-keluarga-asal-kota-cirebon-terpapar-covid-19-kadinkes-ingatkan-hal-ini-kepada-masyarakat
http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/27/satu-keluarga-asal-kota-cirebon-terpapar-covid-19-kadinkes-ingatkan-hal-ini-kepada-masyarakat
http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/27/satu-keluarga-asal-kota-cirebon-terpapar-covid-19-kadinkes-ingatkan-hal-ini-kepada-masyarakat
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nenek, anak, hingga cucu. 

Karenanya, penambahan kasus 

itu pun membuat jumlah pasien 

Covid-19 di Kota Cirebon yang 

masih diisolasi bertambah 

menjadi 15 orang. 

53. 27 

Janu

ary 

2022 

Bahas Isu Digital 

Lewat DEWG 

G20, 

Kemenkominfo 

Libatkan Lintas 

Sektor 

Negat

ive 

Jawa Pos Mira Tayyiba Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kemenkominfo) 

melibatkan berbagai pihak untuk 

membahas tiga isu prioritas yang 

diangkat dalam Digital Economy 

Working Group (DEWG) pada 

Presidensi G20 Indonesia Tahun 

2022. Sekretaris Jenderal 

Kemenkominfo Mira Tayyiba 

menyatakan, kerja sama lintas 

sektor akan dilibatkan untuk 

membahas tiga isu prioritas 

DEWG G20, yaitu Post Covid-19 

Recovery and Connectivity, 

Digital Skills and Literacy, dan 

Cross Border Data Flow and Data 

Free Flow with Trust. Dirinya 

yang sekaligus menjabat sebagai 

Chair DEWG G20 menjelaskan 

juga kalau bahwa DEWG sebagai 

bagian dari Sherpa Track G20 

akan menjadi melting pot diskusi 

tentang isu digital yang 

mencakup seluruh aspek 

kehidupan pembangunan, 

terutama yang berkaitan dengan 

pandemi Covid-19. Mira 

menambahkan, Kemenkominfo 

diberikan mandat dari Sherpa 

Track sebagai pengampu DEWG 

untuk menjadi 'ketua kelas' 

untuk isu-isu digital lintas sektor. 

54. 27 

Janu

ary 

2022 

Cerita Ibu Dua 

Anak Tergiur 

jadi Karyawan 

Pinjol Ilegal di 

PIK Demi Buah 

Neutr

al 

Suara Batam  SUARABATAM.COM, Jakarta- Ibu 

dua anak berinisial S (35) 

mengaku terpaksa melamar 

sebagai karyawan perusahaan 

pinjaman online ilegal di kawasan 

Pantai Indah Kapuk, Jakarta 

http://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/27/01/2022/bahas-isu-digital-lewat-dewg-g20-kemenkominfo-libatkan-lintas-sektor
http://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/27/01/2022/bahas-isu-digital-lewat-dewg-g20-kemenkominfo-libatkan-lintas-sektor
http://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/27/01/2022/bahas-isu-digital-lewat-dewg-g20-kemenkominfo-libatkan-lintas-sektor
http://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/27/01/2022/bahas-isu-digital-lewat-dewg-g20-kemenkominfo-libatkan-lintas-sektor
http://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/27/01/2022/bahas-isu-digital-lewat-dewg-g20-kemenkominfo-libatkan-lintas-sektor
http://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/27/01/2022/bahas-isu-digital-lewat-dewg-g20-kemenkominfo-libatkan-lintas-sektor
http://suarabatam.com/cerita-ibu-dua-anak-tergiur-jadi-karyawan-pinjol-ilegal-di-pik-demi-buah-hati-berujung-ditangkap-polisi
http://suarabatam.com/cerita-ibu-dua-anak-tergiur-jadi-karyawan-pinjol-ilegal-di-pik-demi-buah-hati-berujung-ditangkap-polisi
http://suarabatam.com/cerita-ibu-dua-anak-tergiur-jadi-karyawan-pinjol-ilegal-di-pik-demi-buah-hati-berujung-ditangkap-polisi
http://suarabatam.com/cerita-ibu-dua-anak-tergiur-jadi-karyawan-pinjol-ilegal-di-pik-demi-buah-hati-berujung-ditangkap-polisi
http://suarabatam.com/cerita-ibu-dua-anak-tergiur-jadi-karyawan-pinjol-ilegal-di-pik-demi-buah-hati-berujung-ditangkap-polisi
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Hati, Berujung 

Ditangkap Polisi 

Utara. S bergabung lantaran 

tergiur gaji dan bonus dari 

perusahaan tersebut. Sebab, S 

yang sebelumnya hanya sebagai 

ibu rumah tangga harus 

menghidupi dua buah hatinya. 

"Pertama butuh saya. 

55. 27 

Janu

ary 

2022 

Tergiur Jadi 

Karyawan Pinjol, 

Ibu 2 Anak 

Berujung 

Ditangkap Polisi 

Neutr

al 

Indo Harian  Tergiur Jadi Karyawan Pinjol, Ibu 

dari dua anak yang berinisial S 

(35) sempat mengaku terpaksa 

untuk melamar sebagai seorang 

karyawan perusahaan pinjaman 

online ilegal daerah kawasan 

Pantai Indah Kapuk, kota Jakarta 

Utara. Ada loker nih ya di fintech, 

ada bagian penagihan gitu, jelas 

S. Tergiur Jadi Karyawan Pinjol S 

pun turut menambahkan, dalam 

proses mendapatkan pekerjaan 

sebagai seorang penagih utang 

ini terbilang sangat mudah. 

Tergiur Jadi Karyawan Pinjol 

Namun, Saat ini kantor pinjol 

ilegal tempat S bekerja digrebek 

oleh Polda Metro Jaya pada hari 

Rabu kemarin. Jadi Kalau rekrut 

temen ke temen. 

56. 27 

Janu

ary 

2022 

Kolaborasi 

Pemerintah dan 

Perguruan 

Tinggi Sangat 

Penting Dalam 

Menyiapkan 

SDM Unggul 

Positi

ve 

Jurnas Anwar Sanusi Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, 

mengatakan bahwa Perguruan 

Tinggi saat ini memiliki peranan 

besar dalam menyiapkan SDM 

yang unggul dan responsif. Peran 

tersebut akan berjalan baik dan 

selaras jika diimbangi dengan 

adanya kolaborasi antara 

Pemerintah dengan Perguruan 

Tinggi saat ini. Menurut Anwar 

Sanusi, dalam penyiapan SDM 

unggul, pemerintah sangat 

membutuhkan bantuan dari 

Perguruan Tinggi guna 

menghasilkan kebijakan efektif 

yang sesuai dengan kondisi 

http://suarabatam.com/cerita-ibu-dua-anak-tergiur-jadi-karyawan-pinjol-ilegal-di-pik-demi-buah-hati-berujung-ditangkap-polisi
http://suarabatam.com/cerita-ibu-dua-anak-tergiur-jadi-karyawan-pinjol-ilegal-di-pik-demi-buah-hati-berujung-ditangkap-polisi
http://indoharian.com/tergiur-jadi-karyawan-pinjol-ibu-2-anak-berujung-ditangkap-polisi
http://indoharian.com/tergiur-jadi-karyawan-pinjol-ibu-2-anak-berujung-ditangkap-polisi
http://indoharian.com/tergiur-jadi-karyawan-pinjol-ibu-2-anak-berujung-ditangkap-polisi
http://indoharian.com/tergiur-jadi-karyawan-pinjol-ibu-2-anak-berujung-ditangkap-polisi
http://indoharian.com/tergiur-jadi-karyawan-pinjol-ibu-2-anak-berujung-ditangkap-polisi
http://www.jurnas.com/artikel/110220/Kolaborasi-Pemerintah-dan-Perguruan-Tinggi-Sangat-Penting-Dalam-Menyiapkan-SDM-Unggul
http://www.jurnas.com/artikel/110220/Kolaborasi-Pemerintah-dan-Perguruan-Tinggi-Sangat-Penting-Dalam-Menyiapkan-SDM-Unggul
http://www.jurnas.com/artikel/110220/Kolaborasi-Pemerintah-dan-Perguruan-Tinggi-Sangat-Penting-Dalam-Menyiapkan-SDM-Unggul
http://www.jurnas.com/artikel/110220/Kolaborasi-Pemerintah-dan-Perguruan-Tinggi-Sangat-Penting-Dalam-Menyiapkan-SDM-Unggul
http://www.jurnas.com/artikel/110220/Kolaborasi-Pemerintah-dan-Perguruan-Tinggi-Sangat-Penting-Dalam-Menyiapkan-SDM-Unggul
http://www.jurnas.com/artikel/110220/Kolaborasi-Pemerintah-dan-Perguruan-Tinggi-Sangat-Penting-Dalam-Menyiapkan-SDM-Unggul
http://www.jurnas.com/artikel/110220/Kolaborasi-Pemerintah-dan-Perguruan-Tinggi-Sangat-Penting-Dalam-Menyiapkan-SDM-Unggul
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ketenagakerjaan di lapangan. Hal 

ini disampaikannya dalam 

membuka forum komunikasi 

perguruan tinggi 

ketenagakerjaan di Jakarta, 

Kamis, (27/1). 

57. 27 

Janu

ary 

2022 

Unilever Bakal 

PHK Besar-

besaran, 1.500 

Nasib Pekerja di 

Ujung Tanduk - 

Harian Haluan 

Negat

ive 

Haluan  Unilever (ULVR.L) akan 

memangkas sekitar 1.500 pekerja 

pada jajaran manajemen di 

seluruh dunia dan memfokuskan 

bisnisnya pada lima produk 

utama untuk mendorong 

pertumbuhan. "Beralih ke lima 

kategori bisnis akan 

memungkinkan kami untuk lebih 

responsif terhadap tren 

konsumen dan saluran, dengan 

akuntabilitas pengiriman yang 

sangat jelas," kata CEO Unilever 

Alan Jope seperti dikutip dari 

Reuters melalui Kumparan.com, 

Kamis (27/1/2022). Unilever, 

yang sahamnya telah turun 

sekitar 25 persen dari rekor 

tertinggi mereka pada 2019, 

pekan lalu secara efektif 

membatalkan rencana untuk 

mengakuisisi bisnis perawatan 

kesehatan konsumen 

GlaxoSmithKline (GSK) (GSK.L) 

seharga 50 miliar pound (USD 67 

miliar). Unilever diperkirakan 

pada bulan depan akan 

melaporkan penurunan 

pendapatan bersih setahun 

penuh. 

58. 27 

Janu

ary 

2022 

Muhaimin 

pastikan RUU 

TPKS segera 

disahkan 

hentikan 

kekerasan 

seksual 

Positi

ve 

Antara Sulteng Muhaimin 

Iskandar,Ida 

Fauziyah 

Wakil Ketua DPR RI Koordinator 

Bidang Kesejahteraan Rakyat 

(Korkesra), Muhaimin Iskandar 

memastikan Rancangan Undang-

Undang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual (RUU TPKS) akan segera 

disahkan demi menghentikan 

kasus kekerasan dan pelecehan 

http://www.harianhaluan.com/internasional/pr-102538827/unilever-bakal-phk-besar-besaran-1500-nasib-pekerja-di-ujung-tanduk
http://www.harianhaluan.com/internasional/pr-102538827/unilever-bakal-phk-besar-besaran-1500-nasib-pekerja-di-ujung-tanduk
http://www.harianhaluan.com/internasional/pr-102538827/unilever-bakal-phk-besar-besaran-1500-nasib-pekerja-di-ujung-tanduk
http://www.harianhaluan.com/internasional/pr-102538827/unilever-bakal-phk-besar-besaran-1500-nasib-pekerja-di-ujung-tanduk
http://www.harianhaluan.com/internasional/pr-102538827/unilever-bakal-phk-besar-besaran-1500-nasib-pekerja-di-ujung-tanduk
http://www.harianhaluan.com/internasional/pr-102538827/unilever-bakal-phk-besar-besaran-1500-nasib-pekerja-di-ujung-tanduk
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-segera-disahkan-hentikan-kekerasan-seksual
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-segera-disahkan-hentikan-kekerasan-seksual
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-segera-disahkan-hentikan-kekerasan-seksual
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-segera-disahkan-hentikan-kekerasan-seksual
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-segera-disahkan-hentikan-kekerasan-seksual
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-segera-disahkan-hentikan-kekerasan-seksual
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-segera-disahkan-hentikan-kekerasan-seksual
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seksual di Indonesia. Saya 

pastikan RUU TPKS akan segera 

disahkan. Menurutnya, kasus 

kekerasan dan pelecehan seksual 

di Indonesia harus dihentikan 

mulai hari ini, mengingat jumlah 

kasusnya terus naik, sehingga 

pengesahan RUU TPKS menjadi 

prioritas bagi bangsa ini. "Saya 

memilih bersuara, kekerasan dan 

pelecehan seksual harus kita 

akhiri. 

59. 27 

Janu

ary 

2022 

Perjuangkan Isu 

Digital Lewat 

DEWG G20, 

Kominfo 

Libatkan 

Multistakeholde

rs 

Negat

ive 

Press Release Mira 

Tayyiba,Dedy 

Permadi 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Kominfo, Mira Tayyiba, 

menyatakan kerja sama lintas 

sektor untuk membahas tiga isu 

prioritas DEWG G20, yaitu Post 

Covid-19 Recovery and 

Connectivity, Digital Skills and 

Literacy, dan Cross Border Data 

Flow and Data Free Flow with 

Trust akan melibatkan banyak 

pihak, di antaranya adalah 

National Knowledge Partners dan 

National Strategic Stakeholders. 

Sekjen Kementerian Kominfo 

yang menjabat sebagai Chair 

DEWG G20 menjelaskan bahwa 

DEWG sebagai bagian dari 

Sherpa Track G20 akan menjadi 

melting pot diskusi tentang isu 

digital yang mencakup seluruh 

aspek kehidupan pembangunan, 

terutama yang berkaitan dengan 

pandemi COVID-19. Sekretaris 

Jenderal Kementerian Kominfo, 

Mira Tayyiba, menyatakan kerja 

sama lintas sektor untuk 

membahas tiga isu prioritas 

DEWG G20, yaitu Post Covid-19 

Recovery and Connectivity, 

Digital Skills and Literacy, dan 

Cross Border Data Flow and Data 

Free Flow with Trust akan 

melibatkan banyak pihak, di 

http://pressrelease.kontan.co.id/release/perjuangkan-isu-digital-lewat-dewg-g20-kominfo-libatkan-multistakeholders
http://pressrelease.kontan.co.id/release/perjuangkan-isu-digital-lewat-dewg-g20-kominfo-libatkan-multistakeholders
http://pressrelease.kontan.co.id/release/perjuangkan-isu-digital-lewat-dewg-g20-kominfo-libatkan-multistakeholders
http://pressrelease.kontan.co.id/release/perjuangkan-isu-digital-lewat-dewg-g20-kominfo-libatkan-multistakeholders
http://pressrelease.kontan.co.id/release/perjuangkan-isu-digital-lewat-dewg-g20-kominfo-libatkan-multistakeholders
http://pressrelease.kontan.co.id/release/perjuangkan-isu-digital-lewat-dewg-g20-kominfo-libatkan-multistakeholders
http://pressrelease.kontan.co.id/release/perjuangkan-isu-digital-lewat-dewg-g20-kominfo-libatkan-multistakeholders
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antaranya adalah National 

Knowledge Partners dan National 

Strategic Stakeholders. Sekjen 

Kementerian Kominfo yang 

menjabat sebagai Chair DEWG 

G20 menjelaskan bahwa DEWG 

sebagai bagian dari Sherpa Track 

G20 akan menjadi melting pot 

diskusi tentang isu digital yang 

mencakup seluruh aspek 

kehidupan pembangunan, 

terutama yang berkaitan dengan 

pandemi COVID-19. 

60. 27 

Janu

ary 

2022 

Ketika 

Pengabdian 

Hanya Dianggap 

'Angin Lalu', 

Nakes Eks TKS di 

Muratara 

Menangis Minta 

Kerja Lagi 

Negat

ive 

Tribun News 

Palembang 

 Sementara itu, Plt Kepala Dinas 

Kesehatan Muratara, dr Henny 

menjelaskan para nakes yang 

dirumahkan tersebut merupakan 

TKS yang habis massa kontrak 

per 31 Desember 2021 lalu. 

DPRD Muratara berharap 

pemerintah daerah memberikan 

solusi terbaik untuk nakes yang 

dirumahkan agar mereka yang 

sudah lama mengabdi 

diprioritaskan untuk bisa bekerja 

kembali. Menurut Henny, dalam 

perpanjangan kontrak TKS nakes 

baik di RSUD Rupit maupun di 

seluruh Puskesmas, ada kriteria 

penilaiannya. Ternyata ada juga 

pembahasan masalah TKS 

dirumahkan, jadi saya tidak 

membawa data," katanya. 

61. 27 

Janu

ary 

2022 

Muhaimin 

pastikan RUU 

TPKS segera 

disahkan 

hentikan 

kekerasan 

seksual 

Positi

ve 

Antara Riau Muhaimin 

Iskandar,Ida 

Fauziyah 

Wakil Ketua DPR RI Koordinator 

Bidang Kesejahteraan Rakyat 

(Korkesra), Muhaimin Iskandar 

memastikan Rancangan Undang-

Undang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual (RUU TPKS) akan segera 

disahkan demi menghentikan 

kasus kekerasan dan pelecehan 

seksual di Indonesia. Saya 

pastikan RUU TPKS akan segera 

disahkan. Menurutnya, kasus 

http://palembang.tribunnews.com/2022/01/27/ketika-pengabdian-hanya-dianggap-angin-lalu-nakes-eks-tks-di-muratara-menangis-minta-kerja-lagi
http://palembang.tribunnews.com/2022/01/27/ketika-pengabdian-hanya-dianggap-angin-lalu-nakes-eks-tks-di-muratara-menangis-minta-kerja-lagi
http://palembang.tribunnews.com/2022/01/27/ketika-pengabdian-hanya-dianggap-angin-lalu-nakes-eks-tks-di-muratara-menangis-minta-kerja-lagi
http://palembang.tribunnews.com/2022/01/27/ketika-pengabdian-hanya-dianggap-angin-lalu-nakes-eks-tks-di-muratara-menangis-minta-kerja-lagi
http://palembang.tribunnews.com/2022/01/27/ketika-pengabdian-hanya-dianggap-angin-lalu-nakes-eks-tks-di-muratara-menangis-minta-kerja-lagi
http://palembang.tribunnews.com/2022/01/27/ketika-pengabdian-hanya-dianggap-angin-lalu-nakes-eks-tks-di-muratara-menangis-minta-kerja-lagi
http://palembang.tribunnews.com/2022/01/27/ketika-pengabdian-hanya-dianggap-angin-lalu-nakes-eks-tks-di-muratara-menangis-minta-kerja-lagi
http://palembang.tribunnews.com/2022/01/27/ketika-pengabdian-hanya-dianggap-angin-lalu-nakes-eks-tks-di-muratara-menangis-minta-kerja-lagi
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-segera-disahkan-hentikan-kekerasan-seksual
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-segera-disahkan-hentikan-kekerasan-seksual
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-segera-disahkan-hentikan-kekerasan-seksual
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-segera-disahkan-hentikan-kekerasan-seksual
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-segera-disahkan-hentikan-kekerasan-seksual
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-segera-disahkan-hentikan-kekerasan-seksual
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-segera-disahkan-hentikan-kekerasan-seksual
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kekerasan dan pelecehan seksual 

di Indonesia harus dihentikan 

mulai hari ini, mengingat jumlah 

kasusnya terus naik, sehingga 

pengesahan RUU TPKS menjadi 

prioritas bagi bangsa ini. "Saya 

memilih bersuara, kekerasan dan 

pelecehan seksual harus kita 

akhiri. 

62. 27 

Janu

ary 

2022 

Hino resmikan 

HTSCC di 

Purwakarta 

Positi

ve 

Antara Santiko 

Wardoyo 

Untuk informasi, Hino Total 

Support Customer Center 

(HTSCC) ini berlokasi di kawasan 

Kota Bukit Indah (KBI) 

Purwakarta, Jawa Barat. Dalam 

rangka merayakan hari jadi yang 

ke-40, PT Hino Motors Sales 

Indonesia (HMSI) resmi 

menghadirkan Hino Total 

Support Customer Center 

(HTSCC) guna mendukung 

program pemerintah untuk 

mengurangi angka kecelakaan di 

jalan raya. Fasilitas ini dapat 

digunakan customer setia Hino 

untuk terus meningkatkan 

keterampilan berkendara para 

pengemudinya," ungkap Presiden 

Direktur HMSI Masato Uchida 

dalam sambutannya di 

Purwakarta, Jawa Barat, Kamis. 

Dalam hal ini, HTSCC sudah 

dilengkapi dengan berbagai 

fasilitas basic driving course 

mulai dari blind spot test area, 

inspection bay, stop & go, 

parking parallel, S shape curves, 

hairpin turn, parking reverse, 

circle road, portal, crank road, 

dan Safety brake. 

63. 27 

Janu

ary 

2022 

Maulana : 

UMKM Harus 

Punya Jaminan 

Keselamatan 

Kerja 

Positi

ve 

Jambi Ekspres 

News 

 Wakil Walikota Jambi, Maulana 

menekankan kepada para pelaku 

UMKM di Kota Jambi untuk bisa 

mengakses program BPJS 

Ketenagakerjaan. Hal itu 

http://otomotif.antaranews.com/berita/2668217/hino-resmikan-htscc-di-purwakarta
http://otomotif.antaranews.com/berita/2668217/hino-resmikan-htscc-di-purwakarta
http://otomotif.antaranews.com/berita/2668217/hino-resmikan-htscc-di-purwakarta
http://jambiekspres.co.id/read/2022/01/27/53241/maulana--umkm-harus-punya-jaminan-keselamatan-kerja
http://jambiekspres.co.id/read/2022/01/27/53241/maulana--umkm-harus-punya-jaminan-keselamatan-kerja
http://jambiekspres.co.id/read/2022/01/27/53241/maulana--umkm-harus-punya-jaminan-keselamatan-kerja
http://jambiekspres.co.id/read/2022/01/27/53241/maulana--umkm-harus-punya-jaminan-keselamatan-kerja
http://jambiekspres.co.id/read/2022/01/27/53241/maulana--umkm-harus-punya-jaminan-keselamatan-kerja
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disampaikan oleh Maulana saat 

membuka kegiatan sosialisasi 

manfaat program BPJS 

Ketenagakerjaan kepada 

kelompok UMKM Emak-Emak 

Berjaya di Kelurahan Eka Jaya 

Kota Jambi, Rabu (26/1). 

Maulana mengatakan, pihaknya 

menginginkan agar banyak yang 

paham akan manfaat menjadi 

anggota BPJS Ketenagakerjaan, 

jaminan ini sangat penting sekali 

dimiliki pelaku UMKM sebagai 

pekerja sektor informal. Ia 

berharap para pelaku usaha 

dapat merasakan manfaat 

jaminan keselamatan dalam 

bekerja. 

64. 27 

Janu

ary 

2022 

Unilever Ungkap 

Alasan PHK 

1.500 Manajer 

di Seluruh Dunia 

Negat

ive 

Tempo.co  Unilever (ULVR.L) berencana 

memangkas 1.500 manajer di 

seluruh dunia untuk berfokus 

pada lima bidang produk utama. 

Menurut Unilever, pemangkasan 

disebabkan perusahaan akan 

berfokus pada bisnis kecantikan 

dan kesejahteraan, perawatan 

pribadi, perawatan di rumah, 

nutrisi, dan es krim. "Kami 

berpindah ke lima grup bisnis 

yang memungkinkan lebih 

responsif terhadap tren 

konsumen dengan akuntabilitas 

pengiriman yang sangat jelas," 

kata CEO Unilever Alan Jope. 

Menurut Jope, perombakan akan 

memungkinkan Unilever menjadi 

lebih responsif terhadap 

konsumen dan memperbaiki 

pengiriman. 

65. 27 

Janu

ary 

2022 

Kasus Covid di 

Kota Cirebon 

Bertambah 

Setelah 

Sekeluarga 

Negat

ive 

Tribun Jabar Edy Sugiarto Satu keluarga asal Kota Cirebon 

dinyatakan positif terpapar 

Covid-19 sepulang dari DKI 

Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan 

(Dinkes) Kota Cirebon, Edy 

http://www.tempo.co/read/1554544/unilever-ungkap-alasan-phk-1-500-manajer-di-seluruh-dunia
http://www.tempo.co/read/1554544/unilever-ungkap-alasan-phk-1-500-manajer-di-seluruh-dunia
http://www.tempo.co/read/1554544/unilever-ungkap-alasan-phk-1-500-manajer-di-seluruh-dunia
http://www.tempo.co/read/1554544/unilever-ungkap-alasan-phk-1-500-manajer-di-seluruh-dunia
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/kasus-covid-di-kota-cirebon-bertambah-setelah-sekeluarga-pulang-dari-jakarta-kadinkes-ingatkan-ini
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/kasus-covid-di-kota-cirebon-bertambah-setelah-sekeluarga-pulang-dari-jakarta-kadinkes-ingatkan-ini
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/kasus-covid-di-kota-cirebon-bertambah-setelah-sekeluarga-pulang-dari-jakarta-kadinkes-ingatkan-ini
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/kasus-covid-di-kota-cirebon-bertambah-setelah-sekeluarga-pulang-dari-jakarta-kadinkes-ingatkan-ini
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/kasus-covid-di-kota-cirebon-bertambah-setelah-sekeluarga-pulang-dari-jakarta-kadinkes-ingatkan-ini


 

98 

 

Pulang dari 

Jakarta, 

Kadinkes 

Ingatkan Ini 

Sugiarto, mengatakan, satu 

keluarga itu yang terkonfirmasi 

Covid-19 itu terdiri dari kakek, 

nenek, anak, hingga cucu. 

Mereka baru pulang ke Cirebon 

dari Jakarta," ujar Edy Sugiarto 

saat ditemui di Balai Kota 

Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota 

Cirebon, Kamis (27/1/2022). 

Karenanya, penambahan kasus 

itu pun membuat jumlah pasien 

Covid-19 di Kota Cirebon yang 

masih diisolasi bertambah 

menjadi 15 orang. 

66. 27 

Janu

ary 

2022 

Pendaftaran 

DTKS DKI 

Jakarta Dibuka 

Februari, Siap-

siap Mendaftar 

untuk 

Persyaratan 

Dapatkan KJP 

Plus - Ayo 

Indonesia 

Positi

ve 

Ayoindonesia.com  AYOINDONESIA- Pendaftaran 

DTKS DKI Jakarta tahun 2022 

segera dibuka untuk warga yang 

ingin mengurus dokumen 

tersebut. DTKS atau Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial 

nantinya digunakan sebagai 

dasar pemberian program 

bantuan di Provinsi DKI Jakarta 

seperti KLJ, KPDJ, KAJ, KJP Plus, 

KJMU, PKH, BPNT dan program 

bantuan lainnya. Dinsos DKI 

Jakarta melalui laman Instagram 

mengatakan bahwa pendaftaran 

DTKS akan segera dibuka pada 

bulan Februari 2022. "Jika tidak 

ada perubahan, pendaftaran 

baru DTKS ( DKI Jakarta ) dibuka 

Februari 2022, tunggu informasi 

resminya dari kami," tulis Dinsos 

DKI Jakarta yang dikutip Rabu 19 

Januari 2022. 

67. 27 

Janu

ary 

2022 

Muhaimin 

pastikan RUU 

TPKS segera 

disahkan 

hentikan 

kekerasan 

seksual 

Positi

ve 

Antara Papua Muhaimin 

Iskandar,Ida 

Fauziyah 

Wakil Ketua DPR RI Koordinator 

Bidang Kesejahteraan Rakyat 

(Korkesra), Muhaimin Iskandar 

memastikan Rancangan Undang-

Undang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual (RUU TPKS) akan segera 

disahkan demi menghentikan 

kasus kekerasan dan pelecehan 

http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/kasus-covid-di-kota-cirebon-bertambah-setelah-sekeluarga-pulang-dari-jakarta-kadinkes-ingatkan-ini
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/kasus-covid-di-kota-cirebon-bertambah-setelah-sekeluarga-pulang-dari-jakarta-kadinkes-ingatkan-ini
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/kasus-covid-di-kota-cirebon-bertambah-setelah-sekeluarga-pulang-dari-jakarta-kadinkes-ingatkan-ini
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/kasus-covid-di-kota-cirebon-bertambah-setelah-sekeluarga-pulang-dari-jakarta-kadinkes-ingatkan-ini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-012540201/pendaftaran-dtks-dki-jakarta-dibuka-februari-siap-siap-mendaftar-untuk-persyaratan-dapatkan-kjp-plus
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-012540201/pendaftaran-dtks-dki-jakarta-dibuka-februari-siap-siap-mendaftar-untuk-persyaratan-dapatkan-kjp-plus
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-012540201/pendaftaran-dtks-dki-jakarta-dibuka-februari-siap-siap-mendaftar-untuk-persyaratan-dapatkan-kjp-plus
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-012540201/pendaftaran-dtks-dki-jakarta-dibuka-februari-siap-siap-mendaftar-untuk-persyaratan-dapatkan-kjp-plus
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-012540201/pendaftaran-dtks-dki-jakarta-dibuka-februari-siap-siap-mendaftar-untuk-persyaratan-dapatkan-kjp-plus
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-012540201/pendaftaran-dtks-dki-jakarta-dibuka-februari-siap-siap-mendaftar-untuk-persyaratan-dapatkan-kjp-plus
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-012540201/pendaftaran-dtks-dki-jakarta-dibuka-februari-siap-siap-mendaftar-untuk-persyaratan-dapatkan-kjp-plus
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-012540201/pendaftaran-dtks-dki-jakarta-dibuka-februari-siap-siap-mendaftar-untuk-persyaratan-dapatkan-kjp-plus
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-012540201/pendaftaran-dtks-dki-jakarta-dibuka-februari-siap-siap-mendaftar-untuk-persyaratan-dapatkan-kjp-plus
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-012540201/pendaftaran-dtks-dki-jakarta-dibuka-februari-siap-siap-mendaftar-untuk-persyaratan-dapatkan-kjp-plus
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-segera-disahkan-hentikan-kekerasan-seksual
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-segera-disahkan-hentikan-kekerasan-seksual
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-segera-disahkan-hentikan-kekerasan-seksual
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-segera-disahkan-hentikan-kekerasan-seksual
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-segera-disahkan-hentikan-kekerasan-seksual
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-segera-disahkan-hentikan-kekerasan-seksual
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-segera-disahkan-hentikan-kekerasan-seksual
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seksual di Indonesia. Saya 

pastikan RUU TPKS akan segera 

disahkan. Menurutnya, kasus 

kekerasan dan pelecehan seksual 

di Indonesia harus dihentikan 

mulai hari ini, mengingat jumlah 

kasusnya terus naik, sehingga 

pengesahan RUU TPKS menjadi 

prioritas bagi bangsa ini. "Saya 

memilih bersuara, kekerasan dan 

pelecehan seksual harus kita 

akhiri. 

68. 27 

Janu

ary 

2022 

Dukung 

Keselamatan 

Berkendara, 

Hino Bikin 

Fasilitas 

Pelatihan Sopir 

Truk - Oto 

Mobile ID 

Positi

ve 

Otomobile.id Santiko 

Wardoyo,Budi 

Setiyadi 

Hino Bikin Fasilitas Pelatihan 

Sopir Truk Foto: Luthfi 

Anshori/detikOto. Karena Hino 

saat ini memiliki Lembaga 

Sertifikasi Profesi (LSP) Lembaga 

Pelatihan Kerja (LPK) atau 

disebut LSP-LPK PT Hino Motors 

Sales Indonesia yang merupakan 

LSP PIHAK 1 Pendidikan yang 

didirikan berdasarkan SK LPK 

nomor 006/SK/LPK-

HMSI/IV/2021, yang merupakan 

perpanjangan tangan dan sudah 

berlisensi Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP). 

Purwakarta- Keselamatan 

berkendara menjadi salah satu 

isu penting di jalan raya. 

Produsen sasis-mesin truk dan 

bus asal Jepang tersebut 

meresmikan Hino Total Support 

Training Center (HTSCC), yang 

merupakan fasilitas pelatihan 

driver dengan materi pengujian 

yang sangat lengkap dan 

terstandar. 

69. 27 

Janu

ary 

2022 

G20 Jadi 

Peluang 

Kampanye 

Pemberdayaan 

Disabilitas, 

Menaker: 

Negat

ive 

Kompas  Dalam pelaksanaan G20 

Indonesia bidang 

ketenagakerjaan, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

akan mengampanyekan dunia 

kerja yang inklusif bagi 

http://otomobile.id/news/131400/dukung-keselamatan-berkendara-hino-bikin-fasilitas-pelatihan-sopir-truk
http://otomobile.id/news/131400/dukung-keselamatan-berkendara-hino-bikin-fasilitas-pelatihan-sopir-truk
http://otomobile.id/news/131400/dukung-keselamatan-berkendara-hino-bikin-fasilitas-pelatihan-sopir-truk
http://otomobile.id/news/131400/dukung-keselamatan-berkendara-hino-bikin-fasilitas-pelatihan-sopir-truk
http://otomobile.id/news/131400/dukung-keselamatan-berkendara-hino-bikin-fasilitas-pelatihan-sopir-truk
http://otomobile.id/news/131400/dukung-keselamatan-berkendara-hino-bikin-fasilitas-pelatihan-sopir-truk
http://otomobile.id/news/131400/dukung-keselamatan-berkendara-hino-bikin-fasilitas-pelatihan-sopir-truk
http://otomobile.id/news/131400/dukung-keselamatan-berkendara-hino-bikin-fasilitas-pelatihan-sopir-truk
http://money.kompas.com/read/2022/01/27/122022526/g20-jadi-peluang-kampanye-pemberdayaan-disabilitas-menaker-mereka-sulit-dapat
http://money.kompas.com/read/2022/01/27/122022526/g20-jadi-peluang-kampanye-pemberdayaan-disabilitas-menaker-mereka-sulit-dapat
http://money.kompas.com/read/2022/01/27/122022526/g20-jadi-peluang-kampanye-pemberdayaan-disabilitas-menaker-mereka-sulit-dapat
http://money.kompas.com/read/2022/01/27/122022526/g20-jadi-peluang-kampanye-pemberdayaan-disabilitas-menaker-mereka-sulit-dapat
http://money.kompas.com/read/2022/01/27/122022526/g20-jadi-peluang-kampanye-pemberdayaan-disabilitas-menaker-mereka-sulit-dapat
http://money.kompas.com/read/2022/01/27/122022526/g20-jadi-peluang-kampanye-pemberdayaan-disabilitas-menaker-mereka-sulit-dapat
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Mereka Sulit 

Dapat Kerja 

penyandang disabilitas. Menaker 

Ida Fauziyah menyebutkan, saat 

ini ada lebih dari 1 miliar 

penyandang disabilitas atau 

setara dengan 15 persen populasi 

dunia, yang dalam kesehariannya 

hidup dengan tantangan dan 

keterbatasan. Dalam 

pelaksanaan G20 Indonesia 

bidang ketenagakerjaan, 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) akan 

mengampanyekan dunia kerja 

yang inklusif bagi penyandang 

disabilitas. Menaker Ida Fauziyah 

menyebutkan, saat ini ada lebih 

dari 1 miliar penyandang 

disabilitas atau setara dengan 15 

persen populasi dunia, yang 

dalam kesehariannya hidup 

dengan tantangan dan 

keterbatasan. 

70. 27 

Janu

ary 

2022 

Waspada, 5 

Warga Batam 

Terserang 

Omicron dengan 

Riwayat 

Perjalanan 

Keluar Daerah 

Negat

ive 

Suara.com Budi 

Santosa,Didi 

Kusmarjadi 

Di tengah lonjakan kasus Corona 

dalam beberapa terakhir, 

ditemukan 5 warga Batam positif 

Covid-19 varian Omicron atau 

B.1.1.529. "Ada 5 orang warga 

Batam (positif Omicron). 

Sebelumnya 2 orang Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) dari 

Malaysia juga telah terkonfirmasi 

positif Omicron," ujar Kepala 

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota 

Batam, Didi Kusmarjadi, dikutip 

dari Batamnews Kamis 

(27/1/2022). Adapun diantaranya 

1 orang diketahui memiliki 

riwayat perjalanan ke luar Batam, 

3 orang merupakan karyawan 

perusahaan di Kawasan Kabil. "4 

orang hasil screening di Batam 

langsung kami tempatkan di RSKI 

Galang, namun yang hasil 

screening di Bintan itu tidak 

segera kami evakuasi karena 

http://money.kompas.com/read/2022/01/27/122022526/g20-jadi-peluang-kampanye-pemberdayaan-disabilitas-menaker-mereka-sulit-dapat
http://money.kompas.com/read/2022/01/27/122022526/g20-jadi-peluang-kampanye-pemberdayaan-disabilitas-menaker-mereka-sulit-dapat
http://batam.suara.com/read/2022/01/27/121406/waspada-5-warga-batam-terserang-omicron-dengan-riwayat-perjalanan-keluar-daerah
http://batam.suara.com/read/2022/01/27/121406/waspada-5-warga-batam-terserang-omicron-dengan-riwayat-perjalanan-keluar-daerah
http://batam.suara.com/read/2022/01/27/121406/waspada-5-warga-batam-terserang-omicron-dengan-riwayat-perjalanan-keluar-daerah
http://batam.suara.com/read/2022/01/27/121406/waspada-5-warga-batam-terserang-omicron-dengan-riwayat-perjalanan-keluar-daerah
http://batam.suara.com/read/2022/01/27/121406/waspada-5-warga-batam-terserang-omicron-dengan-riwayat-perjalanan-keluar-daerah
http://batam.suara.com/read/2022/01/27/121406/waspada-5-warga-batam-terserang-omicron-dengan-riwayat-perjalanan-keluar-daerah
http://batam.suara.com/read/2022/01/27/121406/waspada-5-warga-batam-terserang-omicron-dengan-riwayat-perjalanan-keluar-daerah
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screening dilakukan di Bintan," 

katanya. 

71. 27 

Janu

ary 

2022 

PERJUANGKAN 

ISU DIGITAL 

LEWAT DEWG 

G20, KOMINFO 

LIBATKAN 

MULTISTAKEHO

LDERS. 

Negat

ive 

Iqplus Mira Tayyiba Sekretaris Jenderal Kementerian 

Kominfo, Mira Tayyiba, 

menyatakan kerja sama lintas 

sektor untuk membahas tiga isu 

prioritas DEWG G20, yaitu Post 

Covid-19 Recovery and 

Connectivity, Digital Skills and 

Literacy, dan Cross Border Data 

Flow and Data Free Flow with 

Trust akan melibatkan banyak 

pihak, di antaranya adalah 

National Knowledge Partners dan 

National Strategic Stakeholders. 

Sekjen Kementerian Kominfo 

yang menjabat sebagai Chair 

DEWG G20 menjelaskan bahwa 

DEWG sebagai bagian dari 

Sherpa Track G20 akan menjadi 

melting pot diskusi tentang isu 

digital yang mencakup seluruh 

aspek kehidupan pembangunan, 

terutama yang berkaitan dengan 

pandemi COVID-19. Kementerian 

Komunikasi dan Informatika 

melibatkan berbagai pihak untuk 

membahas tiga isu prioritas yang 

diangkat dalam Digital Economy 

Working Group (DEWG) pada 

Presidensi G20 Indonesia Tahun 

2022. "Pada kesempatan ini, 

kami membuka kesempatan 

untuk berkolaborasi dengan 

siapa saja. 

72. 27 

Janu

ary 

2022 

Dukung 

Keselamatan 

Berkendara, 

Hino Bikin 

Fasilitas 

Pelatihan Sopir 

Truk 

Positi

ve 

Detikoto Santiko 

Wardoyo,Budi 

Setiyadi 

Fasilitas ini dapat digunakan para 

customer setia Hino untuk terus 

meningkatkan keterampilan 

berkendara para pengemudinya," 

terang Presiden Direktur 

HMSI,Masato Uchida, di 

Purwakarta, Kamis (27/1/2022). 

Karena Hino saat ini memiliki 

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 

http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-perjuangkan-isu-digital-lewat-dewg-g20--kominfo-libatkan-multistakeholders%2C26121815.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-perjuangkan-isu-digital-lewat-dewg-g20--kominfo-libatkan-multistakeholders%2C26121815.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-perjuangkan-isu-digital-lewat-dewg-g20--kominfo-libatkan-multistakeholders%2C26121815.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-perjuangkan-isu-digital-lewat-dewg-g20--kominfo-libatkan-multistakeholders%2C26121815.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-perjuangkan-isu-digital-lewat-dewg-g20--kominfo-libatkan-multistakeholders%2C26121815.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-perjuangkan-isu-digital-lewat-dewg-g20--kominfo-libatkan-multistakeholders%2C26121815.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-perjuangkan-isu-digital-lewat-dewg-g20--kominfo-libatkan-multistakeholders%2C26121815.html
http://oto.detik.com/berita/d-5916665/dukung-keselamatan-berkendara-hino-bikin-fasilitas-pelatihan-sopir-truk
http://oto.detik.com/berita/d-5916665/dukung-keselamatan-berkendara-hino-bikin-fasilitas-pelatihan-sopir-truk
http://oto.detik.com/berita/d-5916665/dukung-keselamatan-berkendara-hino-bikin-fasilitas-pelatihan-sopir-truk
http://oto.detik.com/berita/d-5916665/dukung-keselamatan-berkendara-hino-bikin-fasilitas-pelatihan-sopir-truk
http://oto.detik.com/berita/d-5916665/dukung-keselamatan-berkendara-hino-bikin-fasilitas-pelatihan-sopir-truk
http://oto.detik.com/berita/d-5916665/dukung-keselamatan-berkendara-hino-bikin-fasilitas-pelatihan-sopir-truk
http://oto.detik.com/berita/d-5916665/dukung-keselamatan-berkendara-hino-bikin-fasilitas-pelatihan-sopir-truk
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Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 

atau disebut LSP-LPK PT Hino 

Motors Sales Indonesia yang 

merupakan LSP PIHAK 1 

Pendidikan yang didirikan 

berdasarkan SK LPK nomor 

006/SK/LPK-HMSI/IV/2021, yang 

merupakan perpanjangan tangan 

dan sudah berlisensi Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi 

(BNSP). Keselamatan berkendara 

menjadi salah satu isu penting di 

jalan raya. Hal itu pula yang 

menjadi perhatian PT Hino 

Motors Sales Indonesia (HMSI) 

yang kini sudah menginjak usia 

40 tahun. 

73. 27 

Janu

ary 

2022 

Vaksinasi untuk 

Lansia Lamban, 

Bupati 

Banyumas 

Bentuk Task 

Force. Satu Hari 

Serbu 3 Desa 

Negat

ive 

Tribun News 

Banyumas 

Achmad Husein Namun, angka ini belum 

membuat Bupati Banyumas 

Achmad Husein puas dan lega. 

Vaksinasi dosis pertama di 

Kabupaten Banyumas telah 

mencapai 90,02 persen dari 

target sasaran. Vaksinasi lansia di 

Banyumas berada di angka 73 

persen. "Saya minta dibentuk 

task force, satu hari minimal 3 

desa bisa selesai. 

74. 27 

Janu

ary 

2022 

Satpolairud 

Polres Karimun 

Tangkap 3 

Pelaku 

Rekrutmen PMI 

asal Nusa 

Tenggara Barat 

| KEPRI BETTER 

- BERITA 

TERKINI 

Positi

ve 

Kepri Better Binsar Samosir Pekerja Migran Indonesia secara 

illegal atau non prosedural asal 

Lombok Prov Nusa Tenggara 

Barat. Lapan orang calon PMI 

tersebut berasal dari Lombok 

Prov Nusa Tenggara Barat 

berangkat dari Lombok pada hari 

sabtu tanggal 22 januari 2022 

setiba di batam. 

KEPRIBETTER.COM, Karimun- 

Polres Karimun melalui 

Satpolairut berhasil penangkapan 

terhadap 3 tersangka yang 

melakukan rekrutmen dan 

pengiriman 8 orang korban calon 

imingran Indonesia, Rabu (26/1). 

http://banyumas.tribunnews.com/2022/01/27/vaksinasi-untuk-lansia-lamban-bupati-banyumas-bentuk-task-force-satu-hari-serbu-3-desa
http://banyumas.tribunnews.com/2022/01/27/vaksinasi-untuk-lansia-lamban-bupati-banyumas-bentuk-task-force-satu-hari-serbu-3-desa
http://banyumas.tribunnews.com/2022/01/27/vaksinasi-untuk-lansia-lamban-bupati-banyumas-bentuk-task-force-satu-hari-serbu-3-desa
http://banyumas.tribunnews.com/2022/01/27/vaksinasi-untuk-lansia-lamban-bupati-banyumas-bentuk-task-force-satu-hari-serbu-3-desa
http://banyumas.tribunnews.com/2022/01/27/vaksinasi-untuk-lansia-lamban-bupati-banyumas-bentuk-task-force-satu-hari-serbu-3-desa
http://banyumas.tribunnews.com/2022/01/27/vaksinasi-untuk-lansia-lamban-bupati-banyumas-bentuk-task-force-satu-hari-serbu-3-desa
http://banyumas.tribunnews.com/2022/01/27/vaksinasi-untuk-lansia-lamban-bupati-banyumas-bentuk-task-force-satu-hari-serbu-3-desa
http://www.kepribetter.com/2022/01/27/satpolairud-polres-karimun-tangkap-3-pelaku-rekrutmen-pmi-asal-ntb
http://www.kepribetter.com/2022/01/27/satpolairud-polres-karimun-tangkap-3-pelaku-rekrutmen-pmi-asal-ntb
http://www.kepribetter.com/2022/01/27/satpolairud-polres-karimun-tangkap-3-pelaku-rekrutmen-pmi-asal-ntb
http://www.kepribetter.com/2022/01/27/satpolairud-polres-karimun-tangkap-3-pelaku-rekrutmen-pmi-asal-ntb
http://www.kepribetter.com/2022/01/27/satpolairud-polres-karimun-tangkap-3-pelaku-rekrutmen-pmi-asal-ntb
http://www.kepribetter.com/2022/01/27/satpolairud-polres-karimun-tangkap-3-pelaku-rekrutmen-pmi-asal-ntb
http://www.kepribetter.com/2022/01/27/satpolairud-polres-karimun-tangkap-3-pelaku-rekrutmen-pmi-asal-ntb
http://www.kepribetter.com/2022/01/27/satpolairud-polres-karimun-tangkap-3-pelaku-rekrutmen-pmi-asal-ntb
http://www.kepribetter.com/2022/01/27/satpolairud-polres-karimun-tangkap-3-pelaku-rekrutmen-pmi-asal-ntb
http://www.kepribetter.com/2022/01/27/satpolairud-polres-karimun-tangkap-3-pelaku-rekrutmen-pmi-asal-ntb
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Konferensi pers dipimpin oleh 

Kasat Polairud Polres Karimun 

AKP Binsar Samosir, SH, MH dan 

turut hadir BP2MI Kabupaten 

Karimun 26/01/2022. 

75. 27 

Janu

ary 

2022 

Menko 

Airlangga: 

Presidensi G20 

Indonesia 

Dorong 

Pemulihan 

Inklusif 

Positi

ve 

Borneonews Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto 

mengatakan Presidensi G20 

Indonesia mendorong pemulihan 

ekonomi dari dampak COVID-19 

yang merata dan inklusif, 

termasuk dengan melibatkan 

penyandang disabilitas. 

Presidensi G20 Indonesia pun 

akan meneruskan pemulihan dan 

pembangunan yang inklusif 

dengan melibatkan kelompok 

disabilitas. Karena itu pemerintah 

Indonesia terus berupaya 

menyelesaikan persoalan 

disabilitas secara lintas sektor. 

Airlangga mengatakan jumlah 

penyandang disabilitas di 

Indonesia diperkirakan mencapai 

21,2 juta orang dari total 1 miliar 

penyandang disabilitas di dunia. 

76. 27 

Janu

ary 

2022 

Menaker: 

Presidensi G20 

RI Berkomitmen 

Bangun 

Masyarakat 

Inklusif 

Positi

ve 

Borneonews Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

menegaskan komitmen Indonesia 

dalam Presidensi G20 pada 2022 

akan mendorong pembangunan 

masyarakat yang inklusif dan 

mendukung penyandang 

disabilitas menjalani hidup secara 

mandiri. "Presidensi G20 

Indonesia berkomitmen untuk 

bekerja membangun masyarakat 

yang inklusif dan mendukung 

penyandang disabilitas untuk 

menjalani kehidupan mereka 

secara mandiri," ujar Menaker 

Ida dalam acara Kampanye G20 

"Melibatkan Penyandang 

Disabilitas Untuk Inklusivitas" di 

http://www.borneonews.co.id/berita/252577-menko-airlangga-presidensi-g20-indonesia-dorong-pemulihan-inklusif
http://www.borneonews.co.id/berita/252577-menko-airlangga-presidensi-g20-indonesia-dorong-pemulihan-inklusif
http://www.borneonews.co.id/berita/252577-menko-airlangga-presidensi-g20-indonesia-dorong-pemulihan-inklusif
http://www.borneonews.co.id/berita/252577-menko-airlangga-presidensi-g20-indonesia-dorong-pemulihan-inklusif
http://www.borneonews.co.id/berita/252577-menko-airlangga-presidensi-g20-indonesia-dorong-pemulihan-inklusif
http://www.borneonews.co.id/berita/252577-menko-airlangga-presidensi-g20-indonesia-dorong-pemulihan-inklusif
http://www.borneonews.co.id/berita/252577-menko-airlangga-presidensi-g20-indonesia-dorong-pemulihan-inklusif
http://www.borneonews.co.id/berita/252579-menaker-presidensi-g20-ri-berkomitmen-bangun-masyarakat-inklusif
http://www.borneonews.co.id/berita/252579-menaker-presidensi-g20-ri-berkomitmen-bangun-masyarakat-inklusif
http://www.borneonews.co.id/berita/252579-menaker-presidensi-g20-ri-berkomitmen-bangun-masyarakat-inklusif
http://www.borneonews.co.id/berita/252579-menaker-presidensi-g20-ri-berkomitmen-bangun-masyarakat-inklusif
http://www.borneonews.co.id/berita/252579-menaker-presidensi-g20-ri-berkomitmen-bangun-masyarakat-inklusif
http://www.borneonews.co.id/berita/252579-menaker-presidensi-g20-ri-berkomitmen-bangun-masyarakat-inklusif
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Jakarta pada Rabu malam. 

Indonesia, jelas Menaker, ingin 

memastikan bahwa 

pembangunan masyarakat 

dilaksanakan secara inklusif, 

berkeadilan dan sejahtera. "Oleh 

karena itu Indonesia mengajak 

untuk melanjutkan proses 

pembangunan ekonomi dan 

sosial secara inklusif," tegas 

Menaker. 

77. 27 

Janu

ary 

2022 

Alasan Unilever 

PHK Ribuan 

Manajer di 

Seluruh Dunia 

Negat

ive 

Bisnis Indonesia  Pemutusan kerja tersebut 

dilakukan oleh Unilever agar bisa 

fokus di lima bidang produk 

utama. Pasalnya seperti yang 

diketahui, Unilever 

memperkerjakan sekitar 149. 000 

orang di seluruh dunia. Menurut 

Unilever, pemangkasan 

disebabkan perusahaan akan 

berfokus pada bisnis kecantikan 

dan kesejahteraan, perawatan 

pribadi, perawatan di rumah, 

nutrisi, dan es krim. "Kami 

berpindah ke lima grup bisnis 

yang memungkinkan lebih 

responsif terhadap tren 

konsumen dengan akuntabilitas 

pengiriman yang sangat jelas," 

kata CEO Unilever Alan Jope. 

78. 27 

Janu

ary 

2022 

Pemko Medan 

Akan 

Optimalkan 

Progam Jaminan 

Sosial 

Ketenagakerjaa

n 

Positi

ve 

Buana Pagi  Pemerintah Kota (Pemko) Medan 

siap mendukung setiap kebijakan 

agar seluruh pekerja di Kota 

Medan ikut dalam BPJS 

Ketenagakerjaan. Demikian hal 

ini disampaikan Wali Kota Medan 

Muhammad Bobby Afif Nasution 

diwakili Asisten Ekbang Khairul 

Syahnan ketika membuka 

pertemuan Forum Group 

Discusion (FGD) terkait Inpres 

No. 2 tahun 2021 yang digelar 

BPJS Ketenagakerjaan di Hotel 

Adimulia, Jalan Diponegoro, 

http://kabar24.bisnis.com/read/20220127/19/1494033/alasan-unilever-phk-ribuan-manajer-di-seluruh-dunia
http://kabar24.bisnis.com/read/20220127/19/1494033/alasan-unilever-phk-ribuan-manajer-di-seluruh-dunia
http://kabar24.bisnis.com/read/20220127/19/1494033/alasan-unilever-phk-ribuan-manajer-di-seluruh-dunia
http://kabar24.bisnis.com/read/20220127/19/1494033/alasan-unilever-phk-ribuan-manajer-di-seluruh-dunia
http://buanapagi.com/2022/01/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://buanapagi.com/2022/01/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://buanapagi.com/2022/01/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://buanapagi.com/2022/01/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://buanapagi.com/2022/01/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://buanapagi.com/2022/01/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://buanapagi.com/2022/01/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
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Kamis (27/1/2022). Pertemuan 

ini diikuti oleh Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) di 

lingkungan Pemko Medan. 

"Melalui diskusi ini diharapkan 

agar terjalin kolaborasi yang baik 

antara setiap sektor baik 

pemerintah, instansi terkait, 

swasta, perusahaan dan seluruh 

sektor terkait agar setiap pekerja 

di Kota Medan ikut dalam 

program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. 

79. 27 

Janu

ary 

2022 

Menaker: Perlu 

adanya 

pendampingan 

pelatihan 

tenaga kerja di 

Mandalika 

Neutr

al 

Antara Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan perlu adanya 

pendampingan dan pelatihan 

guna menciptakan tenaga kerja 

yang kompeten di sektor 

pariwisata Mandalika. Hal itu 

disebabkan karena sangat 

banyaknya jumlah peminat 

pekerja, namun keahliannya 

terkadang tak sesuai dengan 

yang dibutuhkan destinasi super 

prioritas seperti Mandalika 

tersebut. Guna memberikan 

dukungan pada Pemerintah 

Daerah Lombok Tengah untuk 

menyiapkan tenaga kerja yang 

kompeten sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja di 

Mandalika, pihaknya akan 

berkolaborasi dengan 

Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) 

juga Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud). 

Kolaborasi itu bertujuan untuk 

mengembangkan desa wisata 

dan wirausaha mandiri di sekitar 

Mandalika. 

80. 27 

Janu

Menaker: Perlu 

adanya 

Neutr

al 

Antara Sulteng Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

http://www.antaranews.com/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://www.antaranews.com/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://www.antaranews.com/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://www.antaranews.com/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://www.antaranews.com/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://www.antaranews.com/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
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ary 

2022 

pendampingan 

pelatihan 

tenaga kerja di 

Mandalika 

mengatakan perlu adanya 

pendampingan dan pelatihan 

guna menciptakan tenaga kerja 

yang kompeten di sektor 

pariwisata Mandalika. Hal itu 

disebabkan karena sangat 

banyaknya jumlah peminat 

pekerja, namun keahliannya 

terkadang tak sesuai dengan 

yang dibutuhkan destinasi super 

prioritas seperti Mandalika 

tersebut. Guna memberikan 

dukungan pada Pemerintah 

Daerah Lombok Tengah untuk 

menyiapkan tenaga kerja yang 

kompeten sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja di 

Mandalika, pihaknya akan 

berkolaborasi dengan 

Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) 

juga Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud). 

Kolaborasi itu bertujuan untuk 

mengembangkan desa wisata 

dan wirausaha mandiri di sekitar 

Mandalika. 

81. 27 

Janu

ary 

2022 

Menteri Ida: 

Perlu Adanya 

Pendampingan 

dan Pelatihan 

Tenaga Kerja 

yang Kompeten 

di Mandalika 

Positi

ve 

Cara Pandang Ida Fauziyah CARAPANDANG- Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan perlu 

adanya pendampingan dan 

pelatihan guna menciptakan 

tenaga kerja yang kompeten di 

sektor pariwisata Mandalika. Hal 

itu disebabkan karena sangat 

banyaknya jumlah peminat 

pekerja, namun keahliannya 

terkadang tak sesuai dengan 

yang dibutuhkan destinasi super 

prioritas seperti Mandalika 

tersebut. Guna memberikan 

dukungan pada Pemerintah 

Daerah Lombok Tengah untuk 

menyiapkan tenaga kerja yang 

kompeten sesuai dengan 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://carapandang.com/read-news/menteri-ida-perlu-adanya-pendampingan-dan-pelatihan-tenaga-kerja-yang-kompeten-di-mandalika
http://carapandang.com/read-news/menteri-ida-perlu-adanya-pendampingan-dan-pelatihan-tenaga-kerja-yang-kompeten-di-mandalika
http://carapandang.com/read-news/menteri-ida-perlu-adanya-pendampingan-dan-pelatihan-tenaga-kerja-yang-kompeten-di-mandalika
http://carapandang.com/read-news/menteri-ida-perlu-adanya-pendampingan-dan-pelatihan-tenaga-kerja-yang-kompeten-di-mandalika
http://carapandang.com/read-news/menteri-ida-perlu-adanya-pendampingan-dan-pelatihan-tenaga-kerja-yang-kompeten-di-mandalika
http://carapandang.com/read-news/menteri-ida-perlu-adanya-pendampingan-dan-pelatihan-tenaga-kerja-yang-kompeten-di-mandalika
http://carapandang.com/read-news/menteri-ida-perlu-adanya-pendampingan-dan-pelatihan-tenaga-kerja-yang-kompeten-di-mandalika
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kebutuhan pasar kerja di 

Mandalika, pihaknya akan 

berkolaborasi dengan 

Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) 

juga Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud). 

Kolaborasi itu bertujuan untuk 

mengembangkan desa wisata 

dan wirausaha mandiri di sekitar 

Mandalika. 

82. 27 

Janu

ary 

2022 

Menaker: Perlu 

adanya 

pendampingan 

pelatihan 

tenaga kerja di 

Mandalika 

Neutr

al 

Antara Riau Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan perlu adanya 

pendampingan dan pelatihan 

guna menciptakan tenaga kerja 

yang kompeten di sektor 

pariwisata Mandalika. Hal itu 

disebabkan karena sangat 

banyaknya jumlah peminat 

pekerja, namun keahliannya 

terkadang tak sesuai dengan 

yang dibutuhkan destinasi super 

prioritas seperti Mandalika 

tersebut. Guna memberikan 

dukungan pada Pemerintah 

Daerah Lombok Tengah untuk 

menyiapkan tenaga kerja yang 

kompeten sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja di 

Mandalika, pihaknya akan 

berkolaborasi dengan 

Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) 

juga Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud). 

Kolaborasi itu bertujuan untuk 

mengembangkan desa wisata 

dan wirausaha mandiri di sekitar 

Mandalika. 

83. 27 

Janu

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK 

gandeng 

kepolisian 

tingkatkan 

Positi

ve 

Antara Sumut Anggoro Eko 

Cahyo 

Harapan kedepan, kepatuhan 

pemberi kerja wilayah kerja 

meliputi Kota Pematangsiantar, 

Kabupaten Simalungun, Samosir, 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://sumut.antaranews.com/berita/455793/bpjamsostek-gandeng-kepolisian-tingkatkan-kepatuhan-regulasi-ketenagakerjaan
http://sumut.antaranews.com/berita/455793/bpjamsostek-gandeng-kepolisian-tingkatkan-kepatuhan-regulasi-ketenagakerjaan
http://sumut.antaranews.com/berita/455793/bpjamsostek-gandeng-kepolisian-tingkatkan-kepatuhan-regulasi-ketenagakerjaan
http://sumut.antaranews.com/berita/455793/bpjamsostek-gandeng-kepolisian-tingkatkan-kepatuhan-regulasi-ketenagakerjaan
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kepatuhan 

regulasi 

ketenagakerjaan 

Toba, Tapanuli Utara dan 

Humbang Hasundutan terhadap 

regulasi ketenagakerjaan 

semakin meningkat. 

BPJAMSOSTEK menjalin 

kesepahaman dengan Polri 

dalam upaya percepatan 

penegakan regulasi UU No. 24 

Tahun 2011 tentang BPJS. Nota 

kesepahaman ditandatangani 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK 

Anggoro Eko Cahyo dan Kapolri 

Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Menurut Anggoro, kerjasama 

dengan berbagai pihak, 

khususnya pihak yang berwenang 

memberikan tindakan hukum 

memiliki kontribusi positif dalam 

menegakkan regulasi. 

84. 27 

Janu

ary 

2022 

Menaker: Perlu 

adanya 

pendampingan 

pelatihan 

tenaga kerja di 

Mandalika 

Neutr

al 

Antara Papua Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan perlu adanya 

pendampingan dan pelatihan 

guna menciptakan tenaga kerja 

yang kompeten di sektor 

pariwisata Mandalika. Hal itu 

disebabkan karena sangat 

banyaknya jumlah peminat 

pekerja, namun keahliannya 

terkadang tak sesuai dengan 

yang dibutuhkan destinasi super 

prioritas seperti Mandalika 

tersebut.. Guna memberikan 

dukungan pada Pemerintah 

Daerah Lombok Tengah untuk 

menyiapkan tenaga kerja yang 

kompeten sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja di 

Mandalika, pihaknya akan 

berkolaborasi dengan 

Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) 

juga Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud). 

Kolaborasi itu bertujuan untuk 

http://sumut.antaranews.com/berita/455793/bpjamsostek-gandeng-kepolisian-tingkatkan-kepatuhan-regulasi-ketenagakerjaan
http://sumut.antaranews.com/berita/455793/bpjamsostek-gandeng-kepolisian-tingkatkan-kepatuhan-regulasi-ketenagakerjaan
http://sumut.antaranews.com/berita/455793/bpjamsostek-gandeng-kepolisian-tingkatkan-kepatuhan-regulasi-ketenagakerjaan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika
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mengembangkan desa wisata 

dan wirausaha mandiri di sekitar 

Mandalika. 

85. 27 

Janu

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Banjarmasin 

sambangi desa-

desa nelayan di 

Tanah Laut 

Neutr

al 

Antara Kalsel Tito Hartono Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Banjarmasin 

melakukan kegiatan 

menyambangi desa-desa nelayan 

di Kabupaten Tanah Laut. "Kita 

lakukan sosialisasi tentang 

program Perlindungan Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan 

(Jamsostek) kepada saudara-

saudara kita para nelayan," ujar 

Kepala Kantor Cabang 

BPJAMSOSTEK Banjarmasin, Tito 

Hartono dalam siaran pers yang 

disampaikan Kamis. Tito yang 

ditemani Kepala Kantor Cabang 

BPJAMSOSTEK Tanah Laut 

Pelaihari, Tatep Fuadi Mukmin 

pada sosialisasi tersebut 

menyampaikan, kegiatan dihadiri 

para nelayan, perwakilan 

pemerintah desa dan koordinator 

masyarakat nelayan. Kegiatan 

yang berlangsung dari Senin 

hingga Rabu tersebut menemui 

para nelayan diantaranya di Desa 

Takisung dan Desa Penjaratan. 

86. 27 

Janu

ary 

2022 

Menaker Terima 

Langsung 

Kunjungan 

Kehormatan 

Mendagri 

Malaysia 

Positi

ve 

Sindikat Post Suhartono,Ida 

Fauziyah 

( Menaker ), Ida Fauziyah, 

menerima kunjungan 

kehormatan (courtesy call) 

Menteri Dalam Negeri Malaysia, 

Dato' Seri Hamzah bin Zainuddin, 

di ruang Tridarma, Kemnaker, 

Jakarta. Menurut Menaker, 

melalui One Channel System 

(sistem satu kanal) ini akan 

menekan secara signifikan 

jumlah PMI masuk ke Malaysia 

yang tidak sesuai prosedur. 

Dalam pertemuan tersebut, 

Menaker Ida Fauziyah juga 

http://kalsel.antaranews.com/berita/308997/bpjamsostek-banjarmasin-sambangi-desa-desa-nelayan-di-tanah-laut
http://kalsel.antaranews.com/berita/308997/bpjamsostek-banjarmasin-sambangi-desa-desa-nelayan-di-tanah-laut
http://kalsel.antaranews.com/berita/308997/bpjamsostek-banjarmasin-sambangi-desa-desa-nelayan-di-tanah-laut
http://kalsel.antaranews.com/berita/308997/bpjamsostek-banjarmasin-sambangi-desa-desa-nelayan-di-tanah-laut
http://kalsel.antaranews.com/berita/308997/bpjamsostek-banjarmasin-sambangi-desa-desa-nelayan-di-tanah-laut
http://sindikatpost.com/2022/01/27/menaker-terima-langsung-kunjungan-kehormatan-mendagri-malaysia
http://sindikatpost.com/2022/01/27/menaker-terima-langsung-kunjungan-kehormatan-mendagri-malaysia
http://sindikatpost.com/2022/01/27/menaker-terima-langsung-kunjungan-kehormatan-mendagri-malaysia
http://sindikatpost.com/2022/01/27/menaker-terima-langsung-kunjungan-kehormatan-mendagri-malaysia
http://sindikatpost.com/2022/01/27/menaker-terima-langsung-kunjungan-kehormatan-mendagri-malaysia
http://sindikatpost.com/2022/01/27/menaker-terima-langsung-kunjungan-kehormatan-mendagri-malaysia
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menegaskan bahwa Pemerintah 

RI mendorong pengembangan 

kerja sama pengawasan 

perbatasan darat dan laut antara 

Indonesia dan Malaysia untuk 

mencegah dan mengatasi 

kejahatan lintas batas, termasuk 

penyelundupan pekerja migran. 

Kedua pejabat negara tetangga 

tersebut membahas skema 

pelindungan PMI sektor domestik 

atau Pekerja Rumah Tangga di 

Malaysia. 

87. 27 

Janu

ary 

2022 

Pemda Lombok 

Tengah Segera 

Persiapkan 

Pasar Kerja di 

Mandalika 

Neutr

al 

Sindikat Post Lalu Pathul 

Bahri,Ida 

Fauziyah 

Hal lain juga dilakukan Kemnaker 

dengan memberikan dukungan 

kepada Pemda Lombok Tengah 

melalui promosi dan partisipasi 

dari pelaku usaha swasta 

khususnya yang ada di destinasi 

super prioritas Mandalika. 

Kementerian Ketenagakerjaan 

memberikan dukungan kepada 

Pemerintah Daerah ( Pemda ) 

Lombok Tengah dalam 

menyiapkan tenaga kerja yang 

kompeten sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja di 

Mandalika. Menaker Ida Fauziyah 

mengatakan, untuk menyiapkan 

SDM lokal yang unggul di Lombok 

Tengah ini, Kemnaker 

berkolaborasi dengan 

Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) 

serta Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

dalam mengembangkan desa 

wisata dan wirausaha mandiri di 

sekitar Mandalika. Bupati 

Lombok Tengah, Lalu Pathul 

Bahri, menambahkan, pihaknya 

telah melakukan koordinasi 

dengan asosiasi perhotelan di 

Mandalika dalam menyiapkan 

tenaga kerja melalui pelatihan-

http://sindikatpost.com/2022/01/27/pemda-lombok-tengah-segera-persiapkan-pasar-kerja-di-mandalika
http://sindikatpost.com/2022/01/27/pemda-lombok-tengah-segera-persiapkan-pasar-kerja-di-mandalika
http://sindikatpost.com/2022/01/27/pemda-lombok-tengah-segera-persiapkan-pasar-kerja-di-mandalika
http://sindikatpost.com/2022/01/27/pemda-lombok-tengah-segera-persiapkan-pasar-kerja-di-mandalika
http://sindikatpost.com/2022/01/27/pemda-lombok-tengah-segera-persiapkan-pasar-kerja-di-mandalika
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pelatihan yang bekerja sama 

dengan lembaga pelatihan 

seperti BLK Lombok Timur, 

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 

(LPKS), Asosiasi Industri 

Pariwisata, serta UMKM di 

wilayah Mandalika. 

88. 27 

Janu

ary 

2022 

Menaker 

Dorong 

Perluasan dalam 

Pasar Kerja Luar 

Negeri di Sektor 

Formal 

Neutr

al 

Sindikat Post Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan ( 

Menaker ) Ida Fauziyah, 

mengatakan bahwa Kementerian 

Ketenagakerjaan sedang 

mendorong perluasan pasar kerja 

luar negeri di sektor formal. 

Alhamdulillah pasar kerja baru 

pada sektor formal luar biasa 

tinggi permintaannya," ucap 

Menaker saat menghadiri Rapat 

Kerja dengan Komite III DPD RI di 

Ruang Rapat Padjajaran Gedung 

B Lantai 2 DPD RI, Jakarta. 

Menaker mengatakan, hingga 

kini pihaknya terus mendesain 

agar bisa memenuhi permintaan 

negara-negara Eropa, seperti 

Inggris dan Jerman untuk PMI di 

sektor formal. Hal tersebut 

sebagai respons atas banyaknya 

permintaan dari luar negeri 

terhadap Pekerja Migran 

Indonesia (PMI). 

89. 27 

Janu

ary 

2022 

Penempatan 

PMI Ilegal 

Segera Ditindak 

Secara Hukum 

Positi

ve 

Sindikat Post Ida Fauziyah ( Menaker ), Ida Fauziyah, 

menyatakan bahwa pihaknya 

tidak segan-segan menindak 

secara hukum pihak-pihak yang 

terlibat dalam penempatan 

Pekerja Migran Indonesia atau 

PMI ilegal atau unprosedural. 

Siapa pun yang menempatkan 

PMI secara unprosedural kami 

laporkan kepada kepolisian. 

Menurutnya, PMI unprosedural 

terus terjadi karena PMI tersebut 

diterima dan dipekerjakan. Selain 

kepada Pemerintah Malaysia, 

http://sindikatpost.com/2022/01/27/menaker-dorong-perluasan-dalam-pasar-kerja-luar-negeri-di-sektor-formal
http://sindikatpost.com/2022/01/27/menaker-dorong-perluasan-dalam-pasar-kerja-luar-negeri-di-sektor-formal
http://sindikatpost.com/2022/01/27/menaker-dorong-perluasan-dalam-pasar-kerja-luar-negeri-di-sektor-formal
http://sindikatpost.com/2022/01/27/menaker-dorong-perluasan-dalam-pasar-kerja-luar-negeri-di-sektor-formal
http://sindikatpost.com/2022/01/27/menaker-dorong-perluasan-dalam-pasar-kerja-luar-negeri-di-sektor-formal
http://sindikatpost.com/2022/01/27/menaker-dorong-perluasan-dalam-pasar-kerja-luar-negeri-di-sektor-formal
http://sindikatpost.com/2022/01/27/penempatan-pmi-ilegal-segera-ditindak-secara-hukum
http://sindikatpost.com/2022/01/27/penempatan-pmi-ilegal-segera-ditindak-secara-hukum
http://sindikatpost.com/2022/01/27/penempatan-pmi-ilegal-segera-ditindak-secara-hukum
http://sindikatpost.com/2022/01/27/penempatan-pmi-ilegal-segera-ditindak-secara-hukum
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pihaknya juga mendorong 

Pemerintah Arab Saudi dan 

negara penempatan PMI lainnya. 

90. 27 

Janu

ary 

2022 

Epidemolog Puji 

Forkopimda 

Jawa Timur 

Tangani 

Omicron, 

Khofifah: Kita 

Harus Terus 

Sinergi 

Positi

ve 

Kempalan Khofifah Indar 

Parawansa 

SURABAYA-KEMPALAN: 

Epidemolog Dr. Windhu 

Purnomo dalam paparannya di 

Rakor Kordinasi COVID-19 

Bersama dengan Forkopimda 

memuji langkah penanganan 

penyebaran covid-19 varian 

B.1.1.529 (omicron) di Jawa 

Timur. Pujian tersebut diberikan 

atas hasil assessment situasi 

Covid-19 yang dirilis oleh 

Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) RI per 21 Januari 

2022 yang menunjukan 8 

indikator penentunya, Jawa 

Timur masuk dalam kategori 

memadai dan menjadi yang 

terbaik dengan Kabupaten dan 

Kota yang masuk level 1 paling 

banyak di Indonesia. Berdasarkan 

Instruksi Menteri Dalam Negeri 

(Inmedagri) No. 5 Tahun 2022 

Jawa Timur memiliki 26 

Kabupaten /Kota yang masuk 

dalam kategori Level 1. Diantara 

provinsi lain se Jawa-Bali, Jawa 

Timur masih menduduki 

peringkat pertama untuk Kab/Kot 

terbanyak yang masuk dalam 

kategori level 1. 

91. 27 

Janu

ary 

2022 

BPJamsostek 

Medan Kota 

Serahkan Klaim 

Jaminan 

Kematian Rp605 

Juta 

Negat

ive 

Media Apakabar  Penyerahan klaim santunan 

kematian tersebut di sela-sela 

kegiatan Focus Group Discussion 

(FGD) BPJamsostek Cabang 

Medan Kota dengan 

Pemerintahan Kota Medan dalam 

menindaklanjuti Instruksi 

Presiden (Inpres) No 2 Tahun 

2021 tentang Optimalisasi 

Pelaksanaan Program Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan. Bahkan 

http://kempalan.com/2022/01/27/epidemolog-puji-forkopimda-jatim-tangani-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi
http://kempalan.com/2022/01/27/epidemolog-puji-forkopimda-jatim-tangani-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi
http://kempalan.com/2022/01/27/epidemolog-puji-forkopimda-jatim-tangani-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi
http://kempalan.com/2022/01/27/epidemolog-puji-forkopimda-jatim-tangani-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi
http://kempalan.com/2022/01/27/epidemolog-puji-forkopimda-jatim-tangani-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi
http://kempalan.com/2022/01/27/epidemolog-puji-forkopimda-jatim-tangani-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi
http://kempalan.com/2022/01/27/epidemolog-puji-forkopimda-jatim-tangani-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi
http://kempalan.com/2022/01/27/epidemolog-puji-forkopimda-jatim-tangani-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi
http://www.mediaapakabar.com/2022/01/bpjamsostek-medan-kota-serahkan-klaim.html
http://www.mediaapakabar.com/2022/01/bpjamsostek-medan-kota-serahkan-klaim.html
http://www.mediaapakabar.com/2022/01/bpjamsostek-medan-kota-serahkan-klaim.html
http://www.mediaapakabar.com/2022/01/bpjamsostek-medan-kota-serahkan-klaim.html
http://www.mediaapakabar.com/2022/01/bpjamsostek-medan-kota-serahkan-klaim.html
http://www.mediaapakabar.com/2022/01/bpjamsostek-medan-kota-serahkan-klaim.html
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di Pemerintah Kota Medan atas 

dukungan terhadap program 

jaminan sosial ketenagakerjaan 

dengan memberikan 

perlindungan kepada seluruh 

seluruh Non ASN nya sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan 

program Jaminan Kecelakaan 

Kerja, Jaminan Kematian, dan 

Jaminan Hari Tua sebanyak 

11.273 tenaga kerja," ungkapnya. 

BPJamsostek Cabang Medan Kota 

menyerahkan santunan klaim 

jaminan kematian secara simbolis 

kepada tiga ahli waris peserta 

BPJamsostek yang meninggal 

dunia akibat kecelakaan kerja. 

Kepala BPJamsostek Cabang 

Medan Kota, Aang Supono 

mengatakan, 3 ahli waris 

tersebut berasal dari karyawan 

PT Lingga Tiga Sawit bernama 

Alm Muhammad Ridwan dengan 

klaim sebesar Rp377 juta lebih. 

92. 27 

Janu

ary 

2022 

Lowongan Kerja 

Amerta Indah 

Otsuka 

Tangerang 

AKSES DISINI 

Positi

ve 

Aksesdisini.com  Rekrutmen Kerja PT Amerta 

Indah Otsuka Wilayah Tangerang 

Januari 2022 | halo sobat loker 

semua, balik lagi sama mimin 

disini yang akan update 

lowongan kerja terbaru hari ini. 

PT Amerta Indah Otsuka atau 

yang lebih kita kenal dengan 

produk yang paling populer 

Pocari Sweat, kembali membuka 

lowongan kerja pada bulan 

Januari tahun 2022 ini Lowongan 

kerja kali ini untuk penempatan 

di kantor Amerta Indah Otsuka 

Tangerang. Hari ini PT Amerta 

Indah Otsuka membuka kembali 

kesempatan kerja untuk 

penempatan di wilayah 

Tangerang dengan posisi sebagai: 

Direct Sales dan Head of 

Administration. Selain dari pocari 

http://aksesdisini.com/lowongan-kerja-amerta-indah-otsuka-tangerang
http://aksesdisini.com/lowongan-kerja-amerta-indah-otsuka-tangerang
http://aksesdisini.com/lowongan-kerja-amerta-indah-otsuka-tangerang
http://aksesdisini.com/lowongan-kerja-amerta-indah-otsuka-tangerang
http://aksesdisini.com/lowongan-kerja-amerta-indah-otsuka-tangerang
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sweat, produk lain dari PT 

Amerta Indah Otsuka adalah 

Soyjoy, ION Water, Oronamin C. 

PT Amerta Indah Otsuka juga 

dikenal oleh masyarakat 

indonesia dengan TVC yang 

menggandeng JKT48 pada masa 

awal peluncurannya di indonesia. 

93. 27 

Janu

ary 

2022 

Serap Puluhan 

Pencaker di Palu 

Neutr

al 

Metrosulawesi.id  Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnaketrans) 

Provinsi Sulteng bersama PT IMIP 

menyelenggarakan Walk In 

Interview Hiring Campus di Aula 

UPT BLKPP Jalan Kelinci Nomor 1 

Palu, Selasa 25 Januari 2022. 

Pelaksanaannya bekerjasama 

dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan RI 

menggandeng salah satu IO 

ternama di Kota Palu. Bagi yang 

mengalami kendala jaringan atau 

koneksi internet datang ke 

Kantor Disnakertrans Provinsi 

Sulteng di Jalan Kartini Palu. 

Kepala Dinaskertrans Provinsi 

Sulteng, Arnold Firdaus, 

menerangkan kegiatan yang 

ditunggu-tunggu ini bertujuan 

menjaring pencari kerja 

(pencaker) yang ada di daerah ini 

agar menjadi tenaga kerja di PT 

IMIP. 

94. 27 

Janu

ary 

2022 

Akan PHK 

Ribuan Pekerja, 

Ternyata Gaji 

Karyawan 

Unilever 

Fantastis! 

Jangan Iri 

Please! 

Positi

ve 

Warta Ekonomi  Unilever dikenal sebagai 

perusahaan raksasa berskala 

global. Unilever diketahui 

memperkerjakan hingga 149. 000 

karyawan di seluruh dunia, 

termasuk di Tanah Air melalui PT 

Unilever Indonesia Tbk (UNVR). 

Namun ada kabar mengejutkan, 

Unilever disebut akan melakukan 

pemutusan hubungan kerja (PHK) 

terhadap 1.500 karyawannya. Hal 

itu dilakukan seiring dengan 

http://metrosulawesi.id/2022/01/27/serap-puluhan-pencaker-di-palu
http://metrosulawesi.id/2022/01/27/serap-puluhan-pencaker-di-palu
http://wartaekonomi.co.id/read389487/akan-phk-ribuan-pekerja-ternyata-gaji-karyawan-unilever-fantastis-jangan-iri-please
http://wartaekonomi.co.id/read389487/akan-phk-ribuan-pekerja-ternyata-gaji-karyawan-unilever-fantastis-jangan-iri-please
http://wartaekonomi.co.id/read389487/akan-phk-ribuan-pekerja-ternyata-gaji-karyawan-unilever-fantastis-jangan-iri-please
http://wartaekonomi.co.id/read389487/akan-phk-ribuan-pekerja-ternyata-gaji-karyawan-unilever-fantastis-jangan-iri-please
http://wartaekonomi.co.id/read389487/akan-phk-ribuan-pekerja-ternyata-gaji-karyawan-unilever-fantastis-jangan-iri-please
http://wartaekonomi.co.id/read389487/akan-phk-ribuan-pekerja-ternyata-gaji-karyawan-unilever-fantastis-jangan-iri-please
http://wartaekonomi.co.id/read389487/akan-phk-ribuan-pekerja-ternyata-gaji-karyawan-unilever-fantastis-jangan-iri-please
http://wartaekonomi.co.id/read389487/akan-phk-ribuan-pekerja-ternyata-gaji-karyawan-unilever-fantastis-jangan-iri-please
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rencana Unilever untuk fokus 

pada lima bidang produk 

utamanya. 

95. 27 

Janu

ary 

2022 

Ditutup 3 Hari 

Lagi! Cek 

Lowongan Kerja 

BPJamsostek 

untuk 19 Posisi, 

Catat Syarat & 

Cara 

Melamarnya 

Neutr

al 

Tribun News 

Jakarta 

Dian Agung 

Senoaji 

Cek info Lowongan kerja 

BPJamsostek periode bulan 

Januari 2022, bakal ditutup 3 hari 

lagi!. Dijelaskan bahwa informasi 

lebih lanjut, termasuk posisi dan 

syarat lowongan pekerjaan di BP 

Jamsostek tertera pada laman 

https://rekrutmen.bpjsketenagak

erjaan.go.id. Terdapat 19 posisi 

pekerjaan yang ditawarkan 

dengan berbagai kualifikasi. 

Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

atau BP Jamsostek membuka 

banyak lowongan kerja berbagai 

posisi pada Januari 2022. 

Informasi awal lowongan kerja di 

BP Jamsostek diperoleh dari akun 

Instagram resmi perusahaan, 

@bpjs.ketenagakerjaan, Jumat 

(21/1/2022). 

96. 27 

Janu

ary 

2022 

Presidensi G20, 

Indonesia 

Serukan Dunia 

Kerja Inklusif 

Bagi Disabilitas 

Neutr

al 

Kontan Ida Fauziyah "Presidensi G20 Indonesia 

berkomitmen untuk bekerja 

membangun masyarakat yang 

inklusif dan mendukung 

penyandang disabilitas untuk 

menjalani kehidupan mereka 

secara mandiri. Dalam 

pelaksanaan G20 Indonesia 

bidang ketenagakerjaan, 

Kementerian Ketenagakerjaan 

akan mengampanyekan dunia 

kerja yang inklusif bagi 

penyandang disabilitas. Kami 

ingin memastikan bahwa 

pembangunan masyarakat 

dilaksanakan secara inklusif, 

berkeadilan, dan sejahtera," kata 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, pada acara Kampanye 

G20 dengan bertemakan 

http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/27/ditutup-3-hari-lagi-cek-lowongan-kerja-bpjamsostek-untuk-19-posisi-catat-syarat-cara-melamarnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/27/ditutup-3-hari-lagi-cek-lowongan-kerja-bpjamsostek-untuk-19-posisi-catat-syarat-cara-melamarnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/27/ditutup-3-hari-lagi-cek-lowongan-kerja-bpjamsostek-untuk-19-posisi-catat-syarat-cara-melamarnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/27/ditutup-3-hari-lagi-cek-lowongan-kerja-bpjamsostek-untuk-19-posisi-catat-syarat-cara-melamarnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/27/ditutup-3-hari-lagi-cek-lowongan-kerja-bpjamsostek-untuk-19-posisi-catat-syarat-cara-melamarnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/27/ditutup-3-hari-lagi-cek-lowongan-kerja-bpjamsostek-untuk-19-posisi-catat-syarat-cara-melamarnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/27/ditutup-3-hari-lagi-cek-lowongan-kerja-bpjamsostek-untuk-19-posisi-catat-syarat-cara-melamarnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/27/ditutup-3-hari-lagi-cek-lowongan-kerja-bpjamsostek-untuk-19-posisi-catat-syarat-cara-melamarnya
http://nasional.kontan.co.id/news/presidensi-g20-indonesia-serukan-dunia-kerja-inklusif-bagi-disabilitas
http://nasional.kontan.co.id/news/presidensi-g20-indonesia-serukan-dunia-kerja-inklusif-bagi-disabilitas
http://nasional.kontan.co.id/news/presidensi-g20-indonesia-serukan-dunia-kerja-inklusif-bagi-disabilitas
http://nasional.kontan.co.id/news/presidensi-g20-indonesia-serukan-dunia-kerja-inklusif-bagi-disabilitas
http://nasional.kontan.co.id/news/presidensi-g20-indonesia-serukan-dunia-kerja-inklusif-bagi-disabilitas
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Mendorong keterlibatan 

Penyandang Disabilitas untuk 

Inklusivitas di Jakarta, Rabu 

(26/1). Pperusahaan swasta juga 

wajib mempekerjakan paling 

sedikit 1% Penyandang Disabilitas 

dari jumlah pegawai atau 

pekerja. 

97. 27 

Janu

ary 

2022 

BPJamsostek 

Cabang Medan 

Kota Serahkan 

Klaim Jaminan 

Kematian 

Sebesar Rp605 

Juta Lebih 

Negat

ive 

Mistar.id Khairul Syahnan BPJS Ketenagakerjaan atau 

BPJamsostek Cabang Medan Kota 

menyerahkan secara simbolis 

santunan atau klaim jaminan 

kematian pada tiga ahli waris 

peserta yang meninggal dunai 

akibat kecelakaan kerja di Hotel 

Adimulia, Kamis (27/1/22). 

Dikatakan Kepala BPJamsostek 

Cabang Medan Kota, Aang 

Supono 3 ahli waris ini berasal 

dari karyawan PT Lingga Tiga 

Sawit bernama Almarhum (Alm) 

Muhammad Ridwan dengan 

jumlah Rp377 juta lebih. Lalu, 

karyawan di Kantor Pengelolaan 

TIK dan BMN Medan Unit 

Honorer bernama Alm Irwanto 

dengan jumlah santunan Rp186 

juta lebih. "Ketiga salah satu 

driver ojol Gojek bernama Alm M 

Idris dengan jumlah santunan 

sebesar Rp42 juta. 

98. 27 

Janu

ary 

2022 

Tingkatkan 

Kepatuhan, 

BPJAMSOSTEK 

Sepakati 

Kerjasama 

dengan POLRI 

Positi

ve 

Rrinews Denpasar Toto 

Suharto,Anggor

o Eko Cahyo 

"Undang undang nomor 24 tahun 

2011 tentang BPJS dengan sangat 

jelas menyatakan bahwa 

BPJAMSOSTEK dapat melakukan 

pengawasan dan pemeriksaan 

terhadap ketidakpatuhan 

pemberi kerja atau badan usaha 

yang bisa langsung dilaporkan 

kepada instansi yang berwenang, 

dalam hal ini kita menggandeng 

POLRI untuk menunaikan fungsi 

tersebut," tegas Anggoro dalam 

siaran pers yang diterima 

http://www.mistar.id/medan/bpjamsostek-cabang-medan-kota-serahkan-klaim-jaminan-kematian-sebesar-rp605-juta-lebih
http://www.mistar.id/medan/bpjamsostek-cabang-medan-kota-serahkan-klaim-jaminan-kematian-sebesar-rp605-juta-lebih
http://www.mistar.id/medan/bpjamsostek-cabang-medan-kota-serahkan-klaim-jaminan-kematian-sebesar-rp605-juta-lebih
http://www.mistar.id/medan/bpjamsostek-cabang-medan-kota-serahkan-klaim-jaminan-kematian-sebesar-rp605-juta-lebih
http://www.mistar.id/medan/bpjamsostek-cabang-medan-kota-serahkan-klaim-jaminan-kematian-sebesar-rp605-juta-lebih
http://www.mistar.id/medan/bpjamsostek-cabang-medan-kota-serahkan-klaim-jaminan-kematian-sebesar-rp605-juta-lebih
http://www.mistar.id/medan/bpjamsostek-cabang-medan-kota-serahkan-klaim-jaminan-kematian-sebesar-rp605-juta-lebih
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1339843/tingkatkan-kepatuhan-bpjamsostek-sepakati-kerjasama-dengan-polri
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1339843/tingkatkan-kepatuhan-bpjamsostek-sepakati-kerjasama-dengan-polri
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1339843/tingkatkan-kepatuhan-bpjamsostek-sepakati-kerjasama-dengan-polri
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1339843/tingkatkan-kepatuhan-bpjamsostek-sepakati-kerjasama-dengan-polri
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1339843/tingkatkan-kepatuhan-bpjamsostek-sepakati-kerjasama-dengan-polri
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1339843/tingkatkan-kepatuhan-bpjamsostek-sepakati-kerjasama-dengan-polri
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RRI.co.id, Kamis (27/1/2022). 

Salah satu upaya yang dilakukan 

melalui penandatanganan nota 

kesepahaman dengan POLRI 

(Kepolisian Negara Republik 

Indonesia). Kerjasama serupa 

juga telah disepakati 

BPJAMSOSTEK bersama 

Jamdatun (Jaksa Agung Muda 

Bidang Perdata dan Tata Usaha 

Negara). Kesepakatan kerjasama 

dengan POLRI diharapkan 

mempertegas urgensi atas 

perlindungan Jamsostek dan 

kepatuhan pada regulasi yang 

berlaku. 

99. 27 

Janu

ary 

2022 

Stafsus 

Presiden: 

Presidensi G20 

Indonesia Serius 

Tingkatkan 

Ekosistem 

Ketenagakerjaa

n yang Inklusif 

Positi

ve 

Wartapembaruan.c

o.id 

Angkie Yudistia Stafsus Presiden: Presidensi G20 

Indonesia Serius Tingkatkan 

Ekosistem Ketenagakerjaan yang 

Inklusif. Jakarta, 

Wartapembaruan.co.id- 

Pemerintah Indonesia sangat 

serius meningkatkan inklusivitas 

ketenagakerjaan bagi 

penyandang disabilitas. Staf 

Khusus (Stafsus) Presiden RI, 

Angkie Yudistia, mengatakan 

bahwa pada masa Presidensi G20 

di bidang ketenagakerjaan, 

Indonesia mengusung salah satu 

isu prioritas yakni inclusive 

labour market and affirmative 

decent jobs for person with 

disabilities (pasar kerja yang 

inklusif dan afirmasi pekerjaan 

yang layak untuk penyandang 

disabilitas). "Ini terobosan yang 

baik sekali, Indonesia 

membuktikan bahwa no one left 

behind, tidak ada satupun yang 

boleh tertinggal dalam setiap 

program pemerintah, swasta, 

dan seluruh sektor," kata Angkie 

Yudistia, saat menghadiri 

Kampanye G20 bertemakan 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/stafsus-presiden-presidensi-g20.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/stafsus-presiden-presidensi-g20.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/stafsus-presiden-presidensi-g20.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/stafsus-presiden-presidensi-g20.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/stafsus-presiden-presidensi-g20.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/stafsus-presiden-presidensi-g20.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/stafsus-presiden-presidensi-g20.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/stafsus-presiden-presidensi-g20.html
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Mendorong keterlibatan 

Penyandang Disabilitas untuk 

Inklusivitas di Jakarta, Rabu 

(26/1/2022). 

10

0. 

27 

Janu

ary 

2022 

Kemnaker 

Dukung 

Pembangunan 

BLK UPTP di 

Sulawesi Tengah 

Positi

ve 

Wartapembaruan.c

o.id 

Rusdy 

Mastura,Ida 

Fauziyah 

Kemnaker Dukung Pembangunan 

BLK UPTP di Sulawesi Tengah. 

Menurut Ida, pendirian BLK UPTP 

Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah 

diyakini akan mempercepat 

penyiapan tenaga kerja lokal 

yang memiliki kompetensi dan 

daya saing tinggi di daerah. 

Selanjutnya akan dilakukan 

perencanaan dan pengkajian 

oleh Ditjen Binalavotas, termasuk 

skema kerja sama untuk 

mempercepat pembangunan BLK 

UPTP Sulawesi Tengah," ujar Ida 

Fauziyah saat menerima audiensi 

Gubernur Sulawesi Tengah, 

Rusdy Mastura, di kantor 

Kemnaker, Jakarta, Rabu 

(26/1/2022). Dalam kesempatan 

ini, Menaker meminta Gubernur 

Sulawesi Tengah agar 

menyiapkan terlebih dahulu 

secara detail berbagai hal yang 

dibutuhkan untuk kelancaran 

pengajuan BLK UPTP. 

10

1. 

27 

Janu

ary 

2022 

Kemnaker 

Dukung Pemda 

Lombok Tengah 

Siapkan Tenaga 

Kerja Kompeten 

di Mandalika 

Positi

ve 

Wartapembaruan.c

o.id 

Lalu Pathul 

Bahri,Ida 

Fauziyah 

Kemnaker Dukung Pemda 

Lombok Tengah Siapkan Tenaga 

Kerja Kompeten di Mandalika. 

Jakarta, Wartapembaruan.co.id- 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kembaker) memberikan 

dukungan kepada Pemerintah 

Daerah Lombok Tengah dalam 

menyiapkan tenaga kerja yang 

kompeten sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja di 

Mandalika. Menurut da Fauziyah, 

untuk menyiapkan SDM lokal 

yang unggul di Lombok Tengah 

ini, Kemnaker berkolaborasi 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kemnaker-dukung-pembangunan-blk-uptp-di.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kemnaker-dukung-pembangunan-blk-uptp-di.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kemnaker-dukung-pembangunan-blk-uptp-di.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kemnaker-dukung-pembangunan-blk-uptp-di.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kemnaker-dukung-pembangunan-blk-uptp-di.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kemnaker-dukung-pemda-lombok-tengah.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kemnaker-dukung-pemda-lombok-tengah.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kemnaker-dukung-pemda-lombok-tengah.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kemnaker-dukung-pemda-lombok-tengah.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kemnaker-dukung-pemda-lombok-tengah.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kemnaker-dukung-pemda-lombok-tengah.html
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dengan Kementerian Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif 

(Kemenparekraf) serta 

Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) 

dalam mengembangkan desa 

wisata dan wirausaha mandiri di 

sekitar Mandalika dengan cara 

pelatihan hard and soft skill yang 

mengacu pada kondisi terkini dan 

bersifat multitasking dan 

multiskilled. Bupati Lombok 

Tengah, Lalu Pathul Bahri, 

menambahkan, pihaknya telah 

melakukan koordinasi dengan 

asosiasi perhotelan di Mandalika 

dalam menyiapkan tenaga kerja 

melalui pelatihan-pelatihan yang 

bekerja sama dengan lembaga 

pelatihan seperti BLK Lombok 

Timur, Lembaga Pelatihan Kerja 

Swasta (LPKS), Asosiasi Industri 

Pariwisata, serta UMKM di 

wilayah Mandalika. 

10

2. 

27 

Janu

ary 

2022 

Menaker Ida 

Tekankan Perlu 

adanya 

Pendampingan 

Tenaga Kerja di 

Mandalika 

Neutr

al 

Voi Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan perlu adanya 

pendampingan dan pelatihan 

guna menciptakan tenaga kerja 

yang kompeten di sektor 

pariwisata Mandalika. Hal itu 

disebabkan karena sangat 

banyaknya jumlah peminat 

pekerja, namun keahliannya 

terkadang tak sesuai dengan 

yang dibutuhkan destinasi super 

prioritas seperti Mandalika 

tersebut. Guna memberikan 

dukungan pada Pemerintah 

Daerah Lombok Tengah untuk 

menyiapkan tenaga kerja yang 

kompeten sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja di 

Mandalika, pihaknya akan 

berkolaborasi dengan 

http://voi.id/berita/128588/menaker-ida-tekankan-perlu-adanya-pendampingan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://voi.id/berita/128588/menaker-ida-tekankan-perlu-adanya-pendampingan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://voi.id/berita/128588/menaker-ida-tekankan-perlu-adanya-pendampingan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://voi.id/berita/128588/menaker-ida-tekankan-perlu-adanya-pendampingan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://voi.id/berita/128588/menaker-ida-tekankan-perlu-adanya-pendampingan-tenaga-kerja-di-mandalika
http://voi.id/berita/128588/menaker-ida-tekankan-perlu-adanya-pendampingan-tenaga-kerja-di-mandalika
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Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) 

juga Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud). 

Kolaborasi itu bertujuan untuk 

mengembangkan desa wisata 

dan wirausaha mandiri di sekitar 

Mandalika. 

10

3. 

27 

Janu

ary 

2022 

Menteri 

Airlangga Harap 

Kampanye G20 

Jadi 

Kesempatan 

Penyandang 

Disabilitas 

Tunjukkan 

Kemampuan 

Positi

ve 

Jurnas Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto 

memberikan apresiasi kepada 

Menteri Ketenagakerjaan atas 

terselenggaranya kampanye G20 

bertajuk "Melibatkan 

Penyandang Disablitas untuk 

Inklusivitas" dalam Kepresidenan 

G20 Indonesia tahun 2022, pada 

26-27 Januari di Jakarta. 

Airlangga Hartarto berharap 

diskusi pada kampanye G20 ini, 

sebagai ajang atau kesempatan 

menunjukkan kemampuan 

seluas-luasnya bagi Penyandang 

Disabilitas. Selama masa 

pandemi, lanjut Airlangga 

Hartarto, kelompok Penyandang 

Disabilitas terutama perempuan 

dan anak menjadi kelompok 

sangat terdampak kesulitan 

untuk memperoleh pekerjaan 

yang layak. Kegiatan ini, 

merupakan kesepakatan para 

Menteri ketenagakerjaan di 

Presidensi G20 Argentina 2018 

lalu, untuk menciptakan 

kemitraan dan mendorong 

sistem ketenagakerjaan yang 

adil, inklusif dan berkelanjutan. 

10

4. 

27 

Janu

ary 

2022 

Detik-detik 

Operator Alat 

Berat di Nusa 

Tenggara Timur 

Tewas Tertimpa 

Batu 

Negat

ive 

Kompas Randy Hidayat Yongky Indra Yonathan (21), 

operator sebuah alat berat tewas 

tertimpa batu di Desa Huilelot, 

Kecamatan Semau, Kabupaten 

Kupang, Nusa Tenggara Timur 

(Nusa Tenggara Timur). Pria asal 

http://www.jurnas.com/artikel/110223/Menteri-Airlangga-Harap-Kampanye-G20-Jadi-Kesempatan-Penyandang-Disabilitas-Tunjukkan-Kemampuan
http://www.jurnas.com/artikel/110223/Menteri-Airlangga-Harap-Kampanye-G20-Jadi-Kesempatan-Penyandang-Disabilitas-Tunjukkan-Kemampuan
http://www.jurnas.com/artikel/110223/Menteri-Airlangga-Harap-Kampanye-G20-Jadi-Kesempatan-Penyandang-Disabilitas-Tunjukkan-Kemampuan
http://www.jurnas.com/artikel/110223/Menteri-Airlangga-Harap-Kampanye-G20-Jadi-Kesempatan-Penyandang-Disabilitas-Tunjukkan-Kemampuan
http://www.jurnas.com/artikel/110223/Menteri-Airlangga-Harap-Kampanye-G20-Jadi-Kesempatan-Penyandang-Disabilitas-Tunjukkan-Kemampuan
http://www.jurnas.com/artikel/110223/Menteri-Airlangga-Harap-Kampanye-G20-Jadi-Kesempatan-Penyandang-Disabilitas-Tunjukkan-Kemampuan
http://www.jurnas.com/artikel/110223/Menteri-Airlangga-Harap-Kampanye-G20-Jadi-Kesempatan-Penyandang-Disabilitas-Tunjukkan-Kemampuan
http://www.jurnas.com/artikel/110223/Menteri-Airlangga-Harap-Kampanye-G20-Jadi-Kesempatan-Penyandang-Disabilitas-Tunjukkan-Kemampuan
http://www.jurnas.com/artikel/110223/Menteri-Airlangga-Harap-Kampanye-G20-Jadi-Kesempatan-Penyandang-Disabilitas-Tunjukkan-Kemampuan
http://regional.kompas.com/read/2022/01/27/131249578/detik-detik-operator-alat-berat-di-ntt-tewas-tertimpa-batu
http://regional.kompas.com/read/2022/01/27/131249578/detik-detik-operator-alat-berat-di-ntt-tewas-tertimpa-batu
http://regional.kompas.com/read/2022/01/27/131249578/detik-detik-operator-alat-berat-di-ntt-tewas-tertimpa-batu
http://regional.kompas.com/read/2022/01/27/131249578/detik-detik-operator-alat-berat-di-ntt-tewas-tertimpa-batu
http://regional.kompas.com/read/2022/01/27/131249578/detik-detik-operator-alat-berat-di-ntt-tewas-tertimpa-batu
http://regional.kompas.com/read/2022/01/27/131249578/detik-detik-operator-alat-berat-di-ntt-tewas-tertimpa-batu
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Desa Kaliuda, Kecamatan 

Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba 

Timur, Nusa Tenggara Timur, 

tewas terjepit batu di tempat 

penggalian material sertu yang 

dikerjakan perusahan PT Bumi 

Indah. Yongky Indra Yonathan 

(21), operator sebuah alat berat 

tewas tertimpa batu di Desa 

Huilelot, Kecamatan Semau, 

Kabupaten Kupang, Nusa 

Tenggara Timur (Nusa Tenggara 

Timur). Pria asal Desa Kaliuda, 

Kecamatan Pahunga Lodu, 

Kabupaten Sumba Timur, Nusa 

Tenggara Timur, tewas terjepit 

batu di tempat penggalian 

material sertu yang dikerjakan 

perusahan PT Bumi Indah. 

10

5. 

27 

Janu

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Mantap 

Tingkatkan 

Kepatuhan, 

Sepakat Teken 

Kerja Sama 

dengan Polri 

Positi

ve 

Blitar Times Anggoro Eko 

Cahyo 

"Undang Undang Nomor 24 

Tahun 2011 tentang BPJS dengan 

sangat jelas menyatakan bahwa 

BPJAMSOSTEK dapat melakukan 

pengawasan dan pemeriksaan 

terhadap ketidakpatuhan 

pemberi kerja atau badan usaha 

yang bisa langsung dilaporkan 

kepada instansi yang berwenang, 

dalam hal ini kita menggandeng 

Polri untuk menunaikan fungsi 

tersebut," tegas Anggoro. Salah 

satunya seperti 

penandatanganan nota 

kesepahaman dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Polri) 

untuk menyepakati kerja sama 

antara kedua belah pihak. Kerja 

sama serupa juga telah dijalani 

oleh BPJAMSOSTEK bersama 

jamdatun (jaksa agung muda 

bidang perdata dan tata usaha 

negara) sebagai bentuk tindak 

lanjut atas badan usaha yang 

belum mendaftarkan tenaga 

kerjanya pada program 

http://blitar.jatimtimes.com/baca/259128/20220127/131900/bpjamsostek-mantap-tingkatkan-kepatuhan-sepakat-teken-kerja-sama-dengan-polri
http://blitar.jatimtimes.com/baca/259128/20220127/131900/bpjamsostek-mantap-tingkatkan-kepatuhan-sepakat-teken-kerja-sama-dengan-polri
http://blitar.jatimtimes.com/baca/259128/20220127/131900/bpjamsostek-mantap-tingkatkan-kepatuhan-sepakat-teken-kerja-sama-dengan-polri
http://blitar.jatimtimes.com/baca/259128/20220127/131900/bpjamsostek-mantap-tingkatkan-kepatuhan-sepakat-teken-kerja-sama-dengan-polri
http://blitar.jatimtimes.com/baca/259128/20220127/131900/bpjamsostek-mantap-tingkatkan-kepatuhan-sepakat-teken-kerja-sama-dengan-polri
http://blitar.jatimtimes.com/baca/259128/20220127/131900/bpjamsostek-mantap-tingkatkan-kepatuhan-sepakat-teken-kerja-sama-dengan-polri
http://blitar.jatimtimes.com/baca/259128/20220127/131900/bpjamsostek-mantap-tingkatkan-kepatuhan-sepakat-teken-kerja-sama-dengan-polri
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BPJAMSOSTEK. Kesepakatan 

kerja sama dengan Polri ini 

tentunya diharapkan dapat lebih 

menegaskan urgensi atas 

perlindungan Jamsostek dan 

kepatuhan pada regulasi yang 

berlaku. 

10

6. 

27 

Janu

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Mantap 

Tingkatkan 

Kepatuhan, 

Sepakat Teken 

Kerja Sama 

dengan Polri 

Positi

ve 

Jatim Times Anggoro Eko 

Cahyo 

"Undang Undang Nomor 24 

Tahun 2011 tentang BPJS dengan 

sangat jelas menyatakan bahwa 

BPJAMSOSTEK dapat melakukan 

pengawasan dan pemeriksaan 

terhadap ketidakpatuhan 

pemberi kerja atau badan usaha 

yang bisa langsung dilaporkan 

kepada instansi yang berwenang, 

dalam hal ini kita menggandeng 

Polri untuk menunaikan fungsi 

tersebut," tegas Anggoro. Salah 

satunya seperti 

penandatanganan nota 

kesepahaman dengan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Polri) 

untuk menyepakati kerja sama 

antara kedua belah pihak. Kerja 

sama serupa juga telah dijalani 

oleh BPJAMSOSTEK bersama 

jamdatun (jaksa agung muda 

bidang perdata dan tata usaha 

negara) sebagai bentuk tindak 

lanjut atas badan usaha yang 

belum mendaftarkan tenaga 

kerjanya pada program 

BPJAMSOSTEK. Kesepakatan 

kerja sama dengan Polri ini 

tentunya diharapkan dapat lebih 

menegaskan urgensi atas 

perlindungan Jamsostek dan 

kepatuhan pada regulasi yang 

berlaku. 

10

7. 

27 

Janu

ary 

2022 

MENAKER : 

PERLU ADANYA 

PENDAMPINGA

N PELATIHAN 

Neutr

al 

Iqplus Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan perlu adanya 

pendampingan dan pelatihan 

http://jatimtimes.com/baca/259128/20220127/131900/bpjamsostek-mantap-tingkatkan-kepatuhan-sepakat-teken-kerja-sama-dengan-polri
http://jatimtimes.com/baca/259128/20220127/131900/bpjamsostek-mantap-tingkatkan-kepatuhan-sepakat-teken-kerja-sama-dengan-polri
http://jatimtimes.com/baca/259128/20220127/131900/bpjamsostek-mantap-tingkatkan-kepatuhan-sepakat-teken-kerja-sama-dengan-polri
http://jatimtimes.com/baca/259128/20220127/131900/bpjamsostek-mantap-tingkatkan-kepatuhan-sepakat-teken-kerja-sama-dengan-polri
http://jatimtimes.com/baca/259128/20220127/131900/bpjamsostek-mantap-tingkatkan-kepatuhan-sepakat-teken-kerja-sama-dengan-polri
http://jatimtimes.com/baca/259128/20220127/131900/bpjamsostek-mantap-tingkatkan-kepatuhan-sepakat-teken-kerja-sama-dengan-polri
http://jatimtimes.com/baca/259128/20220127/131900/bpjamsostek-mantap-tingkatkan-kepatuhan-sepakat-teken-kerja-sama-dengan-polri
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-menaker---perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-naker-di-mandalika%2C26125933.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-menaker---perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-naker-di-mandalika%2C26125933.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-menaker---perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-naker-di-mandalika%2C26125933.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-menaker---perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-naker-di-mandalika%2C26125933.html
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NAKER DI 

MANDALIKA. 

guna menciptakan tenaga kerja 

yang kompeten di sektor 

pariwisata Mandalika. Hal itu 

disebabkan karena sangat 

banyaknya jumlah peminat 

pekerja, namun keahliannya 

terkadang tak sesuai dengan 

yang dibutuhkan destinasi super 

prioritas seperti Mandalika 

tersebut. Guna memberikan 

dukungan pada Pemerintah 

Daerah Lombok Tengah untuk 

menyiapkan tenaga kerja yang 

kompeten sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja di 

Mandalika, pihaknya akan 

berkolaborasi dengan 

Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) 

juga Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud). 

Kolaborasi itu bertujuan untuk 

mengembangkan desa wisata 

dan wirausaha mandiri di sekitar 

Mandalika. 

10

8. 

27 

Janu

ary 

2022 

Kemnaker Buka 

Pendaftaran LPK 

Jadi Mitra 

Program JKP, 

Simak Cara dan 

Ketentuan 

Lengkap dengan 

Link 

Positi

ve 

Pikiran Rakyat 

Depok 

 Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) elah membuka 

pendaftaran lembaga pelatihan 

kerja (LPK), mulai Rabu 26- 29 

Januari 2022. Sebagaimana 

diinformasikan, LPK tersebut 

akan bermitra dengan program 

jaminan kehilangan pekerjaan 

(JKP) untuk tahap 2. 3. Program 

pelatihan yang sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja. Berikut 

cara pendaftaran dan pedoman 

verifikasi serta asesmem lembaga 

sebagai mitra program JKP, 

yaitu:. 

10

9. 

27 

Janu

ary 

2022 

Rangsang 

Produktivitas, 

Kolaborasi 

Industri dan 

Neutr

al 

Akurat.co  Kolaborasi antara industri 

dengan pendidikan vokasi masih 

perlu ditingkatkan. Lulusan 

pendidikan vokasi yang berdaya 

http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-menaker---perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-naker-di-mandalika%2C26125933.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-menaker---perlu-adanya-pendampingan-pelatihan-naker-di-mandalika%2C26125933.html
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093580519/kemnaker-buka-pendaftaran-lpk-jadi-mitra-program-jkp-simak-cara-dan-ketentuan-lengkap-dengan-link
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093580519/kemnaker-buka-pendaftaran-lpk-jadi-mitra-program-jkp-simak-cara-dan-ketentuan-lengkap-dengan-link
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093580519/kemnaker-buka-pendaftaran-lpk-jadi-mitra-program-jkp-simak-cara-dan-ketentuan-lengkap-dengan-link
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093580519/kemnaker-buka-pendaftaran-lpk-jadi-mitra-program-jkp-simak-cara-dan-ketentuan-lengkap-dengan-link
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093580519/kemnaker-buka-pendaftaran-lpk-jadi-mitra-program-jkp-simak-cara-dan-ketentuan-lengkap-dengan-link
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093580519/kemnaker-buka-pendaftaran-lpk-jadi-mitra-program-jkp-simak-cara-dan-ketentuan-lengkap-dengan-link
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093580519/kemnaker-buka-pendaftaran-lpk-jadi-mitra-program-jkp-simak-cara-dan-ketentuan-lengkap-dengan-link
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093580519/kemnaker-buka-pendaftaran-lpk-jadi-mitra-program-jkp-simak-cara-dan-ketentuan-lengkap-dengan-link
http://akurat.co/rangsang-produktivitas-kolaborasi-industri-dan-vokasi-harus-ditingkatkan
http://akurat.co/rangsang-produktivitas-kolaborasi-industri-dan-vokasi-harus-ditingkatkan
http://akurat.co/rangsang-produktivitas-kolaborasi-industri-dan-vokasi-harus-ditingkatkan
http://akurat.co/rangsang-produktivitas-kolaborasi-industri-dan-vokasi-harus-ditingkatkan
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Vokasi Harus 

Ditingkatkan! 

saing dan skillfull dapat 

memenuhi kebutuhan industri 

akan pekerja yang kompeten dan 

mampu meningkatkan 

produktivitas industri. 

"Pendidikan vokasi seringkali 

terlupakan dan kurang 

mendapatkan perhatian. Padahal 

lulusan pendidikan vokasi 

memiliki skill dan keterampilan 

yang memadai di bidang 

tertentu. 

11

0. 

27 

Janu

ary 

2022 

5 Warga Asli 

Batam Positif 

Omicron, Kini 

Total Menjadi 7 

Kasus - Pojok 

Batam 

Negat

ive 

Pojokbatam.id Didi Kusmarjadi Virus Covid-19 varian Omicron 

resmi memasukki Kota Batam, 

Kepulauan Riau dan kini 

berjumlah total 7 orang. Setelah 

sebelumnya 2 orang Pekerja 

Migran Indonesia (PMI), 

dinyatakan positif terjangkit 

varian Omicron, kini Tim Satgas 

Covid-19 Kota Batam merilis lima 

orang warga asli Batam yang 

terjangkit varian baru ini. Walau 

demikian, Kepala Dinas 

Kesehatan Kota Batam, Didi 

Kusmarjadi menegaskan kelima 

warga yang dimaksud, masih 

dalam kategori "Probable" atau 

"Kemungkinan". "Benar saat ini 

total warga asli Batam ada lima 

orang. 

11

1. 

27 

Janu

ary 

2022 

Perguruan 

Tinggi Memiliki 

Peranan dalam 

Siapkan SDM 

Unggul 

Positi

ve 

Sindikat Post Anwar Sanusi Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, 

mengatakan bahwa Perguruan 

Tinggi saat ini memiliki peranan 

besar dalam menyiapkan SDM 

yang unggul dan responsif. Peran 

tersebut akan berjalan baik dan 

selaras jika diimbangi dengan 

adanya kolaborasi antara 

Pemerintah dengan Perguruan 

Tinggi saat ini. Menurut Anwar 

Sanusi, dalam penyiapan SDM 

unggul, pemerintah sangat 

http://akurat.co/rangsang-produktivitas-kolaborasi-industri-dan-vokasi-harus-ditingkatkan
http://akurat.co/rangsang-produktivitas-kolaborasi-industri-dan-vokasi-harus-ditingkatkan
http://pojokbatam.id/2022/01/27/5-warga-asli-batam-positif-omicron-kini-total-menjadi-7-kasus
http://pojokbatam.id/2022/01/27/5-warga-asli-batam-positif-omicron-kini-total-menjadi-7-kasus
http://pojokbatam.id/2022/01/27/5-warga-asli-batam-positif-omicron-kini-total-menjadi-7-kasus
http://pojokbatam.id/2022/01/27/5-warga-asli-batam-positif-omicron-kini-total-menjadi-7-kasus
http://pojokbatam.id/2022/01/27/5-warga-asli-batam-positif-omicron-kini-total-menjadi-7-kasus
http://pojokbatam.id/2022/01/27/5-warga-asli-batam-positif-omicron-kini-total-menjadi-7-kasus
http://sindikatpost.com/2022/01/27/perguruan-tinggi-memiliki-peranan-dalam-siapkan-sdm-unggul
http://sindikatpost.com/2022/01/27/perguruan-tinggi-memiliki-peranan-dalam-siapkan-sdm-unggul
http://sindikatpost.com/2022/01/27/perguruan-tinggi-memiliki-peranan-dalam-siapkan-sdm-unggul
http://sindikatpost.com/2022/01/27/perguruan-tinggi-memiliki-peranan-dalam-siapkan-sdm-unggul
http://sindikatpost.com/2022/01/27/perguruan-tinggi-memiliki-peranan-dalam-siapkan-sdm-unggul
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membutuhkan bantuan dari 

Perguruan Tinggi guna 

menghasilkan kebijakan efektif 

yang sesuai dengan kondisi 

ketenagakerjaan di lapangan. Hal 

ini disampaikannya dalam 

membuka forum komunikasi 

perguruan tinggi 

ketenagakerjaan di Jakarta. 

11

2. 

27 

Janu

ary 

2022 

Menko 

Perekonomian 

Beri Apresiasi 

Menaker dalam 

Kampanye G20 

Positi

ve 

Sindikat Post Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian ( Menko 

Perekonomian ) Airlangga 

Hartarto memberikan apresiasi 

kepada Menteri Ketenagakerjaan 

atas terselenggaranya kampanye 

G20 bertajuk "Melibatkan 

Penyandang Disablitas untuk 

Inklusivitas" dalam Kepresidenan 

G20 Indonesia tahun 2022, pada 

26-27 Januari di Jakarta. Kegitan 

ini, merupakan kesepakatan para 

Menteri ketenagakerjaan di 

Presidensi G20 Argentina 2018 

lalu, untuk menciptakan 

kemitraan dan mendorong 

sistem ketenagakerjaan yang 

adil, inklusif dan berkelanjutan. 

"Saya menyambut baik kegiatan 

hari ini yang didorong oleh 

keinginan Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk 

memastikan pembangunan yang 

inklusif, " ujarnya. Airlangga 

Hartarto menjelaskan Presidensi 

G20 di Indonesia, merupakan 

amanah sekaligus kepercayaan 

bagi Indonesia, untuk mendorong 

pembangunan dan pemulihan 

ekonomi yang lebih merata. 

11

3. 

27 

Janu

ary 

2022 

Dalam G20, 

Kemnaker 

Kampanyekan 

Dunia Kerja Bagi 

Disabilitas 

Neutr

al 

Sindikat Post Ida Fauziyah Dalam pelaksanaan G20 

Indonesia bidang 

ketenagakerjaan, Kementerian 

Ketenagakerjaan akan 

mengampanyekan dunia kerja 

http://sindikatpost.com/2022/01/27/menko-perekonomian-beri-apresiasi-menaker-dalam-kampanye-g20
http://sindikatpost.com/2022/01/27/menko-perekonomian-beri-apresiasi-menaker-dalam-kampanye-g20
http://sindikatpost.com/2022/01/27/menko-perekonomian-beri-apresiasi-menaker-dalam-kampanye-g20
http://sindikatpost.com/2022/01/27/menko-perekonomian-beri-apresiasi-menaker-dalam-kampanye-g20
http://sindikatpost.com/2022/01/27/menko-perekonomian-beri-apresiasi-menaker-dalam-kampanye-g20
http://sindikatpost.com/2022/01/27/dalam-g20-kemnaker-kampanyekan-dunia-kerja-bagi-disabilitas
http://sindikatpost.com/2022/01/27/dalam-g20-kemnaker-kampanyekan-dunia-kerja-bagi-disabilitas
http://sindikatpost.com/2022/01/27/dalam-g20-kemnaker-kampanyekan-dunia-kerja-bagi-disabilitas
http://sindikatpost.com/2022/01/27/dalam-g20-kemnaker-kampanyekan-dunia-kerja-bagi-disabilitas
http://sindikatpost.com/2022/01/27/dalam-g20-kemnaker-kampanyekan-dunia-kerja-bagi-disabilitas
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yang inklusif bagi penyandang 

disabilitas. Kami ingin 

memastikan bahwa 

pembangunan masyarakat 

dilaksanakan secara inklusif, 

berkeadilan, dan sejahtera," kata 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, pada acara Kampanye 

G20 dengan bertemakan 

Mendorong keterlibatan 

Penyandang Disabilitas untuk 

Inklusivitas di Jakarta. 

Pperusahaan swasta juga wajib 

mempekerjakan paling sedikit 1% 

Penyandang Disabilitas dari 

jumlah pegawai atau pekerja. 

Kampanye ini diharapkan dapat 

mendorong seluruh stakeholder 

untuk terus mengikutsertakan 

dan memberdayakan 

penyandang disabilitas dalam 

pembangunan perekonomian. 

11

4. 

27 

Janu

ary 

2022 

Menaker 

Dukung Usulan 

Alih Aset dan 

Fungsi dalam 

BLK UPTD 

Positi

ve 

Sindikat Post Rusdy 

Mastura,Ida 

Fauziyah 

( Menaker ), Ida Fauziyah, 

mendukung usulan alih aset dan 

fungsi Loka Latihan Kerja/Balai 

Latihan Kerja-Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (LLK/BLK UPTD) 

kabupaten Tojo Una-Una menjadi 

BLK Unit Pelayanan Teknis Pusat 

(UPTP). "Kita akan pelajari 

terlebih dahulu usulan 

pengalihan BLK UPTD di Tojo 

Una-Una menjadi BLK-UPTP. 

Selanjutnya akan dilakukan 

perencanaan dan pengkajian 

oleh Ditjen Binalavotas, termasuk 

skema kerja sama untuk 

mempercepat pembangunan BLK 

UPTP Sulawesi Tengah," kata 

Menaker Ida Fauziyah saat 

menerima audiensi Gubernur 

Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, 

di kantor Kemnaker. Dalam 

kesempatan ini, Menaker 

meminta Gubernur Sulawesi 

http://sindikatpost.com/2022/01/27/menaker-dukung-usulan-alih-aset-dan-fungsi-dalam-blk-uptd
http://sindikatpost.com/2022/01/27/menaker-dukung-usulan-alih-aset-dan-fungsi-dalam-blk-uptd
http://sindikatpost.com/2022/01/27/menaker-dukung-usulan-alih-aset-dan-fungsi-dalam-blk-uptd
http://sindikatpost.com/2022/01/27/menaker-dukung-usulan-alih-aset-dan-fungsi-dalam-blk-uptd
http://sindikatpost.com/2022/01/27/menaker-dukung-usulan-alih-aset-dan-fungsi-dalam-blk-uptd
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Tengah agar menyiapkan terlebih 

dahulu secara detail berbagai hal 

yang dibutuhkan untuk 

kelancaran pengajuan BLK UPTP. 

11

5. 

27 

Janu

ary 

2022 

Pulang ke 

Cirebon dari 

Jakarta, Satu 

Keluarga yang 

Terdiri dari 5 

Orang 

Terkonfirmasi 

Covid-19 

Neutr

al 

Tribun News Edy Sugiarto Satu keluarga asal Kota Cirebon, 

Provinsi Jawa Barat (Jawa Barat) 

dinyatakan positif terpapar 

Covid-19 sepulang dari DKI 

Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan 

(Dinkes) Kota Cirebon, Edy 

Sugiarto mengatakan, satu 

keluarga yang terkonfirmasi 

Covid-19 itu terdiri dari kakek, 

nenek, anak, hingga cucu. 

Mereka baru pulang ke Cirebon 

dari Jakarta," ujar Edy Sugiarto 

saat ditemui di Balai Kota 

Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota 

Cirebon, Kamis (27/1/2022). Ia 

mengatakan, dari laporan 

sementara yang diterimanya 

diketahui satu keluarga pasien 

Covid-19 tersebut cukup lama 

berada di Ibu Kota. 

11

6. 

27 

Janu

ary 

2022 

Sawit 

Menjanjikan, 

Petani Karet 

Banting Setir 

Positi

ve 

Sumatera Ekspres Rudi Arpian Para petani karet saat ini banyak 

beralih ke perkebunan sawit. 

Sebelumnya, perkebunan banyak 

didominasi karet. Namun, alih 

fungsi lahan yang terjadi tahun 

lalu diprediksi mencapai 10-20 

persen dari luasan area 1,3 juta 

hektare. Kondisi ini diperparah 

dengan tidak produktifnya hasil 

karet di kalangan petani. 

11

7. 

27 

Janu

ary 

2022 

<p>Epidemolog 

Puji Langkah 

Forkopimda 

Jawa Timur 

Tangani Varian 

Omicron, 

Khofifah: Kita 

Harus Terus 

Positi

ve 

Nawacita.co Khofifah Indar 

Parawansa 

Epidemolog Dr. Windhu 

Purnomo dalam paparannya di 

Rakor Kordinasi COVID-19 

Bersama dengan Forkopimda 

memuji langkah penanganan 

penyebaran covid-19 varian 

B.1.1.529 (omicron) di Jawa 

Timur. Pujian tersebut diberikan 

atas hasil assessment situasi 

Covid-19 yang dirilis oleh 

http://www.tribunnews.com/regional/2022/01/27/pulang-ke-cirebon-dari-jakarta-satu-keluarga-yang-terdiri-dari-5-orang-terkonfirmasi-covid-19
http://www.tribunnews.com/regional/2022/01/27/pulang-ke-cirebon-dari-jakarta-satu-keluarga-yang-terdiri-dari-5-orang-terkonfirmasi-covid-19
http://www.tribunnews.com/regional/2022/01/27/pulang-ke-cirebon-dari-jakarta-satu-keluarga-yang-terdiri-dari-5-orang-terkonfirmasi-covid-19
http://www.tribunnews.com/regional/2022/01/27/pulang-ke-cirebon-dari-jakarta-satu-keluarga-yang-terdiri-dari-5-orang-terkonfirmasi-covid-19
http://www.tribunnews.com/regional/2022/01/27/pulang-ke-cirebon-dari-jakarta-satu-keluarga-yang-terdiri-dari-5-orang-terkonfirmasi-covid-19
http://www.tribunnews.com/regional/2022/01/27/pulang-ke-cirebon-dari-jakarta-satu-keluarga-yang-terdiri-dari-5-orang-terkonfirmasi-covid-19
http://www.tribunnews.com/regional/2022/01/27/pulang-ke-cirebon-dari-jakarta-satu-keluarga-yang-terdiri-dari-5-orang-terkonfirmasi-covid-19
http://www.tribunnews.com/regional/2022/01/27/pulang-ke-cirebon-dari-jakarta-satu-keluarga-yang-terdiri-dari-5-orang-terkonfirmasi-covid-19
http://sumeks.co/sawit-menjanjikan-petani-karet-banting-setir
http://sumeks.co/sawit-menjanjikan-petani-karet-banting-setir
http://sumeks.co/sawit-menjanjikan-petani-karet-banting-setir
http://sumeks.co/sawit-menjanjikan-petani-karet-banting-setir
http://nawacita.co/index.php/2022/01/27/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://nawacita.co/index.php/2022/01/27/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://nawacita.co/index.php/2022/01/27/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://nawacita.co/index.php/2022/01/27/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://nawacita.co/index.php/2022/01/27/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://nawacita.co/index.php/2022/01/27/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://nawacita.co/index.php/2022/01/27/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://nawacita.co/index.php/2022/01/27/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
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Sinergi Dan 

Kolaborasi</p> 

Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) RI per 21 Januari 

2022 yang menunjukan 8 

indikator penentunya, Jawa 

Timur masuk dalam kategori 

memadai dan menjadi yang 

terbaik dengan Kabupaten dan 

Kota yang masuk level 1 paling 

banyak di Indonesia. Berdasarkan 

Instruksi Menteri Dalam Negeri 

(Inmedagri) No. 5 Tahun 2022 

Jawa Timur memiliki 26 

Kabupaten /Kota yang masuk 

dalam kategori Level 1. Diantara 

provinsi lain se Jawa-Bali, Jawa 

Timur masih menduduki 

peringkat pertama untuk Kab/Kot 

terbanyak yang masuk dalam 

kategori level 1. 

11

8. 

27 

Janu

ary 

2022 

Lowongan Kerja 

Cirebon dan 

Indramayu 2022 

PT Sinar Jernih 

Suksesindo 

untuk Sejumlah 

Posisi, Daftar ke 

Link Ini 

Positi

ve 

Pikiran Rakyat 

Indramayu 

 Lowongan kerja Cirebon dan 

Indramayu 2022 PT Sinar Jernih 

Suksesindo membuka peluang 

karir bagi para pencari kerja di 

Cirebon dan sekitarnya. 

Lowongan kerja Cirebon dan 

Indramayu 2022, PT Sinar Jernih 

Suksesindo membutuhkan 

tenaga kerja untuk sejumlah 

posisi yang dibutuhkan 

perusahaan tersebut. Lowongan 

kerja Cirebon dan Indramayu 

Januari 2022 PT Sinar Jernih 

Suksesindo ini dibuka untuk 

umum dengan kualifikasi 

pendidikan sesuai dengan 

kebutuhan. Dilansir dari 

sinarjernihsuksesindo.co.id, PT 

SINAR JERNIH SUKSESINDO (SJS) 

adalah perusahaan outsourcing 

proses bisnis. 

11

9. 

27 

Janu

ary 

2022 

Raperda 

Perlindungan 

Segera 

Disahkan, 

Positi

ve 

Jawa Pos Hikmah 

Bafaqih,Budi 

Rahardjo 

Ketua Pokja Raperda 

Perlindungan PMI Hikmah 

Bafaqih menyatakan, dalam 

raperda yang siap digedok 

http://nawacita.co/index.php/2022/01/27/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://nawacita.co/index.php/2022/01/27/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://indramayu.pikiran-rakyat.com/showbis/pr-113580400/lowongan-kerja-cirebon-indramayu-2022-pt-sinar-jernih-suksesindo-untuk-sejumlah-posisi-lulusan-smasederajat
http://indramayu.pikiran-rakyat.com/showbis/pr-113580400/lowongan-kerja-cirebon-indramayu-2022-pt-sinar-jernih-suksesindo-untuk-sejumlah-posisi-lulusan-smasederajat
http://indramayu.pikiran-rakyat.com/showbis/pr-113580400/lowongan-kerja-cirebon-indramayu-2022-pt-sinar-jernih-suksesindo-untuk-sejumlah-posisi-lulusan-smasederajat
http://indramayu.pikiran-rakyat.com/showbis/pr-113580400/lowongan-kerja-cirebon-indramayu-2022-pt-sinar-jernih-suksesindo-untuk-sejumlah-posisi-lulusan-smasederajat
http://indramayu.pikiran-rakyat.com/showbis/pr-113580400/lowongan-kerja-cirebon-indramayu-2022-pt-sinar-jernih-suksesindo-untuk-sejumlah-posisi-lulusan-smasederajat
http://indramayu.pikiran-rakyat.com/showbis/pr-113580400/lowongan-kerja-cirebon-indramayu-2022-pt-sinar-jernih-suksesindo-untuk-sejumlah-posisi-lulusan-smasederajat
http://indramayu.pikiran-rakyat.com/showbis/pr-113580400/lowongan-kerja-cirebon-indramayu-2022-pt-sinar-jernih-suksesindo-untuk-sejumlah-posisi-lulusan-smasederajat
http://indramayu.pikiran-rakyat.com/showbis/pr-113580400/lowongan-kerja-cirebon-indramayu-2022-pt-sinar-jernih-suksesindo-untuk-sejumlah-posisi-lulusan-smasederajat
http://www.jawapos.com/surabaya/27/01/2022/raperda-perlindungan-segera-disahkan-keluarga-pmi-juga-dilindungi
http://www.jawapos.com/surabaya/27/01/2022/raperda-perlindungan-segera-disahkan-keluarga-pmi-juga-dilindungi
http://www.jawapos.com/surabaya/27/01/2022/raperda-perlindungan-segera-disahkan-keluarga-pmi-juga-dilindungi
http://www.jawapos.com/surabaya/27/01/2022/raperda-perlindungan-segera-disahkan-keluarga-pmi-juga-dilindungi
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Keluarga PMI 

Juga Dilindungi 

tersebut, ada sejumlah regulasi 

yang cukup krusial. Pembahasan 

rancangan perda (raperda) 

perlindungan pekerja migran 

Indonesia (PMI) memasuki tahap 

akhir. Salah satunya soal 

perlindungan bagi keluarga PMI. 

Untuk teknis pelaksanaannya, 

perlindungan terhadap keluarga 

PMI dimasukkan ke peraturan 

gubernur. 

12

0. 

27 

Janu

ary 

2022 

Kemnaker 

Dukung 

Pembangunan 

BLK di Sulawesi 

Tengah 

Positi

ve 

Tempo.co Ida Fauziyah Menurutnya, pendirian BLK UPTP 

Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah 

akan mempercepat penyiapan 

tenaga kerja lokal yang memiliki 

kompetensi dan daya saing tinggi 

di daerah. Selanjutnya akan 

dilakukan perencanaan dan 

pengkajian oleh Ditjen 

Binalavotas, termasuk skema 

kerja sama untuk mempercepat 

pembangunan BLK UPTP 

Sulawesi Tengah," kata Ida saat 

menerima audiensi Gubernur 

Sulteng Rusdy Mastura di Kantor 

Kemnaker, Jakarta, Rabu, 26 

Januari 2022. Rusdy 

menambahkan, apabila usulan ini 

dapat disetujui Kemnaker, maka 

secara strategis wilayah lingkup 

Sulawesi Tengah akan berfungsi 

menjadi pembina untuk tujuh 

LLK/BLK UPTD Kabupaten Poso, 

Morowali Utara, Morowali, 

Banggai Laut, Banggai Kepulauan, 

dan Kabupaten Banggai. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mendukung usulan alih aset dan 

fungsi Loka Latihan Kerja/Balai 

Latihan Kerja-Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (LLK/BLK UPTD) 

Kabupaten Tojo Una-Una 

menjadi BLK Unit Pelayanan 

Teknis Pusat (UPTP). 

http://www.jawapos.com/surabaya/27/01/2022/raperda-perlindungan-segera-disahkan-keluarga-pmi-juga-dilindungi
http://www.jawapos.com/surabaya/27/01/2022/raperda-perlindungan-segera-disahkan-keluarga-pmi-juga-dilindungi
http://www.tempo.co/read/1554585/kemnaker-dukung-pembangunan-blk-di-sulawesi-tengah
http://www.tempo.co/read/1554585/kemnaker-dukung-pembangunan-blk-di-sulawesi-tengah
http://www.tempo.co/read/1554585/kemnaker-dukung-pembangunan-blk-di-sulawesi-tengah
http://www.tempo.co/read/1554585/kemnaker-dukung-pembangunan-blk-di-sulawesi-tengah
http://www.tempo.co/read/1554585/kemnaker-dukung-pembangunan-blk-di-sulawesi-tengah
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Kemnaker 

Berkolaborasi 

dengan 

Perguruan 

Tinggi untuk 

Cetak SDM 

Unggul 

Positi

ve 

Jawa Post National 

Network 

Anwar Sanusi Sekretaris Jenderal (Sekjen) 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) Anwar Sanusi 

menyatakan, perguruan tinggi 

berperan besar dalam mencetak 

sumber daya manusia (SDM) 

yang unggul dan responsif. 

Menurut Anwar, dalam 

penyiapan SDM unggul, 

pemerintah membutuhkan 

bantuan dari perguruan tinggi 

guna menghasilkan kebijakan 

efektif yang sesuai dengan 

kondisi ketenagakerjaan di 

lapangan. Yakni, Kemnaker dan 

perguruan tinggi dalam 

menyiapkan SDM yang unggul 

dan responsif," jelas Anwar. 

Peran tersebut akan berjalan baik 

dan selaras jika diimbangi dengan 

kolaborasi antara pemerintah 

dan perguruan tinggi saat ini. 

12

2. 

27 

Janu

ary 

2022 

Puluhan 

Karyawan Pinjol 

Ilegal di PIK 

Digaji Rp3 Juta 

Negat

ive 

Medcom.id Endra Zulpan Polisi menyebut puluhan 

karyawan perusahaan pinjaman 

online (pinjol) ilegal yang 

digerebek di kawasan Pantai 

Indah Kapuk (PIK) 2 digaji di 

bawah Upah Minimum Regional 

(UMR). "(Gaji karyawan, red) 

minimal Rp3 juta," ujar Zulpan 

saat dikonfirmasi, Kamis, 27 

Januari 2022. Kepala Bidang 

Humas Polda Metro Jaya Kombes 

Endra Zulpan mengatakan 

karyawan bekerja selama 10 jam 

per hari. Zulpan mengatakan 

berdasarkan hasil pemeriksaan 

sementara, karyawan yang rata-

rata anak di bawah umur itu 

bekerja sejak pukul 09.00 WIB 

hingga 19.00 WIB. 

12

3. 

27 

Janu

Satu dari 5 

Warga Batam 

Probable 

Neutr

al 

Pojokbatam.id Didi Kusmarjadi Kepala Dinas Kesehatan Kota 

Batam, Didi Kusmarjadi 

menuturkan bahwa satu dari lima 

http://www.jpnn.com/news/kemnaker-berkolaborasi-dengan-perguruan-tinggi-untuk-cetak-sdm-unggul
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-berkolaborasi-dengan-perguruan-tinggi-untuk-cetak-sdm-unggul
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-berkolaborasi-dengan-perguruan-tinggi-untuk-cetak-sdm-unggul
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-berkolaborasi-dengan-perguruan-tinggi-untuk-cetak-sdm-unggul
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-berkolaborasi-dengan-perguruan-tinggi-untuk-cetak-sdm-unggul
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-berkolaborasi-dengan-perguruan-tinggi-untuk-cetak-sdm-unggul
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-berkolaborasi-dengan-perguruan-tinggi-untuk-cetak-sdm-unggul
http://www.medcom.id/nasional/hukum/GNlWJBVK-puluhan-karyawan-pinjol-ilegal-di-pik-digaji-rp3-juta
http://www.medcom.id/nasional/hukum/GNlWJBVK-puluhan-karyawan-pinjol-ilegal-di-pik-digaji-rp3-juta
http://www.medcom.id/nasional/hukum/GNlWJBVK-puluhan-karyawan-pinjol-ilegal-di-pik-digaji-rp3-juta
http://www.medcom.id/nasional/hukum/GNlWJBVK-puluhan-karyawan-pinjol-ilegal-di-pik-digaji-rp3-juta
http://pojokbatam.id/2022/01/27/satu-dari-5-warga-batam-probable-omnicron-bagian-rombongan-kerja-presiden-jokowi
http://pojokbatam.id/2022/01/27/satu-dari-5-warga-batam-probable-omnicron-bagian-rombongan-kerja-presiden-jokowi
http://pojokbatam.id/2022/01/27/satu-dari-5-warga-batam-probable-omnicron-bagian-rombongan-kerja-presiden-jokowi
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Omicron Bagian 

Rombongan 

Kerja Presiden 

Jokowi - Pojok 

Batam 

warga Batam, yang saat ini 

berstatus probable Omicron 

merupakan bagian dari 

rombongan kunjungan kerja 

Presiden Joko Widodo ke Bintan, 

Kepulauan Riau Diketahui suspek 

merupakan driver salah satu 

agen travel, yang membawa 

rombongan Presiden Jokowi, saat 

tiba di Tanjung Pinang pada, 

Senin (24/1/2022) sore lalu "Yang 

saya maksud adalah suspek, yang 

sebelumnya masuk ke dalam 

data Kabupaten Bintan. Didi 

menjelaskan selain warga Batam 

yang turut serta rombongan kerja 

Presiden Jokowi ke Bintan, 

keempat orang lainnya adalah 

pekerja di perusahaan berbeda. 

Dia bertugas mengantar 

rombongan Presiden, dengan 

rute Tanjung Pinang menuju 

Bintan," papar Didi melalui 

sambungan telepon, Kamis 

(27/1/2022). Saat ini, mengenai 

kesalahan data tersebut 

diakuinya sudah mengalami 

perbaikan, dan suspek yang 

merupakan warga Pelita ini, telah 

dalam perjalanan untuk 

karantina di RSKI Galang, serta 

data suspek sudah dimasukkan 

ke data untuk Kota Batam. 
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4. 

27 

Janu

ary 

2022 

Ini Profesi yang 

Paling 

Didambakan 

Sandiaga Uno 

Neutr

al 

Detik Sandiaga 

Salahuddin Uno 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif (Menparekraf) Sandiaga 

Uno sangat mengapresiasi para 

pemandu wisata atau 

pramuwisata. Saat hadir di 

Munas VII Himpunan 

Pramuwisata Indonesia (HPI), 

Sandiaga berseloroh bahwa 

dirinya ingin menjadi 

pramuwisata. "Pramuwisata 

menjadi profesi yang saya 

inginkan setelah saya tidak aktif 

http://pojokbatam.id/2022/01/27/satu-dari-5-warga-batam-probable-omnicron-bagian-rombongan-kerja-presiden-jokowi
http://pojokbatam.id/2022/01/27/satu-dari-5-warga-batam-probable-omnicron-bagian-rombongan-kerja-presiden-jokowi
http://pojokbatam.id/2022/01/27/satu-dari-5-warga-batam-probable-omnicron-bagian-rombongan-kerja-presiden-jokowi
http://pojokbatam.id/2022/01/27/satu-dari-5-warga-batam-probable-omnicron-bagian-rombongan-kerja-presiden-jokowi
http://pojokbatam.id/2022/01/27/satu-dari-5-warga-batam-probable-omnicron-bagian-rombongan-kerja-presiden-jokowi
http://travel.detik.com/travel-news/d-5916744/ini-profesi-yang-paling-didambakan-sandiaga-uno
http://travel.detik.com/travel-news/d-5916744/ini-profesi-yang-paling-didambakan-sandiaga-uno
http://travel.detik.com/travel-news/d-5916744/ini-profesi-yang-paling-didambakan-sandiaga-uno
http://travel.detik.com/travel-news/d-5916744/ini-profesi-yang-paling-didambakan-sandiaga-uno
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lagi," ucap Sandiaga. Entah 

setengah bercanda atau serius, 

Sandiaga menyatakan bahwa 

dirinya ingin ikut sertifikasi 

kompetensi di LSP yang ditunjuk. 
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IPK Nusa 

Tenggara Barat 

Ranking 15 

Nasional, 

Terbaik Pada 

Indikator 

Pelatihan & 

Kompetensi 

Tenaga Kerja 

Positi

ve 

Journal Ntb  "Inovasi dan terobosan PEPADU 

(pelatihan dan pemberdayaan 

tenaga kerja terpadu) 

ditambahkan dengan ikhtiar 

lainnya seperti pendampingan 

produktivitas wira usaha dan 

bantuan peralatan berkolaborasi 

dengan lembaga pelatihan kerja 

dan dunia industri, serta OPD 

terkait lainnya, IPK Nusa 

Tenggara Barat kini melompat 

menjadi ranking 15 Nasional" 

ujar Kadis Nakertrans, di 

Mataram (26/1). . Indeks 

Pembangunan Ketenagakerjaan 

(IPK) di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat meningkat tajam. Jika pada 

tahun- tahun sebelumnya pernah 

di nomor buncit, menempati 

ranking 34 dari seluruh provinsi 

di Indonesia, kini melalui visi 

Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Nusa Tenggara Barat melejit dan 

menorahkan prestasi Gemilang di 

bidang ketenagakerjaan. 

Gubernur Nusa Tenggara Barat 

Dr. H. Zulkieflimansyah melalui 

Kepala Dinas Nakertrans Provinsi 

Nusa Tenggara Barat, Gede 

Aryadi bersyukur atas raihan 

Gemilang yang diraih Pemprov 

Nusa Tenggara Barat. 
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ary 
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Pengiriman PMI 

Ilegal dari Kepri 

Marak, CSL Nilai 

Bentuk 

Lemahnya 

Pengawasan 

Negat

ive 

Batam Today Cen Sui Lan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi 

Golkar dari Kepulauan Riau, Cen 

Sui Lan tanggapi serius 

permasalahan perdagangan 

manusia pengiriman pekerja 

migran Indonesia (PMI) ilegal dari 

Kepri ke Malaysia. Dihubungi 

http://www.journalntb.com/2022/01/ipk-ntb-ranking-15-nasional-terbaik.html
http://www.journalntb.com/2022/01/ipk-ntb-ranking-15-nasional-terbaik.html
http://www.journalntb.com/2022/01/ipk-ntb-ranking-15-nasional-terbaik.html
http://www.journalntb.com/2022/01/ipk-ntb-ranking-15-nasional-terbaik.html
http://www.journalntb.com/2022/01/ipk-ntb-ranking-15-nasional-terbaik.html
http://www.journalntb.com/2022/01/ipk-ntb-ranking-15-nasional-terbaik.html
http://www.journalntb.com/2022/01/ipk-ntb-ranking-15-nasional-terbaik.html
http://www.journalntb.com/2022/01/ipk-ntb-ranking-15-nasional-terbaik.html
http://www.journalntb.com/2022/01/ipk-ntb-ranking-15-nasional-terbaik.html
http://batamtoday.com/home/read/172024/Pengiriman-PMI-Ilegal-dari-Kepri-Marak-CSL-Nilai-Bentuk-Lemahnya-Pengawasan
http://batamtoday.com/home/read/172024/Pengiriman-PMI-Ilegal-dari-Kepri-Marak-CSL-Nilai-Bentuk-Lemahnya-Pengawasan
http://batamtoday.com/home/read/172024/Pengiriman-PMI-Ilegal-dari-Kepri-Marak-CSL-Nilai-Bentuk-Lemahnya-Pengawasan
http://batamtoday.com/home/read/172024/Pengiriman-PMI-Ilegal-dari-Kepri-Marak-CSL-Nilai-Bentuk-Lemahnya-Pengawasan
http://batamtoday.com/home/read/172024/Pengiriman-PMI-Ilegal-dari-Kepri-Marak-CSL-Nilai-Bentuk-Lemahnya-Pengawasan
http://batamtoday.com/home/read/172024/Pengiriman-PMI-Ilegal-dari-Kepri-Marak-CSL-Nilai-Bentuk-Lemahnya-Pengawasan
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melalui telepon selulernya, 

wanita yang kerap disapa Cen ini 

mengaku sangat prihatin terkait 

maraknya perdagangan manusia 

yang dikirimkan melalui Kepri. 

Pengiriman Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) ilegal ke 

Malaysia dari beberapa titik di 

Kepri merupakan bentuk 

lemahnya pengawasan di Kepri," 

kata Cen, Kamis (27/1/2022). 

Lanjut Cen, dirinya meminta 

kepada seluruh forkopimda di 

Kepri untuk secara tegas 

mengantisipasi dan menindak 

permasalahan perdagangan 

manusia, agar permasalahan ini 

tidak lagi menelan korban jiwa. 
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BLK Kendari 

dorong 

pengembangan 

kewirausahaan 

lingkup pondok 

pesantren 

Positi

ve 

Antara Sulteng La Ode Haji 

Polondu 

Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, 

Provinsi Sulawesi Tenggara 

mendorong pengembangan 

kewirausahaan di lingkup pondok 

pesantren yang ada daerah 

tersebut sehingga mampu 

menguasai berbagai bidang ilmu, 

baik agama maupun usaha. 

Kepala BLK Kendari La Ode Haji 

Polondu di Kendari, Kamis 

mengatakan pondok pesantren 

selain sebagai lembaga yang 

mengajarkan kepada santri 

tentang ilmu agama, namun di 

era sekarang ini santri 

diharapkan juga mempunyai 

motivasi untuk berwirausaha 

agar dapat menciptakan 

lapangan kerja sendiri. Kepala 

BLK Kendari La Ode Haji Polondu 

saat menjadi narasumber pada 

rapat kerja pondok pesantren 

lingkup Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi 

Sulawesi Tenggara, Kamis 

(27/1/2022). "Peran pondok 

pesantren adalah dengan 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
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mengetahui di mana minat 

santrinya, kemudian 

menumbuhkan motivasi kepada 

santri untuk meningkatkan 

ketrampilan serta berwirausaha 

mandiri," katanya saat menjadi 

narasumber rapat kerja pondok 

pesantren lingkup Kantor 

Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Sulawesi Tenggara. 
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27 
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BLK Kendari 

dorong 

pengembangan 

kewirausahaan 

lingkup pondok 

pesantren 

Positi

ve 

Antara La Ode Haji 

Polondu 

Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, 

Provinsi Sulawesi Tenggara 

mendorong pengembangan 

kewirausahaan di lingkup pondok 

pesantren yang ada daerah 

tersebut sehingga mampu 

menguasai berbagai bidang ilmu, 

baik agama maupun usaha. 

Kepala BLK Kendari La Ode Haji 

Polondu di Kendari, Kamis 

mengatakan pondok pesantren 

selain sebagai lembaga yang 

mengajarkan kepada santri 

tentang ilmu agama, namun di 

era sekarang ini santri 

diharapkan juga mempunyai 

motivasi untuk berwirausaha 

agar dapat menciptakan 

lapangan kerja sendiri. "Peran 

pondok pesantren adalah dengan 

mengetahui di mana minat 

santrinya, kemudian 

menumbuhkan motivasi kepada 

santri untuk meningkatkan 

ketrampilan serta berwirausaha 

mandiri," katanya saat menjadi 

narasumber rapat kerja pondok 

pesantren lingkup Kantor 

Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Menurutnya, seseorang akan 

sukses apabila tidak hanya 

memiliki ilmu pengetahuan saja 

tetapi juga memiliki keterampilan 

serta kemampuan bersosial 

http://www.antaranews.com/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
http://www.antaranews.com/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
http://www.antaranews.com/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
http://www.antaranews.com/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
http://www.antaranews.com/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
http://www.antaranews.com/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
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dengan didukung oleh akhlak 

yang baik. 
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2022 

Dua Tahun Tak 

Digaji, Ratusan 

Karyawan Pabrik 

Arang Briket 

Geruduk Dewan 

Negat

ive 

Sorotkulonprogo  Mereka meminta legislatif 

membantu menuntaskan 

permasalahan karyawan yang tak 

digaji hampir dua tahun lamanya 

oleh perusahaan tempat mereka 

bekerja. Koordinator aksi, Yusron 

Martofa mengatakan bila para 

karyawan ini telah dirumahkan 

oleh pihak PT Kurnia Bumi 

Pertiwi sejak dua tahun lalu 

dengan alasan pandemi Covid-

19. Sejak dua tahun itu, para 

karyawan tak segera mendapat 

kejelasan atas nasib mereka. 

Gedung Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kulon 

Progo digeruduk oleh ratusan 

karyawan pabrik arang briket PT 

Kurnia Bumi Pertiwi pada Kamis 

(27/01/2022). 
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Puluhan 

Karyawan Pinjol 

Ilegal di PIK 

Digaji Rp3 Juta 

Negat

ive 

Media Indonesia Endra Zulpan POLISI menyebut puluhan 

karyawan perusahaan pinjaman 

online (pinjol) ilegal yang 

digerebek di kawasan Pantai 

Indah Kapuk (PIK) 2 digaji di 

bawah Upah Minimum Regional 

(UMR). Kepala Bidang Humas 

Polda Metro Jaya Kombes Endra 

Zulpan mengatakan para 

karyawan yang bekerja selama 10 

jam per hari tersebut digaji di 

kisaran Rp3 juta. "(Gaji 

karyawan) minimal Rp3 juta," 

ujar Zulpan saat dikonfirmasi, 

Kamis (27/1). Zulpan mengatakan 

berdasarkan hasil pemeriksaan 

sementara, para karyawan yang 

rata-rata merupakan anak di 

bawah umur itu bekerja sejak 

pukul 09.00 WIB hingga 19.00 

WIB dan tidak memiliki hari libur. 

http://kulonprogo.sorot.co/berita-9187-dua-tahun-tak-digaji-ratusan-karyawan-pabrik-arang-briket-geruduk-dewan.html
http://kulonprogo.sorot.co/berita-9187-dua-tahun-tak-digaji-ratusan-karyawan-pabrik-arang-briket-geruduk-dewan.html
http://kulonprogo.sorot.co/berita-9187-dua-tahun-tak-digaji-ratusan-karyawan-pabrik-arang-briket-geruduk-dewan.html
http://kulonprogo.sorot.co/berita-9187-dua-tahun-tak-digaji-ratusan-karyawan-pabrik-arang-briket-geruduk-dewan.html
http://kulonprogo.sorot.co/berita-9187-dua-tahun-tak-digaji-ratusan-karyawan-pabrik-arang-briket-geruduk-dewan.html
http://mediaindonesia.com/megapolitan/467356/puluhan-karyawan-pinjol-ilegal-di-pik-digaji-rp3-juta
http://mediaindonesia.com/megapolitan/467356/puluhan-karyawan-pinjol-ilegal-di-pik-digaji-rp3-juta
http://mediaindonesia.com/megapolitan/467356/puluhan-karyawan-pinjol-ilegal-di-pik-digaji-rp3-juta
http://mediaindonesia.com/megapolitan/467356/puluhan-karyawan-pinjol-ilegal-di-pik-digaji-rp3-juta
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Outsourcing: 

Pengertian, 

Kelebihan, dan 

Kekurangan 

Negat

ive 

Cnn Indonesia  Terlebih di era sekarang, cukup 

banyak perusahaan yang 

menyerap tenaga kerja 

outsourcing (alih daya) karena 

dinilai bisa menekan biaya 

operasional. Perlu diketahui 

bahwa sistem kerja antara 

karyawan outsourcing dan 

karyawan hasil rekrutmen 

perusahaan memiliki perbedaan. 

Pengertian Outsourcing. Dilansir 

dari Investopedia, outsourcing 

merupakan penggunaan jasa 

tenaga kerja yang direkrut dari 

pihak ketiga untuk mengisi posisi 

tertentu pada suatu perusahaan. 

13

2. 

27 

Janu

ary 

2022 

Kemenaker 

Kampanyekan 

Dunia Kerja 

Inklusif di G20 

2022 

Neutr

al 

Bisnis Indonesia Ida Fauziyah Kementerian Ketenagakerjaan 

bakal mengampanyekan dunia 

kerja yang inklusif bagi 

penyandang disabilitas pada 

perhelatan G20 Indonesia. 

"Presidensi G20 Indonesia 

berkomitmen untuk bekerja 

membangun masyarakat yang 

inklusif dan mendukung 

penyandang disabilitas untuk 

menjalani kehidupan mereka 

secara mandiri. Kami ingin 

memastikan bahwa 

pembangunan masyarakat 

dilaksanakan secara inklusif," 

kata Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah melalui siaran pers, 

Kamis (27/1/2022). Kampanye itu 

diharapkan dapat mendorong 

seluruh stakeholder untuk terus 

memberdayakan penyandang 

disabilitas dalam pembangunan 

perekonomian. 

13

3. 

27 

Janu

ary 

2022 

Hino Resmikan 

Pusat Pelatihan 

Mengemudi dan 

Gelar Kompetisi 

Safety Driving 

Positi

ve 

Kompas  Mulai dari Hino Safety Driving 

Competition hingga training 

kepada pelanggan setia Hino baik 

secara offline dan online. Mulai 

dari Hino Safety Driving 

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220126144614-97-751503/outsourcing-pengertian-kelebihan-dan-kekurangan
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220126144614-97-751503/outsourcing-pengertian-kelebihan-dan-kekurangan
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220126144614-97-751503/outsourcing-pengertian-kelebihan-dan-kekurangan
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220126144614-97-751503/outsourcing-pengertian-kelebihan-dan-kekurangan
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220127/12/1494085/kemenaker-kampanyekan-dunia-kerja-inklusif-di-g20-2022
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220127/12/1494085/kemenaker-kampanyekan-dunia-kerja-inklusif-di-g20-2022
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220127/12/1494085/kemenaker-kampanyekan-dunia-kerja-inklusif-di-g20-2022
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220127/12/1494085/kemenaker-kampanyekan-dunia-kerja-inklusif-di-g20-2022
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220127/12/1494085/kemenaker-kampanyekan-dunia-kerja-inklusif-di-g20-2022
http://otomotif.kompas.com/read/2022/01/27/141200115/hino-resmikan-pusat-pelatihan-mengemudi-dan-gelar-kompetisi-safety-driving
http://otomotif.kompas.com/read/2022/01/27/141200115/hino-resmikan-pusat-pelatihan-mengemudi-dan-gelar-kompetisi-safety-driving
http://otomotif.kompas.com/read/2022/01/27/141200115/hino-resmikan-pusat-pelatihan-mengemudi-dan-gelar-kompetisi-safety-driving
http://otomotif.kompas.com/read/2022/01/27/141200115/hino-resmikan-pusat-pelatihan-mengemudi-dan-gelar-kompetisi-safety-driving
http://otomotif.kompas.com/read/2022/01/27/141200115/hino-resmikan-pusat-pelatihan-mengemudi-dan-gelar-kompetisi-safety-driving
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Competition hingga training 

kepada pelanggan setia Hino baik 

secara offline dan online. 

Sehingga event digelar dengan 

nama Hino Telematic Safety 

Driving Competition (HTSDC) dan 

di laksanakan secara online. Hino 

saat ini memiliki Lembaga 

Sertifikasi Profesi (LSP) Lembaga 

Pelatihan Kerja (LPK) atau 

disebut LSP- LPK PT Hino Motors 

Sales Indonesia yang merupakan 

LSP PIHAK 1 Pendidikan yang 

didirikan berdasarkan SK LPK 

nomor 006/SK/LPK-

HMSI/IV/2021, yang merupakan 

perpanjangan tangan dan sudah 

berlisensi Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP). 

13

4. 

27 

Janu

ary 

2022 

Malaysia Butuh 

TKI, Bisa Kurangi 

Pengangguran 

di OKI 

Negat

ive 

Sumatera Ekspres  "Iya kalau memang benar wacana 

negara Malaysia membutuhkan 

TKI, jelas mengurangi 

pengangguran di Kabupaten 

Ogan Komering Ilir (OKI) apalagi 

sudah hampir dua tahun ini 

warga OKI tidak ada yang 

berangkat ke Malaysia karena 

pandemi Covid-19," terang 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten OKI, 

Sudiyanto Djakfar melalui Kepala 

Bidang Penta Kerja, Tarmizi SSos, 

Kamis (27/1). Diungkapkan 

Tarmizi, selama pandemi Covid-

19 membuat banyak 

pengangguran di Kabupaten OKI, 

dimana biasanya warga desa di 

beberapa kecamatan Kabupaten 

OKI menjadi TKI di luar negeri, 

khususnya negara Malaysia. 

Tahun 2022 ini negera Malaysia 

membutuhkan Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) cukup banyak 

dengan jumlah ribuan untuk 

memenuhi sektor-sektor industri 

http://sumeks.co/malaysia-butuh-tki-bisa-kurangi-pengangguran-di-oki
http://sumeks.co/malaysia-butuh-tki-bisa-kurangi-pengangguran-di-oki
http://sumeks.co/malaysia-butuh-tki-bisa-kurangi-pengangguran-di-oki
http://sumeks.co/malaysia-butuh-tki-bisa-kurangi-pengangguran-di-oki
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di Malaysia. Menteri 

Ketenagakerjaan Malaysia, M 

Saravanan awal tahun ini segera 

menandatangani nota 

kesepakatan (MoU) antara 

Malaysia dan Indonesia untuk 

memenuhi tenaga kerja tersebut. 

13

5. 

27 

Janu

ary 

2022 

BLK Kendari 

dorong 

pengembangan 

kewirausahaan 

lingkup pondok 

pesantren 

Positi

ve 

Antara Papua La Ode Haji 

Polondu 

Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, 

Provinsi Sulawesi Tenggara 

mendorong pengembangan 

kewirausahaan di lingkup pondok 

pesantren yang ada daerah 

tersebut sehingga mampu 

menguasai berbagai bidang ilmu, 

baik agama maupun usaha. 

Kepala BLK Kendari La Ode Haji 

Polondu di Kendari, Kamis 

mengatakan pondok pesantren 

selain sebagai lembaga yang 

mengajarkan kepada santri 

tentang ilmu agama, namun di 

era sekarang ini santri 

diharapkan juga mempunyai 

motivasi untuk berwirausaha 

agar dapat menciptakan 

lapangan kerja sendiri. "Peran 

pondok pesantren adalah dengan 

mengetahui di mana minat 

santrinya, kemudian 

menumbuhkan motivasi kepada 

santri untuk meningkatkan 

ketrampilan serta berwirausaha 

mandiri," katanya saat menjadi 

narasumber rapat kerja pondok 

pesantren lingkup Kantor 

Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Menurutnya, seseorang akan 

sukses apabila tidak hanya 

memiliki ilmu pengetahuan saja 

tetapi juga memiliki keterampilan 

serta kemampuan bersosial 

dengan didukung oleh akhlak 

yang baik. 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
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13

6. 

27 

Janu

ary 

2022 

BLK Kendari 

dorong 

pengembangan 

kewirausahaan 

lingkup pondok 

pesantren 

Positi

ve 

Antara Riau La Ode Haji 

Polondu 

Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, 

Provinsi Sulawesi Tenggara 

mendorong pengembangan 

kewirausahaan di lingkup pondok 

pesantren yang ada daerah 

tersebut sehingga mampu 

menguasai berbagai bidang ilmu, 

baik agama maupun usaha. 

Kepala BLK Kendari La Ode Haji 

Polondu di Kendari, Kamis 

mengatakan pondok pesantren 

selain sebagai lembaga yang 

mengajarkan kepada santri 

tentang ilmu agama, namun di 

era sekarang ini santri 

diharapkan juga mempunyai 

motivasi untuk berwirausaha 

agar dapat menciptakan 

lapangan kerja sendiri. "Peran 

pondok pesantren adalah dengan 

mengetahui di mana minat 

santrinya, kemudian 

menumbuhkan motivasi kepada 

santri untuk meningkatkan 

ketrampilan serta berwirausaha 

mandiri," katanya saat menjadi 

narasumber rapat kerja pondok 

pesantren lingkup Kantor 

Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Menurutnya, seseorang akan 

sukses apabila tidak hanya 

memiliki ilmu pengetahuan saja 

tetapi juga memiliki keterampilan 

serta kemampuan bersosial 

dengan didukung oleh akhlak 

yang baik. 

13
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27 

Janu

ary 

2022 

Menyedihkan! 

Ternyata, 

Karyawan Pinjol 

di PIK 2 Hanya 

Bergaji Rp3 Juta 

Neutr

al 

Idx Channel Endra Zulpan Puluhan karyawan perusahaan 

pinjaman online (pinjol) yang 

digerebek di kawasan Pantai 

Indah Kapuk (PIK) 2 mendapat 

digaji di bawah Upah Minimum 

Regional (UMR). "(Gaji karyawan) 

minimal Rp3 juta," ujar Kabid 

Humas Polda Metro Jaya Kombes 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2668473/blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-lingkup-pondok-pesantren
http://www.idxchannel.com/economics/menyedihkan-ternyata-karyawan-pinjol-di-pik-2-hanya-bergaji-rp3-juta
http://www.idxchannel.com/economics/menyedihkan-ternyata-karyawan-pinjol-di-pik-2-hanya-bergaji-rp3-juta
http://www.idxchannel.com/economics/menyedihkan-ternyata-karyawan-pinjol-di-pik-2-hanya-bergaji-rp3-juta
http://www.idxchannel.com/economics/menyedihkan-ternyata-karyawan-pinjol-di-pik-2-hanya-bergaji-rp3-juta
http://www.idxchannel.com/economics/menyedihkan-ternyata-karyawan-pinjol-di-pik-2-hanya-bergaji-rp3-juta
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E. Zulpan saat dikonfirmasi, 

Kamis (27/1/2022). Para 

karyawan tersebut dipekerjakan 

selama 10 jam per harinya. Selain 

itu, hasil pemeriksaan sementara 

para karyawan itu dipekerjakan 

selama 10 jam setiap harinya. 

13
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27 

Janu

ary 

2022 

Bupati Konsel 

Mengikuti Rakor 

Evaluasi APBD 

2021 Seluruh 

Kabupaten/Kota 

se-Sultra 

Neutr

al 

Buletinnews Lukman 

Abunawas,Suru

nuddin 

Dangga,Agus 

Fatoni 

Komitmen tersebut diungkapkan 

pula oleh Bupati Konsel, H 

Surunuddin Dangga ST MM. 

Bupati Konawe Selatan, H 

Surunuddin Dangga ST MM 

mengikuti Rapat Koordinasi 

(Rakor) Evaluasi APBD tahun 

anggaran 2021 dan Pelaksanaan 

APBD tahun anggaran 2022 

Kabupaten/Kota se Sulawesi 

Tenggara. Bertempat di hotel 

Claro, Kota Kendari, Rabu 

(26/1/22). Rakor yang dibuka 

Wakil Gubernur Sultra, Lukman 

Abunawas dihadiri langsung Plh 

Dirjen Bina Keuangan Daerah 

Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri), Agus Fatoni secara 

virtual dari Jakarta. 

13

9. 

27 

Janu

ary 

2022 

Airlangga 

Apresiasi 

Kampanye G20, 

Dukung 

Ketenagakerjaa

n yang Inklusif 

Positi

ve 

Tempo.co Airlangga 

Hartarto 

"Saya menyambut baik kegiatan 

hari ini yang didorong oleh 

keinginan Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk 

memastikan pembangunan yang 

inklusif," ujar Airlangga. Menteri 

Koordinator bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto 

memberikan apresiasi kepada 

Menteri Ketenagakerjaan atas 

terselenggaranya kampanye G20 

bertajuk 'Melibatkan Penyandang 

Disabilitas untuk Inklusivitas' 

dalam Kepresidenan G20 

Indonesia tahun 2022 pada 26-27 

Januari di Jakarta. Airlangga 

menjelaskan, Presidensi G20 di 

Indonesia merupakan amanah 

http://www.buletinnews.com/bupati-konsel-mengikuti-rakor-evaluasi-apbd-2021-seluruh-kabupaten-kota-se-sultra
http://www.buletinnews.com/bupati-konsel-mengikuti-rakor-evaluasi-apbd-2021-seluruh-kabupaten-kota-se-sultra
http://www.buletinnews.com/bupati-konsel-mengikuti-rakor-evaluasi-apbd-2021-seluruh-kabupaten-kota-se-sultra
http://www.buletinnews.com/bupati-konsel-mengikuti-rakor-evaluasi-apbd-2021-seluruh-kabupaten-kota-se-sultra
http://www.buletinnews.com/bupati-konsel-mengikuti-rakor-evaluasi-apbd-2021-seluruh-kabupaten-kota-se-sultra
http://www.buletinnews.com/bupati-konsel-mengikuti-rakor-evaluasi-apbd-2021-seluruh-kabupaten-kota-se-sultra
http://www.tempo.co/read/1554601/airlangga-apresiasi-kampanye-g20-dukung-ketenagakerjaan-yang-inklusif
http://www.tempo.co/read/1554601/airlangga-apresiasi-kampanye-g20-dukung-ketenagakerjaan-yang-inklusif
http://www.tempo.co/read/1554601/airlangga-apresiasi-kampanye-g20-dukung-ketenagakerjaan-yang-inklusif
http://www.tempo.co/read/1554601/airlangga-apresiasi-kampanye-g20-dukung-ketenagakerjaan-yang-inklusif
http://www.tempo.co/read/1554601/airlangga-apresiasi-kampanye-g20-dukung-ketenagakerjaan-yang-inklusif
http://www.tempo.co/read/1554601/airlangga-apresiasi-kampanye-g20-dukung-ketenagakerjaan-yang-inklusif
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sekaligus kepercayaan bagi 

Indonesia untuk mendorong 

pembangunan dan pemulihan 

ekonomi yang lebih merata. 

Selama masa pandemi, kata 

Airlangga, kelompok penyandang 

disabilitas terutama perempuan 

dan anak menjadi kelompok 

sangat rentan untuk memperoleh 

pekerjaan yang layak. 

14

0. 

27 

Janu

ary 

2022 

Kerja 10 Jam Per 

Hari, Karyawan 

Pinjol Digaji 

Dibawah UMR 

Neutr

al 

Okezone Endra Zulpan Puluhan karyawan perusahaan 

pinjaman online (pinjol) yang 

digerebek di kawasan Pantai 

Indah Kapuk 2 ternyata 

mendapat digaji di bawah Upah 

Minimum Regional. Bahkan, para 

karyawan tersebut dipekerjakan 

selama 10 jam per harinya. "(Gaji 

karyawan) minimal Rp3 juta," 

ujar Kabid Humas Polda Metro 

Jaya Kombes E. Zulpan saat 

dikonfirmasi, Kamis (27/1/2022). 

Selain itu, hasil pemeriksaan 

sementara para karyawan itu 

dipekerjakan selama 10 jam 

setiap harinya. 

14

1. 

27 

Janu

ary 

2022 

Kerja 10 Jam, 

Puluhan 

Karyawan Pinjol 

di PIK 2 Digaji 

Rp3 Juta per 

Bulan 

Neutr

al 

Sindo News Endra Zulpan Puluhan karyawan perusahaan 

pinjaman online ( pinjol ) yang 

digerebek di kawasan Pantai 

Indah Kapuk ( PIK ) 2 digaji di 

bawah Upah Minimum Regional ( 

UMR ). Para karyawan tersebut 

dipekerjakan selama 10 jam per 

harinya. "(Gaji karyawan) 

minimal Rp3 juta," ujar Kabid 

Humas Polda Metro Jaya Kombes 

Pol Endra Zulpan saat 

dikonfirmasi, Kamis (27/1/2022). 

Selain itu, kata dia, hasil 

pemeriksaan sementara para 

karyawan itu dipekerjakan 

selama 10 jam setiap harinya. 

http://megapolitan.okezone.com/read/2022/01/27/338/2538701/kerja-10-jam-per-hari-karyawan-pinjol-digaji-dibawah-umr
http://megapolitan.okezone.com/read/2022/01/27/338/2538701/kerja-10-jam-per-hari-karyawan-pinjol-digaji-dibawah-umr
http://megapolitan.okezone.com/read/2022/01/27/338/2538701/kerja-10-jam-per-hari-karyawan-pinjol-digaji-dibawah-umr
http://megapolitan.okezone.com/read/2022/01/27/338/2538701/kerja-10-jam-per-hari-karyawan-pinjol-digaji-dibawah-umr
http://metro.sindonews.com/read/669041/170/kerja-10-jam-puluhan-karyawan-pinjol-di-pik-2-digaji-rp3-juta-per-bulan-1643266897
http://metro.sindonews.com/read/669041/170/kerja-10-jam-puluhan-karyawan-pinjol-di-pik-2-digaji-rp3-juta-per-bulan-1643266897
http://metro.sindonews.com/read/669041/170/kerja-10-jam-puluhan-karyawan-pinjol-di-pik-2-digaji-rp3-juta-per-bulan-1643266897
http://metro.sindonews.com/read/669041/170/kerja-10-jam-puluhan-karyawan-pinjol-di-pik-2-digaji-rp3-juta-per-bulan-1643266897
http://metro.sindonews.com/read/669041/170/kerja-10-jam-puluhan-karyawan-pinjol-di-pik-2-digaji-rp3-juta-per-bulan-1643266897
http://metro.sindonews.com/read/669041/170/kerja-10-jam-puluhan-karyawan-pinjol-di-pik-2-digaji-rp3-juta-per-bulan-1643266897
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14

2. 

27 

Janu

ary 

2022 

Satreskrim 

Polres Karimun 

Ringkus 8 Orang 

Pelaku 

Perdagangan 

Orang 

Positi

ve 

Pelitatoday.com Arsjad Rasjid Com- Dalam rangka operasi 

Kepolisian wilayah Bunga Seligi 

2022, Satuan Reserse dan 

Kriminal (Satreskrim) Polres 

Karimun membongkar sindikat 

human trafficking atau 

perdagangan manusia dan 

mengamankan delapan orang 

anggota sindikat yang diduga 

keras melakukan human 

trafficking. "Introgasi dan 

pengembangan secara intens 

yang terus kita lakukan, dari 

Kabupaten Karimun kita bergerak 

menuju kota Batam dan Kembali 

mengamankan 4 tersangka 

lainnya yang ada di Kota Batam," 

jelas Kasat Reskrim Polres 

Karimun AKP Arsyad Rasyid saat 

memimpin konfersi pers dengan 

sejumlah awak media terkait 

kasus penangkapan delapan 

pelaku human trafficking di Kota 

Batam dan Kabupaten Karimun 

pada Selasa (25/1/2022) di 

Mapolres Karimun. Didampingi 

Kepala UPD BM2MI Wilayah 

Kepri, Manggiring Sinaga, 

Kastreskrim Polres Karimun 

menjelaskan tersangka ZA 

sebagai pelaku utama dan 5 calo 

nya diamankan dan Polres 

Karimun berhasil memutus mata 

rantai dari jaringan ZA.. "Total 

ada 23 orang korban Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) yang 

berasal dari Banten, Lombok, 

Sumbawa dan Lampung," kata 

Kasatreskrim Polres Karimun AKP 

Arsyad Rasyid. 

14

3. 

27 

Janu

ary 

2022 

Tragis! Pinjol 

Ilegal di PIK 2 

Pekerjakan Anak 

di Bawah Umur, 

Bekerja 10 Jam 

Negat

ive 

Koran Jakarta Endra Zulpan Kabid Humas Polda Metro Jaya 

Kombes Pol Endra Zulpan 

menyebutkan ada beberapa 

karyawan yang digaji di bawah 

UMR. Gaji terendah yang pernah 

http://www.pelitatoday.com/2022/01/satreskrim-polres-karimun-ringkus-8.html
http://www.pelitatoday.com/2022/01/satreskrim-polres-karimun-ringkus-8.html
http://www.pelitatoday.com/2022/01/satreskrim-polres-karimun-ringkus-8.html
http://www.pelitatoday.com/2022/01/satreskrim-polres-karimun-ringkus-8.html
http://www.pelitatoday.com/2022/01/satreskrim-polres-karimun-ringkus-8.html
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Setiap Hari tapi 

Gaji di Bawah 

UMR 

diterima karyawan adalah Rp 3 

juta. "(Gajinya) minimal 3 juta," 

kata Zulpan saat dihubungi oleh 

wartawan, Kamis (27/1). Meski 

demikian, Zulpan belum bisa 

merinci ada berapa jumlah 

karyawan yang digaji di bawah 

UMR. 
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Wakil Ketua 

Dprd Prov 

Banten Barhum 

HS Butuh Grand 

Desain Yang 

Real Dan 

Konsisten 

Positi

ve 

Reportase 

Investigasi 

Kholid 

Ismail,Barhum 

Hs 

Ditempat yang sama Wakil Ketua 

DPRD Provinsi Banten H. Barhum 

HS S.ip. M.ip dalam sambutannya 

mengatakan, dalam perencanaan 

musrenbang dirinya 

menginginkan sejak dahulu 

adanya perencanaan Grand 

Desain yang real dan konsisten 

dalam perencanaannya. 

Reportaseinvestigasi.com,Kabupa

ten Tangerang,- Camat Teluknaga 

Zamzam Manohara mengatakan, 

akan lebih menekankan terhadap 

infrastruktur penunjang banjir 

dan pengendalian sampah serta 

meningkatkan perekonomian 

masyarakat pasca Pandemi Covid 

19, dengan adanya pembentukan 

kampung kampung tematik, 

Bantuan bantuan UMKM yang 

akan di usulkan serta ruang 

terbuka hijau alun alun 

kecamatan Teluknaga.. 

"Kecamatan Teluknaga 

mengusulkan 50 usulan sesuai 

arahan dari Bappeda, dari sektor 

infrastruktur sebanyak 30 %, 

sisanya di sektor perekonomian 

untuk sosialisasi masyarakat," 

ungkapnya," Ujar Camat 

Teluknaga Zam Zam Manohara 

dalam rapat musrenbang Tahun 

anggaran 2023. Kamis 

(27/01/2022). Ketua DPRD 

Kabupaten Tangerang H. Kholid 

Ismail menjelaskan, musrenbang 

adalah salah satu instrumen 

http://koran-jakarta.com/tragis-pinjol-ilegal-di-pik-2-pekerjakan-anak-di-bawah-umur-bekerja-10-jam-setiap-hari-tapi-gaji-di-bawah-umr
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penyaluran ide pembangunan di 

tahun 2023, yang prosesnya di 

mulai dari musrenbang tingkat 

Desa, Kecamatan hingga 

berlanjut ke Kabupaten. 
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BLK Kendari 

mendorong 

pengembangan 

kewirausahaan 

di lingkup 

pesantren 

Positi

ve 

Antara Sultra La Ode Haji 

Polondu 

Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, 

Provinsi Sulawesi Tenggara 

mendorong pengembangan 

kewirausahaan di lingkup pondok 

pesantren yang ada daerah 

tersebut sehingga mampu 

menguasai berbagai bidang ilmu, 

baik agama maupun usaha. 

Kepala BLK Kendari La Ode Haji 

Polondu di Kendari, Kamis 

mengatakan pondok pesantren 

selain sebagai lembaga yang 

mengajarkan kepada santri 

tentang ilmu agama, namun di 

era sekarang ini santri 

diharapkan juga mempunyai 

motivasi untuk berwirausaha 

agar dapat menciptakan 

lapangan kerja sendiri. "Peran 

pondok pesantren adalah dengan 

mengetahui di mana minat 

santrinya, kemudian 

menumbuhkan motivasi kepada 

santri untuk meningkatkan 

ketrampilan serta berwirausaha 

mandiri," katanya saat menjadi 

narasumber rapat kerja pondok 

pesantren lingkup Kantor 

Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Menurutnya, seseorang akan 

sukses apabila tidak hanya 

memiliki ilmu pengetahuan saja 

tetapi juga memiliki keterampilan 

serta kemampuan bersosial 

dengan didukung oleh akhlak 

yang baik. 

http://sultra.antaranews.com/berita/407529/blk-kendari-mendorong-pengembangan-kewirausahaan-di-lingkup-pesantren
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http://sultra.antaranews.com/berita/407529/blk-kendari-mendorong-pengembangan-kewirausahaan-di-lingkup-pesantren


 

145 

 

14

6. 

27 

Janu

ary 

2022 

Pemda Kolaka 

Raih 

Penghargaan 

Terbaik lll 

Pencapaian 

Vaksinasi 

Positi

ve 

Jurnalsultra.com Lukman 

Abunawas,Agus 

Fatoni 

Pemerintah Kabupaten Kolaka 

mendapat Piagam penghargaan 

terbaik ke 3 Pencapaian Vaksinasi 

se-Sulawesi Tenggara. Terbaik I 

Pemkot Kendari, II Pemkab Konut 

dan III Pemkab Kolaka. "Ada 4 

strategi percepatan APBD, 

pertama Pemda harus melakukan 

pengadaan dini atas pengadaan 

barang/ jasa sejak awal (bulan 

Juli/Agustus TA sebelumnya), 

melakukan percepatan realisasi 

dengan tidak menunda 

administrasi 

pertanggungjawaban," tuturnya. 

Untuk terbaik I Pemkab Kolaka 

Utara, II Pemkab Konawe Utara 

dan terbaik III Pemkab Buton 

Selatan. 
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27 

Janu

ary 

2022 

Demi Fokus ke 

Lima Unit Bisnis, 

Unilever akan 

PHK 1.500 

Karyawan 

Negat

ive 

Solo Pos Alan Jope Hal ini berimbas pada 

pengurangan atau pemutusan 

hubungan kerja (PHK) terhadap 

1.500 karyawan secara global. 

Dalam keterangan resmi 

Unilever, model organisasi baru 

yang diusulkan akan 

menghasilkan pengurangan 

peran manajemen senior sekitar 

15 persen dan manajemen junior 

sebesar 5 persen, atau setara 

dengan pengurangan sekitar 

1.500 karyawan secara global. 

Unilever disebut akan 

merampingkan model usahanya 

menjadi 5 unit bisnis. "Perubahan 

akan tunduk pada konsultasi. 

14
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27 

Janu

ary 
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Presidensi G20 

Indonesia 

Tingkatkan 

Ekosistem 

Ketenagakerjaa

n 

Neutr

al 

Sindikat Post Angkie Yudistia Pemerintah Indonesia sangat 

serius meningkatkan inklusivitas 

ketenagakerjaan bagi 

penyandang disabilitas. Staf 

Khusus Presiden RI, Angkie 

Yudistia, mengatakan bahwa 

pada masa Presidensi G20 di 

bidang ketenagakerjaan, 

http://www.jurnalsultra.com/pemda-kolaka-raih-penghargaan-terbaik-lll-pencapaian-vaksinasi
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Indonesia mengusung salah satu 

isu prioritas yakni inclusive 

labour market and affirmative 

decent jobs for person with 

disabilities (pasar kerja yang 

inklusif dan afirmasi pekerjaan 

yang layak untuk penyandang 

disabilitas). "Ini terobosan yang 

baik sekali, Indonesia 

membuktikan bahwa no one left 

behind, tidak ada satupun yang 

boleh tertinggal dalam setiap 

program pemerintah, swasta, 

dan seluruh sektor," katanya saat 

menghadiri Kampanye 

bertemakan Mendorong 

keterlibatan Penyandang 

Disabilitas untuk Inklusivitas di 

Jakarta. Melalui isu tersebut, 

Indonesia akan mendorong 

perhatian Negara-negara G20 

merumuskan kebijakan yang 

afirmasi dan inklusif terhadap 

kelompok disabilitas. 
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Mempertahank

an Manfaat 

Remitansi 

Pekerja Migran 

Indonesia 

Positi

ve 

Kompas.id  Remitansi yang berasal dari 

pekerja migran Indonesia selama 

ini memberi banyak manfaat bagi 

pekerja migran dan menjadi 

salah satu penyumbang devisa 

bagi negara. Migrasi tenaga kerja 

Indonesia memberikan kontribusi 

besar bagi kehidupan pekerja 

migran dan perekonomian 

Indonesia. Keluarga pekerja 

migran Indonesia (PMI) dapat 

merasakan manfaat finansial dari 

pendapatan yang dikirimkan ke 

dalam negeri (remitansi). 

Indonesia menjadi salah satu 

negara asal migran yang menjadi 

penerima dana remitansi 

terbesar. 

15

0. 

27 

Janu

Kerja 10 Jam Per 

Hari, Karyawan 

Neutr

al 

Okezone Endra Zulpan Puluhan karyawan perusahaan 

pinjaman online (pinjol) yang 
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Pinjol Digaji di 

Bawah UMR 

digerebek di kawasan Pantai 

Indah Kapuk 2 ternyata 

mendapat digaji di bawah Upah 

Minimum Regional. Bahkan, para 

karyawan tersebut dipekerjakan 

selama 10 jam per harinya. "(Gaji 

karyawan) minimal Rp3 juta," 

ujar Kabid Humas Polda Metro 

Jaya Kombes E. Zulpan saat 

dikonfirmasi, Kamis (27/1/2022). 

Selain itu, hasil pemeriksaan 

sementara para karyawan itu 

dipekerjakan selama 10 jam 

setiap harinya. 
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BPJS 

Ketenagakerjaa

n Pinrang 

Serahkan 

Santunan 

Kematian 

Kepada Ahli 

Waris di Desa 

Lotang Salo 

Neutr

al 

Rakyatsulsel.co Mohammed Bin 

Wasl Al Ahmadi 

Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan Pinrang, 

menyerahkan santunan kepada 

salah satu peserta BPJS 

Ketenagakerjaan yang 

mengalami musibah kematian, 

berlangsung di kantor Desa 

Lotang Salo, Kecamatan Suppa, 

Kabupaten Pinrang Sulawesi 

Selatan, Kamis (27/1/2022). 

Mewakili Camat Suppa, Ahmadi 

mengaku sangat mengapresiasi 

BPJS Ketenagakerjaan atas 

penyaluran santunan yang 

diberikan kepada salah satu 

peserta BPJS Ketenagakerjaaan di 

Desa Lotang Salo. Dalam 

soaialisasinya Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Pinrang, Soni C 

Wirawan menuturkan, bahwa 

semua jenis pekerjaan baik 

bekerja sendiri ataupun bekerja 

sebagai penerima upah 

semuanya dapat menjadi peserta 

BPJS Ketenagakerjaan. Menurut 

Camat Suppa, kata Ahmadi, 

berharap agar semua warga 

Suppa yang mempunyai 

pekerjaan diharapkan agar 

segera bergabung atau menjadi 

http://megapolitan.okezone.com/read/2022/01/27/338/2538701/kerja-10-jam-per-hari-karyawan-pinjol-digaji-di-bawah-umr
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peserta BPJS 

Ketenagakerjaan,pesannya. 
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Menaker: 

Sistem Satu 

Kanal Efektif 

Melindungi 

Pekerja Migran 

Positi

ve 

Warta Ekonomi Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah menyatakan sistem satu 

kanal atau One Channel System 

ialah satu-satunya kanal untuk 

merekrut dan mempekerjakan 

pekerja migran Indonesia (PMI) 

sebagai pekerja pada rumah 

tangga. "Penempatan satu kanal 

ini akan memudahkan dua 

negara dalam melakukan 

pengawasan, dan dapat menekan 

biaya perekrutan dan 

penempatan PMI ke Malaysia," 

kata Ida saat menerima 

kunjungan Menteri Dalam Negeri 

Malaysia, Dato' Seri Hamzah bin 

Zainuddin di Jakarta, kemarin. 

Menurut Ida melalui One 

Channel System akan menekan 

jumlah PMI masuk ke Malaysia 

yang tidak sesuai dengan 

prosedur. Dia menegaskan, 

pelindungan pekerja migran 

adalah aspek utama dalam 

proses penempatan. 
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Maraknya 

Penyelundupan 

PMI, Romo 

Paskal: Regulasi 

Pemerintah 

tidak Jelas 

Negat

ive 

Batam Today  "Maraknya kasus penyelundupan 

pekerja migran Indonesia (PMI) 

atau perdagangan manusia 

(Human Trafficking) ke luar 

negeri, akibat buruknya regulasi 

atau aturan dari Pemerintah," 

kata Romo Paschall kepada 

BATAMTODAY.COM, melalui 

sambungan selularnya, Kamis 

(27/1/2022). Ia mengungkapkan, 

peristiwa tenggelamnya kapal 

pengangkut PMI ilegal di perairan 

Kota Tinggi, Johor Bahru, 

Malaysia, pada 15 Desember 

2021 lalu merupakan cerminan 

dari ketidakjelasaan aturan dari 

Pemerintah terkait prosedur 
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penempatan calon PMI ke luar 

negeri. Namun, Romo menilai 

langkah dan upaya signifikan dari 

pemerintah untuk menghentikan 

kasus ini tidak ada. Romo 

Paschall pun menyarankan agar 

pemerintah dan berbagai 

stakeholder terkait termasuk 

aparat yang ada di lapangan 

harus duduk bersama 

memikirkan upaya pembenahan 

serius sehingga kejadian yang 

mengakibatkan jatuhnnya korban 

tidak terjadi lagi. 

15

4. 

27 

Janu

ary 

2022 

BP2MI Ingatkan 

Masyarakat 

Jangan 

Termakan 

Hasutan Mafia 

Tenaga Kerja 

Positi

ve 

Media Indonesia Benny 

Rhamdani 

KEPALA Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI), Benny Rhamdani, 

menyampaikan bahwa saat ini 

banyak hasutan dilakukan oleh 

mafia penempatan Calon Pekerja 

Migran Indonesia (CPMI) ilegal 

yang memanfaatkan momentum 

penutupan atau penundaan 

keberangkatan CPMI ke luar 

negeri karena situasi pandemi 

Covid-19. "Selama ini terlalu 

banyak di hasut di media sosial 

dituduhkan penutupan karena 

pemerintah Indonesia atau 

dituduhkan penutupan karena 

BP2MI. Menurutnya, yang 

membuat keputusan dibuka atau 

ditutupnya penempatan itu 

adalah keputusan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

bukan BP2MI. BP2MI tugasnya 

menempatkan jika keputusan 

Kemnaker penempatannya 

dibuka. 

15

5. 

27 

Janu

ary 

2022 

Pemerintah 

Serius 

Meningkatkan 

Inklusivitas 

Ketenagakerjaa

Positi

ve 

Beritasulsel Angkie Yudistia Beritasulsel.com- Pemerintah 

Indonesia sangat serius 

meningkatkan inklusivitas 

ketenagakerjaan bagi 

penyandang disabilitas. "Ini 

http://mediaindonesia.com/ekonomi/467499/bp2mi-ingatkan-masyarakat-jangan-termakan-hasutan-mafia-tenaga-kerja
http://mediaindonesia.com/ekonomi/467499/bp2mi-ingatkan-masyarakat-jangan-termakan-hasutan-mafia-tenaga-kerja
http://mediaindonesia.com/ekonomi/467499/bp2mi-ingatkan-masyarakat-jangan-termakan-hasutan-mafia-tenaga-kerja
http://mediaindonesia.com/ekonomi/467499/bp2mi-ingatkan-masyarakat-jangan-termakan-hasutan-mafia-tenaga-kerja
http://mediaindonesia.com/ekonomi/467499/bp2mi-ingatkan-masyarakat-jangan-termakan-hasutan-mafia-tenaga-kerja
http://mediaindonesia.com/ekonomi/467499/bp2mi-ingatkan-masyarakat-jangan-termakan-hasutan-mafia-tenaga-kerja
http://beritasulsel.com/baca/pemerintah-serius-meningkatkan-inklusivitas-ketenagakerjaan-bagi-penyandang-disabilitas
http://beritasulsel.com/baca/pemerintah-serius-meningkatkan-inklusivitas-ketenagakerjaan-bagi-penyandang-disabilitas
http://beritasulsel.com/baca/pemerintah-serius-meningkatkan-inklusivitas-ketenagakerjaan-bagi-penyandang-disabilitas
http://beritasulsel.com/baca/pemerintah-serius-meningkatkan-inklusivitas-ketenagakerjaan-bagi-penyandang-disabilitas
http://beritasulsel.com/baca/pemerintah-serius-meningkatkan-inklusivitas-ketenagakerjaan-bagi-penyandang-disabilitas
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n Bagi 

Penyandang 

Disabilitas - 

Beritasulsel.com 

terobosan yang baik sekali, 

Indonesia membuktikan bahwa 

no one left behind, tidak ada 

satupun yang boleh tertinggal 

dalam setiap program 

pemerintah, swasta, dan seluruh 

sektor," ujar Angkie saat 

menghadiri Kampanye G20 

bertemakan Mendorong 

keterlibatan Penyandang 

Disabilitas untuk Inklusivitas, di 

Jakarta, Rabu (26/01/2022). 

Melalui isu tersebut, Indonesia 

akan mendorong perhatian 

negara-negara G20 merumuskan 

kebijakan yang afirmasi dan 

inklusif terhadap kelompok 

disabilitas. Artinya, momentum 

Presidensi G20 adalah framework 

kita untuk saling mem- 

benchmark antara Indonesia dan 

juga negara-negara G20, dapat 

saling belajar serta 

memperbanyak experience, 

sehingga dapat membentuk 

ekosistem yang tepat, sesuai 

kebutuhan disabilitas secara 

inklusif," jelasnya. 

15

6. 

27 

Janu

ary 

2022 

Menko 

Airlangga 

Apresiasi 

Kemnaker 

Penyelenggaraa

n Kampanye 

G20 

Positi

ve 

Jawa Post National 

Network 

Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto 

memberikan apresiasi kepada 

Kementerian Ketenagakerjaan 

atas terselenggaranya kampanye 

G20 bertajuk "Melibatkan 

Penyandang Disablitas untuk 

Inklusivitas" yang digelar pada 

26-27 Januari 2021 di Jakarta. 

Airlangga menjelaskan Presidensi 

G20 di Indonesia merupakan 

amanah sekaligus kepercayaan 

untuk mendorong pembangunan 

dan pemulihan ekonomi yang 

lebih merata. Menurut dia, 

kegiatan itu merupakan 

kesepakatan para Menteri 

http://beritasulsel.com/baca/pemerintah-serius-meningkatkan-inklusivitas-ketenagakerjaan-bagi-penyandang-disabilitas
http://beritasulsel.com/baca/pemerintah-serius-meningkatkan-inklusivitas-ketenagakerjaan-bagi-penyandang-disabilitas
http://beritasulsel.com/baca/pemerintah-serius-meningkatkan-inklusivitas-ketenagakerjaan-bagi-penyandang-disabilitas
http://beritasulsel.com/baca/pemerintah-serius-meningkatkan-inklusivitas-ketenagakerjaan-bagi-penyandang-disabilitas
http://www.jpnn.com/news/menko-airlangga-apresiasi-kemnaker-penyelenggaraan-kampanye-g20
http://www.jpnn.com/news/menko-airlangga-apresiasi-kemnaker-penyelenggaraan-kampanye-g20
http://www.jpnn.com/news/menko-airlangga-apresiasi-kemnaker-penyelenggaraan-kampanye-g20
http://www.jpnn.com/news/menko-airlangga-apresiasi-kemnaker-penyelenggaraan-kampanye-g20
http://www.jpnn.com/news/menko-airlangga-apresiasi-kemnaker-penyelenggaraan-kampanye-g20
http://www.jpnn.com/news/menko-airlangga-apresiasi-kemnaker-penyelenggaraan-kampanye-g20
http://www.jpnn.com/news/menko-airlangga-apresiasi-kemnaker-penyelenggaraan-kampanye-g20


 

151 

 

ketenagakerjaan di Presidensi 

G20 Argentina 2018 lalu, untuk 

menciptakan kemitraan dan 

mendorong sistem 

ketenagakerjaan yang adil, 

inklusif hingga berkelanjutan. 

"Saya menyambut baik kegiatan 

hari ini yang didorong oleh 

keinginan Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk 

memastikan pembangunan yang 

inklusif," ujar Airlangga dalam 

siaran persnya, Kamis (27/1). 

15

7. 

27 

Janu

ary 

2022 

Kemenaker 

Angkat Isu 

Dunia Kerja 

Insklusif 

Penyandang 

Disabilitas di 

Presidensi G20 - 

D-

ONENEWS.COM 

Negat

ive 

D-one News Ida Fauziyah "Kami ingin memastikan bahwa 

pembangunan masyarakat 

dilaksanakan secara inklusif, 

berkeadilan, dan sejahtera," kata 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah, dilansir 

dari Infopublik.id, Kamis (27/1). 

Menaker Ida mengatakan, isu ini 

bertujuan untuk memberikan 

dukungan positif kepada seluruh 

komunitas penyandang 

disabilitas, serta meningkatkan 

kesadaran masyarakat luas. Ini 

artinya bahwa hak satu kelompok 

tidak dapat dinikmati 

sepenuhnya tanpa adanya hak 

kelompok lainnya," ujar Menaker 

Ida. Menaker menambahkan, di 

tingkat nasional, penghormatan 

dan perlindungan hak 

penyandang disabilitas di bidang 

ketenagakerjaan merupakan 

amanat Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2016 pasal 53 bahwa 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

BUMN, dan BUMD wajib 

mempekerjakan penyandang 

disabilitas, paling sedikit 2 persen 

dari jumlah pegawai atau 

pekerja. 

http://d-onenews.com/kemenaker-angkat-isu-dunia-kerja-insklusif-penyandang-disabilitas-di-presidensi-g20
http://d-onenews.com/kemenaker-angkat-isu-dunia-kerja-insklusif-penyandang-disabilitas-di-presidensi-g20
http://d-onenews.com/kemenaker-angkat-isu-dunia-kerja-insklusif-penyandang-disabilitas-di-presidensi-g20
http://d-onenews.com/kemenaker-angkat-isu-dunia-kerja-insklusif-penyandang-disabilitas-di-presidensi-g20
http://d-onenews.com/kemenaker-angkat-isu-dunia-kerja-insklusif-penyandang-disabilitas-di-presidensi-g20
http://d-onenews.com/kemenaker-angkat-isu-dunia-kerja-insklusif-penyandang-disabilitas-di-presidensi-g20
http://d-onenews.com/kemenaker-angkat-isu-dunia-kerja-insklusif-penyandang-disabilitas-di-presidensi-g20
http://d-onenews.com/kemenaker-angkat-isu-dunia-kerja-insklusif-penyandang-disabilitas-di-presidensi-g20
http://d-onenews.com/kemenaker-angkat-isu-dunia-kerja-insklusif-penyandang-disabilitas-di-presidensi-g20
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15

8. 

27 

Janu

ary 

2022 

Dorong Hak 

Inklusif, Menko 

Airlangga Minta 

Dunia Usaha 

Libatkan 

Penyandang 

Disabilitas 

Neutr

al 

Warta Ekonomi Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto 

mendorong hak inklusif bagi 

penyandang disabilitas dengan 

meminta dunia usaha untuk lebih 

melibatkan kelompok tersebut. 

"Penyandang disabilitas bukan 

kelompok yang bergantung, tapi 

kelompok yang produktif. 

Pasalnya, rasio keterlibatan 

disabilitas di dunia kerja terbilang 

masih rendah. Oleh karena itu, 

Pemerintah Indonesia mengajak 

sektor dunia usaha untuk 

mendorong agar kelompok 

disabilitas lebih terlibat," katanya 

dalam Soft Launching of the G20: 

Engaging Persons with 

Disabilities for Inclusivity, Rabu 

(26/1/2022). 

15

9. 

27 

Janu

ary 

2022 

Selain BLT 

UMKM 2022, Ini 

Daftar Bansos 

yang Cair 

Januari 2022 

dan Cara Cek 

Daftar Penerima 

Bantuan 

Positi

ve 

Tribun News Kaltim Eddy 

Satriya,Abdul 

Halim 

Iskandar,Airlang

ga Hartarto 

Presiden Jokowi menyetujui 

Pengaliran dana bantuan 

langsung tunai bagi Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah atau BLT 

UMKM 2022 simak ketentuan 

dan cara cek daftar penerima di. 

Nantinya bantuan ini akan 

diberikan pada beberapa 

kelompok penerima, 

diantaranya, 1 juta orang dari 

kelompok Pedagang Kaki Lima 

(PKL) dan pemilik warung, 

sedangkan 1,76 juta lainnya dari 

keluarga nelayan dan penduduk 

dalam ekonomi miskin yang 

ekstrem. Adapun beberapa 

kriteria bagi calon penerima 

pemberian BLT UMKM 2022, 

diantaranya :. 1. Selain cara cek 

penerima Bantuan UMKM 2021 

atau BLT UMKM 2022 di. 

16

0. 

27 

Janu

Fakta Terbaru 

Penggerebekan 

Pinjol Ilegal PIK 

Positi

ve 

Voi Anies 

Baswedan,Aulia

nsyah Lubis 

Polda Metro Jaya memastikan 

seluruh karyawan Pinjol Ilegal PIK 

2 yang digerebek, tidak ada yang 

http://wartaekonomi.co.id/read389528/dorong-hak-inklusif-menko-airlangga-minta-dunia-usaha-libatkan-penyandang-disabilitas
http://wartaekonomi.co.id/read389528/dorong-hak-inklusif-menko-airlangga-minta-dunia-usaha-libatkan-penyandang-disabilitas
http://wartaekonomi.co.id/read389528/dorong-hak-inklusif-menko-airlangga-minta-dunia-usaha-libatkan-penyandang-disabilitas
http://wartaekonomi.co.id/read389528/dorong-hak-inklusif-menko-airlangga-minta-dunia-usaha-libatkan-penyandang-disabilitas
http://wartaekonomi.co.id/read389528/dorong-hak-inklusif-menko-airlangga-minta-dunia-usaha-libatkan-penyandang-disabilitas
http://wartaekonomi.co.id/read389528/dorong-hak-inklusif-menko-airlangga-minta-dunia-usaha-libatkan-penyandang-disabilitas
http://wartaekonomi.co.id/read389528/dorong-hak-inklusif-menko-airlangga-minta-dunia-usaha-libatkan-penyandang-disabilitas
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/27/selain-blt-umkm-2022-ini-daftar-bansos-yang-cair-januari-2022-dan-cara-cek-daftar-penerima-bantuan
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/27/selain-blt-umkm-2022-ini-daftar-bansos-yang-cair-januari-2022-dan-cara-cek-daftar-penerima-bantuan
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/27/selain-blt-umkm-2022-ini-daftar-bansos-yang-cair-januari-2022-dan-cara-cek-daftar-penerima-bantuan
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/27/selain-blt-umkm-2022-ini-daftar-bansos-yang-cair-januari-2022-dan-cara-cek-daftar-penerima-bantuan
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/27/selain-blt-umkm-2022-ini-daftar-bansos-yang-cair-januari-2022-dan-cara-cek-daftar-penerima-bantuan
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/27/selain-blt-umkm-2022-ini-daftar-bansos-yang-cair-januari-2022-dan-cara-cek-daftar-penerima-bantuan
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/27/selain-blt-umkm-2022-ini-daftar-bansos-yang-cair-januari-2022-dan-cara-cek-daftar-penerima-bantuan
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/27/selain-blt-umkm-2022-ini-daftar-bansos-yang-cair-januari-2022-dan-cara-cek-daftar-penerima-bantuan
http://voi.id/berita/128665/fakta-terbaru-penggerebekan-pinjol-ilegal-pik-2-yang-penggajiannya-rp3-juta-tak-ada-karyawan-di-bawah-umur
http://voi.id/berita/128665/fakta-terbaru-penggerebekan-pinjol-ilegal-pik-2-yang-penggajiannya-rp3-juta-tak-ada-karyawan-di-bawah-umur
http://voi.id/berita/128665/fakta-terbaru-penggerebekan-pinjol-ilegal-pik-2-yang-penggajiannya-rp3-juta-tak-ada-karyawan-di-bawah-umur
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ary 

2022 

2 yang 

Penggajiannya 

Rp3 Juta, Tak 

Ada Karyawan 

di Bawah Umur 

di bawah umur. Seluruh 

karyawan yang diamankan, hasil 

pemeriksaan, sudah dewasa. 

"Jadi tidak ada anak-anak di 

bawah umur yang dipekerjakan 

di perusahaan pinjol ilegal," ucap 

Direktur Reserse Kriminal Khusus 

Polda Metro Jaya Kombes 

Auliansyah Lubis di kantornya, 

Jakarta, Kamis 27 Januari. 

Perkembangan terbaru, polisi 

juga sudah menetapkan seorang 

tersangka dari kasus ini. 

16

1. 

27 

Janu

ary 

2022 

Terbaru, Ini Link 

dan Syarat 

Mencairkan BLT 

UMKM 2022 

Neutr

al 

Bisnis Indonesia Airlangga 

Hartarto 

Pemerintah akan menyalurkan 

BLT UMKM 2022 kepada pelaku 

usaha mikro, kecil, dan 

menengah untuk membantu 

pemulihan ekonomi di tengah 

pandemi. Syarat menerima 

bantuan langsung tunai atau BLT 

UMKM 2022 akan diberikan 

kepada pedagang kaki lima, 

warung, nelayan, dengan nilai 

yang ditetapkan mencapai Rp1,2 

juta per orang. Anda bisa 

mengecek secara langsung status 

status penerima BLT UMKM 2022 

dan mencairkannya, Anda bisa 

mengakses situs 

https://eform.bri.co.id/bpum 

terlebih dahulu. Menteri 

Koordinator Perekonomian 

Airlangga Hartarto 

mengungkapkan bahwa, Presiden 

Jokowi telah menyetujui 'front 

loading' bantuan sosial yaitu 

perluasan BLT UMKM 2022. 

16

2. 

27 

Janu

ary 

2022 

Cukai Rokok 

Sudah Naik, 

Industri Aman 

dari Tembakau 

Ilegal? 

Neutr

al 

Detik Henry Najoan Ketua umum Perkumpulan 

Gabungan Perserikatan Pabrik 

Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry 

Najoan menyoroti kebijakan 

pemerintah terkait kenaikan 

cukai hasil tembakau (CHT) 

dalam 3 tahun terakhir yang 

http://voi.id/berita/128665/fakta-terbaru-penggerebekan-pinjol-ilegal-pik-2-yang-penggajiannya-rp3-juta-tak-ada-karyawan-di-bawah-umur
http://voi.id/berita/128665/fakta-terbaru-penggerebekan-pinjol-ilegal-pik-2-yang-penggajiannya-rp3-juta-tak-ada-karyawan-di-bawah-umur
http://voi.id/berita/128665/fakta-terbaru-penggerebekan-pinjol-ilegal-pik-2-yang-penggajiannya-rp3-juta-tak-ada-karyawan-di-bawah-umur
http://voi.id/berita/128665/fakta-terbaru-penggerebekan-pinjol-ilegal-pik-2-yang-penggajiannya-rp3-juta-tak-ada-karyawan-di-bawah-umur
http://voi.id/berita/128665/fakta-terbaru-penggerebekan-pinjol-ilegal-pik-2-yang-penggajiannya-rp3-juta-tak-ada-karyawan-di-bawah-umur
http://kabar24.bisnis.com/read/20220127/15/1494130/terbaru-ini-link-dan-syarat-mencairkan-blt-umkm-2022
http://kabar24.bisnis.com/read/20220127/15/1494130/terbaru-ini-link-dan-syarat-mencairkan-blt-umkm-2022
http://kabar24.bisnis.com/read/20220127/15/1494130/terbaru-ini-link-dan-syarat-mencairkan-blt-umkm-2022
http://kabar24.bisnis.com/read/20220127/15/1494130/terbaru-ini-link-dan-syarat-mencairkan-blt-umkm-2022
http://finance.detik.com/industri/d-5917354/cukai-rokok-sudah-naik-industri-aman-dari-tembakau-ilegal
http://finance.detik.com/industri/d-5917354/cukai-rokok-sudah-naik-industri-aman-dari-tembakau-ilegal
http://finance.detik.com/industri/d-5917354/cukai-rokok-sudah-naik-industri-aman-dari-tembakau-ilegal
http://finance.detik.com/industri/d-5917354/cukai-rokok-sudah-naik-industri-aman-dari-tembakau-ilegal
http://finance.detik.com/industri/d-5917354/cukai-rokok-sudah-naik-industri-aman-dari-tembakau-ilegal
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sangat eksesif dan efek berganda 

(multiplier effect) bagi 

kelangsungan usaha industri hasil 

tembakau (IHT) legal di tanah air. 

Pasalnya, meningkatnya 

peredaran rokok illegal makin 

merugikan penerimaan negara, 

dan merugikan produsen rokok 

legal serta berdampak negatif 

bagi kesehatan masyarakat 

karena kualitas rokok ilegal tidak 

terkontrol mulai dari bahan 

bakunya sampai proses 

produksinya. Henry Najoan 

mengungkapkan, kenaikan CHT 

tahun 2020 saat awal pandemi 

Covid-19, CHT naik rata-rata 23%, 

Harga Jual Eceran (HJE) naik 35%. 

Kemudian, tahun 2021 di masa 

pandemi Covid-19, sambung 

Henry Najoan, kenaikannya 

masih sangat luar biasa, CHT naik 

rata-rata 12.5%. 

16

3. 

27 

Janu

ary 

2022 

Syarat dan Cara 

Pencairan BPJS 

Ketenagakerjaa

n Online Lewat 

Hp 

Neutr

al 

Fajar Pendidikan  Salah satu jaminan kesehatan 

yang kerap digunakan yakni 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau 

Jamsostek yang kini dikenal 

sebagai BPJS Ketenagakerjaan. 

Artikel ini akan menjelaskan 

terkait cara pencairan BPJS 

ketenagakerjaan via online. BPJS 

Ketenagakerjaan atau dikenal 

sebagai BP Jamsostek saat ini 

telah memiliki aplikasi Jamsostek 

Mobile (JMO). Cara pencairan 

BPJS Ketenagakerjaan online 

adalah sebagai berikut:. 

16

4. 

27 

Janu

ary 

2022 

Info Loker 

Januari 2022: PT 

Surya Sakti 

Bersama Buka 

Lowongan 

Minimal SMK-

S1, Ini Posisinya 

Positi

ve 

Pikiran Rakyat 

Bekasi 

 PT Surya Sakti Bersama 

membuka lowongan kerja (loker) 

terbaru pada Januari 2022. PT 

Surya Sakti Bersama membuka 

lowongan kerja (loker) pada 

Januari 2022 untuk dua posisi. 

Adapun dua posisi lowongan 

http://www.fajarpendidikan.co.id/syarat-dan-cara-pencairan-bpjs-ketenagakerjaan-online-lewat-hp
http://www.fajarpendidikan.co.id/syarat-dan-cara-pencairan-bpjs-ketenagakerjaan-online-lewat-hp
http://www.fajarpendidikan.co.id/syarat-dan-cara-pencairan-bpjs-ketenagakerjaan-online-lewat-hp
http://www.fajarpendidikan.co.id/syarat-dan-cara-pencairan-bpjs-ketenagakerjaan-online-lewat-hp
http://www.fajarpendidikan.co.id/syarat-dan-cara-pencairan-bpjs-ketenagakerjaan-online-lewat-hp
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123580405/info-loker-januari-2022-pt-surya-sakti-bersama-buka-lowongan-minimal-smk-s1-ini-posisinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123580405/info-loker-januari-2022-pt-surya-sakti-bersama-buka-lowongan-minimal-smk-s1-ini-posisinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123580405/info-loker-januari-2022-pt-surya-sakti-bersama-buka-lowongan-minimal-smk-s1-ini-posisinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123580405/info-loker-januari-2022-pt-surya-sakti-bersama-buka-lowongan-minimal-smk-s1-ini-posisinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123580405/info-loker-januari-2022-pt-surya-sakti-bersama-buka-lowongan-minimal-smk-s1-ini-posisinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123580405/info-loker-januari-2022-pt-surya-sakti-bersama-buka-lowongan-minimal-smk-s1-ini-posisinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123580405/info-loker-januari-2022-pt-surya-sakti-bersama-buka-lowongan-minimal-smk-s1-ini-posisinya
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kerja (loker) yang dibuka oleh PT 

Surya Sakti Bersama adalah 

Marketing dan Bagian Produksi. 

Lowongan kerja Marketing dan 

Bagian Produksi yang dibuka PT 

Surya Sakti Bersama untuk 

penempatan di Kabupaten 

Penajam Paser Utara, Kalimantan 

Timur. 

16

5. 

27 

Janu

ary 

2022 

Peduli Korban 

Erupsi Semeru, 

Majelis Ta'lim 

Aqobah dan 

Serikat Pekerja 

PUSRI Berikan 

Bantuan 3 Unit 

MCK Di Lokasi 

Huntara 

Positi

ve 

Sidik Kasus  Berita Sidikkasus.co.id. 

LUMAJANG- Majelis Ta'lim 

Aqobah dan Serikat Pekerja Pusri 

memberikan bantuan 3 unit MCK 

di lokasi Huntara untuk warga 

terdampak erupsi Semeru, Desa 

Sumbermujur Kecamatan 

Candipuro Kabupaten Lumajang 

Jawa Timur. " Alhamdulillah kami 

dari Majelis Ta'lim Aqobah dan 

Serikat Pekerja Pusri bisa 

memberikan bantuan untuk 

warga terdampak erupsi Semeru 

berupa 3 unit bangunan MCK, 

diharapkan bantuan ini bisa 

bermanfaat bagi warga 

Terdampak, " kata Supardi Jusri 

(Senior Supervisor PT. Pusri Jawa 

Timur). Diharapkan bantuan 

untuk warga Terdampak erupsi 

Semeru bisa terus mengalir, 

sehingga Majelis Ta'lim Aqobah 

dan Serikat Pekerja Pusri bisa 

kembali menyalurkan bantuan 

yang terkumpul melalui dua 

lembaga tersebut. Pemberian 

bantuan tersebut di sertai 

peletakan batu pertama oleh 

perwakilan dari Majelis Ta'lim 

Aqobah dan Serikat Pekerja Pusri. 

16

6. 

27 

Janu

ary 

2022 

Kemnaker dan 

Perguruan 

Tinggi Siapkan 

SDM Unggul 

Positi

ve 

Indo Pos  Perguruan Tinggi saat ini memiliki 

peranan besar dalam 

menyiapkan sumber daya 

manusia (SDM) yang unggul dan 

responsif. Peran tersebut akan 

http://sidikkasus.co.id/peduli-korban-erupsi-semeru-majelis-talim-aqobah-dan-serikat-pekerja-pusri-berikan-bantuan-3-unit-mck-di-lokasi-huntara.html
http://sidikkasus.co.id/peduli-korban-erupsi-semeru-majelis-talim-aqobah-dan-serikat-pekerja-pusri-berikan-bantuan-3-unit-mck-di-lokasi-huntara.html
http://sidikkasus.co.id/peduli-korban-erupsi-semeru-majelis-talim-aqobah-dan-serikat-pekerja-pusri-berikan-bantuan-3-unit-mck-di-lokasi-huntara.html
http://sidikkasus.co.id/peduli-korban-erupsi-semeru-majelis-talim-aqobah-dan-serikat-pekerja-pusri-berikan-bantuan-3-unit-mck-di-lokasi-huntara.html
http://sidikkasus.co.id/peduli-korban-erupsi-semeru-majelis-talim-aqobah-dan-serikat-pekerja-pusri-berikan-bantuan-3-unit-mck-di-lokasi-huntara.html
http://sidikkasus.co.id/peduli-korban-erupsi-semeru-majelis-talim-aqobah-dan-serikat-pekerja-pusri-berikan-bantuan-3-unit-mck-di-lokasi-huntara.html
http://sidikkasus.co.id/peduli-korban-erupsi-semeru-majelis-talim-aqobah-dan-serikat-pekerja-pusri-berikan-bantuan-3-unit-mck-di-lokasi-huntara.html
http://sidikkasus.co.id/peduli-korban-erupsi-semeru-majelis-talim-aqobah-dan-serikat-pekerja-pusri-berikan-bantuan-3-unit-mck-di-lokasi-huntara.html
http://sidikkasus.co.id/peduli-korban-erupsi-semeru-majelis-talim-aqobah-dan-serikat-pekerja-pusri-berikan-bantuan-3-unit-mck-di-lokasi-huntara.html
http://indoposco.id/nasional/2022/01/27/kemnaker-dan-perguruan-tinggi-siapkan-sdm-unggul
http://indoposco.id/nasional/2022/01/27/kemnaker-dan-perguruan-tinggi-siapkan-sdm-unggul
http://indoposco.id/nasional/2022/01/27/kemnaker-dan-perguruan-tinggi-siapkan-sdm-unggul
http://indoposco.id/nasional/2022/01/27/kemnaker-dan-perguruan-tinggi-siapkan-sdm-unggul
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berjalan baik dan selaras jika 

diimbangi dengan adanya 

kolaborasi antara Pemerintah 

dengan Perguruan Tinggi. 

Menurut dia, dalam penyiapan 

SDM unggul, pemerintah sangat 

membutuhkan bantuan dari 

Perguruan Tinggi. Lebih jauh ia 

mengungkapkan, dalam 

mengimplementasikan kebijakan 

di sektor ketenagakerjaan, 

Pemerintah dituntut 

memproduksi regulasi, 

mengeksekusi dan mengawal 

dari regulasi tersebut agar bisa 

dijalankan, serta menjalankan 

fungsi pengawasan dan 

pembinaan agar tentunya 

kebijakan tersebut bisa 

dijalankan. 

16

7. 

27 

Janu

ary 

2022 

Pemkab Kapuas 

Optimalisasi 

Perlindungan 

Jaminan Sosial 

Tenaga Non ASN 

Positi

ve 

Infopublik.id Budi Kurniawan Kadinsos menambahkan, Pemkab 

Kapuas melalui Sekda Kapuas 

telah menyerahkan secara 

simbolis santunan kematian 

Kepesertaan Non ASN tenaga 

pendidik atau honorer Pemkab 

Kapuas kepada dua orang ahli 

waris, dalam rangkaian kegiatan 

Focus Group Discussion (FGD) 

optimalisasi Program Jamsostek 

segmen Penerima Upah dalam 

Non ASN. Pemerintah Kabupaten 

Kapuas mengoptimalisasikan 

perlindungan sosial bagi tenaga 

non ASN penerima jasa dan upah 

yang bersumber dari APBD 

Kabupaten Kapuas. Untuk 

Kabupaten Kapuas, lanjutnya, 

banyak pekerja Non ASN 

khususnya dari segmen penerima 

upah yang bersumber dari APBD 

seperti tenaga kontrak kepala 

desa dan perangkat sesa, Kepala 

BPD hingga ketua RT, mantir 

adat, damang adat dan lain 

http://infopublik.id/kategori/nusantara/601301/pemkab-kapuas-optimalisasi-perlindungan-jaminan-sosial-tenaga-non-asn
http://infopublik.id/kategori/nusantara/601301/pemkab-kapuas-optimalisasi-perlindungan-jaminan-sosial-tenaga-non-asn
http://infopublik.id/kategori/nusantara/601301/pemkab-kapuas-optimalisasi-perlindungan-jaminan-sosial-tenaga-non-asn
http://infopublik.id/kategori/nusantara/601301/pemkab-kapuas-optimalisasi-perlindungan-jaminan-sosial-tenaga-non-asn
http://infopublik.id/kategori/nusantara/601301/pemkab-kapuas-optimalisasi-perlindungan-jaminan-sosial-tenaga-non-asn
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lainnya. Kepala Dinas Sosial 

Kapuas, Budi Kurniawan 

mengatakan, optimalisasi 

program Jaminan Sosial 

Ketenakerjaan (Jamsostek) 

merupakan amanat dari Instruksi 

Presiden Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Optimalisasi 

perlindungan tenaga Kerja yang 

penerima upah. 

16

8. 

27 

Janu

ary 

2022 

Sekjen 

Kemnaker 

Dorong 

Kolaborasi 

Pemerintah dan 

Perguruan 

Tinggi 

Neutr

al 

Infopublik.id Anwar Sanusi Maka dari itu, Beliau meminta 

saya untuk turut melibatkan para 

akademisi di Perguruan Tinggi 

agar turut aktif dalam 

menyiapkan ini semua," ungkap 

Sekjen Anwar. - Sekretaris 

Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, 

mengatakan bahwa Perguruan 

Tinggi saat ini memiliki peranan 

besar dalam menyiapkan sumber 

daya manusia (SDM) yang unggul 

dan responsif. Peran tersebut, 

akan berjalan baik dan selaras 

jika diimbangi dengan adanya 

kolaborasi antara Pemerintah 

dengan Perguruan Tinggi saat ini. 

Menurut Anwar Sanusi, dalam 

penyiapan SDM unggul, 

pemerintah sangat 

membutuhkan bantuan dari 

Perguruan Tinggi guna 

menghasilkan kebijakan efektif 

yang sesuai dengan kondisi 

ketenagakerjaan di lapangan. 

16

9. 

27 

Janu

ary 

2022 

Siapkan SDM 

Unggul, Sekjen 

Kemnaker 

Dorong 

Kolaborasi 

Pemerintah dan 

Perguruan 

Tinggi 

Positi

ve 

Wartapembaruan.c

o.id 

Anwar Sanusi Siapkan SDM Unggul, Sekjen 

Kemnaker Dorong Kolaborasi 

Pemerintah dan Perguruan 

Tinggi. Jakarta, 

Wartapembaruan.co.id- 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, 

mengatakan, Perguruan Tinggi 

saat ini memiliki peranan besar 

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/601342/sekjen-kemnaker-dorong-kolaborasi-pemerintah-dan-perguruan-tinggi
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/601342/sekjen-kemnaker-dorong-kolaborasi-pemerintah-dan-perguruan-tinggi
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/601342/sekjen-kemnaker-dorong-kolaborasi-pemerintah-dan-perguruan-tinggi
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/601342/sekjen-kemnaker-dorong-kolaborasi-pemerintah-dan-perguruan-tinggi
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/601342/sekjen-kemnaker-dorong-kolaborasi-pemerintah-dan-perguruan-tinggi
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/601342/sekjen-kemnaker-dorong-kolaborasi-pemerintah-dan-perguruan-tinggi
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/601342/sekjen-kemnaker-dorong-kolaborasi-pemerintah-dan-perguruan-tinggi
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/siapkan-sdm-unggul-sekjen-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/siapkan-sdm-unggul-sekjen-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/siapkan-sdm-unggul-sekjen-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/siapkan-sdm-unggul-sekjen-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/siapkan-sdm-unggul-sekjen-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/siapkan-sdm-unggul-sekjen-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/siapkan-sdm-unggul-sekjen-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/siapkan-sdm-unggul-sekjen-kemnaker.html
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dalam menyiapkan SDM yang 

unggul dan responsif. Peran 

tersebut akan berjalan baik dan 

selaras jika diimbangi dengan 

adanya kolaborasi antara 

Pemerintah dengan Perguruan 

Tinggi saat ini. "Dalam penyiapan 

SDM unggul, pemerintah sangat 

membutuhkan bantuan dari 

Perguruan Tinggi guna 

menghasilkan kebijakan efektif 

yang sesuai dengan kondisi 

ketenagakerjaan di lapangan," 

kata Anwar Sanusi saat membuka 

Forum Komunikasi Perguruan 

Tinggi Ketenagakerjaan di 

Jakarta, Kamis, (27/1). 

17

0. 

27 

Janu

ary 

2022 

Menko 

Airlangga 

Apresiasi 

Penyelenggaraa

n Kampanye 

G20 Indonesia 

2022 

Positi

ve 

Wartapembaruan.c

o.id 

Airlangga 

Hartarto 

Menko Airlangga Apresiasi 

Penyelenggaraan Kampanye G20 

Indonesia 2022. G20 Indonesia 

tahun 2022, pada 26-27 Januari 

di Jakarta. Airlangga Hartarto 

menjelaskan Presidensi G20 di 

Indonesia, merupakan amanah 

sekaligus kepercayaan bagi 

Indonesia, untuk mendorong 

pembangunan dan pemulihan 

ekonomi yang lebih merata. 

"Dalam hal ini, Indonesia 

menekankan pada inklusi, 

melibatkan semua pihak, 

termasuk penyandang disablitas, 

karena memiliki hak kesetaraan, 

dari akses pendidikan, akses 

pasar tenaga kerja," jelas 

Airlangga. 

17

1. 

27 

Janu

ary 

2022 

<p>Jajaran 

Polsek Patean 

Sosialisasikan 

Keselamatan 

Kerja dan 

Penerapan 

Prokes 5 M di 

CV BKS</p> 

Positi

ve 

Bidik Nasional  Pada akhir kegiatan Kanit Binmas 

Polsek Patean memberikan pesan 

pesan kepada seluruh karyawan 

CV BKS untuk tetap mematuhi 

protokol kesehatan dengan 

melaksanakan 5M," tutupnya. 

Kanit Binmas Polsek Patean IPDA 

Imam Wasito, melaksanakan 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/menko-airlangga-apresiasi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/menko-airlangga-apresiasi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/menko-airlangga-apresiasi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/menko-airlangga-apresiasi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/menko-airlangga-apresiasi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/menko-airlangga-apresiasi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/menko-airlangga-apresiasi.html
http://bidiknasional.com/2022/01/27/jajaran-polsek-patean-sosialisasikan-keselamatan-kerja-dan-penerapan-prokes-5-m-di-cv-bks
http://bidiknasional.com/2022/01/27/jajaran-polsek-patean-sosialisasikan-keselamatan-kerja-dan-penerapan-prokes-5-m-di-cv-bks
http://bidiknasional.com/2022/01/27/jajaran-polsek-patean-sosialisasikan-keselamatan-kerja-dan-penerapan-prokes-5-m-di-cv-bks
http://bidiknasional.com/2022/01/27/jajaran-polsek-patean-sosialisasikan-keselamatan-kerja-dan-penerapan-prokes-5-m-di-cv-bks
http://bidiknasional.com/2022/01/27/jajaran-polsek-patean-sosialisasikan-keselamatan-kerja-dan-penerapan-prokes-5-m-di-cv-bks
http://bidiknasional.com/2022/01/27/jajaran-polsek-patean-sosialisasikan-keselamatan-kerja-dan-penerapan-prokes-5-m-di-cv-bks
http://bidiknasional.com/2022/01/27/jajaran-polsek-patean-sosialisasikan-keselamatan-kerja-dan-penerapan-prokes-5-m-di-cv-bks
http://bidiknasional.com/2022/01/27/jajaran-polsek-patean-sosialisasikan-keselamatan-kerja-dan-penerapan-prokes-5-m-di-cv-bks
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kegiatan Sambang Kamtibmas 

dengan menyambangi CV BKS 

untuk koordinasi terkait safety 

kepada karyawan dalam hal 

meminimalisir kecelakaan kerja 

ataupun terjadinya kebakaran 

pabrik di ranah hukum Polsek 

Patean Kabupaten Kendal Jawa 

Tengah, Rabu (26/01/2022). 

Dalam arahannya Kanit Binmas 

Polsek Patean IPDA Imam Wasito 

bersama anggota 

Bhabinkamtibmas Polsek Patean 

menjelaskan,"Sosialisasi ini 

dalam rangka menanggulangi 

serta meminamilisir adanya 

kecelakaan kerja bagi karyawan 

agar selalu memperhatikan 

kondisi maupun tahapan dalam 

melaksanakan pekerjaan serta 

merespon dengan cepat jika 

menghadapi adanya kebakaran 

pabrik, untuk dapat melakukan 

penanganan pertama sepert 

peralatan yang menunjang dan 

menghubungi Damkar serta 

Kepolisian jika terjadi sesuatu", 

jelas IPDA Imam. Lebih lanjut 

IPDA Imam juga menghimbau 

penggunaan knalpot racing 

kepada karyawan CV BKS 

mendasari UU No 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (UULLAJ) Pasal 285 ayat 1 

tentang penggunaan knalpot 

selain bawaan pabrik dianggap 

melanggar peraturan karena 

tidak sesuai dengan standard. 

17

2. 

27 

Janu

ary 

2022 

Terungkap, Ini 

Upah yang 

Diterima 

Pegawai Pinjol 

Ilegal yang Baru 

Digerebek Polisi 

Positi

ve 

Akurat.co Endra Zulpan Puluhan karyawan perusahaan 

pinjaman online (pinjol) ilegal 

yang digerebek di kawasan 

Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 digaji 

di bawah Upah Minimum 

Regional (UMR). "Kemudian 

kegiatan yang dilakukan pinjol di 

http://akurat.co/terungkap-ini-upah-yang-diterima-pegawai-pinjol-ilegal-yang-baru-digerebek-polisi
http://akurat.co/terungkap-ini-upah-yang-diterima-pegawai-pinjol-ilegal-yang-baru-digerebek-polisi
http://akurat.co/terungkap-ini-upah-yang-diterima-pegawai-pinjol-ilegal-yang-baru-digerebek-polisi
http://akurat.co/terungkap-ini-upah-yang-diterima-pegawai-pinjol-ilegal-yang-baru-digerebek-polisi
http://akurat.co/terungkap-ini-upah-yang-diterima-pegawai-pinjol-ilegal-yang-baru-digerebek-polisi
http://akurat.co/terungkap-ini-upah-yang-diterima-pegawai-pinjol-ilegal-yang-baru-digerebek-polisi
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tempat ini tiada henti dalam 1 

minggu. "Kita lihat banyak di sini 

yang bekerja adalah masyarakat 

yang masih di bawah umur," kata 

Zulpan. Dari puluhan orang yang 

diamankan itu, satu di antaranya 

merupakan manajer. 

17

3. 

27 

Janu

ary 

2022 

Menaker Minta 

BUMN hingga 

Swasta Dorong 

Rasio Kerja 

Penyandang 

Disabilitas 

Neutr

al 

Warta Ekonomi Airlangga 

Hartarto,Ida 

Fauziyah 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah meminta 

BUMN, BUMD, dan swasta untuk 

bekerja sama dengan pemerintah 

dalam mendorong rasio kerja 

penyandang disabilitas. "Kami 

mendorong adanya pelatihan 

dan penempatan kerja di BUMN 

dan pembentukan layanan 

disabiltias di tingkat provinsi, 

kabupaten, dan kota," 

tambahnya. Berdasarkan aturan 

yang berlaku, BUMN wajib 

memiliki 2% dari pegawainya 

merupakan golongan 

penyandang disabilitas. 

Sementara itu, data yang ia miliki 

menunjukkan terdapat 1.271 

penyandang disabilitas yang 

bekerja di 72 perusahaan BUMN. 

17

4. 

27 

Janu

ary 

2022 

Disnaker Jabar 

sidak pastikan 

alat 

keselamatan 

kerja 

Positi

ve 

Antara  Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 

melakukan inspeksi terhadap 

peralatan pendukung dan 

keselamatan kerja di Kantor PLN 

UP3 Bandung, Jawa Barat, Kamis 

(27/1). Kegiatan ini dilakukan 

dalam rangka Bulan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) untuk 

memastikan peralatan berfungsi 

dengan baik agar tidak terjadi 

kecelakaan kerja. 

17

5. 

27 

Janu

ary 

2022 

Penerbangan 

Kuala Lumpur - 

Surabaya masih 

Neutr

al 

Antara Lukmanul 

Hakim 

Penerbangan dari Bandara Kuala 

Lumpur International Airport 

(KLIA) ke Bandara Juanda hanya 

melayani untuk penerbangan 

carter pekerja migran Indonesia 

http://wartaekonomi.co.id/read389545/menaker-minta-bumn-hingga-swasta-dorong-rasio-kerja-penyandang-disabilitas
http://wartaekonomi.co.id/read389545/menaker-minta-bumn-hingga-swasta-dorong-rasio-kerja-penyandang-disabilitas
http://wartaekonomi.co.id/read389545/menaker-minta-bumn-hingga-swasta-dorong-rasio-kerja-penyandang-disabilitas
http://wartaekonomi.co.id/read389545/menaker-minta-bumn-hingga-swasta-dorong-rasio-kerja-penyandang-disabilitas
http://wartaekonomi.co.id/read389545/menaker-minta-bumn-hingga-swasta-dorong-rasio-kerja-penyandang-disabilitas
http://wartaekonomi.co.id/read389545/menaker-minta-bumn-hingga-swasta-dorong-rasio-kerja-penyandang-disabilitas
http://www.antaranews.com/video/2668573/disnaker-jabar-sidak-pastikan-alat-keselamatan-kerja
http://www.antaranews.com/video/2668573/disnaker-jabar-sidak-pastikan-alat-keselamatan-kerja
http://www.antaranews.com/video/2668573/disnaker-jabar-sidak-pastikan-alat-keselamatan-kerja
http://www.antaranews.com/video/2668573/disnaker-jabar-sidak-pastikan-alat-keselamatan-kerja
http://www.antaranews.com/video/2668573/disnaker-jabar-sidak-pastikan-alat-keselamatan-kerja
http://www.antaranews.com/berita/2668777/penerbangan-kuala-lumpur-surabaya-masih-carter-khusus-pmi
http://www.antaranews.com/berita/2668777/penerbangan-kuala-lumpur-surabaya-masih-carter-khusus-pmi
http://www.antaranews.com/berita/2668777/penerbangan-kuala-lumpur-surabaya-masih-carter-khusus-pmi
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carter khusus 

PMI 

(PMI) dengan izin KBRI Kuala 

Lumpur dan belum melayani 

penerbangan reguler untuk 

umum. Maksimal 150 

penumpang," ujar Presidium 

Aliansi Organisasi Masyarakat 

Indonesia (AOMI) di Malaysia, 

Lukmanul Hakim ketika 

dihubungi dari Kuala Lumpur, 

Kamis. Ketua Garansi Malaysia 

tersebut saat ini menjalani 

karantina terakhir di Asrama Haji 

Surabaya setelah mendampingi 

pemulangan 128 pekerja migran 

dari Kuala Lumpur ke Surabaya 

dengan pesawat Malaysia 

Airlines MH0871 yang mendarat 

di Bandara Juanda pada Sabtu 

(22/1) lalu. "Tiga orang dirawat di 

Rumah Sakit Haji Surabaya 

karena stroke dan kecelakaan 

kerja sedangkan satu orang 

dirawat di RSUD Dr Sutomo 

Surabaya karena positif COVID-

19," katanya. 

17

6. 

27 

Janu

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Batuceper gelar 

sosialisasi 

kepesertaan 

target pegawai 

Non-ASN 

Kecamatan 

Positi

ve 

Antara Banten  Badan Penyelenggaran Jaminan 

Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Tangerang 

Batuceper bersama dengan 

Kecamatan Neglasari Kota 

Tangerang menggelar kegiatan 

sosialisasi kepesertaan bagi 

pegawai Non ASN dan pekerja 

sosial lainnya. Rencananya 

program ini akan diberlakukan 

kepada pegawai non ASN dan 

pekerja sosial di Kecamatan 

Neglasari dan jajarannya. "Acara 

tersebut merupakan langkah 

awal yang dilakukan dalam 

rangka memberikan 

perlindungan dan kesejahteraan 

bagi pekerja Non ASN dan 

pekerja rentan di lingkungan 

kecamatan neglasari," katanya. 

http://www.antaranews.com/berita/2668777/penerbangan-kuala-lumpur-surabaya-masih-carter-khusus-pmi
http://www.antaranews.com/berita/2668777/penerbangan-kuala-lumpur-surabaya-masih-carter-khusus-pmi
http://banten.antaranews.com/berita/203937/bpjamsostek-batuceper-gelar-sosialisasi-kepesertaan-target-pegawai-non-asn-kecamatan
http://banten.antaranews.com/berita/203937/bpjamsostek-batuceper-gelar-sosialisasi-kepesertaan-target-pegawai-non-asn-kecamatan
http://banten.antaranews.com/berita/203937/bpjamsostek-batuceper-gelar-sosialisasi-kepesertaan-target-pegawai-non-asn-kecamatan
http://banten.antaranews.com/berita/203937/bpjamsostek-batuceper-gelar-sosialisasi-kepesertaan-target-pegawai-non-asn-kecamatan
http://banten.antaranews.com/berita/203937/bpjamsostek-batuceper-gelar-sosialisasi-kepesertaan-target-pegawai-non-asn-kecamatan
http://banten.antaranews.com/berita/203937/bpjamsostek-batuceper-gelar-sosialisasi-kepesertaan-target-pegawai-non-asn-kecamatan
http://banten.antaranews.com/berita/203937/bpjamsostek-batuceper-gelar-sosialisasi-kepesertaan-target-pegawai-non-asn-kecamatan
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Untuk itu, kepada seluruh 

Pegawai Non ASN, pengurus RW, 

RT, Marbot atau Amil dan Kader 

Posyandu untuk ikut menjadi 

peserta BPJAMSOSTEK. 

17

7. 

27 

Janu

ary 

2022 

Kebijakan WFH 

Terbukti 

Menurunkan 

Angka 

Kecelakaan 

Kerja di Jawa 

Barat 

Positi

ve 

Tribun Jabar  Angka kecelakaan kerja di Jawa 

Barat mengalami penurun 

selama pandemi Covid-19. 

Sedangkan pada 2020 terjadi 

sebanyak 35.291 kasus 

kecelakaan kerja dan pada 2019 

tercatat ada 36.709 kasus 

kecelakaan kerja di Jawa Barat. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 

(Disnakertrans Jawa Barat) 

Rahmat Taufik Garsadi 

mengatakan hal ini disebabkan 

selama pandemi, terutama saat 

puncak gelombang penyebaran 

Covid-19, sebagian besar pekerja 

bekerja di rumah atau WFH. 

Tahun 2021, katanya, klaim 

kecelakaan kerja di Jawa Barat ke 

BPJS Ketenagakerjaan cukup 

besar yakni mencapai Rp 316,7 

miliar. 

17

8. 

27 

Janu

ary 

2022 

Angka 

kecelakaan kerja 

di Jawa Barat 

turun selama 

tahun 2021 

Negat

ive 

Antara Jabar  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) 

Provinsi Jawa Barat (Jawa Barat) 

Rahmat Taufik Garsadi 

mengatakan jumlah kasus 

kecelakaan kerja di wilayah Jawa 

Barat menurun selama tahun 

2021 menjadi 21.176 kasus 

dibandingkan pada tahun 2020 

sebanyak 35.291 kasus. "Tahun 

lalu, klaim kecelakaan kerja di 

Jawa Barat ke BPJS 

Ketenagakerjaan lumayan besar 

yakni mencapai Rp316,7 miliar," 

kata Taufik. Menurut dia, dari 50 

ribuan perusahaan yang tercatat 

di Disnakertrans Jawa Barat 

http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/kebijakan-wfh-terbukti-menurunkan-angka-kecelakaan-kerja-di-jawa-barat
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/kebijakan-wfh-terbukti-menurunkan-angka-kecelakaan-kerja-di-jawa-barat
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/kebijakan-wfh-terbukti-menurunkan-angka-kecelakaan-kerja-di-jawa-barat
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/kebijakan-wfh-terbukti-menurunkan-angka-kecelakaan-kerja-di-jawa-barat
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/kebijakan-wfh-terbukti-menurunkan-angka-kecelakaan-kerja-di-jawa-barat
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/kebijakan-wfh-terbukti-menurunkan-angka-kecelakaan-kerja-di-jawa-barat
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/kebijakan-wfh-terbukti-menurunkan-angka-kecelakaan-kerja-di-jawa-barat
http://jabar.antaranews.com/berita/353793/angka-kecelakaan-kerja-di-jawa-barat-turun-selama-tahun-2021
http://jabar.antaranews.com/berita/353793/angka-kecelakaan-kerja-di-jawa-barat-turun-selama-tahun-2021
http://jabar.antaranews.com/berita/353793/angka-kecelakaan-kerja-di-jawa-barat-turun-selama-tahun-2021
http://jabar.antaranews.com/berita/353793/angka-kecelakaan-kerja-di-jawa-barat-turun-selama-tahun-2021
http://jabar.antaranews.com/berita/353793/angka-kecelakaan-kerja-di-jawa-barat-turun-selama-tahun-2021
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hampir seluruhnya telah 

melaksanakan Program K3 

namun belum optimal. "Ya, 

kebijakan WFH (work from home 

atau bekerja dari rumah) itu 

berpengaruh juga. 

17

9. 

27 

Janu

ary 

2022 

Hino Indonesia 

Meresmikan 

Fasilitas 

Pelatihan 

Berkendara 

untuk Sopir Truk 

dan Bus 

Neutr

al 

Jawa Post National 

Network 

 PT Hino Motors Sales Indonesia 

(HMSI) meresmikan fasilitas Hino 

Total Support Customer Center 

(HTSCC) yang berlokasi di 

kawasan Kora Bukit Indah (KBI) 

Purwakarta, Jawa Barat, Kamis 

(27/1). Hino mengeklaim sebagai 

satu-satunya brand kendaraan 

komersial di Indonesia yang 

memiliki sirkuit pusat pelatihan 

berkendara bagi pengemudi 

pelanggannya. Dia 

menambahkan, fasilitas itu bisa 

digunakan oleh konsumen setia 

Hino untuk meningkatkan 

keterampilan berkendara para 

pengemudinya. Fasilitas tersebut 

dihadirkan sebagai bentuk 

komitmen dan mendukung 

program pemerintah dalam 

keselamatan di jalan. 

18

0. 

27 

Janu

ary 

2022 

PT VDNIP Butuh 

60.000 Tenaga 

Kerja , 

Kadisnaker : 

Masyarakat 

Sultra Harus 

Bersiap 

Neutr

al 

Lintas Sultra  Lanjut Kadis, Pemerintah Provinsi 

Sultra dan pihak terkait hingga 

pihak PT VDNIP juga telah 

berkoodinasi untuk 

mempersiapkan hal tersebut. 

Sesuai data yang dijabarkan oleh 

Pihak Mega Industri PT Virtu 

Dragon Nikel Industri Park 

(VDNIP), bila pembangunan 

seluruh kontruksi perusahaan 

telah selesai maka akan 

dibutuhkan 60.000 Tenaga Kerja 

Lokal (TKL). Dimana hal tersebut 

akan menjadi angin segar untuk 

para Pengangguran di Sultra agar 

bisa terlibat menjadi bagian dari 

PT VDNIP. " Perusahaan kedepan 

http://www.jpnn.com/news/hino-indonesia-meresmikan-fasilitas-pelatihan-berkendara-untuk-sopir-truk-dan-bus
http://www.jpnn.com/news/hino-indonesia-meresmikan-fasilitas-pelatihan-berkendara-untuk-sopir-truk-dan-bus
http://www.jpnn.com/news/hino-indonesia-meresmikan-fasilitas-pelatihan-berkendara-untuk-sopir-truk-dan-bus
http://www.jpnn.com/news/hino-indonesia-meresmikan-fasilitas-pelatihan-berkendara-untuk-sopir-truk-dan-bus
http://www.jpnn.com/news/hino-indonesia-meresmikan-fasilitas-pelatihan-berkendara-untuk-sopir-truk-dan-bus
http://www.jpnn.com/news/hino-indonesia-meresmikan-fasilitas-pelatihan-berkendara-untuk-sopir-truk-dan-bus
http://www.jpnn.com/news/hino-indonesia-meresmikan-fasilitas-pelatihan-berkendara-untuk-sopir-truk-dan-bus
http://lintassultra.com/2022/01/27/pt-vdnip-butuh-60-000-tenaga-kerja-kadisnaker-masyarakat-sultra-harus-bersiap
http://lintassultra.com/2022/01/27/pt-vdnip-butuh-60-000-tenaga-kerja-kadisnaker-masyarakat-sultra-harus-bersiap
http://lintassultra.com/2022/01/27/pt-vdnip-butuh-60-000-tenaga-kerja-kadisnaker-masyarakat-sultra-harus-bersiap
http://lintassultra.com/2022/01/27/pt-vdnip-butuh-60-000-tenaga-kerja-kadisnaker-masyarakat-sultra-harus-bersiap
http://lintassultra.com/2022/01/27/pt-vdnip-butuh-60-000-tenaga-kerja-kadisnaker-masyarakat-sultra-harus-bersiap
http://lintassultra.com/2022/01/27/pt-vdnip-butuh-60-000-tenaga-kerja-kadisnaker-masyarakat-sultra-harus-bersiap
http://lintassultra.com/2022/01/27/pt-vdnip-butuh-60-000-tenaga-kerja-kadisnaker-masyarakat-sultra-harus-bersiap
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akan membutuhkan 60.000 

tenaga kerja kedepan dan 

masyarakat Sultra harus 

mempersiapkan itu. 

18

1. 

27 

Janu

ary 

2022 

INFO Lowongan 

Kerja di BPJS 

Ketenagakerjaa

n untuk Lulusan 

S1 dan S2, Cek 

Pesyaratannya 

di Sini! 

Neutr

al 

Tribun News Bogor  BPJS Ketenagakerjaan 

merupakan lembaga negara 

bergerak di bidang jaminan sosial 

untuk tenaga kerja. Dilansir dari 

laman resmi BPJS 

Ketenagakerjaan membuka 

rekrutmen untuk 19 posisi 

lowongan kerja. Bagi Anda yang 

minat melamar di BPJS 

Ketenagakerjaan, berikut simak 

rinciannya. Informasi lengkap 

terkait persyaratan masing-

masing posisi dapat diakses 

melalui laman resmi BPJS 

Ketenagakerjaan di bawah ini. 

18

2. 

27 

Janu

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Siapkan Santuan 

JKK-JKM Ahli 

Waris Pekerja 

Koperasi KS 

TKBM Tanjung 

Priok 

Positi

ve 

Harian Terbit  Sebagai tindaklanjut atas 

pelaporan klaim Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK) dan 

Jaminan Kematian (JKM) dari 

Koperasi Karya Sejahtera Tenaga 

Kerja Bongkar Muat Pelabuhan 

(KS TKBM) Tanjung Priok, Jakarta 

Utara. Menanggapi hal tersebut, 

Haryani Rotua Melasari selaku 

Kepala Kantor Cabang 

BPJAMSOSTEK Jakarta Cilincing 

mengucapkan turut 

berbelasungkawa atas 

meninggalnya salah satu 

karyawan di PT KS TKBM. Kasus 

tersebut dialami almarhum 

Rohim, seorang pekerja peserta 

program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan karyawan dari 

KS TKBM. BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Kantor Cabang 

Jakarta Cilincing melakukan 

pengecekan kasus. 

http://bogor.tribunnews.com/2022/01/27/info-lowongan-kerja-di-bpjs-ketenagakerjaan-untuk-lulusan-s1-dan-s2-cek-pesyaratannya-di-sini
http://bogor.tribunnews.com/2022/01/27/info-lowongan-kerja-di-bpjs-ketenagakerjaan-untuk-lulusan-s1-dan-s2-cek-pesyaratannya-di-sini
http://bogor.tribunnews.com/2022/01/27/info-lowongan-kerja-di-bpjs-ketenagakerjaan-untuk-lulusan-s1-dan-s2-cek-pesyaratannya-di-sini
http://bogor.tribunnews.com/2022/01/27/info-lowongan-kerja-di-bpjs-ketenagakerjaan-untuk-lulusan-s1-dan-s2-cek-pesyaratannya-di-sini
http://bogor.tribunnews.com/2022/01/27/info-lowongan-kerja-di-bpjs-ketenagakerjaan-untuk-lulusan-s1-dan-s2-cek-pesyaratannya-di-sini
http://bogor.tribunnews.com/2022/01/27/info-lowongan-kerja-di-bpjs-ketenagakerjaan-untuk-lulusan-s1-dan-s2-cek-pesyaratannya-di-sini
http://bogor.tribunnews.com/2022/01/27/info-lowongan-kerja-di-bpjs-ketenagakerjaan-untuk-lulusan-s1-dan-s2-cek-pesyaratannya-di-sini
http://harianterbit.com/ekonomi/read/162830/BPJAMSOSTEK-Siapkan-Santuan-JKK-JKM-Ahli-Waris-Pekerja-Koperasi-KS-TKBM-Tanjung-Priok
http://harianterbit.com/ekonomi/read/162830/BPJAMSOSTEK-Siapkan-Santuan-JKK-JKM-Ahli-Waris-Pekerja-Koperasi-KS-TKBM-Tanjung-Priok
http://harianterbit.com/ekonomi/read/162830/BPJAMSOSTEK-Siapkan-Santuan-JKK-JKM-Ahli-Waris-Pekerja-Koperasi-KS-TKBM-Tanjung-Priok
http://harianterbit.com/ekonomi/read/162830/BPJAMSOSTEK-Siapkan-Santuan-JKK-JKM-Ahli-Waris-Pekerja-Koperasi-KS-TKBM-Tanjung-Priok
http://harianterbit.com/ekonomi/read/162830/BPJAMSOSTEK-Siapkan-Santuan-JKK-JKM-Ahli-Waris-Pekerja-Koperasi-KS-TKBM-Tanjung-Priok
http://harianterbit.com/ekonomi/read/162830/BPJAMSOSTEK-Siapkan-Santuan-JKK-JKM-Ahli-Waris-Pekerja-Koperasi-KS-TKBM-Tanjung-Priok
http://harianterbit.com/ekonomi/read/162830/BPJAMSOSTEK-Siapkan-Santuan-JKK-JKM-Ahli-Waris-Pekerja-Koperasi-KS-TKBM-Tanjung-Priok
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18

3. 

27 

Janu

ary 

2022 

PT Brantas 

Abipraya 

(Persero) Buka 

Lowongan Kerja, 

Posisi: Staff 

Manajemen 

Risiko Korporasi 

Neutr

al 

Tribun News 

Ambon 

 PT Brantas Abipraya (Persero) 

membuka kesempatan bagimu 

untuk mengisi formasi yang 

tersedia. Staff Manajemen Risiko 

Korporasi. Pendidikan minimal S1 

dan usia maksimal 36 tahun. 

Mengutip dari media sosial resmi 

instagram @kemnaker, Kamis 

(27/1/2022), berikut adalah 

persyaratan dan cara 

mendaftarnya. 

18

4. 

27 

Janu

ary 

2022 

5 Warga Batam 

Positif Omicron, 

Ini Penjelasan 

Didi 

Neutr

al 

Central Batam Budi 

Santosa,Didi 

Kusmarjadi 

Lima warga Kota Batam 

terkonfirmasi positif Covid-19 

varian Omicron atau B.1.1.529. 

Satu 1 diketahui memiliki riwayat 

perjalanan ke luar Batam. 

"Keempat orang hasil screening 

di Batam langsung kami 

tempatkan di RSKI Galang, 

namun yang hasil screening di 

Bintan itu tidak segera kami 

evakuasi karena screening 

dilakukan di Bintan," kata. Kepala 

Dinas Kesehatan Kota Batam, 

Didi Kusmarjadi, Senin 

(27/1/2022). "Iya, benar, ada 5 

orang warga Batam (positif 

Omicron)," ujar Didi. 

18

5. 

27 

Janu

ary 

2022 

Kementerian 

BUMN Diminta 

Turun Tangan 

Tegur SP 

Pertamina 

Neutr

al 

Tribun News  Pengamat ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara 

Al Bara meminta Kementerian 

Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) ikut turun tangan 

menegur Federasi Serikat Pekerja 

Pertamina Bersatu (FSPPB) 

terkait ancaman mogok kerja 

beberapa waktu lalu. Tujuannya 

untuk memastikan agar FSPPB 

tidak kembali melakukan aksi 

yang berpotensi mengorbankan 

kepentingan masyarakat terkait 

tugas dan tanggung jawab 

Pertamina terhadap publik. "Saya 

kira cukup tepat Kementerian 

http://ambon.tribunnews.com/2022/01/27/pt-brantas-abipraya-persero-buka-lowongan-kerja-posisi-staff-manajemen-risiko-korporasi
http://ambon.tribunnews.com/2022/01/27/pt-brantas-abipraya-persero-buka-lowongan-kerja-posisi-staff-manajemen-risiko-korporasi
http://ambon.tribunnews.com/2022/01/27/pt-brantas-abipraya-persero-buka-lowongan-kerja-posisi-staff-manajemen-risiko-korporasi
http://ambon.tribunnews.com/2022/01/27/pt-brantas-abipraya-persero-buka-lowongan-kerja-posisi-staff-manajemen-risiko-korporasi
http://ambon.tribunnews.com/2022/01/27/pt-brantas-abipraya-persero-buka-lowongan-kerja-posisi-staff-manajemen-risiko-korporasi
http://ambon.tribunnews.com/2022/01/27/pt-brantas-abipraya-persero-buka-lowongan-kerja-posisi-staff-manajemen-risiko-korporasi
http://ambon.tribunnews.com/2022/01/27/pt-brantas-abipraya-persero-buka-lowongan-kerja-posisi-staff-manajemen-risiko-korporasi
http://centralbatam.co.id/5-warga-batam-positif-omicron-ini-penjelasan-didi
http://centralbatam.co.id/5-warga-batam-positif-omicron-ini-penjelasan-didi
http://centralbatam.co.id/5-warga-batam-positif-omicron-ini-penjelasan-didi
http://centralbatam.co.id/5-warga-batam-positif-omicron-ini-penjelasan-didi
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/01/27/kementerian-bumn-diminta-turun-tangan-tegur-sp-pertamina
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/01/27/kementerian-bumn-diminta-turun-tangan-tegur-sp-pertamina
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/01/27/kementerian-bumn-diminta-turun-tangan-tegur-sp-pertamina
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/01/27/kementerian-bumn-diminta-turun-tangan-tegur-sp-pertamina
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/01/27/kementerian-bumn-diminta-turun-tangan-tegur-sp-pertamina
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BUMN menegur dan 

mengingatkan mereka (FSPPB), 

karena seharusnya punya 

kewenangan terhadap hal itu 

demi menjamin kepentingan 

masyarakat," kata Al Bara dalam 

penjelasannya, Kamis 

(27/1/2022). Alasan lain 

mendorong Kementerian BUMN 

untuk turun tangan karena FSPPB 

dianggap memiliki potensi 

melakukan aksi serupa yang bisa 

membahayakan pelayanan 

Pertamina kepada publik di 

kemudian hari. 

18

6. 

27 

Janu

ary 

2022 

Pemasangan 

Running Teks Di 

Terminal 

Eksekutif Merak 

Abaikan 

Keselamatan 

Kerja 

Negat

ive 

Bantentop.id  Saban Ketua Aliansi Merak 

Berdaulat (AMB) menyampaikan, 

terkait Pekerjaan Tersebut Saat 

Proses Pemasangan Running Text 

Pemasangan jalur 

pemberitahuan buat pengguna 

jasa Dermaga Eksekutif Lampu 

pekerja tidak mengutamakan 

Tentang Prosedur K3 pada 

dasarnya adalah rangkaian 

proses melakukan pekerjaan dari 

awal hingga akhir yang saling 

terintegrasi, bertujuan untuk 

menghindari risiko menyangkut 

keamanan, keselamatan, dan 

kesehatan kerja di lingkungan 

kerja perusahaan. Sementara itu, 

Pihak PT ASDP Indonesia Ferry 

Cabang Merak saat dikonfirmasi 

awak media belum bisa 

dihubungi dan memberi jawaban 

terkait pekerjaaan Pemasangan 

Running Text di dermaga 

eksekutif. Pelabuhan Merak di 

Banten, dan Bakauheni di 

Lampung, memiliki Dermaga 

Eksekutif yang megah dan 

modern. Perbaikan yang 

dilakukan Pihak ASDP Dermaga 

Eksekutif menjadi pengamatan 

http://bantentop.id/2022/01/27/pemasangan-running-teks-di-terminal-eksekutif-merak-abaikan-keselamatan-kerja
http://bantentop.id/2022/01/27/pemasangan-running-teks-di-terminal-eksekutif-merak-abaikan-keselamatan-kerja
http://bantentop.id/2022/01/27/pemasangan-running-teks-di-terminal-eksekutif-merak-abaikan-keselamatan-kerja
http://bantentop.id/2022/01/27/pemasangan-running-teks-di-terminal-eksekutif-merak-abaikan-keselamatan-kerja
http://bantentop.id/2022/01/27/pemasangan-running-teks-di-terminal-eksekutif-merak-abaikan-keselamatan-kerja
http://bantentop.id/2022/01/27/pemasangan-running-teks-di-terminal-eksekutif-merak-abaikan-keselamatan-kerja
http://bantentop.id/2022/01/27/pemasangan-running-teks-di-terminal-eksekutif-merak-abaikan-keselamatan-kerja
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Pihak Aliansi Merak Berdaulat 

(AMB) saat dilokasi melihat 

secara langsung perbaikan yang 

dilakukan pihak Asdp di Dermaga 

Eksekutif, Kamis (27/01/2022). 

18

7. 

27 

Janu

ary 

2022 

Polisi Tangkap 8 

Pelaku 

Penyelundupan 

23 TKI Ilegal 

Tujuan Malaysia 

Positi

ve 

Kompas Arsyad Riyandi Pelaku penyelundupan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) atau 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

ilegal tujuan Malaysia terus 

diburu oleh pihak kepolisian. Kali 

ini, Polres Karimun berhasil 

menangkap delapan pelaku 

penyelundupan yang berperan 

sebagai perekrut, penampung, 

dan yang memberangkatkan TKI 

ilegal tujuan Malaysia. "Kami 

menetapkan sebanyak delapan 

orang tersangka dalam kasus ini, 

para tersangka ini punya peran 

masing-masing seperti merekrut, 

menampung, dan 

memberangkatkan PMI ilegal itu 

ke Malaysia," kata kasat reskrim 

Polres Karimun AKP Arsyad 

Riyandi melalui telepon, Kamis 

(27/1/2022). Berikut daftar 

pelaku penyelundupan TKI Ilegal 

tujuan Malaysia dan perannya 

masing-masing:. 

18

8. 

27 

Janu

ary 

2022 

Jadi ASN, 

Jaminan 

Pensiun 

Pegawai KPK 

Ditanggung PT 

Taspen 

Positi

ve 

Medcom.id Alexander 

Marwata 

Pengaturan hak pensiun pegawai 

KPK harus diatur oleh PT Taspen 

usai menjadi ASN sesuai dengan 

undang-undang yang berlaku. 

Direktur Utama PT Taspen 

Kosasih mengatakan pihaknya 

bakal melayani seluruh ASN. 

Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) menyesuaikan sistem 

pemberian hak pensiun 

pegawainya usai resmi menjadi 

aparatur sipil negara (ASN). 

Jaminan pensiun pegawai KPK 

kini diatur oleh PT Taspen. 

http://regional.kompas.com/read/2022/01/27/162604578/polisi-tangkap-8-pelaku-penyelundupan-23-tki-ilegal-tujuan-malaysia
http://regional.kompas.com/read/2022/01/27/162604578/polisi-tangkap-8-pelaku-penyelundupan-23-tki-ilegal-tujuan-malaysia
http://regional.kompas.com/read/2022/01/27/162604578/polisi-tangkap-8-pelaku-penyelundupan-23-tki-ilegal-tujuan-malaysia
http://regional.kompas.com/read/2022/01/27/162604578/polisi-tangkap-8-pelaku-penyelundupan-23-tki-ilegal-tujuan-malaysia
http://regional.kompas.com/read/2022/01/27/162604578/polisi-tangkap-8-pelaku-penyelundupan-23-tki-ilegal-tujuan-malaysia
http://www.medcom.id/nasional/hukum/wkBXnExN-jadi-asn-jaminan-pensiun-pegawai-kpk-ditanggung-pt-taspen
http://www.medcom.id/nasional/hukum/wkBXnExN-jadi-asn-jaminan-pensiun-pegawai-kpk-ditanggung-pt-taspen
http://www.medcom.id/nasional/hukum/wkBXnExN-jadi-asn-jaminan-pensiun-pegawai-kpk-ditanggung-pt-taspen
http://www.medcom.id/nasional/hukum/wkBXnExN-jadi-asn-jaminan-pensiun-pegawai-kpk-ditanggung-pt-taspen
http://www.medcom.id/nasional/hukum/wkBXnExN-jadi-asn-jaminan-pensiun-pegawai-kpk-ditanggung-pt-taspen
http://www.medcom.id/nasional/hukum/wkBXnExN-jadi-asn-jaminan-pensiun-pegawai-kpk-ditanggung-pt-taspen
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18

9. 

27 

Janu

ary 

2022 

Tangkal Hasutan 

Mafia Tenaga 

Kerja, BP2MI 

Berangkatkan 

CPMI 

Positi

ve 

Berita Satu Benny 

Rhamdani 

Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI), Benny Rhamdani, 

menyampaikan bahwa saat ini 

banyak hasutan dilakukan oleh 

mafia penempatan Calon Pekerja 

Migran Indonesia (CPMI) ilegal 

yang memanfaatkan momentum 

penutupan atau penundaan 

keberangkatan CPMI ke luar 

negeri karena situasi pandemi 

Covid-19. "Selama ini kan terlalu 

banyak dihasut di media sosial 

dituduhkan penutupan karena 

pemerintah Indonesia atau 

dituduhkan penutupan karena 

BP2MI. Apa urusannya negara 

menutup atau menghalangi 

orang bekerja, tapi kan hasutan-

hasutan di media sosial rame," 

ujar Benny saat pelepasan 98 

orang CPMI program 

Government to Government(G to 

G) ke Korea Selatan, di Wisma 

Hijau, Depok, Kamis (27/1/2022). 

Menurutnya, yang membuat 

keputusan dibuka atau 

ditutupnya penempatan itu 

adalah keputusan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

bukan BP2MI. 

19

0. 

27 

Janu

ary 

2022 

Penyelundupan 

8 TKI Ilegal ke 

Malaysia lewat 

Kepri Berhasil 

Digagalkan 

Positi

ve 

Kompas Binsar Samosir Sebanyak delapan orang calon 

tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal 

yang hendak dikirim untuk 

bekerja di Malaysia, berhasil 

diselamatkan Satuan Polisi 

Perairan dan Udara Polres 

Karimun, Kepulauan Riau. 

Sedianya mereka akan 

diberangkatkan ke Malaysia 

melalui pelabuhan yang tidak 

resmi dan tanpa dokumen 

lengkap. "Sebanyak delapan 

calon pekerja migran Indonesia 

(PMI) ilegal yang akan 

http://www.beritasatu.com/nasional/884061/tangkal-hasutan-mafia-tenaga-kerja-bp2mi-berangkatkan-cpmi
http://www.beritasatu.com/nasional/884061/tangkal-hasutan-mafia-tenaga-kerja-bp2mi-berangkatkan-cpmi
http://www.beritasatu.com/nasional/884061/tangkal-hasutan-mafia-tenaga-kerja-bp2mi-berangkatkan-cpmi
http://www.beritasatu.com/nasional/884061/tangkal-hasutan-mafia-tenaga-kerja-bp2mi-berangkatkan-cpmi
http://www.beritasatu.com/nasional/884061/tangkal-hasutan-mafia-tenaga-kerja-bp2mi-berangkatkan-cpmi
http://regional.kompas.com/read/2022/01/27/162913478/penyelundupan-8-tki-ilegal-ke-malaysia-lewat-kepri-berhasil-digagalkan
http://regional.kompas.com/read/2022/01/27/162913478/penyelundupan-8-tki-ilegal-ke-malaysia-lewat-kepri-berhasil-digagalkan
http://regional.kompas.com/read/2022/01/27/162913478/penyelundupan-8-tki-ilegal-ke-malaysia-lewat-kepri-berhasil-digagalkan
http://regional.kompas.com/read/2022/01/27/162913478/penyelundupan-8-tki-ilegal-ke-malaysia-lewat-kepri-berhasil-digagalkan
http://regional.kompas.com/read/2022/01/27/162913478/penyelundupan-8-tki-ilegal-ke-malaysia-lewat-kepri-berhasil-digagalkan
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diberangkatkan ke Malaysia 

berhasil kita gagalkan," kata 

Kepala Satpolairud Polres 

Karimun AKP Binsar Samosir 

melalui telepon, Kamis 

(27/1/2022). "Tersangka R ini 

merupakan tekong kapal yang 

akan membawa para calon PMI 

ilegal tersebut ke Malaysia 

melalui jalur gelap," kata Binsar. 

19

1. 

27 

Janu

ary 

2022 

Pemkab Dairi 

Lakukan 

Pendekatan 

Persuasif 

Dengan 

Masyarakat 

Untuk 

Penertiban KJA 

Positi

ve 

Dairi Kab Eddy Keleng Ate 

Berutu 

Rapat tersebut dipimpin Deputi 

Bidang Koordinasi Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Odo R 

Manuhutu tentang rapat 

koordinasi perkembangan isu 

dan tidaklanjut pengembangan 

DPSP Danau Toba dengan agenda 

Penataan Keramba Jaring Apung 

(KJA). Dalam pemaparannya dari 

pusat tentang KJA, Pemerintah 

Daerah, TNI, Polri akan dan Kejati 

agar berkoordinasi dengan 

Kemendagri terkait penyusunan 

produk hukum tentang alokasi 

jumlah KJA di kawasan Danau 

Toba. Kemudian, Pemda terus 

meningkatkan kegiatan 

penertiban KJA dengan 

kedalaman lebih kecil 30- 100 

meter sesuai dengan komitmen 

dan lini masa yang telah 

ditetapkan. Menindaklanjuti 

perintah pusat tersebut, Bupati 

Dairi mengajak TNI, Polri untuk 

mendampingi Pemda untuk 

melakukan pendekatan agar KJA 

itu dibersihkan sesuai zonasi 

yang ditetapkan oleh pemerintah 

pusat. 

19

2. 

27 

Janu

ary 

2022 

Bertemu Kepala 

Kepolisian 

Malaysia, 

Kapolri Bahas 

PMI Ilegal 

Positi

ve 

Harapan Rakyat 

Online 

Listyo Sigit 

Prabowo 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit 

Prabowo bertemu dengan Kepala 

Kepolisian Malaysia Tan Sri Acryl 

Sani bin Abdullah Sani di Mabes 

Polri, Jakarta Selatan, Selasa. 

http://dairikab.go.id/pemkab-dairi-lakukan-pendekatan-persuasif-dengan-masyarakat-untuk-penertiban-kja
http://dairikab.go.id/pemkab-dairi-lakukan-pendekatan-persuasif-dengan-masyarakat-untuk-penertiban-kja
http://dairikab.go.id/pemkab-dairi-lakukan-pendekatan-persuasif-dengan-masyarakat-untuk-penertiban-kja
http://dairikab.go.id/pemkab-dairi-lakukan-pendekatan-persuasif-dengan-masyarakat-untuk-penertiban-kja
http://dairikab.go.id/pemkab-dairi-lakukan-pendekatan-persuasif-dengan-masyarakat-untuk-penertiban-kja
http://dairikab.go.id/pemkab-dairi-lakukan-pendekatan-persuasif-dengan-masyarakat-untuk-penertiban-kja
http://dairikab.go.id/pemkab-dairi-lakukan-pendekatan-persuasif-dengan-masyarakat-untuk-penertiban-kja
http://dairikab.go.id/pemkab-dairi-lakukan-pendekatan-persuasif-dengan-masyarakat-untuk-penertiban-kja
http://harapanrakyatonline.com/bertemu-kepala-kepolisian-malaysia-kapolri-bahas-pmi-ilegal-hingga-penanganan-covid-19-2
http://harapanrakyatonline.com/bertemu-kepala-kepolisian-malaysia-kapolri-bahas-pmi-ilegal-hingga-penanganan-covid-19-2
http://harapanrakyatonline.com/bertemu-kepala-kepolisian-malaysia-kapolri-bahas-pmi-ilegal-hingga-penanganan-covid-19-2
http://harapanrakyatonline.com/bertemu-kepala-kepolisian-malaysia-kapolri-bahas-pmi-ilegal-hingga-penanganan-covid-19-2
http://harapanrakyatonline.com/bertemu-kepala-kepolisian-malaysia-kapolri-bahas-pmi-ilegal-hingga-penanganan-covid-19-2
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Hingga 

Penanganan 

Covid-19 

Selain membahas isu PMI, Kapolri 

bersama Kepala Kepolisian 

Malaysia membahas soal 

penanganan dan pengendalian 

Pandemi Covid-19 di negara 

masing-masing. Dihadapan 

Kepala Kepolisian Malaysia, Sigit 

memaparkan peran serta dari 

Pemerintah Indonesia, TNI-Polri, 

serta seluruh elemen masyarakat 

yang bahu membahu serta 

berperan aktif dalam hal 

penanganan Pandemi Covid-19 di 

Indonesia. Lebih dalam, Sigit 

menyampaikan apresiasi kepada 

pihak Kepolisian Malaysia yang 

selama ini telah membantu 

beberapa pengungkapan kasus 

penegakan hukum antar-negara. 

19

3. 

27 

Janu

ary 

2022 

Enaknya Jadi 

Sopir Bus dan 

Truk Hino - Oto 

Mobile ID 

Positi

ve 

Otomobile.id Santiko 

Wardoyo 

Oto Mobile- PT Hino Motors 

Sales Indonesia (HMSI) secara 

resmi menghadirkan Hino Total 

Support Customer Center 

(HTSCC), guna mendukung 

program pemerintah untuk 

mengurangi angka kecelakaan di 

jalan raya. Nantinya para sopir 

truk dan bus Hino yang 

melakukan pelatihan di HTSCC, 

akan dilatih oleh instruktur yang 

andal, terlatih dan tersertifikasi. 

Karena Hino saat ini memiliki 

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 

atau disebut LSP-LPK PT Hino 

Motors Sales Indonesia yang 

merupakan LSP PIHAK 1 

Pendidikan yang didirikan 

berdasarkan SK LPK nomor 

006/SK/LPK-HMSI/IV/2021, yang 

merupakan perpanjangan tangan 

dan sudah berlisensi Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi 

(BNSP). Karena LSP LPK PT Hino 

Motors Sales Indonesia terus 

http://harapanrakyatonline.com/bertemu-kepala-kepolisian-malaysia-kapolri-bahas-pmi-ilegal-hingga-penanganan-covid-19-2
http://harapanrakyatonline.com/bertemu-kepala-kepolisian-malaysia-kapolri-bahas-pmi-ilegal-hingga-penanganan-covid-19-2
http://harapanrakyatonline.com/bertemu-kepala-kepolisian-malaysia-kapolri-bahas-pmi-ilegal-hingga-penanganan-covid-19-2
http://otomobile.id/news/131752/enaknya-jadi-sopir-bus-dan-truk-hino
http://otomobile.id/news/131752/enaknya-jadi-sopir-bus-dan-truk-hino
http://otomobile.id/news/131752/enaknya-jadi-sopir-bus-dan-truk-hino
http://otomobile.id/news/131752/enaknya-jadi-sopir-bus-dan-truk-hino
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berkomitmen untuk menciptakan 

Sumber Daya Manusia di 

Indonesia yang lebih kompeten 

melalui sertifikasi profesi bidang 

tranportasi barang dan orang. 

19

4. 

27 

Janu

ary 

2022 

Enaknya Jadi 

Sopir Bus dan 

Truk Hino 

Positi

ve 

Vivanews Santiko 

Wardoyo 

Nantinya para sopir truk dan bus 

Hino yang melakukan pelatihan 

di HTSCC, akan dilatih oleh 

instruktur yang andal, terlatih 

dan tersertifikasi. Karena Hino 

saat ini memiliki Lembaga 

Sertifikasi Profesi (LSP) Lembaga 

Pelatihan Kerja (LPK) atau 

disebut LSP-LPK PT Hino Motors 

Sales Indonesia yang merupakan 

LSP PIHAK 1 Pendidikan yang 

didirikan berdasarkan SK LPK 

nomor 006/SK/LPK-

HMSI/IV/2021, yang merupakan 

perpanjangan tangan dan sudah 

berlisensi Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP). Karena 

LSP LPK PT Hino Motors Sales 

Indonesia terus berkomitmen 

untuk menciptakan Sumber Daya 

Manusia di Indonesia yang lebih 

kompeten melalui sertifikasi 

profesi bidang tranportasi barang 

dan orang. PT Hino Motors Sales 

Indonesia (HMSI) secara resmi 

menghadirkan Hino Total 

Support Customer Center 

(HTSCC), guna mendukung 

program pemerintah untuk 

mengurangi angka kecelakaan di 

jalan raya. 

19

5. 

27 

Janu

ary 

2022 

<p>Pandemi 

Bawa Berkah, 

Korban PHK Jadi 

Pengusaha 

dengan Omzet 

Jutaan 

Rupiah</p> 

Negat

ive 

Sonora.id  Solo, Fransiska Sri Wahyuni, 

wanita berusia 40 tahun, warga 

Desa Danguran, Klaten Selatan, 

sempat mengalami kepahitan 

hidup akibat PHK yang 

menimpanya ketika dia bekerja 

sebagai pegawai di sebuah resto 

di jogja pada masa pandemi. 

http://www.viva.co.id/otomotif/1444345-enaknya-jadi-sopir-bus-dan-truk-hino
http://www.viva.co.id/otomotif/1444345-enaknya-jadi-sopir-bus-dan-truk-hino
http://www.viva.co.id/otomotif/1444345-enaknya-jadi-sopir-bus-dan-truk-hino
http://www.sonora.id/read/423115288/pandemi-bawa-berkah-korban-phk-jadi-pengusaha-dengan-omzet-jutaan-rupiah
http://www.sonora.id/read/423115288/pandemi-bawa-berkah-korban-phk-jadi-pengusaha-dengan-omzet-jutaan-rupiah
http://www.sonora.id/read/423115288/pandemi-bawa-berkah-korban-phk-jadi-pengusaha-dengan-omzet-jutaan-rupiah
http://www.sonora.id/read/423115288/pandemi-bawa-berkah-korban-phk-jadi-pengusaha-dengan-omzet-jutaan-rupiah
http://www.sonora.id/read/423115288/pandemi-bawa-berkah-korban-phk-jadi-pengusaha-dengan-omzet-jutaan-rupiah
http://www.sonora.id/read/423115288/pandemi-bawa-berkah-korban-phk-jadi-pengusaha-dengan-omzet-jutaan-rupiah
http://www.sonora.id/read/423115288/pandemi-bawa-berkah-korban-phk-jadi-pengusaha-dengan-omzet-jutaan-rupiah
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Siska mengatakan alasan dia 

membuka kedai dikarenakan dia 

terkena PHK di restoran tempat 

dia bekerja. "Awalnya saya kerja 

di restoran di Jogja, namun 

karena pandemi dan saya kena 

PHK," katanya. Kedai Siska 

dikenal dengan nama Fasteak. 

19

6. 

27 

Janu

ary 

2022 

Ini Alasan 

Unilever PHK 

1.500 

Karyawanya di 

Seluruh Dunia 

Neutr

al 

Tinta Hijau  Unilever (ULVR.L) berencana 

memangkas 1.500 manajer di 

seluruh dunia untuk berfokus 

pada lima bidang produk utama. 

Menurut Unilever, pemangkasan 

disebabkan perusahaan akan 

berfokus pada bisnis kecantikan 

dan kesejahteraan, perawatan 

pribadi, perawatan di rumah, 

nutrisi, dan es krim. "Kami 

berpindah ke lima grup bisnis 

yang memungkinkan lebih 

responsif terhadap tren 

konsumen dengan akuntabilitas 

pengiriman yang sangat jelas," 

kata CEO Unilever Alan Jope, 

seperti dilansir dilaman Tempo. 

Sebanyak 1.500 karyawan yang 

dipecat adalah 15 persen 

manajer senior dan 5 persen 

manajer junior. 

19

7. 

27 

Janu

ary 

2022 

120 PTT Dinkes 

Nisut 

Diberhentikan 

karena 

Anggaran 

Dipangkas Rp 

2,4 Miliar - 

Deteksi 

Negat

ive 

Deteksi.co  Karena selain kurang aktif, Dinkes 

Nisut juga mengalami 

pemangkasan anggaran hingga 

Rp 2,4 miliar. Deteksi.co-Nias 

Utara, Sebanyak 120 pegawai 

tidak tetap (PTT) Dinas Kesehatan 

Kabupaten Nias Utara (Nisut) 

yang bertugas di sejumlah 

Puskesmas, terpaksa harus 

dilakukan pemutusan hubungan 

kerja (PHK) akibat pemangkasan 

anggaran. Hal ini dikatakan Kadis 

Kesehatan Nisut, Ya'adil 

Telaumbanua kepada sejumlah 

Wartawan yang konfirmasi Selasa 

http://www.tintahijau.com/megapolitan/ekbis/32985-ini-alasan-unilever-phk-1-500-karyawanya-di-seluruh-dunia
http://www.tintahijau.com/megapolitan/ekbis/32985-ini-alasan-unilever-phk-1-500-karyawanya-di-seluruh-dunia
http://www.tintahijau.com/megapolitan/ekbis/32985-ini-alasan-unilever-phk-1-500-karyawanya-di-seluruh-dunia
http://www.tintahijau.com/megapolitan/ekbis/32985-ini-alasan-unilever-phk-1-500-karyawanya-di-seluruh-dunia
http://www.tintahijau.com/megapolitan/ekbis/32985-ini-alasan-unilever-phk-1-500-karyawanya-di-seluruh-dunia
http://deteksi.co/120-ptt-dinkes-nisut-diberhentikan-karena-anggaran-dipangkas-rp-24-miliar
http://deteksi.co/120-ptt-dinkes-nisut-diberhentikan-karena-anggaran-dipangkas-rp-24-miliar
http://deteksi.co/120-ptt-dinkes-nisut-diberhentikan-karena-anggaran-dipangkas-rp-24-miliar
http://deteksi.co/120-ptt-dinkes-nisut-diberhentikan-karena-anggaran-dipangkas-rp-24-miliar
http://deteksi.co/120-ptt-dinkes-nisut-diberhentikan-karena-anggaran-dipangkas-rp-24-miliar
http://deteksi.co/120-ptt-dinkes-nisut-diberhentikan-karena-anggaran-dipangkas-rp-24-miliar
http://deteksi.co/120-ptt-dinkes-nisut-diberhentikan-karena-anggaran-dipangkas-rp-24-miliar
http://deteksi.co/120-ptt-dinkes-nisut-diberhentikan-karena-anggaran-dipangkas-rp-24-miliar


 

173 

 

(25/1/2021) mengatakan, tahun 

2021 lalu, pegawai PTT 

kesehatan yang memiliki kontrak 

kerja dengan pemerintah daerah 

ada sekitar 426 orang yang terdiri 

dari perawat, bidan dan dokter. 

Namun setelah kontrak kerjanya 

berakhir per 31 Desember 2021, 

kata Ya'adil, tahun ini ada sekitar 

120 orang yang terpaksa harus 

diberhentikan. 

19
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Pangkoarmada I 

Buka Pra 

Renaku I Tahun 

2022 Bahas RKA 

KL 2023Jakarta, 

Pangkoarmada l 

Laksda TNI 

Arsyad Abdullah 

membuka 

kegiatan Pra 

Perencanaan 

Keuangan l 

Jajaran 

Koarmada l 

tahun 2022 

untuk 

membahas RKA 

KL 2023, di 

Mako Koarmada 

l, Kamis 

(27/1/2022). 

Neutr

al 

Warta Nusantara  Pangkoarmada I Buka Pra Renaku 

I Tahun 2022 Bahas RKA KL 2023 

Jakarta, Pangkoarmada l Laksda 

TNI Arsyad Abdullah membuka 

kegiatan Pra Perencanaan 

Keuangan l Jajaran Koarmada l 

tahun 2022 untuk membahas 

RKA KL 2023, di Mako Koarmada 

l, Kamis (27/1/2022). 

Pangkoarmada I menilai Pra 

Renaku I Jajaran Koarmada I Kali 

ini sangat penting, Karena 

merupakan sarana untuk 

mendapatkan masukan 

pengajuan rencana kerja 

anggaran dan Kementerian 

Lembaga (KL) Tahun 2023 dari 

satker jajaran Koarmada I, 

Sekaligus menyamakan persepsi 

dan sinkronisasi dalam 

penyusunan KL Tahun 

2023Dalam sambutannya 

Pangkoarmada I menyampaikan 

kegiatan ini juga dalam rangka 

mendukung program pemerintah 

dalam mewujudkan Good 

Governance dan Clean 

Government dengan prinsip 

Akuntabilitas dan pengelolaan 

sumber daya secara efisien, 

mulai dari tahapan perencanaan, 

pelaksanaan serta pelaporan 

pada kegiatan perencanaan 

pembangunan kekuatan dan 

http://wartanusantara.com/pangkoarmada-i-buka-pra-renaku-i-tahun-2022-bahas-rka-kl-2023jakarta-pangkoarmada-l-laksda-tni-arsyad-abdullah-membuka-kegiatan-pra-perencanaan-keuangan-l-jajaran-koarmada-l-tahun-2022-untuk-membahas
http://wartanusantara.com/pangkoarmada-i-buka-pra-renaku-i-tahun-2022-bahas-rka-kl-2023jakarta-pangkoarmada-l-laksda-tni-arsyad-abdullah-membuka-kegiatan-pra-perencanaan-keuangan-l-jajaran-koarmada-l-tahun-2022-untuk-membahas
http://wartanusantara.com/pangkoarmada-i-buka-pra-renaku-i-tahun-2022-bahas-rka-kl-2023jakarta-pangkoarmada-l-laksda-tni-arsyad-abdullah-membuka-kegiatan-pra-perencanaan-keuangan-l-jajaran-koarmada-l-tahun-2022-untuk-membahas
http://wartanusantara.com/pangkoarmada-i-buka-pra-renaku-i-tahun-2022-bahas-rka-kl-2023jakarta-pangkoarmada-l-laksda-tni-arsyad-abdullah-membuka-kegiatan-pra-perencanaan-keuangan-l-jajaran-koarmada-l-tahun-2022-untuk-membahas
http://wartanusantara.com/pangkoarmada-i-buka-pra-renaku-i-tahun-2022-bahas-rka-kl-2023jakarta-pangkoarmada-l-laksda-tni-arsyad-abdullah-membuka-kegiatan-pra-perencanaan-keuangan-l-jajaran-koarmada-l-tahun-2022-untuk-membahas
http://wartanusantara.com/pangkoarmada-i-buka-pra-renaku-i-tahun-2022-bahas-rka-kl-2023jakarta-pangkoarmada-l-laksda-tni-arsyad-abdullah-membuka-kegiatan-pra-perencanaan-keuangan-l-jajaran-koarmada-l-tahun-2022-untuk-membahas
http://wartanusantara.com/pangkoarmada-i-buka-pra-renaku-i-tahun-2022-bahas-rka-kl-2023jakarta-pangkoarmada-l-laksda-tni-arsyad-abdullah-membuka-kegiatan-pra-perencanaan-keuangan-l-jajaran-koarmada-l-tahun-2022-untuk-membahas
http://wartanusantara.com/pangkoarmada-i-buka-pra-renaku-i-tahun-2022-bahas-rka-kl-2023jakarta-pangkoarmada-l-laksda-tni-arsyad-abdullah-membuka-kegiatan-pra-perencanaan-keuangan-l-jajaran-koarmada-l-tahun-2022-untuk-membahas
http://wartanusantara.com/pangkoarmada-i-buka-pra-renaku-i-tahun-2022-bahas-rka-kl-2023jakarta-pangkoarmada-l-laksda-tni-arsyad-abdullah-membuka-kegiatan-pra-perencanaan-keuangan-l-jajaran-koarmada-l-tahun-2022-untuk-membahas
http://wartanusantara.com/pangkoarmada-i-buka-pra-renaku-i-tahun-2022-bahas-rka-kl-2023jakarta-pangkoarmada-l-laksda-tni-arsyad-abdullah-membuka-kegiatan-pra-perencanaan-keuangan-l-jajaran-koarmada-l-tahun-2022-untuk-membahas
http://wartanusantara.com/pangkoarmada-i-buka-pra-renaku-i-tahun-2022-bahas-rka-kl-2023jakarta-pangkoarmada-l-laksda-tni-arsyad-abdullah-membuka-kegiatan-pra-perencanaan-keuangan-l-jajaran-koarmada-l-tahun-2022-untuk-membahas
http://wartanusantara.com/pangkoarmada-i-buka-pra-renaku-i-tahun-2022-bahas-rka-kl-2023jakarta-pangkoarmada-l-laksda-tni-arsyad-abdullah-membuka-kegiatan-pra-perencanaan-keuangan-l-jajaran-koarmada-l-tahun-2022-untuk-membahas
http://wartanusantara.com/pangkoarmada-i-buka-pra-renaku-i-tahun-2022-bahas-rka-kl-2023jakarta-pangkoarmada-l-laksda-tni-arsyad-abdullah-membuka-kegiatan-pra-perencanaan-keuangan-l-jajaran-koarmada-l-tahun-2022-untuk-membahas
http://wartanusantara.com/pangkoarmada-i-buka-pra-renaku-i-tahun-2022-bahas-rka-kl-2023jakarta-pangkoarmada-l-laksda-tni-arsyad-abdullah-membuka-kegiatan-pra-perencanaan-keuangan-l-jajaran-koarmada-l-tahun-2022-untuk-membahas
http://wartanusantara.com/pangkoarmada-i-buka-pra-renaku-i-tahun-2022-bahas-rka-kl-2023jakarta-pangkoarmada-l-laksda-tni-arsyad-abdullah-membuka-kegiatan-pra-perencanaan-keuangan-l-jajaran-koarmada-l-tahun-2022-untuk-membahas
http://wartanusantara.com/pangkoarmada-i-buka-pra-renaku-i-tahun-2022-bahas-rka-kl-2023jakarta-pangkoarmada-l-laksda-tni-arsyad-abdullah-membuka-kegiatan-pra-perencanaan-keuangan-l-jajaran-koarmada-l-tahun-2022-untuk-membahas
http://wartanusantara.com/pangkoarmada-i-buka-pra-renaku-i-tahun-2022-bahas-rka-kl-2023jakarta-pangkoarmada-l-laksda-tni-arsyad-abdullah-membuka-kegiatan-pra-perencanaan-keuangan-l-jajaran-koarmada-l-tahun-2022-untuk-membahas
http://wartanusantara.com/pangkoarmada-i-buka-pra-renaku-i-tahun-2022-bahas-rka-kl-2023jakarta-pangkoarmada-l-laksda-tni-arsyad-abdullah-membuka-kegiatan-pra-perencanaan-keuangan-l-jajaran-koarmada-l-tahun-2022-untuk-membahas
http://wartanusantara.com/pangkoarmada-i-buka-pra-renaku-i-tahun-2022-bahas-rka-kl-2023jakarta-pangkoarmada-l-laksda-tni-arsyad-abdullah-membuka-kegiatan-pra-perencanaan-keuangan-l-jajaran-koarmada-l-tahun-2022-untuk-membahas
http://wartanusantara.com/pangkoarmada-i-buka-pra-renaku-i-tahun-2022-bahas-rka-kl-2023jakarta-pangkoarmada-l-laksda-tni-arsyad-abdullah-membuka-kegiatan-pra-perencanaan-keuangan-l-jajaran-koarmada-l-tahun-2022-untuk-membahas
http://wartanusantara.com/pangkoarmada-i-buka-pra-renaku-i-tahun-2022-bahas-rka-kl-2023jakarta-pangkoarmada-l-laksda-tni-arsyad-abdullah-membuka-kegiatan-pra-perencanaan-keuangan-l-jajaran-koarmada-l-tahun-2022-untuk-membahas
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kemampuan TNI Angkatan Laut, 

khususnya Koarmada I beserta 

jajaranya. Pangkoarmada I 

menyampaiakan penekanan 

sebagai Kotama pembinaan dan 

Operasional, dalam penyusunan 

RKA KL 2023 harus tetap 

mengacu kepada Renstra TNI AL, 

Sesuai prediksi ancaman, 

Kebijakan perencanaan TNI AL 

dan Koarmada I, Usulan RKA KL 

agar diselerasikan dengan renbut 

RK BMN Satker, Urutan disusun 

berdasarkan skala prioritas 

kebutuhan, Usulan kegiatan RKA 

KL Satker agar dilengkapi dengan 

data dukung berupa TOR,RAB 

dan Price List, Usulan harus 

spesifik dan terukur, harus lebih 

realistis dengan 

pempertimbangkan capaian 

target di tahun sebelumnya, 

Pencantuman Nomenklatur 

kegiatan agar menjadi perhatian 

untuk menghindari revisi di 

tahun berjalan, Usulan anggaran 

harus genap (Tiga digit 

dibelakang dibulatkan) untuk 

mempermudah system 

penganggaran. Pada kesempatan 

rapat Pra Renaku I Tahun 2022 

hadir juga Kepala Staf Koarmada 

I, Inspektur Koarmada I, Kapok 

Sahli Koarmada I, dan Para 

pejabat Utama Koarmada I. 

Nurulkurniasari191268@gmail.co

m (tidak dibagikan) Ganti akun * 

Wajib Judul Tanpa Judul Media 

Online * Pilih Upload Link Anda * 

Jawaban Anda Kirim Kosongkan 

formulir Jangan pernah 

mengirimkan sandi melalui 

Google Formulir. 
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Buruh arang 

briket berunjuk 

rasa di DPRD 

Kulon Progo 

Negat

ive 

Antara Yogya Akhid Nuryati Kami mengharapkan DPRD Kulon 

Progo dapat memediasi 

persoalan status kami yang 

digantung selama dua tahun. 

Kami minta ada PHK massal," 

harap Subandi saat melakukan 

audiensi di DPRD Kulon Progo. Ia 

juga meminta DPRD Kulon Progo 

untuk memediasi, supaya 

perusahaan memberikan hak-hak 

semua karyawan, perusahaan 

membayarkan premi BPJS dan 

JAMSOSTEK agar dibereskan. 

Selanjutnya, kata Subandi, 

Serikat Buruh Kuda Laut 

menyampaikan aspirasi kepada 

DPRD Kulon Progo untuk 

mendapatkan perhatian serius 

dan memperjuangkan hak-hak 

mereka sebagai kaum buruh. 
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Tuntut 

Kejelasan Nasib, 

Ratusan Buruh 

Pabrik Briket 

Gelar Aksi di 

Gedung DPRD 

Kulon Progo 

Positi

ve 

Tribun Jogja  Untuk itu, mereka yang berstatus 

pegawai tetap menuntut agar di 

PHK saja," kata Yusron saat 

ditemui di halaman gedung DPRD 

Kulon Progo, Kamis (27/1/2022). 

Ratusan buruh pabrik pembuatan 

arang briket menggelar aksi di 

halaman gedung Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kabupaten Kulon Progo, 

Kamis (27/1/2022). Mereka 

merupakan para karyawan yang 

bekerja di PT Kurnia Bumi Pertiwi 

di Pleret, Kapanewon Panjatan. 

Kedatangan mereka untuk 

menyampaikan tuntutan terkait 

kejelasan nasibnya yang 

dirumahkan selama pandemi 

Covid-19. 
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PT VDNIP Bakal 

Serap 60.000 

Tenaga Kerja 

Lokal Baru 

Neutr

al 

Kendari Info  PT Virtue Dragon Nikel Industri 

Park ( VDNIP ) bakal menyerap 

sekitar 60.000 tenaga kerja lokal 

baru ketika konstruksi 

pembangunannya rampung. 

http://jogja.antaranews.com/berita/536829/buruh-arang-briket-berunjuk-rasa-di-dprd-kulon-progo
http://jogja.antaranews.com/berita/536829/buruh-arang-briket-berunjuk-rasa-di-dprd-kulon-progo
http://jogja.antaranews.com/berita/536829/buruh-arang-briket-berunjuk-rasa-di-dprd-kulon-progo
http://jogja.antaranews.com/berita/536829/buruh-arang-briket-berunjuk-rasa-di-dprd-kulon-progo
http://jogja.tribunnews.com/2022/01/27/tuntut-kejelasan-nasib-ratusan-buruh-pabrik-briket-gelar-aksi-di-gedung-dprd-kulon-progo
http://jogja.tribunnews.com/2022/01/27/tuntut-kejelasan-nasib-ratusan-buruh-pabrik-briket-gelar-aksi-di-gedung-dprd-kulon-progo
http://jogja.tribunnews.com/2022/01/27/tuntut-kejelasan-nasib-ratusan-buruh-pabrik-briket-gelar-aksi-di-gedung-dprd-kulon-progo
http://jogja.tribunnews.com/2022/01/27/tuntut-kejelasan-nasib-ratusan-buruh-pabrik-briket-gelar-aksi-di-gedung-dprd-kulon-progo
http://jogja.tribunnews.com/2022/01/27/tuntut-kejelasan-nasib-ratusan-buruh-pabrik-briket-gelar-aksi-di-gedung-dprd-kulon-progo
http://jogja.tribunnews.com/2022/01/27/tuntut-kejelasan-nasib-ratusan-buruh-pabrik-briket-gelar-aksi-di-gedung-dprd-kulon-progo
http://jogja.tribunnews.com/2022/01/27/tuntut-kejelasan-nasib-ratusan-buruh-pabrik-briket-gelar-aksi-di-gedung-dprd-kulon-progo
http://kendariinfo.com/pt-vdnip-bakal-serap-60-000-tenaga-kerja-lokal-baru
http://kendariinfo.com/pt-vdnip-bakal-serap-60-000-tenaga-kerja-lokal-baru
http://kendariinfo.com/pt-vdnip-bakal-serap-60-000-tenaga-kerja-lokal-baru
http://kendariinfo.com/pt-vdnip-bakal-serap-60-000-tenaga-kerja-lokal-baru
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Sambung dia, saat ini Pemerintah 

Provinsi (Pemprov) Sultra dan PT 

VDNIP serta beberapa pihak 

terkait saling berkoordinasi guna 

mempersiapkan sumber daya 

manusia yang bisa bersaing 

nantinya. Begitu pun Balai 

Latihan Kerja (BLK) Kendari, 

tahun 2022 ini akan membangun 

workshop pelatihan alat berat 

yang didukung langsung oleh PT 

VDNIP," sambungnya. 

Berdasarkan data Disnaker Sultra 

pada November 2021, PT VDNIP 

yang terdiri dari PT VDNI dan PT 

OSS kini memiliki sekitar 25.000 

tenaga kerja lokal. 
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DPC F-SPPP-SPSI 

Mesuji Hadiri 

RAKERNAS di 

Hotel BBC 

Bandar Jaya 

Neutr

al 

Global Investigasi 

News 

 Syahbani selaku ketua DPC F-

SPPP-SPSI Mesuji mengatakan 

RAKERNAS F-SPPP-SPSI yang di 

adakan di Hotel BBC Bandar Jaya 

tanggal 24-26 Januari 2022, 

bahwa seluruh peserta rapat 

menyatakan sikap menolak UU 

No 11 Tahun 2020 dan 

merekomendasikan agar 

mengeluarkan Cluster 

Ketenagakerjaan. Bandar Jaya,- 

Kabupaten Lampung Tengah 

Provinsi Lampung menjadi tuan 

rumah dalam acara Rapat Kerja 

Nasional Federasi Serikat Pekerja 

Pertanian dan Perkebunan 

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 

( RAKERNAS F-SPPP-SPSI ) Tahun 

2022. Hasan Nur Em Rasyid,SH 

selaku Ketua Harian DPD F-SPPP-

SPSI Provinsi Lampung sekaligus 

ketua Pelaksana kegiatan 

RAKERNAS membuka acara dan 

membacakan laporan Panitia 

yang di hadiri oleh Ketua DPP F-

SPPP-SPSI Ahmad Munji, Ketua 

DPD F-SPPP-SPSI Lampung Hi. 

Selain itu Syahbani juga 

http://globalinvestigasinews.com/2022/01/27/dpc-f-sppp-spsi-mesuji-hadiri-rakernas-di-hotel-bbc-bandar-jaya
http://globalinvestigasinews.com/2022/01/27/dpc-f-sppp-spsi-mesuji-hadiri-rakernas-di-hotel-bbc-bandar-jaya
http://globalinvestigasinews.com/2022/01/27/dpc-f-sppp-spsi-mesuji-hadiri-rakernas-di-hotel-bbc-bandar-jaya
http://globalinvestigasinews.com/2022/01/27/dpc-f-sppp-spsi-mesuji-hadiri-rakernas-di-hotel-bbc-bandar-jaya
http://globalinvestigasinews.com/2022/01/27/dpc-f-sppp-spsi-mesuji-hadiri-rakernas-di-hotel-bbc-bandar-jaya
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menyampaikan untuk Program 

kerja Pengurus Pusat (PP) F-SPPP-

SPSI Tahun 2022 menyepakati 

beberapa point antara lain : a. 
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Disnakertrans 

Batanghari 

Bentuk Forwas 

BPJS, Syargawi: 

Terima Laporan 

dari Para 

Pekerja 

Neutr

al 

Tribun News Jambi  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten 

Batanghari, Syargawi 

menyatakan di Batanghari sudah 

dibentuk forum pengawas atau 

Forwas. Forwas ini untuk 

menindaklanjuti keluhan dan 

masalah yang datang dari 

perusahaan terhadap para 

pekerja dalam hal BPJS. Untuk 

mengawasi ini, Forwas 

beranggotakan dari Kejari, Polri, 

Disnakertrans, pengawas 

ketenagakerjaan dan Dinas satu 

pintu. "Selama ini, sebagai besar 

orang mengetahui bahwa setiap 

para pekerja di perusahaan atau 

di pabrik-pabrik diikutsertakan 

dalam BPJS Ketenagakerjaan, tapi 

sebenarnya juga ikut dalam BPJS 

Kesehatan," kata Syargawi pada 

Kamis (27/1/2022). 
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Viral Rohana 

Abdullah Anak 

TKI Di Malaysia 

Yang Dibesarkan 

Wanita 

Tionghoa Beda 

Agama 

Positi

ve 

Azka News Chee Hoi Lan BEREDAR kisah viral Muslimah 

cantik di Malaysia bernama 

Rohana Abdullah (22) dibesarkan 

wanita Tionghoa beda agama. 

Harian Metro melaporkan bahwa 

22 tahun lalu Rohana Abdullah 

ditinggalkan oleh ibunya yang 

terpaksa pulang ke Indonesia. 

Kendati bukan seorang Muslim, 

Chee menyekolahkan Rohana di 

Kelas Dasar Fardu Ain (Kafa)-

sekolah dasar Islam di Malaysia- 

dengan menggunakan uangnya 

sendiri agar mengenal ajaran 

agama Islam. Rohana merupakan 

anak dari tenaga kerja Indonesia 

(TKI) yang ditinggalkan ibunya 

kemudian dirawat wanita 

http://jambi.tribunnews.com/2022/01/27/disnakertrans-batanghari-bentuk-forwas-bpjs-syargawi-terima-laporan-dari-para-pekerja
http://jambi.tribunnews.com/2022/01/27/disnakertrans-batanghari-bentuk-forwas-bpjs-syargawi-terima-laporan-dari-para-pekerja
http://jambi.tribunnews.com/2022/01/27/disnakertrans-batanghari-bentuk-forwas-bpjs-syargawi-terima-laporan-dari-para-pekerja
http://jambi.tribunnews.com/2022/01/27/disnakertrans-batanghari-bentuk-forwas-bpjs-syargawi-terima-laporan-dari-para-pekerja
http://jambi.tribunnews.com/2022/01/27/disnakertrans-batanghari-bentuk-forwas-bpjs-syargawi-terima-laporan-dari-para-pekerja
http://jambi.tribunnews.com/2022/01/27/disnakertrans-batanghari-bentuk-forwas-bpjs-syargawi-terima-laporan-dari-para-pekerja
http://jambi.tribunnews.com/2022/01/27/disnakertrans-batanghari-bentuk-forwas-bpjs-syargawi-terima-laporan-dari-para-pekerja
http://news.azka.id/viral-rohana-abdullah-anak-tki-di-malaysia-yang-dibesarkan-wanita-tionghoa-beda-agama
http://news.azka.id/viral-rohana-abdullah-anak-tki-di-malaysia-yang-dibesarkan-wanita-tionghoa-beda-agama
http://news.azka.id/viral-rohana-abdullah-anak-tki-di-malaysia-yang-dibesarkan-wanita-tionghoa-beda-agama
http://news.azka.id/viral-rohana-abdullah-anak-tki-di-malaysia-yang-dibesarkan-wanita-tionghoa-beda-agama
http://news.azka.id/viral-rohana-abdullah-anak-tki-di-malaysia-yang-dibesarkan-wanita-tionghoa-beda-agama
http://news.azka.id/viral-rohana-abdullah-anak-tki-di-malaysia-yang-dibesarkan-wanita-tionghoa-beda-agama
http://news.azka.id/viral-rohana-abdullah-anak-tki-di-malaysia-yang-dibesarkan-wanita-tionghoa-beda-agama
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keturunan Tionghoa bernama 

Chee Hoi Lan (83) sejak usia dua 

bulan. 
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<p>Lowongan 

Kerja, PT Forisa 

Nusapersada 

Buka 

Kesempatan 

Kerja Fresh 

Graduate Boleh 

Daftar</p> 

Neutr

al 

Ini Purworejo  Lowongan kerja Januari 2022, PT 

Forisa Nusapersada membuka 

kesempatan para pencari kerja 

untuk mengisi formasi yang 

tersedia. Bayak posisi Lowongan 

kerja Januari 2022 yang 

ditawarkan PT Forisa 

Nusapersada. Berikut lowongan 

kerja yang dibuka PT Forisa 

Nusapersada di Januari 2022 ini. 

3. Fresh Graduate dipersilahkan 

daftar 4. 
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Jaminan 

Pensiun 

Pegawai KPK 

Kini Ditanggung 

Taspen 

Positi

ve 

Jawa Pos Alexander 

Marwata 

Jaminan pensiun pegawai KPK 

kini diatur oleh PT. Taspen. "KPK 

dan PT. Taspen membahas 

terkait kerja sama ke depan. 

Selain itu, terkait dengan Taspen 

yang menjadi kepanjangan 

pemerintah dalam melakukan 

pembayaran hak-hak pegawai 

ASN," kata Wakil Ketua KPK 

Alexander Marwata di Gedung 

Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, 

Kamis (27/1). Terlebih sejak 

beralih status kepegawaian 

sebagai ASN, KPK belum 

membayar kewajiban iuran 

kepesertaan Taspen. 
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ary 
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Disnakertrans 

Batanghari 

Imbau 

Perusahaan 

Daftarkan 

Karyawan ke 

BPJS 

Neutr

al 

Jambi Ekspres 

News 

 Dinas Ketenagakerjaan Dan 

Transmigrasi Kabupaten 

Batanghari menghimbau, agar 

seluruh Perusahaan yang ada di 

wilayah setempat, mendaftarkan 

para karyawannya di Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS). Kamis (27/01). Kepala 

Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Kabupaten 

Batanghari Syargawi 

mengatakan, saat ini pihaknya 

telah meminta ke perusahaan 

http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373582335/lowongan-kerja-pt-forisa-nusapersada-buka-kesempatan-kerja-fresh-graduate-boleh-daftar
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http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373582335/lowongan-kerja-pt-forisa-nusapersada-buka-kesempatan-kerja-fresh-graduate-boleh-daftar
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373582335/lowongan-kerja-pt-forisa-nusapersada-buka-kesempatan-kerja-fresh-graduate-boleh-daftar
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373582335/lowongan-kerja-pt-forisa-nusapersada-buka-kesempatan-kerja-fresh-graduate-boleh-daftar
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http://jambiekspres.co.id/read/2022/01/27/53254/disnakertrans-batanghari-imbau-perusahaan-daftarkan-karyawan-ke-bpjs
http://jambiekspres.co.id/read/2022/01/27/53254/disnakertrans-batanghari-imbau-perusahaan-daftarkan-karyawan-ke-bpjs
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yang ada di Batanghari untuk 

mengikutsertakan karyawannya 

pada BPJS. "Perusahaan di 

Batanghari kurang lebih tercatat 

ada 70 Perusahaan. Dalam 

memperhatikan jaminan 

kesehatan terutama bagi para 

karyawan perusahaan. 
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ary 
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Kementerian 

BUMN Diminta 

Turut Menegur 

SP Pertamina 

Negat

ive 

Jawa Post National 

Network 

 Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) diminta turun 

tangan menegur Federasi Serikat 

Pekerja Pertamina Bersatu 

(FSPPB), terkait ancaman mogok 

kerja beberapa waktu lalu. 

Tujuannya untuk memastikan 

agar FSPPB tidak kembali 

melakukan aksi yang berpotensi 

mengorbankan kepentingan 

masyarakat, terkait tugas dan 

tanggung jawab Pertamina 

terhadap publik. "Saya kira cukup 

tepat Kementerian BUMN 

menegur dan mengingatkan 

mereka (FSPPB), karena 

seharusnya punya kewenangan 

terhadap hal itu demi menjamin 

kepentingan masyarakat," ujar 

Pengamat ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara, 

Al Bara, dalam penjelasnnya, 

Kamis (27/1). Pasalnya, FSPPB 

dianggap memiliki potensi 

melakukan aksi serupa yang bisa 

membahayakan pelayanan 

Pertamina kepada publik di 

kemudian hari. 
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ary 
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Satu Warga 

Batam yang 

Suspek Omicron 

Sopir dari 

Rombongan 

Kerja Presiden 

Jokowi 

Neutr

al 

Suara.com Didi Kusmarjadi Didi menjelaskan selain warga 

Batam yang harusnya turut serta 

rombongan kerja Presiden 

Jokowi ke Bintan, keempat orang 

lainnya adalah pekerja di 

perusahaan berbeda. Kepala 

Dinas Kesehatan Kota Batam, 

Didi Kusmarjadi menuturkan 

http://www.jpnn.com/news/kementerian-bumn-diminta-turut-menegur-sp-pertamina
http://www.jpnn.com/news/kementerian-bumn-diminta-turut-menegur-sp-pertamina
http://www.jpnn.com/news/kementerian-bumn-diminta-turut-menegur-sp-pertamina
http://www.jpnn.com/news/kementerian-bumn-diminta-turut-menegur-sp-pertamina
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http://batam.suara.com/read/2022/01/27/171536/satu-warga-batam-yang-suspek-omicron-sopir-dari-rombongan-kerja-presiden-jokowi
http://batam.suara.com/read/2022/01/27/171536/satu-warga-batam-yang-suspek-omicron-sopir-dari-rombongan-kerja-presiden-jokowi
http://batam.suara.com/read/2022/01/27/171536/satu-warga-batam-yang-suspek-omicron-sopir-dari-rombongan-kerja-presiden-jokowi
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bahwa satu dari lima warga 

Batam, yang saat ini berstatus 

probable Omnicron merupakan 

bagian dari rombongan 

kunjungan kerja Presiden Joko 

Widodo ke Bintan, Kepulauan 

Riau. Diketahui suspek 

merupakan driver salah satu 

agen travel, yang akan membawa 

rombongan Presiden Jokowi, saat 

tiba di Tanjung Pinang pada, 

Senin (24/1/2022) sore lalu. 

Sebelumnya diketahui dari hasil 

Laboratorium, kini total warga 

Batam yang mendapat status 

probable Omnicron berjumlah 

lima orang, setelah sebelumnya 

ada dia Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) dari Malaysia yang 

terjangkit varian tersebut. 

21

0. 

27 

Janu

ary 

2022 

Gelar FGD, 

BPJamsostek 

Medan 

Serahkan Klaim 

Jaminan 

Kematian 

Negat

ive 

Prosumut.com Khairul Syahnan PROSUMUT- BPJS 

Ketenagakerjaan atau 

BPJamsostek Cabang Medan Kota 

menggelar Focus Group 

Discussion (FGD)BPJS 

ketenagakerjaan Kantor Cabang 

Medan Kota dengan 

Pemerintahan Kota Medan dalam 

menindaklanjuti Instruksi 

Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 

2021 tentang Optimalisasi 

Pelaksanaan Program Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan, di Hotel 

Adimulia, Kamis 27 Januari 2022. 

Bahkan di Pemerintah Kota 

Medan atas dukungan terhadap 

program jaminan sosial 

ketenagakerjaan dengan 

memberikan perlindungan 

kepada seluruh seluruh Non ASN 

nya sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan program 

Jaminan Kecelakaan Kerja, 

Jaminan Kematian, dan Jaminan 

Hari Tua sebanyak 11.273 tenaga 

http://prosumut.com/2022/01/27/gelar-fgd-bpjamsostek-medan-serahkan-klaim-jaminan-kematian
http://prosumut.com/2022/01/27/gelar-fgd-bpjamsostek-medan-serahkan-klaim-jaminan-kematian
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http://prosumut.com/2022/01/27/gelar-fgd-bpjamsostek-medan-serahkan-klaim-jaminan-kematian
http://prosumut.com/2022/01/27/gelar-fgd-bpjamsostek-medan-serahkan-klaim-jaminan-kematian
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kerja," jelasnya. Turut hadir 

dalam FGD ini Asisten 

Perekonomian dan 

Pembangunan (Ekbang) Setdako 

Medan, Khairul Syahnan dan 

Kabid Hubungan Industrial 

Kelembagaan dan Jaminan Sosial, 

Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Medan, Sukaiman. Dikatakan 

Kepala BPJamsostek Cabang 

Medan Kota, Aang Supono 3 ahli 

waris ini berasal dari karyawan 

PT. Lingga Tiga Sawit bernama 

Almarhum (Alm) Muhammad 

Ridwan dengan jumlah Rp377 

juta lebih. 
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Dapur yang 

kerap dijadikan 

Farida untuk 

membuat 

konten tampak 

didominasi 

warna putih. 

Neutr

al 

Brilio.net  3. Dapur yang kerap dijadikan 

Farida untuk membuat konten ini 

pun didominasi warna putih. 9. 

Dalam kantor tersebut terdapat 

sebuah papan tulis yang 

digunakan Farida Nurhan untuk 

menulis jadwal tayang kontennya 

di media sosial. Kini konten-

konten kulinernya di YouTube 

pun telah ditonton oleh banyak 

orang yang membuat dirinya 

semakin sukses. 4. Perabotan 

yang ada di dalam apartemen 

pun terlihat minimalis dari 

furnitur berbahan kayu dengan 

warna putih. 
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5 Warga Batam 

Positif Omicron, 

Ini 

Kronologisnya 

Positi

ve 

Detaknews.co.id Budi 

Santosa,Didi 

Kusmarjadi 

Detak News, BATAM- Protokol 

Kesehatan (Prokes) masyarakat 

harus kembali digalakkan, 

pasalnya lima (5) warga Kota 

Batam terkonfirmasi positif 

Covid-19 varian Omicron atau 

B.1.1.529. Kepala Dinas 

Kesehatan Kota Batam, Didi 

Kusmarjadi menjelaskan bahwa 1 

orang diketahui memiliki riwayat 

perjalanan ke luar Batam. 

"Keempat orang hasil screening 

http://www.brilio.net/selebritis/9-potret-apartemen-food-vlogger-farida-nurhan-studionya-warna-warni-220127e.html
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http://www.brilio.net/selebritis/9-potret-apartemen-food-vlogger-farida-nurhan-studionya-warna-warni-220127e.html
http://www.brilio.net/selebritis/9-potret-apartemen-food-vlogger-farida-nurhan-studionya-warna-warni-220127e.html
http://detaknews.co.id/2022/01/27/omicron-mulai-mengancam-warga-batam-ini-penjelasan-kadinkes-batam
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http://detaknews.co.id/2022/01/27/omicron-mulai-mengancam-warga-batam-ini-penjelasan-kadinkes-batam
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di Batam langsung kami 

tempatkan di RSKI Galang, 

namun yang hasil screening di 

Bintan itu tidak segera kami 

evakuasi karena screening 

dilakukan di Bintan," ujarnya, 

Kamis (27/1/2022). "Iya, benar, 

ada 5 orang warga Batam (positif 

Omicron)," ujar Didi. "Keempat 

orang hasil screening di Batam 

langsung kami tempatkan di RSKI 

Galang, namun yang hasil 

screening di Bintan itu tidak 

segera kami evakuasi karena 

screening dilakukan di Bintan," 

katanya. 
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Demi SDM 

Unggul, 

Kemnaker 

Dorong 

Kolaborasi 

Pemerintah dan 

Kampus 

Positi

ve 

Tempo.co Anwar Sanusi "Untuk mensinkronisasi ini 

semua, tentu perlu adanya 

jembatan yang kokoh untuk 

menyatukan dua aktor utama 

yakni pemerintah dalam hal ini 

Kemnaker, dengan perguruan 

tinggi dalam menyiapkan SDM 

yang unggul dan responsif 

dengan perubahan," ujar Anwar. 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan Anwar Sanusi 

mengatakan perguruan tinggi 

saat ini berperan menyiapkan 

SDM yang unggul dan responsif. 

Kemnaker telah mengidentifikasi 

salah satu tantangan akibat 

revolusi industri 4.0, yakni 

hilangnay sejumlah pekerjaan, 

tetapi di sisi lain terdapat 

pekerjaan-pekerjaan baru di 

bidang digitalisasi yang muncul. 

Peran tersebut akan berjalan baik 

dan selaras jika diimbangi dengan 

adanya kolaborasi antara 

pemerintah dengan perguruan 

tinggi saat ini. 

21

4. 

27 

Janu

Gappri: Rugikan 

Negara, 

Neutr

al 

Tribun News Henry Najoan Ketua umum Perkumpulan 

Gabungan Perserikatan Pabrik 
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ary 

2022 

Penindakan 

Rokok Ilegal 

Harus Sampai ke 

Produsen 

Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry 

Najoan mengatakan kenaikan 

tarif cukai yang sangat eksesif 

secara berturut-turut 

menyebabkan disparitas harga 

rokok legal dibanding rokok ilegal 

makin lebar. Menurut Henry 

Najoan, hingga saat ini 

penindakan rokok ilegal yang 

dilakukan pemerintah belum 

dapat mengungkap sampai ke 

ranah hulu (produsen). Pasalnya, 

meningkatnya peredaran rokok 

ilegal makin merugikan 

penerimaan negara, dan 

merugikan produsen rokok legal 

serta berdampak negatif bagi 

kesehatan masyarakat karena 

kualitas rokok ilegal tidak 

terkontrol mulai dari bahan 

bakunya sampai proses 

produksinya. Karena itu, untuk 

melawan perdagangan rokok 

ilegal, Henry Najoan mendorong 

pemerintah dengan 

mempertimbangkan pendekatan 

multi-metode, termasuk 

membangun kemitraan, 

meningkatkan validitas dan 

keandalan data, meluncurkan 

kampanye pendidikan dan 

kesadaran publik, meningkatkan 

upaya peningkatan kapasitas, 

dan memprioritaskan 

intensifikasi pemberantasan 

peredaran rokok ilegal. 
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Kapolri Bertemu 

Kepala 

Kepolisian 

Malaysia, 

Kapolri Bahas 

PMI Ilegal 

Hingga 

Positi

ve 

Pontianak Post Listyo Sigit 

Prabowo 

- Kapolri Jenderal Listyo Sigit 

Prabowo bertemu dengan Kepala 

Kepolisian Malaysia (Inspector 

General of Police) Tan Sri Acryl 

Sani bin Abdullah Sani di Mabes 

Polri, Jakarta Selatan, Selasa 

(25/1/2022). Dalam pertemuan 

tersebut, Kapolri Jenderal Listyo 

Sigit Prabowo membahas 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/01/27/gappri-rugikan-negara-penindakan-rokok-ilegal-harus-sampai-ke-produsen
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Penanganan 

Covid-19 

sejumlah permasalahan yang 

kerap terjadi di Indonesia dan 

Malaysia. Selain membahas isu 

PMI, Kapolri bersama Kepala 

Kepolisian Malaysia membahas 

soal penanganan dan 

pengendalian Pandemi Covid-19 

di negara masing-masing. 

Dihadapan Kepala Kepolisian 

Malaysia, Kapolri memaparkan 

peran serta dari Pemerintah 

Indonesia, TNI-Polri, serta 

seluruh elemen masyarakat yang 

bahu membahu serta berperan 

aktif dalam hal penanganan 

Pandemi Covid-19 di Indonesia. 
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Serikat Pekerja 

nasional Kota 

Dumai Beri 

dukungan dan 

semangat untuk 

bang tupang 

Positi

ve 

Cakra Pos  DUMAI- Sebagai seorang 

Aparatur negara sosok Bripka 

Desberto Simatupang, S.H 

memiliki citra yang baik dan 

sportif di mata masyarakat 

khususnya untuk serikat pekerja 

nasional Kota Dumai. Ketua 

Serikat pekerja nasional Kota 

Dumai Mhd Alfien dicky 

mengungkapkan "saya sangat 

kenal polisi yang satu ini, 

terutama pada saat serikat 

pekerja nasional akan 

mengagendakan aksi-aksi di Kota 

Dumai,beliau orang pertama 

yang melakukan pendekatan-

pendekatan persuasif kepada 

saya". " Kami Klaster pekerja 

sangat mendukung dan 

semangat selalu buat bang 

tupang, dalam meniti karir di 

kepolisian,beliau adalah anak 

seorang pekerja,sudah sepatut 

nya kami mendo'a kan yang 

terbaik untuk bg tupang, kami 

akan sangat bangga jika beliau 

lulus kelak menjadi perwira akan 

semakin mempanjang daftar 

Putra Dumai yang mampu 

http://www.postkotapontianak.com/kapolri-bertemu-kepala-kepolisian-malaysia-kapolri-bahas-pmi-ilegal-hingga-penanganan-covid-19
http://www.postkotapontianak.com/kapolri-bertemu-kepala-kepolisian-malaysia-kapolri-bahas-pmi-ilegal-hingga-penanganan-covid-19
http://cakrapos.com/nasional/serikat-pekerja-nasional-kota-dumai-beri-dukungan-dan-semangat-untuk-bang-tupang
http://cakrapos.com/nasional/serikat-pekerja-nasional-kota-dumai-beri-dukungan-dan-semangat-untuk-bang-tupang
http://cakrapos.com/nasional/serikat-pekerja-nasional-kota-dumai-beri-dukungan-dan-semangat-untuk-bang-tupang
http://cakrapos.com/nasional/serikat-pekerja-nasional-kota-dumai-beri-dukungan-dan-semangat-untuk-bang-tupang
http://cakrapos.com/nasional/serikat-pekerja-nasional-kota-dumai-beri-dukungan-dan-semangat-untuk-bang-tupang
http://cakrapos.com/nasional/serikat-pekerja-nasional-kota-dumai-beri-dukungan-dan-semangat-untuk-bang-tupang
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bersaing dan berkompetensi 

".tutup alfien(27/01/2022). 

"Bang tupang bukan hanya Sosok 

polisi bagi saya namun sudah 

seperti saudara,beliau energik 

dan sangat aktif dalam 

membangun komunikasi Antara 

lembaga Tak heran sebagian 

besar organisasi mengenal 

beliau".ucap alfien. 
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7. 

27 

Janu

ary 

2022 

Minta PHK 

Massal, Buruh 

Geruduk DPRD 

Kulonprogo 

Negat

ive 

Harian Jogja Akhid Nuryati Sejumlah buruh mendatangi 

DPRD Kulonprogo untuk 

mengadukan nasib mereka yang 

belum menerima gaji dalam dua 

tahun terakhir. Pekerja PT Kurnia 

Bumi Pertiwi mendatangi gedung 

DPRD Kulonprogo pada Kamis 

(27/1/2022). Ketua DPRD 

Kulonprogo, Akhid Nuryati, 

meminta perusahaan yang 

menaungi sejumlah buruh yang 

melakukan demonstrasi di kantor 

DPRD Kulonprogo memenuhi 

tanggung jawabnya. Mereka 

meminta PHK massal. 
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Polisi Ringkus 3 

Dalang Pengirim 

Pekerja Migran 

Ilegal 

Positi

ve 

Antvklik Binsar Samosir Satuan Polisi Perairan dan Udara 

Polres Karimun, menangkap 

orang 3 sindikat pengiriman 

imigran gelap di Karimun dan 

Batam. Dalam kasus ini, 

Satpolairud mengamankan 3 

orang calo masing-masing 

berinisial G, E dan R alias H. Dua 

tersangka dibekuk ditempat 

persembunyianya di daerah 

Tebing Karimun. "3 orang 

tersangka ini mempunyai peran 

masing-masing," ujar Binsar 

Samosir. Polisi juga 

mengamankan 8 orang korban 

yang akan diberangkatkan, 

mereka berasal dari berbagai 

daerah. 

http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/01/27/514/1094156/minta-phk-massal-buruh-geruduk-dprd-kulonprogo
http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/01/27/514/1094156/minta-phk-massal-buruh-geruduk-dprd-kulonprogo
http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/01/27/514/1094156/minta-phk-massal-buruh-geruduk-dprd-kulonprogo
http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/01/27/514/1094156/minta-phk-massal-buruh-geruduk-dprd-kulonprogo
http://www.antvklik.com/headline/polisi-ringkus-3-dalang-pengirim-pekerja-migran-ilegal
http://www.antvklik.com/headline/polisi-ringkus-3-dalang-pengirim-pekerja-migran-ilegal
http://www.antvklik.com/headline/polisi-ringkus-3-dalang-pengirim-pekerja-migran-ilegal
http://www.antvklik.com/headline/polisi-ringkus-3-dalang-pengirim-pekerja-migran-ilegal
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21

9. 

27 

Janu

ary 

2022 

Kasat Lantas 

Polres Metro 

Bekasi 

Kabupaten 

Hadiri Deklarasi 

Paguyuban PKL 

Pasar Cikarang 

Dan Santunan 

Anak Yatim 

Neutr

al 

Purnama News  Tampak hadir dalam Deklarasi 

Paguyuban PKL Cikarang antara 

lain Kasat Lantas Polres Metro 

Bekasi Kabupaten AKBP Telly 

Bahute,S.H,M.M, anggota Dewan 

Komisi 4 Kabupaten Bekasi 

Bp.H.Hendra Cipta, Kapolsek 

Cikarang Utara Kompol 

Mustakim,perwakilan Bank BTN 

Cabang Cikarang Bp. Ditemui di 

lapangan, awak media dengan 

Kasat Lantas Polres Metro Bekasi 

Kabupaten AKBP Telly 

Bahute,S.H,M.M menuturkan, 

"Kita (petugas) sebelum Deklarasi 

Paguyuban PKL Cikarang 

membagikan masker terutama 

kepada para pedagang dan 

pembeli yang tidak memakai 

masker, pengguna jalan raya baik 

pejalan kaki maupun pengendara 

kita bagi juga masker" kata AKBP 

Telly. Bertempat di halaman 

Pasar Cikarang pada Kamis 

(26/01/2022) sekitar jam 09:00 

WIB diadakan Deklarasi 

Paguyuban PKL Pasar Cikarang. 

"Dengan Deklarasi Paguyuban 

PKL Pasar Cikarang dapat lebih 

mempermudah agar semua PKL 

terdata serta tertib di 

lapangan,dengan program-

program yang positif ke 

depannya" tutup AKBP Telly. 

22

0. 

27 

Janu

ary 

2022 

Cipatakan Daya 

Saing Tingkat 

ASEAN, 

Menperin Agus 

Ingin Kawasan 

Industri 

Nasional Beri 

Harga yang 

Kompetitif Bagi 

Calon Tenant 

Positi

ve 

Industry Agus Gumiwang 

Kartasasmita 

"Selain itu, saya mengingatkan 

juga kepada kawasan industri 

nasional bahwa penciptaan daya 

saing kawasan industri khususnya 

di tingkat ASEAN tidak terlepas 

dari harga lahan yang 

ditawarkan. Untuk itu, kawasan 

industri nasional diharapkan 

dapat memberikan harga yang 

kompetitif bagi calon tenant," 

tutur Menperin Agus pada acara 

http://www.purnamanews.com/kasat-lantas-polres-metro-bekasi-kabupaten-hadiri-deklarasi-paguyuban-pkl-pasar-cikarang-dan-santunan-anak-yatim
http://www.purnamanews.com/kasat-lantas-polres-metro-bekasi-kabupaten-hadiri-deklarasi-paguyuban-pkl-pasar-cikarang-dan-santunan-anak-yatim
http://www.purnamanews.com/kasat-lantas-polres-metro-bekasi-kabupaten-hadiri-deklarasi-paguyuban-pkl-pasar-cikarang-dan-santunan-anak-yatim
http://www.purnamanews.com/kasat-lantas-polres-metro-bekasi-kabupaten-hadiri-deklarasi-paguyuban-pkl-pasar-cikarang-dan-santunan-anak-yatim
http://www.purnamanews.com/kasat-lantas-polres-metro-bekasi-kabupaten-hadiri-deklarasi-paguyuban-pkl-pasar-cikarang-dan-santunan-anak-yatim
http://www.purnamanews.com/kasat-lantas-polres-metro-bekasi-kabupaten-hadiri-deklarasi-paguyuban-pkl-pasar-cikarang-dan-santunan-anak-yatim
http://www.purnamanews.com/kasat-lantas-polres-metro-bekasi-kabupaten-hadiri-deklarasi-paguyuban-pkl-pasar-cikarang-dan-santunan-anak-yatim
http://www.purnamanews.com/kasat-lantas-polres-metro-bekasi-kabupaten-hadiri-deklarasi-paguyuban-pkl-pasar-cikarang-dan-santunan-anak-yatim
http://www.purnamanews.com/kasat-lantas-polres-metro-bekasi-kabupaten-hadiri-deklarasi-paguyuban-pkl-pasar-cikarang-dan-santunan-anak-yatim
http://www.industry.co.id/read/101425/cipatakan-daya-saing-tingkat-asean-menperin-agus-ingin-kawasan-industrinasional-beri-harga-yang-kompetitif-bagi-calontenant
http://www.industry.co.id/read/101425/cipatakan-daya-saing-tingkat-asean-menperin-agus-ingin-kawasan-industrinasional-beri-harga-yang-kompetitif-bagi-calontenant
http://www.industry.co.id/read/101425/cipatakan-daya-saing-tingkat-asean-menperin-agus-ingin-kawasan-industrinasional-beri-harga-yang-kompetitif-bagi-calontenant
http://www.industry.co.id/read/101425/cipatakan-daya-saing-tingkat-asean-menperin-agus-ingin-kawasan-industrinasional-beri-harga-yang-kompetitif-bagi-calontenant
http://www.industry.co.id/read/101425/cipatakan-daya-saing-tingkat-asean-menperin-agus-ingin-kawasan-industrinasional-beri-harga-yang-kompetitif-bagi-calontenant
http://www.industry.co.id/read/101425/cipatakan-daya-saing-tingkat-asean-menperin-agus-ingin-kawasan-industrinasional-beri-harga-yang-kompetitif-bagi-calontenant
http://www.industry.co.id/read/101425/cipatakan-daya-saing-tingkat-asean-menperin-agus-ingin-kawasan-industrinasional-beri-harga-yang-kompetitif-bagi-calontenant
http://www.industry.co.id/read/101425/cipatakan-daya-saing-tingkat-asean-menperin-agus-ingin-kawasan-industrinasional-beri-harga-yang-kompetitif-bagi-calontenant
http://www.industry.co.id/read/101425/cipatakan-daya-saing-tingkat-asean-menperin-agus-ingin-kawasan-industrinasional-beri-harga-yang-kompetitif-bagi-calontenant
http://www.industry.co.id/read/101425/cipatakan-daya-saing-tingkat-asean-menperin-agus-ingin-kawasan-industrinasional-beri-harga-yang-kompetitif-bagi-calontenant
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Dialog Nasional dengan tema 

"Strategi Meningkatkan Daya 

Saing Kawasan Industri 

Indonesia" di Jakarta, Kamis 

(27/1/2022). Hal lain yang 

ditekankan Menperin Agus 

adalah, kawasan industri nasional 

perlu melakukan kerjasama yang 

erat dengan pemerintah daerah 

untuk mengelola permasalahan-

permasalahan lingkungan dan 

sosial yang timbul di sekitar 

kawasan industri, sehingga dapat 

menjadi lokasi berusaha yang 

kondusif, nyaman dan berdaya 

saing. "Sesuai dengan 

Permenperin Nomor 25 Tahun 

2021 tentang Pedoman dan Tata 

Cara Pengawasan dan 

Pengendalian Industri, kami 

mengharapkan kerjasama 

perusahaan kawasan industri 

untuk mematuhi ketentuan 

perizinan berusaha dan standar 

kawasan industri, serta 

melakukan pelaporan data 

pembangunan operasional 

kawasan industri tiap semester 

melalui Sistem Informasi Industri 

Nasional (SIINas)," paparnya. 
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Penggerebekan 

Kantor Pinjol 

Ilegal di PIK, 

Polisi Pastikan 

Tak Ada Pekerja 

Anak 

Positi

ve 

Tempo.co Endra 

Zulpan,Auliansy

ah Lubis 

Direktur Reserse Kriminal Khusus 

Polda Metro Jaya Komisaris Besar 

Auliansyah Lubis memastikan 

tidak ada karyawan di bawah 

umur dalam penggerebekan 

kantor perusahaan pinjaman 

online alias di Ruko Palladium, 

Blok G7, Jalan Pulau Maju 

Bersama, Pantai Indah Kapuk, 

Jakarta Utara. Auliansyah 

mengatakan 99 karyawan yang 

diamankan dalam 

penggerebekan pada Rabu, 26 

Januari 2022, sudah dewasa. 

"Tidak ada anak-anak di bawah 

http://metro.tempo.co/read/1554699/penggerebekan-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-polisi-pastikan-tak-ada-pekerja-anak
http://metro.tempo.co/read/1554699/penggerebekan-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-polisi-pastikan-tak-ada-pekerja-anak
http://metro.tempo.co/read/1554699/penggerebekan-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-polisi-pastikan-tak-ada-pekerja-anak
http://metro.tempo.co/read/1554699/penggerebekan-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-polisi-pastikan-tak-ada-pekerja-anak
http://metro.tempo.co/read/1554699/penggerebekan-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-polisi-pastikan-tak-ada-pekerja-anak
http://metro.tempo.co/read/1554699/penggerebekan-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-polisi-pastikan-tak-ada-pekerja-anak
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umur yang dipekerjakan di 

perusahaan pinjol semalam," ujar 

Auliansyah di kantornya pada 

Kamis, 27 Januari 2022. Apa yang 

disampaikan Auliansyah 

bertentangan dengan pernyataan 

Kepala Bidang Hubungan 

Masyarakat Komisaris besar 

Endra Zulpan usai 

penggerebekan kemarin, Rabu, 

26 Januari 2022. 

22

2. 

27 

Janu

ary 

2022 

Tes Swab PCR 

Kedua, 123 PMI 

Asal Jawa Timur 

Negatif 

Negat

ive 

Jawa Pos  Sebanyak 123 pekerja migran 

Indonesia (PMI) menjalani tes 

swab PCR kedua hari ini, Kamis 

(27/1). Dari hasil tes swab PCR 

itu, seluruh PMI dinyatakan 

negatif Covid-19. Otomatis, tes 

PCR dilakukan demi memantau 

apakah ada virus di dalam tubuh 

PMI asal kedatangan Malaysia 

itu. Swab PCR dilakukan pukul 

07.00 WIB. 

22
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Hino Resmikan 

Pusat Pelatihan 

Pengemudi di 

Purwakarta, 

Intip Fasilitasnya 

Positi

ve 

Medcom.id Budi Setiyadi Hino Motors Sales Indonesia 

(HMSI) meresmikan fasilitas 

pelatihan keselamatan 

berkendara yakni Hino Total 

Support Customer Center 

(HTSCC) yang berlokasi di 

kawasan Kora Bukit Indah (KBI) 

Purwakarta, Jawa Barat, Kamis, 

27 Januari 2022. "Kami 

membangun Hino Total Support 

Training Center sebagai pusat 

pelatihan pengemudi untuk 

membantu kelancaran 

transportasi yang aman dan 

ekonomis melalui pengemudi 

yang handal dan tertib berlalu 

lintas," ujar Presiden Direktur 

HMSI Masato Uchida dalam 

sambutannya di Purwakarta, 

Jawa Barat. Pembangunan 

fasilitas ini merupakan bentuk 

komitmen Hino mendukung 

http://www.jawapos.com/jpg-today/27/01/2022/tes-swab-pcr-kedua-123-pmi-asal-jatim-negatif
http://www.jawapos.com/jpg-today/27/01/2022/tes-swab-pcr-kedua-123-pmi-asal-jatim-negatif
http://www.jawapos.com/jpg-today/27/01/2022/tes-swab-pcr-kedua-123-pmi-asal-jatim-negatif
http://www.jawapos.com/jpg-today/27/01/2022/tes-swab-pcr-kedua-123-pmi-asal-jatim-negatif
http://www.medcom.id/otomotif/mobil/JKR3l0pN-hino-resmikan-pusat-pelatihan-pengemudi-di-purwakarta-intip-fasilitasnya
http://www.medcom.id/otomotif/mobil/JKR3l0pN-hino-resmikan-pusat-pelatihan-pengemudi-di-purwakarta-intip-fasilitasnya
http://www.medcom.id/otomotif/mobil/JKR3l0pN-hino-resmikan-pusat-pelatihan-pengemudi-di-purwakarta-intip-fasilitasnya
http://www.medcom.id/otomotif/mobil/JKR3l0pN-hino-resmikan-pusat-pelatihan-pengemudi-di-purwakarta-intip-fasilitasnya
http://www.medcom.id/otomotif/mobil/JKR3l0pN-hino-resmikan-pusat-pelatihan-pengemudi-di-purwakarta-intip-fasilitasnya
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program pemerintah dalam 

mengurangi angka kecelakaan di 

jalan raya. Masato Uchida 

menambahkan, fasilitas HTSCC 

tersebut bisa digunakan 

konsumen Hino untuk mengasah 

dan meningkatkan keterampilan 

berkendara para pengemudinya. 
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Unilever Akan 

PHK 1.500 

Karyawan 

Negat

ive 

Berita Trans Alan Jope Unilever mengumumkan rencana 

pemutusan hubungan kerja (PHK) 

terhadap 1.500 karyawan secara 

global. Alan Jope, CEO Unilever 

menyebut perubahan akan 

dikonsultasikan dan pekerja 

pabrik tidak akan terdampak dari 

keputusan ini. Sementara itu 

mengutip AFP, pemangkasan 

karyawan dilakukan karenakan 

Unilever gagal mengambil alih 

unit perawatan kesehatan yang 

dimiliki oleh kelompok 

GlaxoSmithKline (GSK) dan Pfizer. 

Sebagai informasi, Unilever 

memberikan penawaran 50 

miliar poundsterling untuk 

mengambil alih unit perawatan 

kesehatan milik GSK dan Pfizer. 

22
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27 
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ary 

2022 

<p>Peresmian 

Hino HTSCC, 

Asda 

Purwakarta: 

Hino Ikut 

Mengembangka

n Ekonomi 

Masyarakat</p> 

Positi

ve 

Mandalapos.co.id Tri Hartono Asisten Daerah Bidang 

Perekonomian dan 

Pembangunan, Tri Hartono, 

mewakili Bupati Purwakarta 

menghadiri Peresmian Hino Total 

Support Customer Centre 

(HTSCC), LSP-LPK dan Hino 

Telematic Safety Driving 

Competition (HTSDC), di HTSCC 

Kawasan Industri Bukit Indah, 

Kamis (27/1). Dalam 

sambutannya Asda Tri Hartono 

menyampaikan apresiasi yang 

sangat tinggi terkait dengan 

peresmian HTSCC dan HTSDC ini. 

" Semoga dengan diresmikannya 

Hino total customer ini 

http://www.beritatrans.com/artikel/220470/unilever-akan-phk-1500-karyawan
http://www.beritatrans.com/artikel/220470/unilever-akan-phk-1500-karyawan
http://www.beritatrans.com/artikel/220470/unilever-akan-phk-1500-karyawan
http://www.mandalapos.co.id/peresmian-hino-htscc-asda-purwakarta-hino-ikut-mengembangkan-ekonomi-masyarakat
http://www.mandalapos.co.id/peresmian-hino-htscc-asda-purwakarta-hino-ikut-mengembangkan-ekonomi-masyarakat
http://www.mandalapos.co.id/peresmian-hino-htscc-asda-purwakarta-hino-ikut-mengembangkan-ekonomi-masyarakat
http://www.mandalapos.co.id/peresmian-hino-htscc-asda-purwakarta-hino-ikut-mengembangkan-ekonomi-masyarakat
http://www.mandalapos.co.id/peresmian-hino-htscc-asda-purwakarta-hino-ikut-mengembangkan-ekonomi-masyarakat
http://www.mandalapos.co.id/peresmian-hino-htscc-asda-purwakarta-hino-ikut-mengembangkan-ekonomi-masyarakat
http://www.mandalapos.co.id/peresmian-hino-htscc-asda-purwakarta-hino-ikut-mengembangkan-ekonomi-masyarakat
http://www.mandalapos.co.id/peresmian-hino-htscc-asda-purwakarta-hino-ikut-mengembangkan-ekonomi-masyarakat
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memberikan manfaat yang lebih 

dan tentunya dari pemerintah 

Kabupaten Purwakarta 

memberikan penghargaan yang 

setinggi-tingginya," tutur Tri. 

Lebih lanjut katanya, kemajuan 

yang di lihatkan Perusahaan Hino 

selama berada di Kabupaten 

Purwakarta ini telah memberikan 

dampak yang sangat signifikan 

dari aspek perkembangan 

ekonomi. 
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Cek Fakta, 

Benarkah Ada 

TKA China yang 

Menyamar Jadi 

Ojol Gojek? Ini 

Penjelasannya 

Neutr

al 

Pikiran Rakyat 

Bekasi 

 Lantas apakah benar ada TKA 

China yang menyamar menjadi 

ojol Gojek? Sehingga narasi yang 

menyebutkan bahwa ada TKA 

China yang menyamar menjadi 

ojol Gojek adalah keliru alias 

hoaks. Baru-baru ini masyarakat 

Indonesia digegerkan dengan 

sebuah informasi yang menyebut 

bahwa ada Tenaga Kerja Asing 

(TKA) China menyamar jadi supir 

atau ojol Gojek. Informasi 

tersebut menyebutkan bahwa 

TKA yang menyamar jadi ojol 

Gojek itu merupakan tenaga ahli 

dari China. 
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Hino Resmikan 

Hino Total 

Support Training 

Center 

Positi

ve 

Indo Pos  "Kami membangun Hino Total 

Support Training Center sebagai 

pusat pelatihan pengemudi 

untuk membantu kelancaran 

transportasi yang aman dan 

ekonomis melalui pengemudi 

yang handal dan tertib berlalu 

lintas. Hino membangun fasilitas 

pusat pelatihan berkendara yang 

diberi nama Hino Total Support 

Customer Center (HTSCC). 

Merayakan 40 tahun Hino 

Indonesia, PT Hino Motors Sales 

Indonesia (HMSI) terus konsisten 

mengadakan berbagai program 

keselamatan berkendara. Mulai 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-123582670/cek-fakta-benarkah-ada-tka-china-yang-menyamar-jadi-ojol-gojek-ini-penjelasannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-123582670/cek-fakta-benarkah-ada-tka-china-yang-menyamar-jadi-ojol-gojek-ini-penjelasannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-123582670/cek-fakta-benarkah-ada-tka-china-yang-menyamar-jadi-ojol-gojek-ini-penjelasannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-123582670/cek-fakta-benarkah-ada-tka-china-yang-menyamar-jadi-ojol-gojek-ini-penjelasannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-123582670/cek-fakta-benarkah-ada-tka-china-yang-menyamar-jadi-ojol-gojek-ini-penjelasannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-123582670/cek-fakta-benarkah-ada-tka-china-yang-menyamar-jadi-ojol-gojek-ini-penjelasannya
http://indoposco.id/ekonomi/2022/01/27/hino-resmikan-hino-total-support-training-center
http://indoposco.id/ekonomi/2022/01/27/hino-resmikan-hino-total-support-training-center
http://indoposco.id/ekonomi/2022/01/27/hino-resmikan-hino-total-support-training-center
http://indoposco.id/ekonomi/2022/01/27/hino-resmikan-hino-total-support-training-center
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dari Hino Safety Driving 

Competition yang sudah dimulai 

sejak tahun 2017 seminar dan 

workshop keselamatan bersama 

Kementerian Perhubungan dan 

KNKT, hingga training-training 

kepada pelanggan setia Hino baik 

itu secara offline dan online. 
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WFH Pengaruhi 

Angka 

Kecelakaan 

Kerja di Jawa 

Barat Turun 

Hingga Ribuan 

Kasus 

Negat

ive 

Jabar Ekspres 

Bandung Raya 

 BANDUNG- Selama tahun 2021 

angka kecelakaan kerja di Jawa 

Barat mengalami penurunan 

signifikan sebanyak 21.176 

dibanding tahun 2020 sebanyak 

35.291 kasus. Hal ini diungkapkan 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) 

Provinsi Jawa Barat (Jawa Barat) 

Rahmat Taufik Garsadi. "Tahun 

lalu, klaim kecelakaan kerja di 

Jawa Barat ke BPJS 

Ketenagakerjaan lumayan besar 

yakni mencapai Rp316,7 miliar," 

kata Taufik. Menurut dia, dari 50 

ribuan perusahaan yang tercatat 

di Disnakertrans Jawa Barat 

hampir seluruhnya telah 

melaksanakan Program K3 

namun belum optimal. 
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Menperin Agus 

Minta Operator 

Kawasan 

Industri Beri 

Harga Lahan 

Kompetitif 

Kepada Calon 

Tenant 

Positi

ve 

Industry Agus Gumiwang 

Kartasasmita 

Untuk itu, kawasan industri 

nasional diharapkan dapat 

memberikan harga yang 

kompetitif bagi calon tenant," 

tutur Menperin Agus pada acara 

Dialog Nasional HKI dengan tema 

"Strategi Meningkatkan Daya 

Saing Kawasan Industri 

Indonesia" di Jakarta, Kamis 

(27/1/2022). Hal lain yang 

ditekankan Menperin Agus 

adalah, kawasan industri nasional 

perlu melakukan kerjasama yang 

erat dengan pemerintah daerah 

untuk mengelola permasalahan-

permasalahan lingkungan dan 

http://jabarekspres.com/berita/2022/01/27/wfh-pengaruhi-angka-kecelakaan-kerja-di-jabar
http://jabarekspres.com/berita/2022/01/27/wfh-pengaruhi-angka-kecelakaan-kerja-di-jabar
http://jabarekspres.com/berita/2022/01/27/wfh-pengaruhi-angka-kecelakaan-kerja-di-jabar
http://jabarekspres.com/berita/2022/01/27/wfh-pengaruhi-angka-kecelakaan-kerja-di-jabar
http://jabarekspres.com/berita/2022/01/27/wfh-pengaruhi-angka-kecelakaan-kerja-di-jabar
http://jabarekspres.com/berita/2022/01/27/wfh-pengaruhi-angka-kecelakaan-kerja-di-jabar
http://jabarekspres.com/berita/2022/01/27/wfh-pengaruhi-angka-kecelakaan-kerja-di-jabar
http://www.industry.co.id/read/101425/menperin-agus-minta-operator-kawasan-industri-beri-harga-lahan-kompetitif-kepada-calontenant
http://www.industry.co.id/read/101425/menperin-agus-minta-operator-kawasan-industri-beri-harga-lahan-kompetitif-kepada-calontenant
http://www.industry.co.id/read/101425/menperin-agus-minta-operator-kawasan-industri-beri-harga-lahan-kompetitif-kepada-calontenant
http://www.industry.co.id/read/101425/menperin-agus-minta-operator-kawasan-industri-beri-harga-lahan-kompetitif-kepada-calontenant
http://www.industry.co.id/read/101425/menperin-agus-minta-operator-kawasan-industri-beri-harga-lahan-kompetitif-kepada-calontenant
http://www.industry.co.id/read/101425/menperin-agus-minta-operator-kawasan-industri-beri-harga-lahan-kompetitif-kepada-calontenant
http://www.industry.co.id/read/101425/menperin-agus-minta-operator-kawasan-industri-beri-harga-lahan-kompetitif-kepada-calontenant
http://www.industry.co.id/read/101425/menperin-agus-minta-operator-kawasan-industri-beri-harga-lahan-kompetitif-kepada-calontenant
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sosial yang timbul di sekitar 

kawasan industri, sehingga dapat 

menjadi lokasi berusaha yang 

kondusif, nyaman dan berdaya 

saing. "Sesuai dengan 

Permenperin Nomor 25 Tahun 

2021 tentang Pedoman dan Tata 

Cara Pengawasan dan 

Pengendalian Industri, kami 

mengharapkan kerjasama 

perusahaan kawasan industri 

untuk mematuhi ketentuan 

perizinan berusaha dan standar 

kawasan industri, serta 

melakukan pelaporan data 

pembangunan operasional 

kawasan industri tiap semester 

melalui Sistem Informasi Industri 

Nasional (SIINas)," paparnya. 

Menperin pun mengingatkan 

perusahaan kawasan industri 

untuk mempercepat pemberian 

vaksin ketiga (vaccine booster) 

serta selalu menjalankan 

protokol kesehatan di 

lingkungannya dengan 6. 
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2.500 Pelaku 

UMKM 

Deliserdang 

Dapat 

Perlindungan 

Jaminan 

Kecelakaan 

Kerja 

Negat

ive 

Analisa Daily Darwin Zein Sebanyak 2500 pelaku UMKM di 

Deliserdang mendapatkan 

perlindungan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan yang 

diselenggarakan oleh 

BPJamsostek. Para pelaku UMKM 

yang mendapatkan perlindungan 

tersebut tersebar di seluruh 

kecamatan yang ada di 

Kabupaten Deliserdang. Dalam 

pelaksanaan penyerahan simbolis 

kartu kepesertaan hadir secara 

langsung Sekda Kabupaten 

Deliserdang, Darwin Zein, Kepala 

Dinas Koperasi dan UMKM 

Kabupaten Deliserdang, Rabiatul 

Adawiyah Lubis, dan Kepala 

BPJamsostek Tanjungmorawa, 

Iskandar. Perlindungan tersebut 

http://analisadaily.com/berita/baca/2022/01/27/1027082/2-500-pelaku-umkm-deliserdang-dapat-perlindungan-jaminan-kecelakaan-kerja
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/01/27/1027082/2-500-pelaku-umkm-deliserdang-dapat-perlindungan-jaminan-kecelakaan-kerja
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/01/27/1027082/2-500-pelaku-umkm-deliserdang-dapat-perlindungan-jaminan-kecelakaan-kerja
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/01/27/1027082/2-500-pelaku-umkm-deliserdang-dapat-perlindungan-jaminan-kecelakaan-kerja
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/01/27/1027082/2-500-pelaku-umkm-deliserdang-dapat-perlindungan-jaminan-kecelakaan-kerja
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/01/27/1027082/2-500-pelaku-umkm-deliserdang-dapat-perlindungan-jaminan-kecelakaan-kerja
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/01/27/1027082/2-500-pelaku-umkm-deliserdang-dapat-perlindungan-jaminan-kecelakaan-kerja
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/01/27/1027082/2-500-pelaku-umkm-deliserdang-dapat-perlindungan-jaminan-kecelakaan-kerja
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diberikan oleh BPJamsostek 

melalui CSR Batavia Prosperindo 

Aset Manajemen. 
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Polres Karimun 

Ungkap Kasus 

Penyelundupan 

PMI Ilegal - 

acikepri.com 

Positi

ve 

Aci Kepri  Polres Karimun ungkap kasus 

tindak pidana perdagangan 

orang, penyelendupan manusia 

atau penempatan PMI tanpa 

memenuhi persyaratan, Selasa, 

25 Januari 2022. Hal ini 

disampaikan Kasat Reskrim 

Polres Karimun saat konfrensi 

pers, di Mapolda Polres Karimun, 

Selasa, 25 Januari 2022. Polres 

Karimun dalam operasi bunga 

seligi 2022 berhasil 

mengamankan sebanyak 8 Orang 

tersangka,2 Perempuan, 6 Laki-

laki dan gagalkan 23 orang 

korban calon pekerja migran 

Indonesia yang akan 

diberangkatkan secara illegal 

yang berasal berasal dari 

berbagai daerah di Indonesia, 

mulai dari Jawa hingga ke Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur Pengungkapan 

Berawal dari penangkapan 

tersangka utama ZA di Desa 

Pangke Kecamatan Meral Barat 

Kabupaten Karimun yang 

kemudian dilakukan 

penggembangan dan kembali 

mengamankan 3 tersangka 

lainnya yang ada di Kabupaten 

Karimun. "Introgasi dan 

pengembangan secara intens 

yang terus kita lakukan, dari Kab. 

Karimun kita bergerak menuju 

kota Batam dan Kembali 

mengamankan 4 Tersangka 

lainnya yang ada di Kota Batam," 

jelas Kasat Reskrim Polres 

Karimun. 

http://www.acikepri.com/2022/01/27/polres-karimun-ungkap-kasus-penyelundupan-pmi-ilegal
http://www.acikepri.com/2022/01/27/polres-karimun-ungkap-kasus-penyelundupan-pmi-ilegal
http://www.acikepri.com/2022/01/27/polres-karimun-ungkap-kasus-penyelundupan-pmi-ilegal
http://www.acikepri.com/2022/01/27/polres-karimun-ungkap-kasus-penyelundupan-pmi-ilegal
http://www.acikepri.com/2022/01/27/polres-karimun-ungkap-kasus-penyelundupan-pmi-ilegal
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Pemkab Lombok 

mengupayakan 

penyerapan 

tenaga kerja 

lokal di KEK 

Mandalika 

Positi

ve 

Antara Mataram  "Ini salah satu upaya pemerintah 

daerah untuk mendorong 

penyerapan tenaga kerja lokal 

dampak dari ajang MotoGP di 

Sirkuit Mandalika maupun di KEK 

Mandalika," katanya. Pemerintah 

Kabupaten Lombok Tengah, Nusa 

Tenggara Barat terus 

memperjuangkan penyerapan 

tenaga kerja lokal di Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) 

Mandalika. "Kunjungan kerja ke 

Kementerian Ketenagakerjaan itu 

dalam rangka penyiapan tenaga 

kerja lokal untuk mengisi pasar 

kerja di KEK dan sekitarnya," kata 

Kepala Bappeda Lombok Tengah, 

L Wiranata di Praya, Kamis. 

Dalam kunjungan kerja yang 

dipimpin langsung oleh Bupati 

Lombok Tengah, H Lalu Pathul 

Bahri bersama kepala OPD 

lainnya diterima langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah di 

Jakarta. 
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Interview 

Langsung Kerja 

& Digaji di Atas 

UMR Jakarta, 

Ibu 2 Anak 

Tergiur Jadi 

Pegawai Pinjol 

Ilegal 

Negat

ive 

Tribun News 

Jakarta 

Endra Zulpan Dapat gaji di atas UMR Jakarta, 

Ibu dua anak berinisial S (35) 

tergiur menjadi karyawan 

pinjaman online (pinjol) ilegal. Di 

atas UMR, sekitar Rp 5 jutaan 

lah. Diwartakan TribunJakarta S 

menjadi salah satu dari 99 

pegawai yang diamankan polisi 

dari penggerebekan kantor pinjol 

ilegal di kawasan Pantai Indah 

Kapuk (PIK) 2, Penjaringan, 

Jakarta Utara, Rabu (26/1/2022) 

malam. Warga Cengkareng, 

Jakarta Barat itu menceritakan 

latar belakang dirinya bergabung 

dengan kantor ponjol ilegal itu 

hingga besaran gaji dan bonus 

yang diterimanya. 

http://mataram.antaranews.com/berita/184245/pemkab-lombok-mengupayakan-penyerapan-tenaga-kerja-lokal-di-kek-mandalika
http://mataram.antaranews.com/berita/184245/pemkab-lombok-mengupayakan-penyerapan-tenaga-kerja-lokal-di-kek-mandalika
http://mataram.antaranews.com/berita/184245/pemkab-lombok-mengupayakan-penyerapan-tenaga-kerja-lokal-di-kek-mandalika
http://mataram.antaranews.com/berita/184245/pemkab-lombok-mengupayakan-penyerapan-tenaga-kerja-lokal-di-kek-mandalika
http://mataram.antaranews.com/berita/184245/pemkab-lombok-mengupayakan-penyerapan-tenaga-kerja-lokal-di-kek-mandalika
http://mataram.antaranews.com/berita/184245/pemkab-lombok-mengupayakan-penyerapan-tenaga-kerja-lokal-di-kek-mandalika
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/27/interview-langsung-kerja-digaji-di-atas-umr-jakarta-ibu-2-anak-tergiur-jadi-pegawai-pinjol-ilegal
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/27/interview-langsung-kerja-digaji-di-atas-umr-jakarta-ibu-2-anak-tergiur-jadi-pegawai-pinjol-ilegal
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/27/interview-langsung-kerja-digaji-di-atas-umr-jakarta-ibu-2-anak-tergiur-jadi-pegawai-pinjol-ilegal
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/27/interview-langsung-kerja-digaji-di-atas-umr-jakarta-ibu-2-anak-tergiur-jadi-pegawai-pinjol-ilegal
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/27/interview-langsung-kerja-digaji-di-atas-umr-jakarta-ibu-2-anak-tergiur-jadi-pegawai-pinjol-ilegal
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/27/interview-langsung-kerja-digaji-di-atas-umr-jakarta-ibu-2-anak-tergiur-jadi-pegawai-pinjol-ilegal
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/27/interview-langsung-kerja-digaji-di-atas-umr-jakarta-ibu-2-anak-tergiur-jadi-pegawai-pinjol-ilegal
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/27/interview-langsung-kerja-digaji-di-atas-umr-jakarta-ibu-2-anak-tergiur-jadi-pegawai-pinjol-ilegal
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Ini Penyebab 

Unilever PHK 

1.500 

Karyawannya 

Negat

ive 

Buruh Today Alan Jope Hal ini berimbas pada 

pengurangan atau pemutusan 

hubungan kerja (PHK) terhadap 

1.500 karyawan secara global. 

Dalam keterangan resmi 

Unilever, model organisasi baru 

yang diusulkan akan 

menghasilkan pengurangan 

peran manajemen senior sekitar 

15 persen dan manajemen junior 

sebesar 5 persen, atau setara 

dengan pengurangan sekitar 

1.500 karyawan secara global. 

Unilever akan merampingkan 

model usahanya menjadi 5 unit 

bisnis. "Perubahan akan tunduk 

pada konsultasi. 
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27 Januari, 

1.460 Pekerja 

Migran 

Indonesia 

Karantina di 

Rusun Nagrak 

Neutr

al 

Medcom.id Aris Mudian Pekerja migran Indonesia (PMI) 

yang menjalani karantina di 

Rumah Susun (Rusun) Nagrak, 

Jakarta Utara, berkurang 236 

pada Kamis, 27 Januari 2022. 

"Sehingga 1.460 PMI menjalani 

karantina di Rusun Nagrak," kata 

Kepala Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah Pertahanan 

(Kogabwilhan-I) Kolonel Marinir 

Aris Mudian dalam keterangan 

tertulis, Kamis, 27 Januari 2022. 

Aris menyebut 10.364 pasien 

terdaftar sejak Rusun Nagrak 

beroperasi pada 21 Desember 

2021. Fasilitas anyar itu 

dikhususkan bagi PMI untuk 

mengurangi penumpukan orang. 
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BPJAMSOSTEK 

Mantap 

Tingkatkan 

Kepatuhan, 

Sepakat Teken 

Kerjasama 

Dengan POLRI 

Positi

ve 

Tribun Jabar Anggoro Eko 

Cahyo,Suwilwan 

Rachmat 

Berbagai upaya dilakukan oleh 

BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK), salah satunya 

seperti penandatanganan nota 

kesepahaman dengan POLRI 

(Kepolisian Negara Republik 

Indonesia) untuk menyepakati 

kerjasama antara kedua belah 

pihak. Kerjasama serupa juga 

http://www.buruhtoday.com/2022/01/ini-penyebab-unilever-phk-1500.html
http://www.buruhtoday.com/2022/01/ini-penyebab-unilever-phk-1500.html
http://www.buruhtoday.com/2022/01/ini-penyebab-unilever-phk-1500.html
http://www.buruhtoday.com/2022/01/ini-penyebab-unilever-phk-1500.html
http://www.medcom.id/nasional/peristiwa/gNQen9nN-27-januari-1-460-pekerja-migran-indonesia-karantina-di-rusun-nagrak
http://www.medcom.id/nasional/peristiwa/gNQen9nN-27-januari-1-460-pekerja-migran-indonesia-karantina-di-rusun-nagrak
http://www.medcom.id/nasional/peristiwa/gNQen9nN-27-januari-1-460-pekerja-migran-indonesia-karantina-di-rusun-nagrak
http://www.medcom.id/nasional/peristiwa/gNQen9nN-27-januari-1-460-pekerja-migran-indonesia-karantina-di-rusun-nagrak
http://www.medcom.id/nasional/peristiwa/gNQen9nN-27-januari-1-460-pekerja-migran-indonesia-karantina-di-rusun-nagrak
http://www.medcom.id/nasional/peristiwa/gNQen9nN-27-januari-1-460-pekerja-migran-indonesia-karantina-di-rusun-nagrak
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/bpjamsostek-mantap-tingkatkan-kepatuhan-sepakat-teken-kerjasama-dengan-polri
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/bpjamsostek-mantap-tingkatkan-kepatuhan-sepakat-teken-kerjasama-dengan-polri
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/bpjamsostek-mantap-tingkatkan-kepatuhan-sepakat-teken-kerjasama-dengan-polri
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/bpjamsostek-mantap-tingkatkan-kepatuhan-sepakat-teken-kerjasama-dengan-polri
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/bpjamsostek-mantap-tingkatkan-kepatuhan-sepakat-teken-kerjasama-dengan-polri
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/bpjamsostek-mantap-tingkatkan-kepatuhan-sepakat-teken-kerjasama-dengan-polri
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/bpjamsostek-mantap-tingkatkan-kepatuhan-sepakat-teken-kerjasama-dengan-polri
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telah dijalani oleh BPJAMSOSTEK 

bersama Jamdatun (Jaksa Agung 

Muda Bidang Perdata dan Tata 

Usaha Negara) sebagai bentuk 

tindak lanjut atas badan usaha 

yang belum mendaftarkan 

tenaga kerjanya pada program 

BPJAMSOSTEK. Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo menyampaikan rasa 

terima kasih dan besarnya 

harapan kepada POLRI atas 

kontribusi dan peran aktif serta 

sinergi antar lembaga negara 

dalam menegakkan regulasi yang 

berlaku di Indonesia. "Undang 

undang nomor 24 tahun 2011 

tentang BPJS dengan sangat jelas 

menyatakan bahwa 

BPJAMSOSTEK dapat melakukan 

pengawasan dan pemeriksaan 

terhadap ketidakpatuhan 

pemberi kerja atau badan usaha 

yang bisa langsung dilaporkan 

kepada instansi yang berwenang, 

dalam hal ini kita menggandeng 

POLRI untuk menunaikan fungsi 

tersebut," tegas Anggoro. 
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Ratusan Buruh 

Pabrik Briket 

Gelar Aksi di 

DPRD Kulon 

Progo, Ini 

Penjelasan 

Manajemen 

Perusahaan 

Neutr

al 

Tribun Jogja Akhid Nuryati Audiensi dipimpin oleh Ketua 

DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati 

dan dihadiri oleh Ketua Komisi IV 

DPRD Kulon Progo, Istana beserta 

jajarannya. Pemilik perusahaan 

masih berusaha memberikan hak 

gaji karyawan," ucapnya saat 

audiensi di ruang rapat gedung 

DPRD Kulon Progo, Kamis 

(27/1/2022). Ketua DPRD Kulon 

Progo, Akhid Nuryati meminta 

agar pemilik perusahaan segera 

merespon aspirasi dari para 

serikat buruh agar ada kejelasan 

status dan hak-hak yang 

tercederai selama ini. Kemudian 

Organisasi Perangkat Daerah 

http://jogja.tribunnews.com/2022/01/27/ratusanburuh-pabrik-briket-gelar-aksi-di-dprd-kulon-progo-ini-penjelasan-manajemen-perusahaan
http://jogja.tribunnews.com/2022/01/27/ratusanburuh-pabrik-briket-gelar-aksi-di-dprd-kulon-progo-ini-penjelasan-manajemen-perusahaan
http://jogja.tribunnews.com/2022/01/27/ratusanburuh-pabrik-briket-gelar-aksi-di-dprd-kulon-progo-ini-penjelasan-manajemen-perusahaan
http://jogja.tribunnews.com/2022/01/27/ratusanburuh-pabrik-briket-gelar-aksi-di-dprd-kulon-progo-ini-penjelasan-manajemen-perusahaan
http://jogja.tribunnews.com/2022/01/27/ratusanburuh-pabrik-briket-gelar-aksi-di-dprd-kulon-progo-ini-penjelasan-manajemen-perusahaan
http://jogja.tribunnews.com/2022/01/27/ratusanburuh-pabrik-briket-gelar-aksi-di-dprd-kulon-progo-ini-penjelasan-manajemen-perusahaan
http://jogja.tribunnews.com/2022/01/27/ratusanburuh-pabrik-briket-gelar-aksi-di-dprd-kulon-progo-ini-penjelasan-manajemen-perusahaan
http://jogja.tribunnews.com/2022/01/27/ratusanburuh-pabrik-briket-gelar-aksi-di-dprd-kulon-progo-ini-penjelasan-manajemen-perusahaan
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(OPD) yang membidangi dan 

perwakilan manajemen dari PT 

Kurnia Bumi Pertiwi. 

23

8. 

27 

Janu

ary 

2022 

Kementerian 

BUMN Diminta 

Tegur SP 

Pertamina Demi 

Kepentingan 

Publik 

Neutr

al 

Media Indonesia  PENGAMAT ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara 

Al Bara meminta Kementeriaan 

BUMN turun tangan menegur 

Federasi Serikat Pekerja 

Pertamina Bersatu (FSPPB) 

terkait ancaman mogok kerja 

beberapa waktu lalu. Tujuannya 

untuk memastikan agar FSPPB 

tidak kembali melakukan aksi 

yang berpotensi mengorbankan 

kepentingan masyarakat terkait 

tugas dan tanggung jawab 

Pertamina terhadap publik. "Saya 

kira cukup tepat Kementerian 

BUMN menegur dan 

mengingatkan mereka (FSPPB), 

karena seharusnya punya 

kewenangan terhadap hal itu 

demi menjamin kepentingan 

masyarakat," kata Al Bara lewat 

keterangannya, Kamis (27/1). 

Alasan lain mendorong 

Kementerian BUMN untuk turun 

tangan karena FSPPB dianggap 

memiliki potensi melakukan aksi 

serupa yang bisa membahayakan 

pelayanan Pertamina kepada 

publik di kemudian hari. 

23

9. 

27 

Janu

ary 

2022 

Maulana : 

UMKM Harus 

Punya Jaminan 

Keselamatan 

Kerja 

Positi

ve 

Lampu Kuning  Wakil Wali kota Jambi, Maulana 

menekankan kepada para pelaku 

UMKM di Kota Jambi untuk bisa 

mengakses program BPJS 

Ketenagakerjaan. Hal itu 

disamoaikan oleh Maulana saat 

membuka kegiatan sosialisasi 

manfaat program BPJS 

Ketenagakerjaan kepada 

kelompok UMKM Emak-Emak 

Berjaya di Kelurahan Eka Jaya 

Kota Jambi, Rabu (26/1). 

http://mediaindonesia.com/ekonomi/467445/kementerian-bumn-diminta-tegur-sp-pertamina-demi-kepentingan-publik
http://mediaindonesia.com/ekonomi/467445/kementerian-bumn-diminta-tegur-sp-pertamina-demi-kepentingan-publik
http://mediaindonesia.com/ekonomi/467445/kementerian-bumn-diminta-tegur-sp-pertamina-demi-kepentingan-publik
http://mediaindonesia.com/ekonomi/467445/kementerian-bumn-diminta-tegur-sp-pertamina-demi-kepentingan-publik
http://mediaindonesia.com/ekonomi/467445/kementerian-bumn-diminta-tegur-sp-pertamina-demi-kepentingan-publik
http://mediaindonesia.com/ekonomi/467445/kementerian-bumn-diminta-tegur-sp-pertamina-demi-kepentingan-publik
http://lampukuning.id/maulana-umkm-harus-punya-jaminan-keselamatan-kerja
http://lampukuning.id/maulana-umkm-harus-punya-jaminan-keselamatan-kerja
http://lampukuning.id/maulana-umkm-harus-punya-jaminan-keselamatan-kerja
http://lampukuning.id/maulana-umkm-harus-punya-jaminan-keselamatan-kerja
http://lampukuning.id/maulana-umkm-harus-punya-jaminan-keselamatan-kerja
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Maulana mengatakan, pihaknya 

menginginkan agar banyak yang 

paham akan manfaat menjadi 

anggota BPJS Ketenagakerjaan,. 

Kota Jambi Maulana Umkm 

Navigasi pos Pos sebelumnya 

Fasha : Kami Masih Butuh 

Honorer. 

24

0. 

27 

Janu

ary 

2022 

Kadin Jawa 

Timur Uji 37 

Orang Jadi 

Kurator UMKM, 

Ini Tujuannya 

Neutr

al 

Tribun News 

Malang 

Eko 

Suhartono,Dwi 

Putranto 

SURYAMALANG.COM|BATU- 

Kamar Dagang dan Industri 

Indonesia (Kadin) Jawa Timur 

bersama Bank Indonesia kembali 

melakukan uji kompetensi kurasi 

untuk produk UMKM di Kota 

Batu, Kamis (27/1/2022). Ketua 

Umum Kadin Jawa Timur, Adik 

Dwi Putranto berharap dari uji 

kompetensi pelatihan ini mereka 

nantinya bisa lebih kompeten 

untuk memantau produk UMKM. 

Ada 37 calon kurator dari Malang 

Raya, Pasuruan, dan Probolinggo 

yang ikut uji kompetensi di Hotel 

Senyum World, Jawa Timur Park 

3. Ketua Kadin Kota Batu, Endro 

Wahyu Wijoyono mengatakan 

Kota Batu mendapatkan jatah 

empat orang kurator yang 

nantinya akan membantu 

pengawasan kualitas UMKM. 

24

1. 

27 

Janu

ary 

2022 

Info Loker: PT 

Surya Sakti 

Bersama Buka 

Lowongan 

Pekerjaan untuk 

Lulusan SMK 

Sederajat, Ini 

Kualifikasinya 

Positi

ve 

Pikiran Rakyat 

Bekasi 

 PT Surya Sakti Bersama 

membuka kesempatan lowongan 

kerja (loker) bagi pria untuk 

mengisi formasi yang tersedia. PT 

Surya Sakti Bersama saat ini 

sedang membuka lowongan kerja 

untuk ditempatkan di wilayah 

Kabupaten Penajam Paser Utara, 

Kalimantan Timur. Melalui akun 

Instagram @kemenaker Kamis, 

27 Januari 2022 mengunggah 

informasi lowongan kerja terbaru 

untuk formasi bagian Produksi. 

Info lebih lanjut bisa dikunjungi 

http://suryamalang.tribunnews.com/2022/01/27/kadin-jatim-uji-37-orang-jadi-kurator-umkm-ini-tujuannya
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/01/27/kadin-jatim-uji-37-orang-jadi-kurator-umkm-ini-tujuannya
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/01/27/kadin-jatim-uji-37-orang-jadi-kurator-umkm-ini-tujuannya
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/01/27/kadin-jatim-uji-37-orang-jadi-kurator-umkm-ini-tujuannya
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/01/27/kadin-jatim-uji-37-orang-jadi-kurator-umkm-ini-tujuannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123581493/info-loker-pt-surya-sakti-bersama-buka-lowongan-pekerjaan-untuk-lulusan-smk-sederajat-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123581493/info-loker-pt-surya-sakti-bersama-buka-lowongan-pekerjaan-untuk-lulusan-smk-sederajat-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123581493/info-loker-pt-surya-sakti-bersama-buka-lowongan-pekerjaan-untuk-lulusan-smk-sederajat-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123581493/info-loker-pt-surya-sakti-bersama-buka-lowongan-pekerjaan-untuk-lulusan-smk-sederajat-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123581493/info-loker-pt-surya-sakti-bersama-buka-lowongan-pekerjaan-untuk-lulusan-smk-sederajat-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123581493/info-loker-pt-surya-sakti-bersama-buka-lowongan-pekerjaan-untuk-lulusan-smk-sederajat-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123581493/info-loker-pt-surya-sakti-bersama-buka-lowongan-pekerjaan-untuk-lulusan-smk-sederajat-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123581493/info-loker-pt-surya-sakti-bersama-buka-lowongan-pekerjaan-untuk-lulusan-smk-sederajat-ini-kualifikasinya
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website karirhub.kemnaker.go.id. 

Anda bisa segera mendaftarkan 

diri dan menyiapkan segala 

persyaratannya. 

24
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27 

Janu

ary 

2022 

Nyoman Parta 

DPR 

Perjuangkan 

Nasib Para Sopir 

dan Kernet 

Perum DAMRI 

Korban PHK 

Negat

ive 

Jawa Post National 

Network 

I Nyoman Parta Anggota DPR RI dari Fraksi PDI 

Perjuangan I Nyoman Parta 

mendampingi para sopir dan 

kernet bus dari Perum DAMRI 

Cabang Denpasar yang jadi 

korban pemutusan hubungan 

kerja (PHK). Nyoman Parta yang 

juga anggota Komisi VI DPR ini 

mengatakan Perum DAMRI 

merupakan BUMN yang bergerak 

di bidang transportasi 

seharusnya menjadi contoh 

positif dalam hubungan 

perburuhan. "Saya akan 

mendampingi dan 

memperjuangkan agar mereka 

bisa dipekerjakan kembali dan 

mendapatkan hak-haknya," kata 

Nyoman Parta kepada JPNN, 

Kamis (27/1/2022). Nyoman 

menjelaskan dirinya menerima 

para sopir dan kernet yang jadi 

korban PHK di Banjar Wangbung 

Sesa Guwang, Kecamatan 

Sukawati, Gianyar, Bali pada 

Selasa (25/1/2022) malam. 

24

3. 

27 

Janu

ary 

2022 

Menaker Sebut 

Perlu Adanya 

Pelatihan bagi 

Pekerja di 

Sirkuit 

Mandalika 

Neutr

al 

Detik Lalu Pathul 

Bahri,Ida 

Fauziyah 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan pendampingan dan 

pelatihan diperlukan untuk 

menciptakan tenaga kerja yang 

kompeten di sektor pariwisata 

Mandalika. "Perlunya penguatan 

dan pendampingan tenaga kerja 

yang bergerak di sektor 

pariwisata khususnya pelatihan 

digital dalam rangkaian promosi 

dan pengembangan wisata," kata 

Menaker Ida Fauziyah, Rabu 

(26/1/2022). Ida mengatakan 

http://www.jpnn.com/news/nyoman-parta-dpr-perjuangkan-nasib-para-sopir-dan-kernet-perum-damri-korban-phk
http://www.jpnn.com/news/nyoman-parta-dpr-perjuangkan-nasib-para-sopir-dan-kernet-perum-damri-korban-phk
http://www.jpnn.com/news/nyoman-parta-dpr-perjuangkan-nasib-para-sopir-dan-kernet-perum-damri-korban-phk
http://www.jpnn.com/news/nyoman-parta-dpr-perjuangkan-nasib-para-sopir-dan-kernet-perum-damri-korban-phk
http://www.jpnn.com/news/nyoman-parta-dpr-perjuangkan-nasib-para-sopir-dan-kernet-perum-damri-korban-phk
http://www.jpnn.com/news/nyoman-parta-dpr-perjuangkan-nasib-para-sopir-dan-kernet-perum-damri-korban-phk
http://www.jpnn.com/news/nyoman-parta-dpr-perjuangkan-nasib-para-sopir-dan-kernet-perum-damri-korban-phk
http://news.detik.com/berita/d-5917568/menaker-sebut-perlu-adanya-pelatihan-bagi-pekerja-di-sirkuit-mandalika
http://news.detik.com/berita/d-5917568/menaker-sebut-perlu-adanya-pelatihan-bagi-pekerja-di-sirkuit-mandalika
http://news.detik.com/berita/d-5917568/menaker-sebut-perlu-adanya-pelatihan-bagi-pekerja-di-sirkuit-mandalika
http://news.detik.com/berita/d-5917568/menaker-sebut-perlu-adanya-pelatihan-bagi-pekerja-di-sirkuit-mandalika
http://news.detik.com/berita/d-5917568/menaker-sebut-perlu-adanya-pelatihan-bagi-pekerja-di-sirkuit-mandalika
http://news.detik.com/berita/d-5917568/menaker-sebut-perlu-adanya-pelatihan-bagi-pekerja-di-sirkuit-mandalika
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untuk menyiapkan SDM lokal 

yang unggul, pihaknya 

berkolaborasi dengan 

Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) 

serta Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

dalam mengembangkan desa 

wisata dan wirausaha mandiri di 

sekitar Mandalika. "Harus ada 

spesifikasi dan kualifikasi dari 

pelatihan yang dibutuhkan oleh 

destinasi super prioritas wisata 

karena peminat pekerja sangat 

banyak dengan keahlian yang 

terkadang tidak sesuai dengan 

kebutuhan di Mandalika," ucap 

Ida. 

24
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27 
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ary 

2022 

Epidemiolog 

Apresiasi Cara 

Jawa Timur 

Tangani 

Omicron 

Positi

ve 

Berita Jatim Khofifah Indar 

Parawansa 

Epidemiolog Dr Windhu Purnomo 

dalam paparannya di Rakor 

Covid-19 bersama dengan 

Forkopimda memuji langkah 

penanganan penyebaran co 

varian B.1.1.529 (omicron) di 

Jawa Timur. Pujian tersebut 

diberikan atas hasil assessment 

situasi Covid-19 yang dirilis oleh 

Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) RI per 21 Januari 

2022 yang menunjukkan delapan 

indikator penentunya, Jawa 

Timur masuk dalam kategori 

memadai dan menjadi yang 

terbaik dengan kabupaten dan 

kota yang masuk level 1 paling 

banyak di Indonesia. Berdasarkan 

Instruksi Menteri Dalam Negeri 

(Inmedagri) No. 5 Tahun 2022, 

Jawa Timur memiliki 26 

kabupaten/kota yang masuk 

dalam kategori Level 1. Di antara 

provinsi lain se Jawa-Bali, Jawa 

Timur masih menduduki 

peringkat pertama untuk 

http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/epidemiolog-apresiasi-cara-jawa-timur-tangani-omicron
http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/epidemiolog-apresiasi-cara-jawa-timur-tangani-omicron
http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/epidemiolog-apresiasi-cara-jawa-timur-tangani-omicron
http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/epidemiolog-apresiasi-cara-jawa-timur-tangani-omicron
http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/epidemiolog-apresiasi-cara-jawa-timur-tangani-omicron
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kabupaten/kota terbanyak yang 

masuk dalam kategori level 1. 

24

5. 

27 

Janu

ary 

2022 

Epidemolog Puji 

Langkah 

Forkopimda 

Jawa Timur 

Tangani Varian 

Omicron, 

Khofifah: Kita 

Harus Terus 

Sinergi dan 

Kolaborasi - 

KORAN 

NUSANTARA 

Positi

ve 

Mediakorannusant

ara.com 

Khofifah Indar 

Parawansa 

- Epidemolog Dr. Windhu 

Purnomo dalam paparannya di 

Rakor Kordinasi Covid-19 

Bersama Forkopimda Jawa Timur 

memuji langkah penanganan 

penyebaran Covid-19 varian 

B.1.1.529 (omicron) di Jawa 

Timur. Pujian tersebut diberikan 

atas hasil assessment situasi 

Covid-19 yang dirilis oleh 

Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) RI per 21 Januari 

2022 yang menunjukan 8 

indikator penentunya, Jawa 

Timur masuk dalam kategori 

memadai dan menjadi yang 

terbaik dengan Kabupaten dan 

Kota yang masuk level 1 paling 

banyak di Indonesia. Berdasarkan 

Instruksi Menteri Dalam Negeri 

(Inmedagri) No. 5 Tahun 2022 

Jawa Timur memiliki 26 

Kabupaten /Kota yang masuk 

dalam kategori Level 1. Diantara 

provinsi lain se Jawa-Bali, Jawa 

Timur masih menduduki 

peringkat pertama untuk Kab/Kot 

terbanyak yang masuk dalam 

kategori level 1. 

24

6. 

27 

Janu

ary 

2022 

<p>Presidensi 

G20 Indonesia 

Jadi Momentum 

Peningkatan 

Ekosistem 

Ketenagakerjaa

n Inklusif</p> 

Positi

ve 

Suara Merdeka 

Jakarta 

Angkie Yudistia Pemerintah Indonesia sangat 

serius meningkatkan inklusivitas 

ketenagakerjaan bagi 

penyandang disabilitas. Staf 

Khusus Presiden RI, Angkie 

Yudistia, mengatakan bahwa 

pada masa Presidensi G20 di 

bidang ketenagakerjaan, 

Indonesia mengusung salah satu 

isu prioritas yakni inclusive 

labour market and affirmative 

decent jobs for person with 

disabilities (pasar kerja yang 

http://mediakorannusantara.com/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://mediakorannusantara.com/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://mediakorannusantara.com/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://mediakorannusantara.com/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://mediakorannusantara.com/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://mediakorannusantara.com/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://mediakorannusantara.com/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://mediakorannusantara.com/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://mediakorannusantara.com/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://mediakorannusantara.com/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://mediakorannusantara.com/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://mediakorannusantara.com/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1342542505/presidensi-g20-indonesia-jadi-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan-inklusif
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1342542505/presidensi-g20-indonesia-jadi-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan-inklusif
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1342542505/presidensi-g20-indonesia-jadi-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan-inklusif
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1342542505/presidensi-g20-indonesia-jadi-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan-inklusif
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1342542505/presidensi-g20-indonesia-jadi-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan-inklusif
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1342542505/presidensi-g20-indonesia-jadi-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan-inklusif
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1342542505/presidensi-g20-indonesia-jadi-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan-inklusif
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inklusif dan afirmasi pekerjaan 

yang layak untuk penyandang 

disabilitas). "Ini terobosan yang 

baik sekali, Indonesia 

membuktikan bahwa no one left 

behind, tidak ada satupun yang 

boleh tertinggal dalam setiap 

program pemerintah, swasta, 

dan seluruh sektor," katanya saat 

menghadiri Kampanye G20 

bertemakan Mendorong 

keterlibatan Penyandang 

Disabilitas untuk Inklusivitas, di 

Jakarta, Kamis. Melalui isu 

tersebut, Indonesia akan 

mendorong perhatian Negara-

negara G20 merumuskan 

kebijakan yang afirmasi dan 

inklusif terhadap kelompok 

disabilitas. 

24
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27 
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ary 
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Pemko Medan 

akan 

Optimalkan 

Progam Jaminan 

Sosial 

Ketenagakerjaa

n - Mimbar 

Rakyat 

Positi

ve 

Mimbarrakyat.co.id Khairul Syahnan Pemko Medan siap mendukung 

setiap kebijakan khususnya 

terkait agar seluruh pekerja di 

Kota Medan ikut dalam BPJS 

Ketenagakerjaan. Demikian hal 

ini disampaikan Walikota Medan, 

Bobby Nasution diwakili Asisten 

Ekbang, Khairul Syahnan ketika 

membuka pertemuan Forum 

Group Discusion (FGD) terkait 

Inpres No. 2 tahun 2021 yang 

digelar BPJS Ketenagakerjaan di 

Hotel Adimulia Jalan Diponegoro, 

Kamis (27/01/2022). Pertemuan 

ini diikuti oleh OPD di lingkungan 

Pemko Medan. "Melalui Diskusi 

ini diharapkan agar terjalin 

kolaborasi yang baik antara 

setiap sektor baik Pemerintah, 

instansi terkait, swasta, 

perusahaan dan seluruh sektor 

terkait agar setiap pekerja di Kota 

Medan ikut dalam program 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

http://mimbarrakyat.co.id/2022/01/27/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://mimbarrakyat.co.id/2022/01/27/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://mimbarrakyat.co.id/2022/01/27/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://mimbarrakyat.co.id/2022/01/27/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://mimbarrakyat.co.id/2022/01/27/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://mimbarrakyat.co.id/2022/01/27/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://mimbarrakyat.co.id/2022/01/27/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://mimbarrakyat.co.id/2022/01/27/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
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Wakil Ketua 

DPRD Prov 

Banten Barhum 

HS Butuh Grand 

Desain Yang 

Real Dan 

Konsisten 

Positi

ve 

Benua News Kholid 

Ismail,Barhum 

Hs 

Ditempat yang sama Wakil Ketua 

DPRD Provinsi Banten H. Barhum 

HS S.ip. M.ip dalam sambutannya 

mengatakan, dalam perencanaan 

musrenbang dirinya 

menginginkan sejak dahulu 

adanya perencanaan Grand 

Desain yang real dan konsisten 

dalam perencanaannya. Camat 

Teluknaga Zamzam Manohara 

mengatakan, akan lebih 

menekankan terhadap 

infrastruktur penunjang banjir 

dan pengendalian sampah serta 

meningkatkan perekonomian 

masyarakat pasca Pandemi Covid 

19, dengan adanya pembentukan 

kampung kampung tematik, 

Bantuan bantuan UMKM yang 

akan di usulkan serta ruang 

terbuka hijau alun alun 

kecamatan Teluknaga. 

"Kecamatan Teluknaga 

mengusulkan 50 usulan sesuai 

arahan dari Bappeda, dari sektor 

infrastruktur sebanyak 30 %, 

sisanya di sektor perekonomian 

untuk sosialisasi masyarakat," 

ungkapnya," Ujar Camat 

Teluknaga Zam Zam Manohara 

dalam rapat musrenbang Tahun 

anggaran 2023. Yang di gelar di 

saung ibu,Desa Kampung melayu 

Timur,Kecamatan Teluknaga. 

24

9. 

27 

Janu

ary 

2022 

Genjot Investasi, 

Menperin Sebut 

Jumlah Kawasan 

Industri 

Meningkat 

Positi

ve 

Suara Pemerintah Agus Gumiwang 

Kartasasmita 

"Perkembangan kawasan industri 

di Indonesia mengalami 

peningkatan baik secara jumlah 

maupun luas lahan," kata 

Menperin Agus Gumiwang 

Kartasasmita pada acara Dialog 

Nasional dengan tema "Strategi 

Meningkatkan Daya Saing 

Kawasan Industri Indonesia" di 

Jakarta, Kamis (27/1). Menperin 

mengemukakan, pemerintah 

http://benuanews.com/wakil-ketua-dprd-prov-banten-barhum-hs-butuh-grand-desain-yang-real-dan-konsisten
http://benuanews.com/wakil-ketua-dprd-prov-banten-barhum-hs-butuh-grand-desain-yang-real-dan-konsisten
http://benuanews.com/wakil-ketua-dprd-prov-banten-barhum-hs-butuh-grand-desain-yang-real-dan-konsisten
http://benuanews.com/wakil-ketua-dprd-prov-banten-barhum-hs-butuh-grand-desain-yang-real-dan-konsisten
http://benuanews.com/wakil-ketua-dprd-prov-banten-barhum-hs-butuh-grand-desain-yang-real-dan-konsisten
http://benuanews.com/wakil-ketua-dprd-prov-banten-barhum-hs-butuh-grand-desain-yang-real-dan-konsisten
http://benuanews.com/wakil-ketua-dprd-prov-banten-barhum-hs-butuh-grand-desain-yang-real-dan-konsisten
http://suarapemerintah.id/2022/01/genjot-investasi-menperin-sebut-jumlah-kawasan-industri-meningkat
http://suarapemerintah.id/2022/01/genjot-investasi-menperin-sebut-jumlah-kawasan-industri-meningkat
http://suarapemerintah.id/2022/01/genjot-investasi-menperin-sebut-jumlah-kawasan-industri-meningkat
http://suarapemerintah.id/2022/01/genjot-investasi-menperin-sebut-jumlah-kawasan-industri-meningkat
http://suarapemerintah.id/2022/01/genjot-investasi-menperin-sebut-jumlah-kawasan-industri-meningkat
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mengupayakan pemerataan 

pembangunan industri dengan 

mengakselerasi pembangunan 

kawasan industri melalui fasilitasi 

pengembangan 27 kawasan 

industri yang masuk dalam 

Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 

Tahun 2020- 2024 dan 16 Proyek 

Strategis Nasional (PSN). 

Menperin Agus menjelaskan, 

kewajiban bagi industri untuk 

berlokasi di kawasan industri, 

telah memberikan peran dan 

tanggung jawab yang sangat 

besar kepada para pengelola 

kawasan industri untuk 

menciptakan dan menjaga iklim 

investasi yang kondusif di 

kawasan industri. "Investasi yang 

dipersiapkan oleh pengelola 

kawasan industri tersebut turut 

meningkatkan daya saing 

kawasan industri di Indonesia 

khususnya di ASEAN untuk 

menarik minat investor 

menanamkan modal," tutur 

Menperin. 

25

0. 

27 

Janu

ary 

2022 

Sebanyak 24 

Warga Positif 

Virus Corona 

Varian Omicron 

di Karawang, 21 

Diantaranya 

Pekerja Migran 

Negat

ive 

Tribun News 

Wartakota 

 Jajaran Dinas Kesehatan 

Kabupaten Karawang mencatat 

ada 24 warga positif Covid-19 

varian omicron. "Data hingga hari 

ini ada tiga positif omicron dari 

lokal dan 21 dari perjalan luar 

negeri dalam hal ini Pekerja 

migran indonesia," kata Kabid 

P2P Dinas Kesehatan Karawang, 

dr Yayuk Sri Rahayu, Kamis 

(27/1/2022). Mereka akan 

diperbolehkan kembali ke 

Karawang setelah dipastikan 

dalam kondisi sehat dan negatif 

Covid-19. Diketahui, 21 warga 

diantaranya merupakan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) dan tiga 

http://wartakota.tribunnews.com/2022/01/27/sebanyak-24-warga-positif-virus-corona-varian-omicron-di-karawang-21-diantaranya-pekerja-migran
http://wartakota.tribunnews.com/2022/01/27/sebanyak-24-warga-positif-virus-corona-varian-omicron-di-karawang-21-diantaranya-pekerja-migran
http://wartakota.tribunnews.com/2022/01/27/sebanyak-24-warga-positif-virus-corona-varian-omicron-di-karawang-21-diantaranya-pekerja-migran
http://wartakota.tribunnews.com/2022/01/27/sebanyak-24-warga-positif-virus-corona-varian-omicron-di-karawang-21-diantaranya-pekerja-migran
http://wartakota.tribunnews.com/2022/01/27/sebanyak-24-warga-positif-virus-corona-varian-omicron-di-karawang-21-diantaranya-pekerja-migran
http://wartakota.tribunnews.com/2022/01/27/sebanyak-24-warga-positif-virus-corona-varian-omicron-di-karawang-21-diantaranya-pekerja-migran
http://wartakota.tribunnews.com/2022/01/27/sebanyak-24-warga-positif-virus-corona-varian-omicron-di-karawang-21-diantaranya-pekerja-migran
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warga lainnya tertular melalui 

transmisi lokal. 

25
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27 

Janu

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Bulungan 

Bersama PT 

Kayan Lestari 

Lindungi Pekerja 

Melalui Program 

CSR 

Positi

ve 

Tribun Kaltara  Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan Kantor 

Cabang Bulungan melakukan 

sosialisasi manfaat program 

kepada pekerja rentan di Desa 

Gunung Putih Bulungan bersama 

PT. Kayan Lestari, Kamis (27/01). 

Sosialisasi kali ini dilakukan 

bekerjasama dengan PT. Kayan 

Lestari sekaligus memberikan 

bantuan CSR (Corporate Social 

Responsibility) bagi pekerja 

rentan seperti pedagang, petani, 

dan nelayan sebanyak 200 orang 

yang diserahkan langsung oleh 

perwakilan PT. Kayan Lestari 

Chori Lena kepada masyarakat 

diwakili kepada desa Gunung 

Putih Samin. "Sosialisasi ini 

dilakukan kepada pekerja rentan 

di desa gunung putih 

bekerjasama dengan PT. Kayan 

Lestari, dimana perusahaan ini 

memberikan bantuan melalui 

program CSR (Corporate Social 

Responsibility). Ahmad Bisyri 

sampaikan apresiasi kepada PT. 

Kayan Lestari atas dukungannya 

dalam optimalisasi perlindungan 

Jaminan Sosial bagi pekerja 

rentan melalui Corporate Social 

Responsibility 

25

2. 

27 

Janu

ary 

2022 

Menaker: 

Perguruan 

Tinggi Berperan 

Membantu 

Pemerintah 

Mempersiapjan 

SDM Unggul 

Positi

ve 

Wartapembaruan.c

o.id 

Ida Fauziyah Menaker: Perguruan Tinggi 

Berperan Membantu Pemerintah 

Mempersiapjan SDM Unggul. 

Jakarta, Wartapembaruan.co.id- 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah, 

mengapresiasi semangat kerja 

sama, kolaborasi, dan sinergi dari 

Perguruan Tinggi yang selama ini 

telah menjadi pemangku 

http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/27/bpjamsostek-bulungan-bersama-pt-kayan-lestari-lindungi-pekerja-melalui-program-csr
http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/27/bpjamsostek-bulungan-bersama-pt-kayan-lestari-lindungi-pekerja-melalui-program-csr
http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/27/bpjamsostek-bulungan-bersama-pt-kayan-lestari-lindungi-pekerja-melalui-program-csr
http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/27/bpjamsostek-bulungan-bersama-pt-kayan-lestari-lindungi-pekerja-melalui-program-csr
http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/27/bpjamsostek-bulungan-bersama-pt-kayan-lestari-lindungi-pekerja-melalui-program-csr
http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/27/bpjamsostek-bulungan-bersama-pt-kayan-lestari-lindungi-pekerja-melalui-program-csr
http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/27/bpjamsostek-bulungan-bersama-pt-kayan-lestari-lindungi-pekerja-melalui-program-csr
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/menaker-perguruan-tinggi-berperan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/menaker-perguruan-tinggi-berperan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/menaker-perguruan-tinggi-berperan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/menaker-perguruan-tinggi-berperan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/menaker-perguruan-tinggi-berperan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/menaker-perguruan-tinggi-berperan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/menaker-perguruan-tinggi-berperan.html
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kepentingan di sektor 

ketenagakerjaan. "Atas 

peranannya selama ini, 

perguruan tinggi telah 

membantu pemerintah dalam 

menyiapkan SDM unggul dan siap 

menghadapi perubahan. 

Kompleksitas dunia 

ketenagakerjaan saat ini 

merupakan kondisi 

permasalahan pada lintas sektor 

yang perlu disolusikan bersama," 

ucap Ida, saat menutup Forum 

Komunikasi Perguruan Tinggi 

Untuk Ketenagakerjaan yang 

diselenggarakan di Jakarta, 

Kamis, (27/1). 
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27 
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ary 

2022 

Lowongan 

Pekerjaan 

Sebagai Asisten 

Deputi Bidang 

Sistem Aplikasi 

Support dan 

Digital di BPJS 

Ketenagakerjaa

n 

Positi

ve 

Portal Jember  BPJS Ketenagakerjaan sedang 

membuka lowongan pekerjaan 

sebagai Asisten Deputi Bidang 

Sistem Aplikasi Support dan 

Digital. 7. Bukan merupakan 

Anak, Saudara Kandung, Saudara 

Ipar dari Karyawan Aktif, Direksi 

Aktif, Dewan Pengawas Aktif 

serta Anggota Komite Non 

Dewan Pengawas BPJS 

Ketenagakerjaan. 1. 

Mendapatkan semua 

perlindungan dari program BPJS 

Ketenagakerjaan yaitu Jaminan 

Hari Tua, Jaminan Kematian, 

Jaminan Kecelakaan Kerja, dan 

Jaminan Pensiun. Lowongan 

pekerjaan ini akan dibuka hinnga 

30 Januari 2022. 

25

4. 

27 

Janu

ary 

2022 

Tingkatkan 

Inklusivitas 

Ketenagakerjaa

n Penyandang 

Disabilitas 

Neutr

al 

Sindikat Post Angkie Yudistia "Ini terobosan yang baik sekali, 

Indonesia membuktikan bahwa 

no one left behind, tidak ada 

satupun yang boleh tertinggal 

dalam setiap program 

pemerintah, swasta, dan seluruh 

sektor," ujar Angkie saat 

menghadiri Kampanye G20 

http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163582889/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-sistem-aplikasi-support-dan-digital-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163582889/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-sistem-aplikasi-support-dan-digital-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163582889/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-sistem-aplikasi-support-dan-digital-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163582889/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-sistem-aplikasi-support-dan-digital-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163582889/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-sistem-aplikasi-support-dan-digital-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163582889/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-sistem-aplikasi-support-dan-digital-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163582889/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-sistem-aplikasi-support-dan-digital-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163582889/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-sistem-aplikasi-support-dan-digital-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163582889/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-sistem-aplikasi-support-dan-digital-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://sindikatpost.com/2022/01/27/tingkatkan-inklusivitas-ketenagakerjaan-penyandang-disabilitas
http://sindikatpost.com/2022/01/27/tingkatkan-inklusivitas-ketenagakerjaan-penyandang-disabilitas
http://sindikatpost.com/2022/01/27/tingkatkan-inklusivitas-ketenagakerjaan-penyandang-disabilitas
http://sindikatpost.com/2022/01/27/tingkatkan-inklusivitas-ketenagakerjaan-penyandang-disabilitas
http://sindikatpost.com/2022/01/27/tingkatkan-inklusivitas-ketenagakerjaan-penyandang-disabilitas
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bertemakan Mendorong 

keterlibatan Penyandang 

Disabilitas untuk Inklusivitas, di 

Jakarta, Rabu (26/01/2022). 

Pemerintah Indonesia sangat 

serius meningkatkan inklusivitas 

ketenagakerjaan bagi 

penyandang disabilitas. 

Keseriusan ini tercermin dari 

diangkatnya isu tersebut di 

dalam Presidensi G20 Indonesia. 

Staf Khusus (Stafsus) Presiden 

Angkie Yudistia mengatakan 

bahwa pada masa Presidensi G20 

di bidang ketenagakerjaan, 

Indonesia mengusung salah satu 

isu prioritas yakni inclusive 

labour market and affirmative 

decent jobs for person with 

disabilities atau pasar kerja yang 

inklusif dan afirmasi pekerjaan 

yang layak untuk penyandang 

disabilitas). 
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Terkait 

Perlindungan 

Sosial, 

BPJAMSOSTEK 

dan Polri MoU | 

Berita Medan 

Hari Ini 

Negat

ive 

Sumut Kota Anggoro Eko 

Cahyo 

BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) melakukan 

penandatanganan nota 

kesepahaman (MoU) dengan 

POLRI untuk menyepakati 

kerjasama antara kedua belah 

pihak. Terkait MoU kepala 

cabang BPJS Ketenagakerjaan 

Kisaran, Zeddy Agusdien sangat 

mendukung kerja sama antara 

BPJAMSOSTEK dengan Polri. 

Kerja sama dengan Polri 

menambah banyak daftar 

penegak hukum negara yang 

fokus dalam penegakan aturan 

Jamsostek. Kali ini ditambah 

dengan Polri kami sangat 

optimistis penegakan kepatuhan 

program jaminan sosial akan 

semakin efektif dan berharap 

dapat meningkatkan kepatuhan 

badan usaha atau pemberi kerja 

http://sumutkota.com/harian/news/online/read/2022/01/27/149966/terkait_perlindungan_sosial_bpjamsostek_dan_polri_mou.html
http://sumutkota.com/harian/news/online/read/2022/01/27/149966/terkait_perlindungan_sosial_bpjamsostek_dan_polri_mou.html
http://sumutkota.com/harian/news/online/read/2022/01/27/149966/terkait_perlindungan_sosial_bpjamsostek_dan_polri_mou.html
http://sumutkota.com/harian/news/online/read/2022/01/27/149966/terkait_perlindungan_sosial_bpjamsostek_dan_polri_mou.html
http://sumutkota.com/harian/news/online/read/2022/01/27/149966/terkait_perlindungan_sosial_bpjamsostek_dan_polri_mou.html
http://sumutkota.com/harian/news/online/read/2022/01/27/149966/terkait_perlindungan_sosial_bpjamsostek_dan_polri_mou.html
http://sumutkota.com/harian/news/online/read/2022/01/27/149966/terkait_perlindungan_sosial_bpjamsostek_dan_polri_mou.html
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terhadap regulasi terkait 

ketenagakerjaan. 
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Kurangi 1.500 

Karyawan 

Secara Global, 

Unilever Akan 

Bangun Model 

Bisnis Baru 

Neutr

al 

Kontan Alan Jope Model organisasi yang baru 

tersebut akan mengurangi peran 

manajemen senior sebesar 15%, 

dan manajemen junior 5%, yang 

setara jumlahnya dengan 1.500 

karyawan Grup Unilever secara 

global. Grup Unilever akan 

mengurangi 1.500 pekerjanya di 

tingkat global dalam waktu 

dekat. Dalam keterangan resmi 

yang terdapat di situsnya, untuk 

merampingkan model bisnisnya, 

Unilever harus melakukan 

Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) skala besar. CEO Unilever, 

Alan Jope, menjelaskan, model 

bisnis perusahaan akan 

dirampingkan menjadi 5 unit. 

25
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27 
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ary 

2022 

PT Forisa 

Nusapersada 

Membuka 

Lowongan Kerja 

untuk Berbagai 

Posisi, Berikut 

Syarat dan Cara 

Melamarnya! 

Neutr

al 

Seputar Surabaya  PT Forisa Nusapersada membuka 

lowongan kerja untuk 

menempati berbagai posisi. 

Beberapa produk PT Forisa 

Nusapersada antara lain; 

nutrijell, la pasta, popice, dan lain 

sebagainya. Dikutip dari akun 

kemnaker, berikut lowongan 

kerja PT Forisa Nusapersada 

selengkapnya. PT. Forisa 

Nusapersada adalah perusahaan 

yang bergerak di bidang industri 

makanan dan minuman yang 

berdiri pada 1995 di Tangerang, 

Banten. 

25
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2022 

Terbongkar Gaji 

Debt Collector 

Pinjol Ilegal, 

Sehari Tagih 

Utang Ke 100 

Orang 

Negat

ive 

Motorplus-online  Dalam sehari, debt collector 

harus menagih hutang ke 100 

orang. Terbongkar gaji debt 

collector pinjaman online alias 

pinjol ilegal, sehari bisa tagih 

utang ke 100 debitur. Polisi 

kembali menggerebek kantor 

pinjol ilegal dan mengamankan 

para penagih utang alias debt 

http://industri.kontan.co.id/news/kurangi-1500-karyawan-secara-global-unilever-akan-bangun-model-bisnis-baru
http://industri.kontan.co.id/news/kurangi-1500-karyawan-secara-global-unilever-akan-bangun-model-bisnis-baru
http://industri.kontan.co.id/news/kurangi-1500-karyawan-secara-global-unilever-akan-bangun-model-bisnis-baru
http://industri.kontan.co.id/news/kurangi-1500-karyawan-secara-global-unilever-akan-bangun-model-bisnis-baru
http://industri.kontan.co.id/news/kurangi-1500-karyawan-secara-global-unilever-akan-bangun-model-bisnis-baru
http://industri.kontan.co.id/news/kurangi-1500-karyawan-secara-global-unilever-akan-bangun-model-bisnis-baru
http://seputarsurabaya.jurnalisindonesia.id/read/55552/PT-Forisa-Nusapersada-Membuka-Lowongan-Kerja-untuk-Berbagai-Posisi-Berikut-Syarat-dan-Cara-Melamarnya
http://seputarsurabaya.jurnalisindonesia.id/read/55552/PT-Forisa-Nusapersada-Membuka-Lowongan-Kerja-untuk-Berbagai-Posisi-Berikut-Syarat-dan-Cara-Melamarnya
http://seputarsurabaya.jurnalisindonesia.id/read/55552/PT-Forisa-Nusapersada-Membuka-Lowongan-Kerja-untuk-Berbagai-Posisi-Berikut-Syarat-dan-Cara-Melamarnya
http://seputarsurabaya.jurnalisindonesia.id/read/55552/PT-Forisa-Nusapersada-Membuka-Lowongan-Kerja-untuk-Berbagai-Posisi-Berikut-Syarat-dan-Cara-Melamarnya
http://seputarsurabaya.jurnalisindonesia.id/read/55552/PT-Forisa-Nusapersada-Membuka-Lowongan-Kerja-untuk-Berbagai-Posisi-Berikut-Syarat-dan-Cara-Melamarnya
http://seputarsurabaya.jurnalisindonesia.id/read/55552/PT-Forisa-Nusapersada-Membuka-Lowongan-Kerja-untuk-Berbagai-Posisi-Berikut-Syarat-dan-Cara-Melamarnya
http://seputarsurabaya.jurnalisindonesia.id/read/55552/PT-Forisa-Nusapersada-Membuka-Lowongan-Kerja-untuk-Berbagai-Posisi-Berikut-Syarat-dan-Cara-Melamarnya
http://seputarsurabaya.jurnalisindonesia.id/read/55552/PT-Forisa-Nusapersada-Membuka-Lowongan-Kerja-untuk-Berbagai-Posisi-Berikut-Syarat-dan-Cara-Melamarnya
http://www.motorplus-online.com/read/253114408/terbongkar-gaji-debt-collector-pinjol-ilegal-sehari-tagih-utang-ke-100-orang
http://www.motorplus-online.com/read/253114408/terbongkar-gaji-debt-collector-pinjol-ilegal-sehari-tagih-utang-ke-100-orang
http://www.motorplus-online.com/read/253114408/terbongkar-gaji-debt-collector-pinjol-ilegal-sehari-tagih-utang-ke-100-orang
http://www.motorplus-online.com/read/253114408/terbongkar-gaji-debt-collector-pinjol-ilegal-sehari-tagih-utang-ke-100-orang
http://www.motorplus-online.com/read/253114408/terbongkar-gaji-debt-collector-pinjol-ilegal-sehari-tagih-utang-ke-100-orang
http://www.motorplus-online.com/read/253114408/terbongkar-gaji-debt-collector-pinjol-ilegal-sehari-tagih-utang-ke-100-orang
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collector. Gokilnya, para debt 

collector yang bekerja di 

perusahaan pinjaman online 

ilegal di Pantai Indah Kapuk 

mengaku diberi target. 

25

9. 

27 

Janu

ary 

2022 

Pemkab.Purwak

arta Ajukan 3 

Raperda ke 

DPRD 

Neutr

al 

Kejakimpolnews.co

m 

Anne Ratna 

Mustika,Ambu 

Anne 

Pemerintah Daerah (Pemda) 

Kabupaten Purwakarta. Jawa 

Barat, pada awal tahun 2022 ini 

mengusulkan tiga rancangan 

peraturan daerah (Raperda) ke 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kabupaten Purwakarta. 

Bupati Purwakarta, Anne Ratna 

Mustika mengatakan, Raperda 

tersebut, telah dibuatkan 

penjelasan dan naskah akademik 

serta telah dilakukan 

pembahasan terperinci oleh 

internal Pemda Kabupaten 

Purwakarta. "Pemerintah daerah 

mempunyai kewajiban dalam 

menyelenggarakan ketertiban 

umum dan ketentraman 

sehingga tercipta kehidupan 

bermasyarakat serta bernegara 

yang tertib sebagaiman yang 

diatur atau dijamin oleh 

perundangan undangan, untuk 

mencapai hal tersebut, bukan 

hanya menjadi tugas dan 

tanggungjawab pemerintah saja, 

namun diperlukan peran serta 

seluruh lapisan masyarakat 

Purwakarta," papar Ambu 

Anne.**. 

26

0. 

27 

Janu

ary 

2022 

Lowongan 

Pekerjaan 

Sebagai Asisten 

Deputi Bidang 

Perencanaan 

dan Manajemen 

Kualitas di BPJS 

Ketenagakerjaa

n 

Neutr

al 

Portal Jember  BPJS Ketenagakerjaan sedang 

membuka lowongan pekerjaan 

sebagai Asisten Deputi Bidang 

Perencanaan dan Manajemen 

Kualitas. 2. Menyusun usulan 

rencana kerja jangka panjang 

Asisten Deputi Bidang 

Perencanaan dan Manajemen 

Kualitas, guna mendukung 

http://kejakimpolnews.com/jawa-barat/8713/pemkab-purwakarta-ajukan-3-raperda-ke-dprd.html
http://kejakimpolnews.com/jawa-barat/8713/pemkab-purwakarta-ajukan-3-raperda-ke-dprd.html
http://kejakimpolnews.com/jawa-barat/8713/pemkab-purwakarta-ajukan-3-raperda-ke-dprd.html
http://kejakimpolnews.com/jawa-barat/8713/pemkab-purwakarta-ajukan-3-raperda-ke-dprd.html
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163582977/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-perencanaan-dan-manajemen-kualitas-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163582977/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-perencanaan-dan-manajemen-kualitas-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163582977/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-perencanaan-dan-manajemen-kualitas-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163582977/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-perencanaan-dan-manajemen-kualitas-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163582977/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-perencanaan-dan-manajemen-kualitas-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163582977/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-perencanaan-dan-manajemen-kualitas-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163582977/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-perencanaan-dan-manajemen-kualitas-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163582977/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-perencanaan-dan-manajemen-kualitas-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163582977/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-perencanaan-dan-manajemen-kualitas-di-bpjs-ketenagakerjaan
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penyusunan rencana kerja jangka 

panjang Deputi Direktur Bidang. 

7. Bukan merupakan Anak, 

Saudara Kandung, Saudara Ipar 

dari Karyawan Aktif, Direksi Aktif, 

Dewan Pengawas Aktif serta 

Anggota Komite Non Dewan 

Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. 

1. Mendapatkan semua 

perlindungan dari program BPJS 

Ketenagakerjaan yaitu Jaminan 

Hari Tua, Jaminan Kematian, 

Jaminan Kecelakaan Kerja, dan 

Jaminan Pensiun. 

26

1. 

27 

Janu

ary 

2022 

<p>Lowongan 

Kerja, PT 

Belitung Golf 

dan Resorts 

Buka 

Kesempatan 

Kerja untuk 

Lulusan 

SMK</p> 

Positi

ve 

Ini Purworejo  4. Jujur, bertanggungkawab, 

memiliki sikap dan kepribadian 

yang baik 5. Mengerjakan yang 

berkaitan dengan keuangann dan 

akunting. Lokasi Kabupaten 

Bangka Belitung. Kualifikasi 1. 

26

2. 

27 

Janu

ary 

2022 

Evaluasi 

Administrasi 

Keanggotaan, 

KSPSI Banten 

Gelar Konferda 

ke VIII 

Neutr

al 

Ekbis Banten Hermanto 

Achmad 

Konfederasi Serikat Pekerja 

Seluruh Indonesia (KSPSI) 

Provinsi Banten menggelar 

kegiatan konferensi daerah 

(Konferda) ke VIII di salah satu 

hotel di Anyer, Kabupaten 

Serang, Kamis (27/1/2022). Ia 

menuturkan bahwa dalam 

mekanisme pemilihan ketua 

diserahkan kepada formatur yang 

masuk dalam anggota konferda 

KSPSI Provinsi Banten. Dalam 

kegiatan konferda ini, para 

anggota KSPSI Provinsi Banten 

akan memilih pengurus dan 

ketua yang baru. Menurutnya, 

saat ini anggota KSPSI Provinsi 

Banten yang tercatat ada sekitar 

80.000 anggota. 

http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373583768/lowongan-kerja-pt-belitung-golf-and-resorts-buka-kesempatan-kerja-untuk-lulusan-smk
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373583768/lowongan-kerja-pt-belitung-golf-and-resorts-buka-kesempatan-kerja-untuk-lulusan-smk
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373583768/lowongan-kerja-pt-belitung-golf-and-resorts-buka-kesempatan-kerja-untuk-lulusan-smk
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373583768/lowongan-kerja-pt-belitung-golf-and-resorts-buka-kesempatan-kerja-untuk-lulusan-smk
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373583768/lowongan-kerja-pt-belitung-golf-and-resorts-buka-kesempatan-kerja-untuk-lulusan-smk
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373583768/lowongan-kerja-pt-belitung-golf-and-resorts-buka-kesempatan-kerja-untuk-lulusan-smk
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373583768/lowongan-kerja-pt-belitung-golf-and-resorts-buka-kesempatan-kerja-untuk-lulusan-smk
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373583768/lowongan-kerja-pt-belitung-golf-and-resorts-buka-kesempatan-kerja-untuk-lulusan-smk
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373583768/lowongan-kerja-pt-belitung-golf-and-resorts-buka-kesempatan-kerja-untuk-lulusan-smk
http://ekbisbanten.com/evaluasi-administrasi-keanggotaan-kspsi-banten-gelar-konferda-ke-viii
http://ekbisbanten.com/evaluasi-administrasi-keanggotaan-kspsi-banten-gelar-konferda-ke-viii
http://ekbisbanten.com/evaluasi-administrasi-keanggotaan-kspsi-banten-gelar-konferda-ke-viii
http://ekbisbanten.com/evaluasi-administrasi-keanggotaan-kspsi-banten-gelar-konferda-ke-viii
http://ekbisbanten.com/evaluasi-administrasi-keanggotaan-kspsi-banten-gelar-konferda-ke-viii
http://ekbisbanten.com/evaluasi-administrasi-keanggotaan-kspsi-banten-gelar-konferda-ke-viii
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26

3. 

27 

Janu

ary 

2022 

Pekerja 

Bangunan 

Tewas, Diduga 

Terpeleset dari 

Ketinggian 8 

meter 

Negat

ive 

Idn Times Jatim I Nengah Suteja Seorang pekerja bangunan di 

Kabupaten Tulungagung, tewas 

setelah terjatuh dari ketinggian 

8,3 meter. Usai hujan reda 

korban kembali melakukan 

pekerjaannya yakni memperbaiki 

atap rumah, dan menormalkan 

saluran pembuangan yang 

berada di ketinggian 8,3 meter. 

Diduga, korban terjatuh karena 

kondisi bangunan licin usai 

diguyur hujan. Sesampainya di 

lokasi kejadian, didapati korban 

sudah dalam luka di dada serta 

mengeluarkan darah dari hidung, 

dan dari keterangan pihak 

puskesmas korban dinyatakan 

meninggal dunia. 

26

4. 

27 

Janu

ary 

2022 

Bergaji Rp5 Juta, 

Tugas Karyawan 

Pinjol Ilegal 

Tagih Utang 100 

Nasabah Per 

Hari 

Negat

ive 

Emiten News Endra Zulpan EmitenNews.com- Gaji tinggi di 

tengah sulitnya mencari 

pekerjaan pada masa pandemi 

Covid-19, menjadi daya tarik 

orang bekerja sebagai penagih 

utang pada perusahaan pinjaman 

online (pinjol) ilegal. S mengaku 

tidak terlalu terbebani dengan 

target tinggi itu, karena gajinya 

lebih dari cukup. Gaji dan bonus 

itulah yang akhirnya membuat S, 

ibu dua anak, tergiur bekerja 

sebagai penagih utang pinjol. 

Fakta itu yang diungkap ibu 

rumah tangga berinisial S (35), 

salah satu penagih utang pinjol 

ilegal di Pantai Indah Kapuk (PIK) 

2, Jakarta Utara. 

26

5. 

27 

Janu

ary 

2022 

Kemnaker Akan 

Kampanyekan 

Dunia Kerja 

Inklusif di G20 

Indonesia 2022 

Neutr

al 

Detik Ida Fauziyah Kementerian Ketenagakerjaan 

akan mengampanyekan dunia 

kerja yang inklusif bagi 

penyandang disabilitas pada 

pelaksanaan G20 Indonesia 

bidang ketenagakerjaan. 

"Presidensi G20 Indonesia 

berkomitmen untuk bekerja 

http://jatim.idntimes.com/news/jatim/bramanta-putra/pekerja-bangunan-tewas-diduga-terpeleset-dari-ketinggian-8-meter
http://jatim.idntimes.com/news/jatim/bramanta-putra/pekerja-bangunan-tewas-diduga-terpeleset-dari-ketinggian-8-meter
http://jatim.idntimes.com/news/jatim/bramanta-putra/pekerja-bangunan-tewas-diduga-terpeleset-dari-ketinggian-8-meter
http://jatim.idntimes.com/news/jatim/bramanta-putra/pekerja-bangunan-tewas-diduga-terpeleset-dari-ketinggian-8-meter
http://jatim.idntimes.com/news/jatim/bramanta-putra/pekerja-bangunan-tewas-diduga-terpeleset-dari-ketinggian-8-meter
http://jatim.idntimes.com/news/jatim/bramanta-putra/pekerja-bangunan-tewas-diduga-terpeleset-dari-ketinggian-8-meter
http://www.emitennews.com/news/bergaji-rp5-juta-tugas-karyawan-pinjol-ilegal-tagih-utang-100-nasabah-per-hari
http://www.emitennews.com/news/bergaji-rp5-juta-tugas-karyawan-pinjol-ilegal-tagih-utang-100-nasabah-per-hari
http://www.emitennews.com/news/bergaji-rp5-juta-tugas-karyawan-pinjol-ilegal-tagih-utang-100-nasabah-per-hari
http://www.emitennews.com/news/bergaji-rp5-juta-tugas-karyawan-pinjol-ilegal-tagih-utang-100-nasabah-per-hari
http://www.emitennews.com/news/bergaji-rp5-juta-tugas-karyawan-pinjol-ilegal-tagih-utang-100-nasabah-per-hari
http://www.emitennews.com/news/bergaji-rp5-juta-tugas-karyawan-pinjol-ilegal-tagih-utang-100-nasabah-per-hari
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5917700/kemnaker-akan-kampanyekan-dunia-kerja-inklusif-di-g20-indonesia-2022
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5917700/kemnaker-akan-kampanyekan-dunia-kerja-inklusif-di-g20-indonesia-2022
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5917700/kemnaker-akan-kampanyekan-dunia-kerja-inklusif-di-g20-indonesia-2022
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5917700/kemnaker-akan-kampanyekan-dunia-kerja-inklusif-di-g20-indonesia-2022
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5917700/kemnaker-akan-kampanyekan-dunia-kerja-inklusif-di-g20-indonesia-2022
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membangun masyarakat yang 

inklusif dan mendukung 

penyandang disabilitas untuk 

menjalani kehidupan mereka 

secara mandiri. Kampanye ini 

diharapkan dapat mendorong 

seluruh stakeholder untuk terus 

mengikutsertakan dan 

memberdayakan penyandang 

disabilitas dalam pembangunan 

perekonomian. Kami ingin 

memastikan bahwa 

pembangunan masyarakat 

dilaksanakan secara inklusif, 

berkeadilan, dan sejahtera," kata 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah dalam keterangan 

tertulis, Kamis (27/1/2022). 

26

6. 

27 

Janu

ary 

2022 

24 Warga 

Karawang 

Terpapar 

Omicron, 

Sebagian Besar 

Pekerja Migran, 

3 Orang 

Terpapar 

Transmisi Lokal 

Negat

ive 

Tribun Jabar  Sebanyak 24 warga Kabupaten 

Karawang, Jawa Barat, tercatat 

terpapar Covid-19 varian 

Omicron. Kepala Bidang (Kabid) 

Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan 

Karawang, dr Yayuk Sri Rahayu 

mengatakan, dari 24 orang yang 

terpapar Omicron sebanyak 21 

orang merupakan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI). Tiga di 

antaranya tertular transmisi 

lokal. Sebanyak 21 orang 

tersebut, kata Yayu, saat ini 

tengah menjalani isolasi di 

Jakarta. 

26

7. 

27 

Janu

ary 

2022 

Tambah 490, 

Total Pasien 

COVID-19 di 

RSDC Wisma 

Tembus 3.436 

Neutr

al 

Idn Times Aris Mudian Pasien COVID-19 di Rumah Sakit 

Wisma Atlet saat ini total 3.436 

pasien. "Total pasien RSDC 

Wisma Atlet Kemayoran tower 5 

dan 6 sebanyak 3.436 orang dari 

sebelumnya 2.946 orang," 

katanya. 2. Total pasien rawat 

inap RSDC Wisma Atlet 

Pademangan mencapai 2.586. 

Sedangkan, RSDC Wisma Atlet 

http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/24-warga-karawang-terpapar-omicron-sebagian-besar-pekerja-migran-3-orang-terpapar-transmisi-lokal
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/24-warga-karawang-terpapar-omicron-sebagian-besar-pekerja-migran-3-orang-terpapar-transmisi-lokal
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/24-warga-karawang-terpapar-omicron-sebagian-besar-pekerja-migran-3-orang-terpapar-transmisi-lokal
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/24-warga-karawang-terpapar-omicron-sebagian-besar-pekerja-migran-3-orang-terpapar-transmisi-lokal
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/24-warga-karawang-terpapar-omicron-sebagian-besar-pekerja-migran-3-orang-terpapar-transmisi-lokal
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/24-warga-karawang-terpapar-omicron-sebagian-besar-pekerja-migran-3-orang-terpapar-transmisi-lokal
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/24-warga-karawang-terpapar-omicron-sebagian-besar-pekerja-migran-3-orang-terpapar-transmisi-lokal
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/24-warga-karawang-terpapar-omicron-sebagian-besar-pekerja-migran-3-orang-terpapar-transmisi-lokal
http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/24-warga-karawang-terpapar-omicron-sebagian-besar-pekerja-migran-3-orang-terpapar-transmisi-lokal
http://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/tambah-490-total-pasien-covid-19-di-rsdc-wisma-tembus
http://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/tambah-490-total-pasien-covid-19-di-rsdc-wisma-tembus
http://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/tambah-490-total-pasien-covid-19-di-rsdc-wisma-tembus
http://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/tambah-490-total-pasien-covid-19-di-rsdc-wisma-tembus
http://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/tambah-490-total-pasien-covid-19-di-rsdc-wisma-tembus
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Pademangan yang berlokasi di 

tower 8 hingga 10, digunakan 

bagi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) menjalani karantina wajib 

usai dari luar negeri. Selain mulai 

memenuhi RSDC di Wisma Atlet 

Pademangan, warga juga 

menjalani karantina wajib di 

sejumlah hotel. 

26

8. 

27 

Janu

ary 

2022 

Satreskrim 

Polres Karimun 

Ungkap Kasus 

Perdagangan 

Orang di Batam 

dan Karimun, 8 

Pelaku 

Diamankan 

Positi

ve 

Info Kepri Arsjad Rasjid Dalam rangka operasi kepolisian 

wilayah Bunga Seligi 2022, 

Satuan Reserse dan Kriminal 

Polres Karimun membongkar 

sindikat human trafficking atau 

perdagangan manusia dan 

mengamankan delapan anggota 

sindikat itu berhasil diamankan. 

Pengungkapan Berawal dari 

penangkapan tersangka utama 

ZA di Desa Pangke Kecamatan 

Meral Barat, Kabupaten Karimun, 

Provinsi Kepri yang kemudian 

dilakukan penggembangan dan 

Kembali mengamankan 3 

tersangka lainnya yang ada di 

Kabupaten Karimun. "Introgasi 

dan pengembangan secara intens 

yang terus kita lakukan, dari 

Kabupaten Karimun kita bergerak 

menuju kota Batam dan Kembali 

mengamankan 4 tersangka 

lainnya yang ada di Kota Batam" 

jelas Kasat Reskrim Polres 

Karimun AKP Arsyad Rasyid 

didampingi Kepala UPD BM2MI 

Wilayah Kepri, Manggiring Sinaga 

menggelar konferensi pers kasus 

penangkapan delapan pelaku 

human trafficking di Kota Batam 

dan Kabupaten Karimun, Selasa 

(25/1/2022). "Total ada 23 

korban Pekerja Migran Indonesia 

yang berasal dari Banten, 

Lombok, Sumbawa dan 

Lampung" kata Kasat Reskrim 

http://www.infokepri.com/2022/01/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus.html
http://www.infokepri.com/2022/01/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus.html
http://www.infokepri.com/2022/01/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus.html
http://www.infokepri.com/2022/01/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus.html
http://www.infokepri.com/2022/01/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus.html
http://www.infokepri.com/2022/01/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus.html
http://www.infokepri.com/2022/01/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus.html
http://www.infokepri.com/2022/01/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus.html
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Polres Karimun AKP Arsyad 

Rasyid. 

26

9. 

27 

Janu

ary 

2022 

Pemko Medan 

akan 

Optimalkan 

Progam Jaminan 

Sosial 

Ketenagakerjaa

n - INTIPNEWS 

Positi

ve 

Intipnews  Sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 

2021 Medan-Intipnews.com: P 

emko Medan siap mendukung 

setiap kebijakan khususnya 

terkait seluruh pekerja di Kota 

Medan ikut dalam BPJS 

Ketenagakerjaan. Demikian hal 

ini disampaikan Wali Kota Medan 

Bobby Nasution diwakili Asisten 

Ekbang Khairul Syahnan ketika 

membuka pertemuan Forum 

Group Discusion (FGD) terkait 

Inpres No. 2 tahun 2021 yang 

digelar BPJS Ketenagakerjaan di 

Hotel Adimulia, Jalan 

Diponegoro, Kamis 27 Januari 

2022. Pertemuan ini diikuti oleh 

OPD di lingkungan Pemko Medan 

Dikatakan Asisten Ekbang, Setiap 

Pekerjaan memiliki resiko 

pekerjaan untuk itu setiap 

pekerja diarahkan untuk 

menjamin keselamatan 

pekerjaannya dimulai dari diri 

sendiri. "Melalui Diskusi ini 

diharapkan agar terjalin 

kolaborasi yang baik antara 

setiap sektor baik Pemerintah, 

instansi terkait, swasta, 

perusahaan dan seluruh sektor 

terkait agar setiap pekerja di Kota 

Medan ikut dalam program 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

27

0. 

27 

Janu

ary 

2022 

Gerak Cepat 

Satreskrim 

Polres Karimun 

Tangkap Pelaku 

Pengiriman PMI 

Ilegal | KEPRI 

BETTER - BERITA 

TERKINI 

Positi

ve 

Kepri Better Arsyad Riyandi KEPRIBETTER.COM, Karimun- 

Satuan Reserse dan Kriminal 

(Satreskrim) Polres Karimun, 

berhasil menangkap 8 orang 

tersangka pengirim Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) Ilegal 

dalam kurun waktu beberapa 

hari. Seperti yang di sampaikan 

langsung oleh Kasatreskrim 

http://intipnews.com/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://intipnews.com/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://intipnews.com/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://intipnews.com/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://intipnews.com/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://intipnews.com/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://intipnews.com/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://www.kepribetter.com/2022/01/27/gerak-cepat-satreskrim-polres-karimun-tangkap-pelaku-pengiriman-pmi-ilegal
http://www.kepribetter.com/2022/01/27/gerak-cepat-satreskrim-polres-karimun-tangkap-pelaku-pengiriman-pmi-ilegal
http://www.kepribetter.com/2022/01/27/gerak-cepat-satreskrim-polres-karimun-tangkap-pelaku-pengiriman-pmi-ilegal
http://www.kepribetter.com/2022/01/27/gerak-cepat-satreskrim-polres-karimun-tangkap-pelaku-pengiriman-pmi-ilegal
http://www.kepribetter.com/2022/01/27/gerak-cepat-satreskrim-polres-karimun-tangkap-pelaku-pengiriman-pmi-ilegal
http://www.kepribetter.com/2022/01/27/gerak-cepat-satreskrim-polres-karimun-tangkap-pelaku-pengiriman-pmi-ilegal
http://www.kepribetter.com/2022/01/27/gerak-cepat-satreskrim-polres-karimun-tangkap-pelaku-pengiriman-pmi-ilegal
http://www.kepribetter.com/2022/01/27/gerak-cepat-satreskrim-polres-karimun-tangkap-pelaku-pengiriman-pmi-ilegal
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Polres Karimun, AKP Arsyad 

Riyandi dalam Konferensi 

Persnya, bertempat di loby 

polres karimun Selasa, 

(25/1/2022) Delapan orang 

tersangka kita amankan di 

berbagai tempat, untuk pelaku 

utama berinisial SH berhasil kita 

amankan pada hari Jumat, 

(21/01/2022) sekira pukul 14.00 

Wib di Villa Pesona Asri, Kota 

Batam, ungkap Kasat Reskrim 

Polres Karimun. Kasatreskrim 

polres karimun menjelaskan 

adapun modus operandi yang 

dilakukan oleh tersangka yaitu, 

menjamin keberangkatan calon 

PMI ke Malaysia melalui jalur 

belakang tanpa melengkapi 

dokumen. Dalam press rilis kali 

ini kasatreskrim polres karimun 

di dampingi Mangiring sinaga 

sebagai kepala unit pelaksana 

teknis badan pelindungan 

pekerja migran indonesia( UPT 

BP2 MI ) kepri, mangiring sinaga 

memberikan apresiasi kepada 

jajaran polres karimum dalam 

gerak cepat mengungkap kasus 

ini, sehingga nantinya 

menimbulkan epek jera pada 

para pelaku, dan nantinya para 

pekerja migran ini akan di 

kembalikan ke daerah asalnya 

masing masing setelah di berikan 

pembinaan tegas mangiring. 

27

1. 

27 

Janu

ary 

2022 

Platform 

Benefits Bantu 

Pengelolaan 

Keuangan 

Karyawan di 

Masa Pandemi 

Positi

ve 

Investor Daily  Oleh karena itu, dia 

menerangkan, platform EWA dari 

Benefits memberikan solusi, di 

mana karyawan dapat memenuhi 

kebutuhan darurat maupun 

kebutuhan sehari-hari tanpa 

harus menunggu tanggal gajian 

tiba. Lebih lanjut, dia 

menerangkan, layanan Benefits 

http://investor.id/it-and-telecommunication/280278/platform-benefits-bantu-pengelolaan-keuangan-karyawan-di-masa-pandemi
http://investor.id/it-and-telecommunication/280278/platform-benefits-bantu-pengelolaan-keuangan-karyawan-di-masa-pandemi
http://investor.id/it-and-telecommunication/280278/platform-benefits-bantu-pengelolaan-keuangan-karyawan-di-masa-pandemi
http://investor.id/it-and-telecommunication/280278/platform-benefits-bantu-pengelolaan-keuangan-karyawan-di-masa-pandemi
http://investor.id/it-and-telecommunication/280278/platform-benefits-bantu-pengelolaan-keuangan-karyawan-di-masa-pandemi
http://investor.id/it-and-telecommunication/280278/platform-benefits-bantu-pengelolaan-keuangan-karyawan-di-masa-pandemi
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dibedakan menjadi dua layanan, 

Benefits Cash Advance yang 

memberikan akses instan 

penarikan gaji sebelum tanggal 

gajian, tanpa mengenakan biaya 

perusahaan dan Benefits Top-Up 

& Bill yang memudahkan 

karyawan melakukan berbagai 

transaksi online dalam satu 

platform, termasuk untuk 

membayar tagihan, top-up e-

wallet, dan membeli pulsa. 

Praktisi HR dan YouTuber Eza 

Hazami yang turut hadir dalam 

acara peluncuran Benefits 

menyampaikan, dewasa ini, 

berbagai tunjangan dan fasilitas 

yang ditawarkan oleh 

perusahaan, seperti platform 

Benefits ini bisa menjadi bahan 

pertimbangan dan alternatif 

dalam pengambilan keputusan 

bagi karyawan. Nah, EWA yang 

ditawarkan oleh Benefits ini bisa 

memberikan nilai tambah, 

apalagi di masa yang tidak 

menentu seperti sekarang," ujar 

Eza. 

27

2. 

27 

Janu

ary 

2022 

GreatDay HR 

Luncurkan 

Platform 

Benefits 

Hindarkan 

Karyawan dari 

Risiko Pinjaman 

Positi

ve 

Neraca Joko Widodo Guna menjawab kebutuhan ini, 

PT. People Intelligence Indonesia 

(GreatDay HR), perusahaan IT 

dengan pengalaman lebih dari 

dua puluh tahun dalam 

pengembangan solusi kebutuhan 

Human Resources (HR), 

meluncurkan platform Earned 

Wage Access (EWA) yang 

dinamakan Benefits. Oleh karena 

itu, platform EWA dari Benefits 

memberikan solusi dimana 

karyawan dapat memenuhi 

kebutuhan darurat maupun 

kebutuhan sehari-hari tanpa 

harus menunggu tanggal gajian 

tiba," ujar Presiden Direktur 

http://www.neraca.co.id/article/158412/greatday-hr-luncurkan-platform-benefits-hindarkan-karyawan-dari-risiko-pinjaman
http://www.neraca.co.id/article/158412/greatday-hr-luncurkan-platform-benefits-hindarkan-karyawan-dari-risiko-pinjaman
http://www.neraca.co.id/article/158412/greatday-hr-luncurkan-platform-benefits-hindarkan-karyawan-dari-risiko-pinjaman
http://www.neraca.co.id/article/158412/greatday-hr-luncurkan-platform-benefits-hindarkan-karyawan-dari-risiko-pinjaman
http://www.neraca.co.id/article/158412/greatday-hr-luncurkan-platform-benefits-hindarkan-karyawan-dari-risiko-pinjaman
http://www.neraca.co.id/article/158412/greatday-hr-luncurkan-platform-benefits-hindarkan-karyawan-dari-risiko-pinjaman
http://www.neraca.co.id/article/158412/greatday-hr-luncurkan-platform-benefits-hindarkan-karyawan-dari-risiko-pinjaman
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GreatDay HR Gordon Enns pada 

keterangan pers, Kamis (27/1). 

Lebih dari 30.000 karyawan dari 

berbagai perusahaan di berbagai 

sektor di Indonesia telah 

menggunakan layanan Benefits 

dari GreatDay HR, termasuk 

diantaranya brand camilan 

favorit di Ibu Kota Makaroni 

Ngehe, serta perusahaan seperti 

Style Korean Indonesia, Hang 

Tuah Coffee, dan Miin Kosmetika 

Industri. Kedua layanan ini 

terintegrasi dalam sistem 

penggajian dari GreatDay HR 

sehingga memastikan 

perhitungan gaji yang akurat. 

27

3. 

27 

Janu

ary 

2022 

Gerak Cepat 

Satreskrim 

Polres Karimun 

Tangkap Pelaku 

Pengiriman PMI 

Ilegal | MIMBAR 

PUBLIK - 

PEWARTA 

INFORMASI 

NASIONAL 

Positi

ve 

Mimbar Publik Arsyad Riyandi MIMBARPUBLIK.COM, Karimun- 

Satuan Reserse dan Kriminal 

(Satreskrim) Polres Karimun, 

berhasil menangkap 8 orang 

tersangka pengirim Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) Ilegal 

dalam kurun waktu beberapa 

hari. Seperti yang di sampaikan 

langsung oleh Kasatreskrim 

Polres Karimun, AKP Arsyad 

Riyandi dalam Konferensi 

Persnya, bertempat di loby 

polres karimun Selasa, 

(25/1/2022) Delapan orang 

tersangka kita amankan di 

berbagai tempat, untuk pelaku 

utama berinisial SH berhasil kita 

amankan pada hari Jumat, 

(21/01/2022) sekira pukul 14.00 

Wib di Villa Pesona Asri, Kota 

Batam, ungkap Kasat Reskrim 

Polres Karimun. Kasatreskrim 

polres karimun menjelaskan 

adapun modus operandi yang 

dilakukan oleh tersangka yaitu, 

menjamin keberangkatan calon 

PMI ke Malaysia melalui jalur 

belakang tanpa melengkapi 

http://www.mimbarpublik.com/2022/01/27/gerak-cepat-satreskrim-polres-karimun-tangkap-pelaku-pengiriman-pmi-ilegal
http://www.mimbarpublik.com/2022/01/27/gerak-cepat-satreskrim-polres-karimun-tangkap-pelaku-pengiriman-pmi-ilegal
http://www.mimbarpublik.com/2022/01/27/gerak-cepat-satreskrim-polres-karimun-tangkap-pelaku-pengiriman-pmi-ilegal
http://www.mimbarpublik.com/2022/01/27/gerak-cepat-satreskrim-polres-karimun-tangkap-pelaku-pengiriman-pmi-ilegal
http://www.mimbarpublik.com/2022/01/27/gerak-cepat-satreskrim-polres-karimun-tangkap-pelaku-pengiriman-pmi-ilegal
http://www.mimbarpublik.com/2022/01/27/gerak-cepat-satreskrim-polres-karimun-tangkap-pelaku-pengiriman-pmi-ilegal
http://www.mimbarpublik.com/2022/01/27/gerak-cepat-satreskrim-polres-karimun-tangkap-pelaku-pengiriman-pmi-ilegal
http://www.mimbarpublik.com/2022/01/27/gerak-cepat-satreskrim-polres-karimun-tangkap-pelaku-pengiriman-pmi-ilegal
http://www.mimbarpublik.com/2022/01/27/gerak-cepat-satreskrim-polres-karimun-tangkap-pelaku-pengiriman-pmi-ilegal
http://www.mimbarpublik.com/2022/01/27/gerak-cepat-satreskrim-polres-karimun-tangkap-pelaku-pengiriman-pmi-ilegal
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dokumen. Dalam press rilis kali 

ini kasatreskrim polres karimun 

di dampingi Mangiring sinaga 

sebagai kepala unit pelaksana 

teknis badan pelindungan 

pekerja migran indonesia( UPT 

BP2 MI ) kepri, mangiring sinaga 

memberikan apresiasi kepada 

jajaran polres karimum dalam 

gerak cepat mengungkap kasus 

ini, sehingga nantinya 

menimbulkan epek jera pada 

para pelaku, dan nantinya para 

pekerja migran ini akan di 

kembalikan ke daerah asalnya 

masing masing setelah di berikan 

pembinaan tegas mangiring. 

27

4. 

27 

Janu

ary 

2022 

Presidensi G20 

Dinilai Jadi 

Momentum 

Genjot Dunia 

Kerja yang 

Inklusif 

Positi

ve 

Detik Angkie Yudistia Staf Khusus Presiden RI, Angkie 

Yudistia mengatakan pada masa 

Presidensi G20 di bidang 

ketenagakerjaan, Indonesia 

mengusung salah satu isu 

prioritas yakni inclusive labour 

market and affirmative decent 

jobs for person with disabilities 

(pasar kerja yang inklusif dan 

afirmasi pekerjaan yang layak 

untuk penyandang disabilitas). 

Artinya, momentum Presidensi 

G20 adalah framework kita untuk 

saling mem-benchmark antara 

Indonesia dan juga negara-

negara G20, dapat saling belajar 

serta memperbanyak experience, 

sehingga dapat membentuk 

ekosistem yang tepat, sesuai 

kebutuhan disabilitas secara 

inklusif," ungkapnya. Melalui isu 

tersebut, Angkie menjelaskan 

Indonesia akan mendorong 

perhatian negara-negara G20 

merumuskan kebijakan yang 

afirmasi dan inklusif terhadap 

kelompok disabilitas. "Kerja sama 

internasional di G20 saat ini 

http://news.detik.com/berita/d-5917754/presidensi-g20-dinilai-jadi-momentum-genjot-dunia-kerja-yang-inklusif
http://news.detik.com/berita/d-5917754/presidensi-g20-dinilai-jadi-momentum-genjot-dunia-kerja-yang-inklusif
http://news.detik.com/berita/d-5917754/presidensi-g20-dinilai-jadi-momentum-genjot-dunia-kerja-yang-inklusif
http://news.detik.com/berita/d-5917754/presidensi-g20-dinilai-jadi-momentum-genjot-dunia-kerja-yang-inklusif
http://news.detik.com/berita/d-5917754/presidensi-g20-dinilai-jadi-momentum-genjot-dunia-kerja-yang-inklusif
http://news.detik.com/berita/d-5917754/presidensi-g20-dinilai-jadi-momentum-genjot-dunia-kerja-yang-inklusif
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adalah momentum kita untuk 

berbenah. 

27

5. 

27 

Janu

ary 

2022 

Pandemi Bikin 

Banyak Bisnis 

Mati Suri, 

Ketum HKI 

Apresiasi Jurus 

Jitu Menperin 

Agus Terbitkan 

IOMKI 

Positi

ve 

Industry Agus Gumiwang 

Kartasasmita,Sa

nny Iskandar 

Namun demikian, lanjut Sanny, 

ditengah kondisi ekonomi yang 

tidak menentu tersebut secercah 

harapan datang, pemerintah 

melalui Menteri Perindusterian 

(Menperin) Agus Gumiwang 

Kartasasmita membuat suatu 

terobosan strategis untuk 

memacu pertumbuhan industri. 

Menurutnya, kalangan dunia 

usaha khususnya pelaku Industri 

dan Kawasan Industri merespon 

positif kebijakan tersebut dan 

memberikan apresiasi kepada 

Menperin Agus. ". Dikutip dari 

data Kementerian Perindustrian, 

hingga akhir 2021 lalu tercatat 

Kemenperin telah menerbitkan 

hampir 20 ribu Izin Operasional 

Dan Mobilitas Kegiatan Industri 

(IOMKI). Ketua Umum Himpunan 

Kawasan Industri (HKI) Sanny 

Iskandar mengatakan bahwa 

pandemi Covid-19 yang terjadi 

selama dua tahun belakangan 

telah menjadi badai yang 

mengakibatkan banyak bisnis 

mati suri. 

27

6. 

27 

Janu

ary 

2022 

Airlangga 

Hartarto 

Apresiasi 

Terselenggarany

a Kampanye 

G20 

Positi

ve 

Satukan Indonesia Airlangga 

Hartarto 

Com- Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga 

Hartarto memberikan apresiasi 

kepada Menteri Ketenagakerjaan 

atas terselenggaranya kampanye 

G20 bertajuk "Melibatkan 

Penyandang Disablitas untuk 

Inklusivitas" dalam Kepresidenan 

G20 Indonesia tahun 2022, pada 

26-27 Januari di Jakarta. 

Airlangga Hartarto berharap 

diskusi pada kampanye G20 ini, 

sebagai ajang atau kesempatan 

menunjukkan kemampuan 

http://www.industry.co.id/read/101429/pandemi-bikin-banyak-bisnis-mati-suri-ketum-hki-apresiasi-jurus-jitu-menperin-agus-terbitkan-iomki
http://www.industry.co.id/read/101429/pandemi-bikin-banyak-bisnis-mati-suri-ketum-hki-apresiasi-jurus-jitu-menperin-agus-terbitkan-iomki
http://www.industry.co.id/read/101429/pandemi-bikin-banyak-bisnis-mati-suri-ketum-hki-apresiasi-jurus-jitu-menperin-agus-terbitkan-iomki
http://www.industry.co.id/read/101429/pandemi-bikin-banyak-bisnis-mati-suri-ketum-hki-apresiasi-jurus-jitu-menperin-agus-terbitkan-iomki
http://www.industry.co.id/read/101429/pandemi-bikin-banyak-bisnis-mati-suri-ketum-hki-apresiasi-jurus-jitu-menperin-agus-terbitkan-iomki
http://www.industry.co.id/read/101429/pandemi-bikin-banyak-bisnis-mati-suri-ketum-hki-apresiasi-jurus-jitu-menperin-agus-terbitkan-iomki
http://www.industry.co.id/read/101429/pandemi-bikin-banyak-bisnis-mati-suri-ketum-hki-apresiasi-jurus-jitu-menperin-agus-terbitkan-iomki
http://www.industry.co.id/read/101429/pandemi-bikin-banyak-bisnis-mati-suri-ketum-hki-apresiasi-jurus-jitu-menperin-agus-terbitkan-iomki
http://www.satukanindonesia.com/airlangga-hartarto-apresiasi-terselenggaranya-kampanye-g20
http://www.satukanindonesia.com/airlangga-hartarto-apresiasi-terselenggaranya-kampanye-g20
http://www.satukanindonesia.com/airlangga-hartarto-apresiasi-terselenggaranya-kampanye-g20
http://www.satukanindonesia.com/airlangga-hartarto-apresiasi-terselenggaranya-kampanye-g20
http://www.satukanindonesia.com/airlangga-hartarto-apresiasi-terselenggaranya-kampanye-g20
http://www.satukanindonesia.com/airlangga-hartarto-apresiasi-terselenggaranya-kampanye-g20
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seluas-luasnya bagi Penyandang 

Disabilitas. Jakarta, 

SatukanIndonesia. Kegitan ini, 

merupakan kesepakatan para 

Menteri ketenagakerjaan di 

Presidensi G20 Argentina 2018 

lalu, untuk menciptakan 

kemitraan dan mendorong 

sistem ketenagakerjaan yang 

adil, inklusif dan berkelanjutan. 

27

7. 

27 

Janu

ary 

2022 

Menaker Ida: 

Kompleksitas 

Dunia 

Ketenagakerjaa

n Perlu 

Disolusikan 

Bersama 

Neutr

al 

Jurnas Ida Fauziyah Dalam sambutannya, Menaker 

Ida menyampaikan bahwa 

kompleksitas dunia 

ketenagakerjaan saat ini 

merupakan kondisi 

permasalahan pada lintas sektor 

yang perlu disolusikan bersama. 

"Pekerja kita akan didominasi 

oleh usia produktif, generasi 

milenial dan generasi Z, 

Seyogyanya hal ini dapat 

dioptimalkan dan memberi 

dampak positif dalam 

mewujudkan tujuan 

pembangunan ketenagakerjaan," 

jelas Menaker Ida. Lebih lanjut, 

Menaker Ida menyebut melalui 

transformasi ketenagakerjaan, 

pentingnya mewujudkan 

berbagai program yang mampu 

menjawab tantangan 

ketenagakerjaan yang ada, 

termasuk tersedianya sistem 

informasi pasar kerja di 

Indonesia. "Ke depannya, kita 

optimis dengan sistem informasi 

pasar kerja yang terintegrasi, kita 

akan dapat memiliki kesesuaian 

permintaan tenaga kerja yang 

tepat sehingga dapat 

mempersiapkan supply tenaga 

kerja lebih dini," ungkap 

Menaker Ida. 

http://www.jurnas.com/artikel/110280/Menaker-Ida-Kompleksitas-Dunia-Ketenagakerjaan-Perlu-Disolusikan-Bersama
http://www.jurnas.com/artikel/110280/Menaker-Ida-Kompleksitas-Dunia-Ketenagakerjaan-Perlu-Disolusikan-Bersama
http://www.jurnas.com/artikel/110280/Menaker-Ida-Kompleksitas-Dunia-Ketenagakerjaan-Perlu-Disolusikan-Bersama
http://www.jurnas.com/artikel/110280/Menaker-Ida-Kompleksitas-Dunia-Ketenagakerjaan-Perlu-Disolusikan-Bersama
http://www.jurnas.com/artikel/110280/Menaker-Ida-Kompleksitas-Dunia-Ketenagakerjaan-Perlu-Disolusikan-Bersama
http://www.jurnas.com/artikel/110280/Menaker-Ida-Kompleksitas-Dunia-Ketenagakerjaan-Perlu-Disolusikan-Bersama
http://www.jurnas.com/artikel/110280/Menaker-Ida-Kompleksitas-Dunia-Ketenagakerjaan-Perlu-Disolusikan-Bersama
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27 
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ary 

2022 

Operasi Bunga 

Seligi 2022, 

Polres Karimun 

Amankan 8 

Pelaku dan 

Gagalkan 

Pengiriman 23 

PMI Secara 

Ilegal 

Positi

ve 

Realitas News Arsyad Riyandi Satreskrim Polres Karimun 

berhasil mengamankan 8 orang 

pelaku yang diduga keras 

melakukan tindak pidana 

perdagangan orang dan 

mengagalkan pengiriman 23 

orang Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) yang akan dikirim para 

pelaku tersebut ke luar negeri 

secara illegal. Kapolres Karimun 

melalui Kasat Reskrim AKP 

Arsyad Riyandi saat memimpin 

konfersi pers dengan sejumlah 

awak media di Mapolres 

Karimun, Kamis (27/1/2022) 

mengatakan pengungkapan 

kasus tindak pidana perdagangan 

orang, penyelendupan manusia 

atau penempatan PMI tanpa 

memenuhi persyaratan ini 

berhasil diungkap saat pihaknya 

menggelar Operasi Bunga Seligi 

2022. Dalam konfersi per yang 

dihadiri Kepala UPD BP2MI Kepri 

Mangiring Sinaga dan BP2MI Kab. 

Karimun Ronal, lebih lanjut Kasat 

Reskrim AKP Arsyad Riyandi 

menjelaskan kedelapan pelaku 

tersebut 2 orang diantaranya 

wanita dan 6 orang lagi 

merupakan laki-laki. Ia menyebut 

kasus ini terungkap berawal dari 

penangkapan pelaku berinisial ZA 

di Desa Pangke Kec. Meral Barat, 

Kab Karimun, Prov Kepri yang 

kemudian dilakukan 

penggembangan dan petugas 

kembali mengamankan 3 orang 

pelaku lainnya yang ada di 

Kabupaten Karimun, Prov Kepri. 

27
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27 

Janu

ary 

2022 

Satreskrim 

Polres Karimun 

membongkar 

sindikat Human 

Trafficking, 8 

Positi

ve 

Batam Times Arsjad Rasjid Dalam rangka operasi kepolisian 

wilayah Bunga Seligi 2022, 

Satuan Reserse dan Kriminal 

(Satreskrim) Polres Karimun 

membongkar sindikat human 

http://www.realitasnews.com/2022/01/operasi-bunga-seligi-2022-polres.html
http://www.realitasnews.com/2022/01/operasi-bunga-seligi-2022-polres.html
http://www.realitasnews.com/2022/01/operasi-bunga-seligi-2022-polres.html
http://www.realitasnews.com/2022/01/operasi-bunga-seligi-2022-polres.html
http://www.realitasnews.com/2022/01/operasi-bunga-seligi-2022-polres.html
http://www.realitasnews.com/2022/01/operasi-bunga-seligi-2022-polres.html
http://www.realitasnews.com/2022/01/operasi-bunga-seligi-2022-polres.html
http://www.realitasnews.com/2022/01/operasi-bunga-seligi-2022-polres.html
http://www.realitasnews.com/2022/01/operasi-bunga-seligi-2022-polres.html
http://www.batamtimes.co/2022/01/27/satreskrim-polres-karimun-membongkar-sindikat-human-trafficking-8-orang-diamankan
http://www.batamtimes.co/2022/01/27/satreskrim-polres-karimun-membongkar-sindikat-human-trafficking-8-orang-diamankan
http://www.batamtimes.co/2022/01/27/satreskrim-polres-karimun-membongkar-sindikat-human-trafficking-8-orang-diamankan
http://www.batamtimes.co/2022/01/27/satreskrim-polres-karimun-membongkar-sindikat-human-trafficking-8-orang-diamankan
http://www.batamtimes.co/2022/01/27/satreskrim-polres-karimun-membongkar-sindikat-human-trafficking-8-orang-diamankan
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orang 

diamankan 

trafficking atau perdagangan 

manusia dan mengamankan 

delapan orang anggota sindikat 

yang diduga keras melakukan 

human trafficking. "Introgasi dan 

pengembangan secara intens 

yang terus kita lakukan, dari 

Kabupaten Karimun kita bergerak 

menuju kota Batam dan Kembali 

mengamankan 4 tersangka 

lainnya yang ada di Kota Batam" 

jelas Kasat Reskrim Polres 

Karimun AKP Arsyad Rasyid saat 

memimpin konfersi pers dengan 

sejumlah awak media terkait 

kasus penangkapan delapan 

pelaku human trafficking di Kota 

Batam dan Kabupaten Karimun 

pada Selasa (25/1/2022) di 

Mapolres Karimun. Didampingi 

Kepala UPD BM2MI Wilayah 

Kepri, Manggiring Sinaga, 

Kastreskrim Polres Karimun 

menjelaskan tersangka ZA 

sebagai pelaku utama dan 5 calo 

nya diamankan dan Polres 

Karimun berhasil memutus mata 

rantai dari jaringan ZA. "Total ada 

23 orang korban Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) yang berasal dari 

Banten, Lombok, Sumbawa dan 

Lampung" kata Kasatreskrim 

Polres Karimun AKP Arsyad 

Rasyid. 
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BPJS-TK 

Pamekasan 

fasilitasi 

keikutsertaan 

wartawan pada 

program JKK-

JKM 

Positi

ve 

Antara Jatim  Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) 

Pamekasan, Jawa Timur, 

memfasilitasi keikutsertaan 

wartawan pada program Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK) dan 

Jaminan Kematian (JKM), seiring 

masih rendahnya pekerja media 

di wilayah itu yang mengikuti 

program tersebut. Menurut 

Kepala Cabang BPJS 

http://www.batamtimes.co/2022/01/27/satreskrim-polres-karimun-membongkar-sindikat-human-trafficking-8-orang-diamankan
http://www.batamtimes.co/2022/01/27/satreskrim-polres-karimun-membongkar-sindikat-human-trafficking-8-orang-diamankan
http://jatim.antaranews.com/berita/570073/bpjs-tk-pamekasan-fasilitasi-keikutsertaan-wartawan-pada-program-jkk-jkm
http://jatim.antaranews.com/berita/570073/bpjs-tk-pamekasan-fasilitasi-keikutsertaan-wartawan-pada-program-jkk-jkm
http://jatim.antaranews.com/berita/570073/bpjs-tk-pamekasan-fasilitasi-keikutsertaan-wartawan-pada-program-jkk-jkm
http://jatim.antaranews.com/berita/570073/bpjs-tk-pamekasan-fasilitasi-keikutsertaan-wartawan-pada-program-jkk-jkm
http://jatim.antaranews.com/berita/570073/bpjs-tk-pamekasan-fasilitasi-keikutsertaan-wartawan-pada-program-jkk-jkm
http://jatim.antaranews.com/berita/570073/bpjs-tk-pamekasan-fasilitasi-keikutsertaan-wartawan-pada-program-jkk-jkm
http://jatim.antaranews.com/berita/570073/bpjs-tk-pamekasan-fasilitasi-keikutsertaan-wartawan-pada-program-jkk-jkm
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Ketenagakerjaan Pamekasan 

Indra Fitriawan, wartawan 

termasuk jenis profesi rentan 

karena harus terjun secara 

langsung ke lapangan saat 

melakukan liputan. "Setidaknya, 

mereka harus terlindungi dengan 

mengikuti minimal dua program, 

yakni jaminan kecelakaan kerja 

dan jaminan kematian," kata 

Indra seusai melakukan 

pertemuan dengan Pengurus 

Persatuan Wartawan Indonesia 

(PWI) Pamekasan, Madura, 

Kamis. BPJS Ketenagakerjaan 

Pamekasan melakukan 

pertemuan dengan pengurus PWI 

Pamekasan untuk 

menyosialisasikan program 

jaminan sosial dan perlindungan 

ketenagakerjaan di kalangan 

insan pers, mengingat pekerja 

media yang mengikuti program 

tersebut di Pamekasan masih 

minim. 

28

1. 

27 

Janu

ary 

2022 

Indonesia dan 

Australia Bahas 

Lapangan Kerja 

Sektor Pertanian 

Neutr

al 

Suara.com Ida Fauziyah Indonesia dan Australia kini 

tengah membahas mengenai 

kerja sama Australian Agriculture 

Visa (visa khusus bagi pekerja 

pertanian Australia), hal tersebut 

diungkapkan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

saat menerima kunjungan 

kehormatan (courtesy call) 

Minister for Agriculture and 

Northern Australia, David 

Littleproud, melalui sambungan 

video pada hari Kamis 

(27/1/2022). Menaker Ida 

Fauziyah menjelaskan, Australian 

Agriculture Visa adalah inisiatif 

Pemerintah Australia untuk 

membuka lapangan pekerjaan 

sektor pertanian bagi pekerja 

Indonesia. "Dalam kerja sama di 

http://www.suara.com/bisnis/2022/01/27/211935/indonesia-dan-australia-bahas-lapangan-kerja-sektor-pertanian
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/27/211935/indonesia-dan-australia-bahas-lapangan-kerja-sektor-pertanian
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/27/211935/indonesia-dan-australia-bahas-lapangan-kerja-sektor-pertanian
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/27/211935/indonesia-dan-australia-bahas-lapangan-kerja-sektor-pertanian
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bidang penempatan tenaga kerja, 

saya sangat menekankan untuk 

benar-benar memastikan 

mekanisme pelindungan yang 

diterapkan kepada pekerja 

Indonesia, serta manfaat dan 

keuntungan khususnya bagi 

pekerja Indonesia," kata 

Menaker. Menaker Ida 

menuturkan, potensi kerja sama 

ini diharapkan tidak hanya 

membuka ruang penempatan 

bagi masyarakat Indonesia, 

namun juga ruang untuk transfer 

of knowledge (alih pengetahuan) 

bagi petani-petani Indonesia. 
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Satreskrim 

Polres Karimun 

Ungkap Kasus 

Perdagangan 

Manusia di 

Batam dan 

Karimun, 8 

Pelaku 

Diamankan - 

Berita 

Nusantara News 

Positi

ve 

Berita Nusantara 

News 

Arsjad Rasjid Dalam rangka operasi Kepolisian 

wilayah Bunga Seligi 2022, 

Satuan Reserse dan Kriminal 

(Satreskrim) Polres Karimun 

membongkar sindikat human 

trafficking atau perdagangan 

manusia. Tim Satreskrim Polres 

Karimun berhasil mengamankan 

delapan orang anggota sindikat 

yang diduga keras melakukan 

human trafficking. Pengungkapan 

kasus ini, berawal dari 

penangkapan tersangka utama 

berinisial ZA di Desa Pangke 

Kecamatan Meral Barat, 

Kabupaten Karimun, Provinsi 

Kepri yang kemudian dilakukan 

pengembangan dan kembali 

mengamankan 3 tersangka 

lainnya yang ada di Kabupaten 

Karimun. "Hasil introgasi dan 

pengembangan secara intens 

yang terus kita lakukan, dari 

Kabupaten Karimun kita bergerak 

menuju kota Batam dan kembali 

mengamankan 4 tersangka 

lainnya yang ada di Kota Batam," 

jelas Kasat Reskrim Polres 

Karimun AKP Arsyad Rasyid saat 

http://beritanusantaranews.com/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus-perdagangan-manusia-di-batam-dan-karimun-8-pelaku-diamankan
http://beritanusantaranews.com/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus-perdagangan-manusia-di-batam-dan-karimun-8-pelaku-diamankan
http://beritanusantaranews.com/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus-perdagangan-manusia-di-batam-dan-karimun-8-pelaku-diamankan
http://beritanusantaranews.com/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus-perdagangan-manusia-di-batam-dan-karimun-8-pelaku-diamankan
http://beritanusantaranews.com/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus-perdagangan-manusia-di-batam-dan-karimun-8-pelaku-diamankan
http://beritanusantaranews.com/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus-perdagangan-manusia-di-batam-dan-karimun-8-pelaku-diamankan
http://beritanusantaranews.com/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus-perdagangan-manusia-di-batam-dan-karimun-8-pelaku-diamankan
http://beritanusantaranews.com/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus-perdagangan-manusia-di-batam-dan-karimun-8-pelaku-diamankan
http://beritanusantaranews.com/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus-perdagangan-manusia-di-batam-dan-karimun-8-pelaku-diamankan
http://beritanusantaranews.com/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus-perdagangan-manusia-di-batam-dan-karimun-8-pelaku-diamankan
http://beritanusantaranews.com/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus-perdagangan-manusia-di-batam-dan-karimun-8-pelaku-diamankan
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memimpin konferensi pers 

dengan sejumlah awak media 

terkait kasus penangkapan 

delapan pelaku human trafficking 

di Kota Batam dan Kabupaten 

Karimun pada Selasa (25/1/2022) 

di Mapolres Karimun. 
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Pemko Medan 

Dukung 

Kebijakan 

Pekerja Ikut 

BPJS 

Ketenagakerjaa

n 

Positi

ve 

Mistar.id  Sebagai upaya optimalisasi sesuai 

dengan Instruksi Presiden 

(Inpres) No 2 tahun 2021 tentang 

Optimalisasi Pelaksanaan 

Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan, Pemko Medan 

siap mendukung setiap 

kebijakan, khususnya terkait agar 

seluruh pekerja di Kota Medan 

ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. 

Hal itu dikatakan Wali Kota 

Medan Bobby Nasution diwakili 

Asisten Ekbang Khairul Syahnan 

ketika membuka pertemuan 

Forum Group Discusion (FGD) 

terkait Inpres No 2 tahun 2021 

yang digelar BPJS 

Ketenagakerjaan di Hotel 

Adimulia, Jalan Diponegoro, 

Kamis (27/1/22). Dijelaskan 

Khairul, Pemko Medan juga akan 

terus menggali kemungkinan 

kerjasama lain dengan BPJS 

Ketenagakerjaan agar 

terwujudnya masyarakat Kota 

Medan yang berkah, maju dan 

kondusif. Sebelumnya Kepala 

Kantor BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Medan Aang Suprana 

mengungkapkan, pertemuan ini 

dilakukan untuk memberikan 

pemahaman terkait dengan 

Inpres No 2 tahun 2021 tentang 

Optimalisasi Pelaksanaan 

Program jaminan sosial 

ketenagakerjaan. 

http://www.mistar.id/medan/pemko-medan-dukung-kebijakan-pekerja-ikut-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.mistar.id/medan/pemko-medan-dukung-kebijakan-pekerja-ikut-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.mistar.id/medan/pemko-medan-dukung-kebijakan-pekerja-ikut-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.mistar.id/medan/pemko-medan-dukung-kebijakan-pekerja-ikut-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.mistar.id/medan/pemko-medan-dukung-kebijakan-pekerja-ikut-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.mistar.id/medan/pemko-medan-dukung-kebijakan-pekerja-ikut-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.mistar.id/medan/pemko-medan-dukung-kebijakan-pekerja-ikut-bpjs-ketenagakerjaan
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Dua Tahun 

Dirumahkan 

Tanpa Gaji, 

Ratusan 

Karyawan Demo 

DPRD Kulon 

Progo, Ancam 

Segel Pabrik Jika 

Tanpa Solusi 

Negat

ive 

Harian Merapi Akhid Nuryati Seratusan karyawan pabrik briket 

Kulon Progo, PT Kurnia Bumi 

Pertiwi, mendatangi Gedung 

DPRD Kulon Progo, Kamis 

(27/1/2022). Kepada wakil 

rakyat, mereka meminta agar 

difasilitasi untuk bertemu dengan 

pemilik perusahaan terkait 

kejelasan nasib para karyawan 

yang telah dirumahkan selama 

dua tahun terakhir. Kedatangan 

serikat buruh PT Kurnia Bumi 

Pertiwi ke kantor legislatif 

didampingi Patriot Garuda 

Nusantara (PGN) Kulon Progo 

dan ditemui Ketua DPRD Kulon 

Progo, Akhir Nuryati bersama 

instansi terkait. Ketua PGN 

Makoda Kulon Progo, Yusron 

Martofa menyampaikan, ada 102 

karyawan yang didampinginya 

bertemu dengan wakil rakyat di 

gedung dewan. 
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Sepakati Jamin 

Keselamatan 

Kerja Jurnalis, 

PWI-BPJS 

Ketenagakerjaa

n Jalin Kerja 

Sama 

Positi

ve 

Kabar Madura  Persatuan Wartawan Indonesia 

(PWI) Pamekasan dan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan Cabang 

Pamekasan melakukan kerja 

sama terkait jaminan 

keselamatan kerja jurnalis 

anggota PWI. Menurut Ketua 

PWI Pamekasan Tabri S. Munir, 

kesepakatan yang dimaksud ialah 

fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan 

kepada wartawan, khususnya 

kepada wartawan berstatus 

bukan karyawan perusahaan. 

Tabri menambahkan, bagi 

wartawan anggota PWI, sifatnya 

wajib untuk menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Fasilitasi 

kepesertaan BPJS juga akan 

dilakukan terhadap wartawan 

anggota PWI, yang sifatnya 

http://www.harianmerapi.com/news/pr-402543258/dua-tahun-dirumahkan-tanpa-gaji-ratusan-karyawan-demo-dprd-kulon-progo-ancam-segel-pabrik-jika-tanpa-solusi
http://www.harianmerapi.com/news/pr-402543258/dua-tahun-dirumahkan-tanpa-gaji-ratusan-karyawan-demo-dprd-kulon-progo-ancam-segel-pabrik-jika-tanpa-solusi
http://www.harianmerapi.com/news/pr-402543258/dua-tahun-dirumahkan-tanpa-gaji-ratusan-karyawan-demo-dprd-kulon-progo-ancam-segel-pabrik-jika-tanpa-solusi
http://www.harianmerapi.com/news/pr-402543258/dua-tahun-dirumahkan-tanpa-gaji-ratusan-karyawan-demo-dprd-kulon-progo-ancam-segel-pabrik-jika-tanpa-solusi
http://www.harianmerapi.com/news/pr-402543258/dua-tahun-dirumahkan-tanpa-gaji-ratusan-karyawan-demo-dprd-kulon-progo-ancam-segel-pabrik-jika-tanpa-solusi
http://www.harianmerapi.com/news/pr-402543258/dua-tahun-dirumahkan-tanpa-gaji-ratusan-karyawan-demo-dprd-kulon-progo-ancam-segel-pabrik-jika-tanpa-solusi
http://www.harianmerapi.com/news/pr-402543258/dua-tahun-dirumahkan-tanpa-gaji-ratusan-karyawan-demo-dprd-kulon-progo-ancam-segel-pabrik-jika-tanpa-solusi
http://www.harianmerapi.com/news/pr-402543258/dua-tahun-dirumahkan-tanpa-gaji-ratusan-karyawan-demo-dprd-kulon-progo-ancam-segel-pabrik-jika-tanpa-solusi
http://www.harianmerapi.com/news/pr-402543258/dua-tahun-dirumahkan-tanpa-gaji-ratusan-karyawan-demo-dprd-kulon-progo-ancam-segel-pabrik-jika-tanpa-solusi
http://kabarmadura.id/sepakati-jamin-keselamatan-kerja-jurnalis-pwi-bpjs-ketenagakerjaan-jalin-kerja-sama
http://kabarmadura.id/sepakati-jamin-keselamatan-kerja-jurnalis-pwi-bpjs-ketenagakerjaan-jalin-kerja-sama
http://kabarmadura.id/sepakati-jamin-keselamatan-kerja-jurnalis-pwi-bpjs-ketenagakerjaan-jalin-kerja-sama
http://kabarmadura.id/sepakati-jamin-keselamatan-kerja-jurnalis-pwi-bpjs-ketenagakerjaan-jalin-kerja-sama
http://kabarmadura.id/sepakati-jamin-keselamatan-kerja-jurnalis-pwi-bpjs-ketenagakerjaan-jalin-kerja-sama
http://kabarmadura.id/sepakati-jamin-keselamatan-kerja-jurnalis-pwi-bpjs-ketenagakerjaan-jalin-kerja-sama
http://kabarmadura.id/sepakati-jamin-keselamatan-kerja-jurnalis-pwi-bpjs-ketenagakerjaan-jalin-kerja-sama
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wajib." paparnya, Kamis 

(27/1/2021). 
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Hino Resmikan 

Pusat Pelatihan 

Berkendara, 

Target Edukasi 

2.000 

Pengemudi Truk 

dan Bus 

Positi

ve 

Pikiran Rakyat  Berdiri di atas seluas 24.000 

meter persegi, HTSCC ditargetkan 

mengdukasi 2.000 pengemudi 

tiap tahun. Tidak hanya fokus 

memasarkan kendaraan niaga di 

Indonesia, PT Hino Motors Sales 

Indonesia (HMSI) juga turut serta 

dalam meningkatkan kesadaran 

keselamatan berkendara di 

Indonesia. Salah satu wujudnya 

dengan meresmikan fasilitas 

pusat pelatihan berkendara yang 

diberi nama Hino Total Support 

Customer Center (HTSCC) di 

kawasan Kota Bukit Indah (KBI) 

Purwakarta, Jawa Barat. 

Dijelaskan Masato Uchida, 

Presiden Direktur HMSI, 

pembangunan HTSCC bertujuan 

sebagai pusat pelatihan 

pengemudi untuk membantu 

kelancaran transportasi yang 

aman dan ekonomis melalui 

pengemudi yang handal dan 

tertib berlalu lintas. 

28

7. 

27 

Janu

ary 

2022 

Kemnaker 

Apresiasi 

Perguruan 

Tinggi karena 

Berkontribusi 

Membangun 

SDM Unggul 

Positi

ve 

Jawa Post National 

Network 

Ida Fauziyah Hal ini disampaikan Menaker Ida 

saat menutup Forum Komunikasi 

Perguruan Tinggi untuk 

Ketenagakerjaan yang 

diselenggarakan di Jakarta pada 

Kamis (27/1). Nuhfil Hanani 

sebagai ketua Forum Komunikasi 

Perguruan Tinggi untuk 

Ketenagakerjaan yang akan 

menyusun berbagai program dan 

kegiatan. Menurut Ida, 

perguruan tinggi telah 

membantu pemerintah dalam 

menyiapkan SDM unggul dan siap 

menghadapi perubahan. 

Kemudian, mengolaborasikannya 

dalam program Sembilan 

http://www.pikiran-rakyat.com/otomotif/pr-013584385/hino-resmikan-pusat-pelatihan-berkendara-target-edukasi-2000-pengemudi-truk-dan-bus
http://www.pikiran-rakyat.com/otomotif/pr-013584385/hino-resmikan-pusat-pelatihan-berkendara-target-edukasi-2000-pengemudi-truk-dan-bus
http://www.pikiran-rakyat.com/otomotif/pr-013584385/hino-resmikan-pusat-pelatihan-berkendara-target-edukasi-2000-pengemudi-truk-dan-bus
http://www.pikiran-rakyat.com/otomotif/pr-013584385/hino-resmikan-pusat-pelatihan-berkendara-target-edukasi-2000-pengemudi-truk-dan-bus
http://www.pikiran-rakyat.com/otomotif/pr-013584385/hino-resmikan-pusat-pelatihan-berkendara-target-edukasi-2000-pengemudi-truk-dan-bus
http://www.pikiran-rakyat.com/otomotif/pr-013584385/hino-resmikan-pusat-pelatihan-berkendara-target-edukasi-2000-pengemudi-truk-dan-bus
http://www.pikiran-rakyat.com/otomotif/pr-013584385/hino-resmikan-pusat-pelatihan-berkendara-target-edukasi-2000-pengemudi-truk-dan-bus
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-apresiasi-perguruan-tinggi-karena-berkontribusi-membangun-sdm-unggul
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-apresiasi-perguruan-tinggi-karena-berkontribusi-membangun-sdm-unggul
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-apresiasi-perguruan-tinggi-karena-berkontribusi-membangun-sdm-unggul
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-apresiasi-perguruan-tinggi-karena-berkontribusi-membangun-sdm-unggul
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-apresiasi-perguruan-tinggi-karena-berkontribusi-membangun-sdm-unggul
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-apresiasi-perguruan-tinggi-karena-berkontribusi-membangun-sdm-unggul
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-apresiasi-perguruan-tinggi-karena-berkontribusi-membangun-sdm-unggul
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Lompatan Besar Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

28

8. 

27 

Janu

ary 

2022 

Kemnaker 

Dukung Usulan 

Perubahan BLK 

UPTD Jadi BLK 

UPTP di Sulteng 

Positi

ve 

Detik Rusdy 

Mastura,Ida 

Fauziyah 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, mendukung usulan alih 

aset dan fungsi Loka Latihan 

Kerja/Balai Latihan Kerja-Unit 

Pelaksana Teknis Daerah 

(LLK/BLK UPTD) kabupaten Tojo 

Una-Una, Sulawesi Tengah 

menjadi BLK Unit Pelayanan 

Teknis Pusat (UPTP). "Kita akan 

pelajari terlebih dahulu usulan 

pengalihan BLK UPTD di Tojo 

Una-Una menjadi BLK UPTP. 

Menurutnya, apabila usulan 

pengalihan aset itu disetujui 

Kemnaker, maka secara strategis 

wilayah lingkup Sulawesi Tengah 

akan berfungsi menjadi pembina 

untuk tujuh LLK/BLK UPTD. 

Menurut Ida, pendirian BLK UPTP 

Tojo Una-Una diyakini akan 

mempercepat penyiapan tenaga 

kerja lokal yang memiliki 

kompetensi dan daya saing tinggi 

di daerah. 

28

9. 

27 

Janu

ary 

2022 

2.500 Pelaku 

UMKM Terima 

Jaminan Sosial 

BPjamsostek 

Positi

ve 

Waspada Darwin Zein Sejumlah 2.500 pelaku UMKM di 

Deliserdang mendapatkan 

perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang 

diselenggarakan BPJamsostek. 

Para pelaku UMKM yang 

mendapatkan perlindungan 

tersebar di seluruh kecamatan 

yang ada di Kabupaten 

Deliserdang. Dalam program ini 

dilaksanakan juga sosialisasi dan 

penyerahan simbolis kartu 

kepesertaan kepada masing-

masing pelaku UMKM di setiap 

kecamatan. Dalam pelaksanaan 

penyerahan simbolis kartu 

kepesertaan hadir secara 

langsung Sekda Kabupaten 

http://news.detik.com/berita/d-5917807/kemnaker-dukung-usulan-perubahan-blk-uptd-jadi-blk-uptp-di-sulteng
http://news.detik.com/berita/d-5917807/kemnaker-dukung-usulan-perubahan-blk-uptd-jadi-blk-uptp-di-sulteng
http://news.detik.com/berita/d-5917807/kemnaker-dukung-usulan-perubahan-blk-uptd-jadi-blk-uptp-di-sulteng
http://news.detik.com/berita/d-5917807/kemnaker-dukung-usulan-perubahan-blk-uptd-jadi-blk-uptp-di-sulteng
http://news.detik.com/berita/d-5917807/kemnaker-dukung-usulan-perubahan-blk-uptd-jadi-blk-uptp-di-sulteng
http://waspada.co.id/2022/01/2-500-pelaku-umkm-terima-jaminan-sosial-bpjamsostek
http://waspada.co.id/2022/01/2-500-pelaku-umkm-terima-jaminan-sosial-bpjamsostek
http://waspada.co.id/2022/01/2-500-pelaku-umkm-terima-jaminan-sosial-bpjamsostek
http://waspada.co.id/2022/01/2-500-pelaku-umkm-terima-jaminan-sosial-bpjamsostek
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Deliserdang Darwin Zein, Kepala 

Dinas Koperasi dan UMKM 

Kabupaten Deliserdang Rabiatul 

Adawiyah Lubis, dan Kepala 

BPJamsostek Tanjungmorawa 

Iskandar. 

29

0. 

27 

Janu

ary 

2022 

Pemko Medan 

akan 

Optimalkan 

Progam Jaminan 

Sosial 

Ketenagakerjaa

n - Kitakini News 

Positi

ve 

Kitakini News  Pemko Medan siap mendukung 

setiap kebijakan khususnya 

terkait agar seluruh pekerja di 

Kota Medan ikut dalam BPJS 

Ketenagakerjaan. Dia mewakili 

Wali Kota Medan ketika 

membuka pertemuan FGD. 

Pertemuan ini di ikuti oleh OPD 

di lingkungan Pemko Medan. 

Agar setiap pekerja di Kota 

Medan ikut dalam program 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

29

1. 

27 

Janu

ary 

2022 

Indonesia dan 

Australia Bahas 

Kerja Sama 

Bidang 

Pertanian - 

Berita KBB 

Positi

ve 

Beritakbb.com Ida Fauziyah BERITA KBB- Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

menerima kunjungan 

kehormatan (courtesy call) 

Minister for Agriculture and 

Northern Australia, David 

Littleproud, melalui sambungan 

video pada hari Kamis 

(27/1/2022). Pertemuan ini 

membahas kerja sama Australian 

Agriculture Visa (visa khusus bagi 

pekerja pertanian Australia). 

Menaker Ida Fauziyah 

menjelaskan, Australian 

Agriculture Visa adalah inisiatif 

Pemerintah Australia untuk 

membuka lapangan pekerjaan 

sektor pertanian bagi pekerja 

Indonesia. "Dalam kerja sama di 

bidang penempatan tenaga kerja, 

saya sangat menekankan untuk 

benar-benar memastikan 

mekanisme pelindungan yang 

diterapkan kepada pekerja 

Indonesia, serta manfaat dan 

keuntungan khususnya bagi 

http://kitakini.news/109441/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://kitakini.news/109441/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://kitakini.news/109441/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://kitakini.news/109441/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://kitakini.news/109441/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://kitakini.news/109441/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://kitakini.news/109441/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963584504/indonesia-dan-australia-bahas-kerja-sama-bidang-pertanian
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963584504/indonesia-dan-australia-bahas-kerja-sama-bidang-pertanian
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963584504/indonesia-dan-australia-bahas-kerja-sama-bidang-pertanian
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963584504/indonesia-dan-australia-bahas-kerja-sama-bidang-pertanian
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963584504/indonesia-dan-australia-bahas-kerja-sama-bidang-pertanian
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963584504/indonesia-dan-australia-bahas-kerja-sama-bidang-pertanian
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pekerja Indonesia," kata 

Menaker. 

29

2. 

27 

Janu

ary 

2022 

Satreskrim 

Polres Karimun 

Ungkap Kasus 

Perdagangan 

Orang di Batam 

dan Karimun, 8 

Pelaku 

Diamankan 

Positi

ve 

Simak Kepri Arsjad Rasjid Dalam rangka operasi Kepolisian 

wilayah Bunga Seligi 2022, 

Satuan Reserse dan Kriminal 

(Satreskrim) Polres Karimun 

membongkar sindikat human 

trafficking atau perdagangan 

manusia dan mengamankan 

delapan orang anggota sindikat 

yang diduga keras melakukan 

human trafficking. "Introgasi dan 

pengembangan secara intens 

yang terus kita lakukan, dari 

Kabupaten Karimun kita bergerak 

menuju kota Batam dan Kembali 

mengamankan 4 tersangka 

lainnya yang ada di Kota Batam" 

jelas Kasat Reskrim Polres 

Karimun AKP Arsyad Rasyid saat 

memimpin konfersi pers dengan 

sejumlah awak media terkait 

kasus penangkapan delapan 

pelaku human trafficking di Kota 

Batam dan Kabupaten Karimun 

pada Selasa (25/1/2022) di 

Mapolres Karimun. Didampingi 

Kepala UPD BM2MI Wilayah 

Kepri, Manggiring Sinaga, 

Kastreskrim Polres Karimun 

menjelaskan tersangka ZA 

sebagai pelaku utama dan 5 calo 

nya diamankan dan Polres 

Karimun berhasil memutus mata 

rantai dari jaringan ZA. "Total ada 

23 orang korban Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) yang berasal dari 

Banten, Lombok, Sumbawa dan 

Lampung" kata Kasatreskrim 

Polres Karimun AKP Arsyad 

Rasyid. 

29

3. 

27 

Janu

Perguruan 

Tinggi Dukung 

Pembangunan 

Positi

ve 

Beritakbb.com Ida Fauziyah BERITA KBB- Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mengapresiasi semangat kerja 

http://simakkepri.com/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus-perdagangan-orang-di-batam-dan-karimun-8-pelaku-diamankan
http://simakkepri.com/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus-perdagangan-orang-di-batam-dan-karimun-8-pelaku-diamankan
http://simakkepri.com/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus-perdagangan-orang-di-batam-dan-karimun-8-pelaku-diamankan
http://simakkepri.com/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus-perdagangan-orang-di-batam-dan-karimun-8-pelaku-diamankan
http://simakkepri.com/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus-perdagangan-orang-di-batam-dan-karimun-8-pelaku-diamankan
http://simakkepri.com/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus-perdagangan-orang-di-batam-dan-karimun-8-pelaku-diamankan
http://simakkepri.com/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus-perdagangan-orang-di-batam-dan-karimun-8-pelaku-diamankan
http://simakkepri.com/satreskrim-polres-karimun-ungkap-kasus-perdagangan-orang-di-batam-dan-karimun-8-pelaku-diamankan
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963584562/perguruan-tinggi-dukung-pembangunan-sdm-dengan-kerjasama-kolaborasi-dan-sinergi
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963584562/perguruan-tinggi-dukung-pembangunan-sdm-dengan-kerjasama-kolaborasi-dan-sinergi
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963584562/perguruan-tinggi-dukung-pembangunan-sdm-dengan-kerjasama-kolaborasi-dan-sinergi
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ary 

2022 

SDM dengan 

Kerjasama, 

Kolaborasi, dan 

Sinergi - Berita 

KBB 

sama, kolaborasi, dan sinergi dari 

Perguruan Tinggi yang selama ini 

telah menjadi pemangku 

kepentingan di sektor 

ketenagakerjaan. Nuhfil Hanani, 

sebagai Ketua Forum Komunikasi 

Perguruan Tinggi Untuk 

Ketenagakerjaan, yang nantinya 

akan menyusun berbagai 

program dan kegiatan, serta 

dapat mengolaborasikannya 

dalam program Sembilan 

Lompatan Besar Kementerian 

Ketenagakerjaan. Menurutnya, 

atas peranannya selama ini, 

perguruan tinggi telah 

membantu pemerintah dalam 

menyiapkan SDM unggul dan siap 

menghadapi perubahan. Hal ini 

disampaikannya saat menutup 

Forum Komunikasi Perguruan 

Tinggi Untuk Ketenagakerjaan 

yang diselenggarakan di Jakarta, 

Kamis, (27/1/2022). 

29

4. 

27 

Janu

ary 

2022 

Kolaborasi 

Kemnaker-

Perguruan 

Tinggi Dinilai 

Mampu Siapkan 

SDM Unggul 

Positi

ve 

Detik Anwar Sanusi Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 

menilai Perguruan Tinggi punya 

peranan besar dalam 

menyiapkan SDM yang unggul 

dan responsif. Menurutnya, 

peran tersebut akan berjalan baik 

dan selaras jika diimbangi dengan 

kolaborasi antara Pemerintah 

dan Perguruan Tinggi. Dalam 

pembukaan forum komunikasi 

perguruan tinggi 

ketenagakerjaan di Jakarta, ia 

mengatakan pemerintah sangat 

membutuhkan bantuan dari 

Perguruan Tinggi dalam 

menyiapkan SDM unggul. "Untuk 

menyinkronisasi ini semua, tentu 

perlu adanya jembatan yang 

kokoh untuk menyatukan dua 

aktor utama, yakni pemerintah 

http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963584562/perguruan-tinggi-dukung-pembangunan-sdm-dengan-kerjasama-kolaborasi-dan-sinergi
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963584562/perguruan-tinggi-dukung-pembangunan-sdm-dengan-kerjasama-kolaborasi-dan-sinergi
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963584562/perguruan-tinggi-dukung-pembangunan-sdm-dengan-kerjasama-kolaborasi-dan-sinergi
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963584562/perguruan-tinggi-dukung-pembangunan-sdm-dengan-kerjasama-kolaborasi-dan-sinergi
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963584562/perguruan-tinggi-dukung-pembangunan-sdm-dengan-kerjasama-kolaborasi-dan-sinergi
http://news.detik.com/berita/d-5917838/kolaborasi-kemnaker-perguruan-tinggi-dinilai-mampu-siapkan-sdm-unggul
http://news.detik.com/berita/d-5917838/kolaborasi-kemnaker-perguruan-tinggi-dinilai-mampu-siapkan-sdm-unggul
http://news.detik.com/berita/d-5917838/kolaborasi-kemnaker-perguruan-tinggi-dinilai-mampu-siapkan-sdm-unggul
http://news.detik.com/berita/d-5917838/kolaborasi-kemnaker-perguruan-tinggi-dinilai-mampu-siapkan-sdm-unggul
http://news.detik.com/berita/d-5917838/kolaborasi-kemnaker-perguruan-tinggi-dinilai-mampu-siapkan-sdm-unggul
http://news.detik.com/berita/d-5917838/kolaborasi-kemnaker-perguruan-tinggi-dinilai-mampu-siapkan-sdm-unggul
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dalam hal ini Kemnaker, dengan 

perguruan tinggi dalam 

menyiapkan SDM yang unggul 

dan responsif dengan 

perubahan," jelas Anwar dalam 

keterangan tertulis, Kamis 

(27/1/2022). 

29

5. 

27 

Janu

ary 

2022 

PWI Pamekasan 

Inisiatif Fasilitasi 

Wartawan jadi 

Peserta BP 

Jamsostek 

Positi

ve 

Lead Tabri S Munir Persatuan Wartawan Indonesia 

(PWI) Kabupaten Pamekasan 

berinisiatif untuk memfasilitasi 

wartawan terkhusus anggotanya 

sebagai peserta Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan atau BP 

Jamsostek. Hal itu disampaikan 

Ketua PWI Pamekasan, Tabri S 

Munir usai melakukan 

pertemuan terbatas dengan 

Kapala Cabang BPJS 

Ketenagakerjaan Pamekasan, 

Indra Fitriawan di Cafe Nirwana, 

pukul 13.00 WIB, Kamis 

(27/1/2022). "PWI Pamekasan 

bersama dengan BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang 

Pamekasan sepakat menjalin 

kerjasama untuk memfasilitasi 

keikutsertaan wartawan 

utamanya anggota PWI dalam 

program BPJS Ketenagakerjaan," 

kata Tabri S Munir dalam 

keterangan persnya. Tidak hanya 

memfasilitasi wartawan untuk 

menjadi peserta BP Jamsostek, 

PWI Pamekasan juga bakal 

menggelar focus group 

discussion bersama BPJS 

Ketenagakerjaan dengan 

menggandeng pemangku 

kebijakan untuk memperluas 

pemahaman tentang BPJS 

Ketenagakerjaan. 

29

6. 

27 

Janu

Jamsostek Non 

ASN, Lindungi 

Positi

ve 

Kuningan Terkini Dedi Supriyadi H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si 

saat membuka Sosialisasi 

http://www.lead.co.id/pwi-pamekasan-inisiatif-fasilitasi-wartawan-jadi-peserta-bp-jamsostek
http://www.lead.co.id/pwi-pamekasan-inisiatif-fasilitasi-wartawan-jadi-peserta-bp-jamsostek
http://www.lead.co.id/pwi-pamekasan-inisiatif-fasilitasi-wartawan-jadi-peserta-bp-jamsostek
http://www.lead.co.id/pwi-pamekasan-inisiatif-fasilitasi-wartawan-jadi-peserta-bp-jamsostek
http://www.lead.co.id/pwi-pamekasan-inisiatif-fasilitasi-wartawan-jadi-peserta-bp-jamsostek
http://www.kuninganterkini.com/pemerintahan/11479-jamsostek-non-asn-lindungi-dari-berbagai-resiko
http://www.kuninganterkini.com/pemerintahan/11479-jamsostek-non-asn-lindungi-dari-berbagai-resiko
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2022 

dari Berbagai 

Resiko 

Perlindungan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (Jamsostek) 

kepada Non ASN di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kuningan, 

Kamis (27/01/2023). Sementara, 

Kepala Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Cirebon, Dedi 

Supriyadi berharap, dengan 

dukungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kuningan, semua 

pekerja khususnya Non ASN di 

Kabupaten Kuningan akan 

terlindungi dalam jaminan sosial 

ketenagakerjaan. "Dengan 

mengikuti program ini, 

khususnya non ASN dilingkungan 

pemerintah Kuningan, kita 

pastikan akan terlindungi dan 

tetap terjaga secara optimal," 

ujarnya. Tenaga kerja atau 

aparatur di lingkungan 

pemerintah adalah aset berharga 

yang harus dilindungi dan dijaga, 

karena sebagai penentu kualitas 

pelayanan birokrasi. 

29
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27 
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ary 

2022 

Airlangga Puji 

Kampanye 

Dunia Kerja 

Inklusif 

Kemnaker di 

Presidensi G20 

Positi

ve 

Detik Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto 

mengapresiasi Menteri 

Ketenagakerjaan atas 

terselenggaranya kampanye G20 

bertajuk 'Melibatkan Penyandang 

Disabilitas untuk Inklusivitas' 

dalam Presidensi G20 Indonesia 

tahun 2022, pada 26-27 Januari 

2022 di Jakarta. Airlangga 

menjelaskan Presidensi G20 di 

Indonesia merupakan amanah 

sekaligus kepercayaan bagi 

Indonesia, untuk mendorong 

pembangunan dan pemulihan 

ekonomi yang lebih merata. 

Kegiatan ini merupakan 

kesepakatan para Menteri 

Ketenagakerjaan di Presidensi 

G20 Argentina 2018 lalu, untuk 

http://www.kuninganterkini.com/pemerintahan/11479-jamsostek-non-asn-lindungi-dari-berbagai-resiko
http://www.kuninganterkini.com/pemerintahan/11479-jamsostek-non-asn-lindungi-dari-berbagai-resiko
http://news.detik.com/berita/d-5917841/airlangga-puji-kampanye-dunia-kerja-inklusif-kemnaker-di-presidensi-g20
http://news.detik.com/berita/d-5917841/airlangga-puji-kampanye-dunia-kerja-inklusif-kemnaker-di-presidensi-g20
http://news.detik.com/berita/d-5917841/airlangga-puji-kampanye-dunia-kerja-inklusif-kemnaker-di-presidensi-g20
http://news.detik.com/berita/d-5917841/airlangga-puji-kampanye-dunia-kerja-inklusif-kemnaker-di-presidensi-g20
http://news.detik.com/berita/d-5917841/airlangga-puji-kampanye-dunia-kerja-inklusif-kemnaker-di-presidensi-g20
http://news.detik.com/berita/d-5917841/airlangga-puji-kampanye-dunia-kerja-inklusif-kemnaker-di-presidensi-g20


 

234 

 

menciptakan kemitraan dan 

mendorong sistem 

ketenagakerjaan yang adil, 

inklusif dan berkelanjutan. 

Airlangga berharap diskusi pada 

kampanye G20 ini menjadi ajang 

menunjukkan kemampuan 

seluas-luasnya bagi penyandang 

disabilitas. 

29

8. 

27 

Janu

ary 

2022 

Indonesia dan 

Australia Jalin 

Kerja Sama di 

Bidang 

Pertanian 

Positi

ve 

Jawa Post National 

Network 

Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

menerima kunjungan 

kehormatan Menteri Pertanian 

dan Air Wilayah Australia Utara 

David Littleproud melalui 

sambungan video pada Kamis 

(27/1). Pertemuan ini membahas 

kerja sama soal visa khusus bagi 

pekerja pertanian Australia. 

Menaker Ida Fauziyah 

menjelaskan, visa khusus bagi 

pekerja pertanian Australia 

adalah inisiatif pemerintah 

Australia untuk membuka 

lapangan pekerjaan sektor 

pertanian bagi pekerja Indonesia. 

"Dalam kerja sama di bidang 

penempatan tenaga kerja, saya 

sangat menekankan untuk benar-

benar memastikan mekanisme 

pelindungan yang diterapkan 

kepada pekerja Indonesia," kata 

Menaker Ida. 

29

9. 

27 

Janu

ary 

2022 

Tekan Resiko 

Kecelakaan 

Jalan Raya, Hino 

Resmikan 

Fasilitas HTSCC 

Di Purwakarta 

Positi

ve 

Kabaroto  PT Hino Motors Sales Indonesia 

(HMSI) meresmikan fasilitas Hino 

Total Support Customer Center 

(HTSCC) di kawasan Kota Bukit 

Indah (KBI) Purwakarta, Jawa 

Barat. Fasilitas HTSCC memiliki 

beragam fasilitas basic driving 

course mulai dari blind spot test 

area, inspection bay, stop & go, 

parking parallel, S shape curves, 

hairpin turn, parking reverse, 

http://www.jpnn.com/news/indonesia-dan-australia-jalin-kerja-sama-di-bidang-pertanian
http://www.jpnn.com/news/indonesia-dan-australia-jalin-kerja-sama-di-bidang-pertanian
http://www.jpnn.com/news/indonesia-dan-australia-jalin-kerja-sama-di-bidang-pertanian
http://www.jpnn.com/news/indonesia-dan-australia-jalin-kerja-sama-di-bidang-pertanian
http://www.jpnn.com/news/indonesia-dan-australia-jalin-kerja-sama-di-bidang-pertanian
http://kabaroto.com/post/read/tekan-resiko-kecelakaan-jalan-raya-hino-resmikan-fasilitas-htscc-di-purwakarta
http://kabaroto.com/post/read/tekan-resiko-kecelakaan-jalan-raya-hino-resmikan-fasilitas-htscc-di-purwakarta
http://kabaroto.com/post/read/tekan-resiko-kecelakaan-jalan-raya-hino-resmikan-fasilitas-htscc-di-purwakarta
http://kabaroto.com/post/read/tekan-resiko-kecelakaan-jalan-raya-hino-resmikan-fasilitas-htscc-di-purwakarta
http://kabaroto.com/post/read/tekan-resiko-kecelakaan-jalan-raya-hino-resmikan-fasilitas-htscc-di-purwakarta
http://kabaroto.com/post/read/tekan-resiko-kecelakaan-jalan-raya-hino-resmikan-fasilitas-htscc-di-purwakarta
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circle road, portal, crank road, 

dan Safety brake. HTSCC 

digunakan untuk pelatihan 

berkendara truk dan bus yang 

aman, seperti teknik safety 

driving, teknik pengereman, 

mengemudi yang baik, 

mengemudi yang ekonomis, 

pemeriksaan harian, teknik blind 

spot, serta setiap pelatihan akan 

dipandu juga oleh video learning 

yang diberikan oleh Hino Motors 

Limited Japan. Tak hanya 

bangunan dengan berbagai 

sarana yang lengkap, HTSCC juga 

dibekali dengan para instruktur 

yang andal, terlatih dan 

tersertifikasi. 

30

0. 

27 

Janu

ary 

2022 

Satreskrim 

Polres Karimun 

Berhasil Ungkap 

Kejahatan 

Perdagangan 

Manusia, 23 

PMI 

Terselamatkan 

dan 8 Pelaku 

Diamankan | 

Silabus Kepri 

Positi

ve 

Silabus Kepri Arsjad Rasjid SilabusKepri.co.id, Karimun | 

Operasi Kepolisian Wilayah 

Bunga Seligi 2022, Satuan 

Reserse dan Kriminal (Satreskrim) 

Polres Karimun berhasil 

mengungkap jaringan kejahatan 

perdagangan manusia dan 

mengamankan delapan orang 

yang diduga keras melakukan 

human trafficking. "Introgasi dan 

pengembangan secara intens 

yang terus kita lakukan, dari 

Kabupaten Karimun kita bergerak 

menuju kota Batam dan Kembali 

mengamankan 4 tersangka 

lainnya yang ada di Kota Batam," 

ungkap Kasat Reskrim Polres 

Karimun AKP Arsyad Rasyid saat 

memimpin konfersi pers dengan 

sejumlah awak media terkait 

kasus penangkapan delapan 

pelaku human trafficking di Kota 

Batam dan Kabupaten Karimun 

pada Selasa (25/1/2022) di 

Mapolres Karimun. Didampingi 

Kepala UPD BM2MI Wilayah 

Kepri, Manggiring Sinaga, 

http://silabuskepri.co.id/satreskrim-polres-karimun-berhasil-ungkap-kejahatan-perdagangan-manusia-23-pmi-terselamatkan-dan-8-pelaku-diamankan
http://silabuskepri.co.id/satreskrim-polres-karimun-berhasil-ungkap-kejahatan-perdagangan-manusia-23-pmi-terselamatkan-dan-8-pelaku-diamankan
http://silabuskepri.co.id/satreskrim-polres-karimun-berhasil-ungkap-kejahatan-perdagangan-manusia-23-pmi-terselamatkan-dan-8-pelaku-diamankan
http://silabuskepri.co.id/satreskrim-polres-karimun-berhasil-ungkap-kejahatan-perdagangan-manusia-23-pmi-terselamatkan-dan-8-pelaku-diamankan
http://silabuskepri.co.id/satreskrim-polres-karimun-berhasil-ungkap-kejahatan-perdagangan-manusia-23-pmi-terselamatkan-dan-8-pelaku-diamankan
http://silabuskepri.co.id/satreskrim-polres-karimun-berhasil-ungkap-kejahatan-perdagangan-manusia-23-pmi-terselamatkan-dan-8-pelaku-diamankan
http://silabuskepri.co.id/satreskrim-polres-karimun-berhasil-ungkap-kejahatan-perdagangan-manusia-23-pmi-terselamatkan-dan-8-pelaku-diamankan
http://silabuskepri.co.id/satreskrim-polres-karimun-berhasil-ungkap-kejahatan-perdagangan-manusia-23-pmi-terselamatkan-dan-8-pelaku-diamankan
http://silabuskepri.co.id/satreskrim-polres-karimun-berhasil-ungkap-kejahatan-perdagangan-manusia-23-pmi-terselamatkan-dan-8-pelaku-diamankan
http://silabuskepri.co.id/satreskrim-polres-karimun-berhasil-ungkap-kejahatan-perdagangan-manusia-23-pmi-terselamatkan-dan-8-pelaku-diamankan
http://silabuskepri.co.id/satreskrim-polres-karimun-berhasil-ungkap-kejahatan-perdagangan-manusia-23-pmi-terselamatkan-dan-8-pelaku-diamankan
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Kastreskrim Polres Karimun 

menjelaskan tersangka ZA 

sebagai pelaku utama dan 5 calo 

nya diamankan dan Polres 

Karimun berhasil memutus mata 

rantai dari jaringan ZA. "Total ada 

23 orang korban Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) yang berasal dari 

Banten, Lombok, Sumbawa dan 

Lampung," ujar Kasatreskrim 

Polres Karimun AKP Arsyad 

Rasyid. 

30

1. 

27 

Janu

ary 

2022 

65 Pekerja 

Migran 

Indonesia 

Dideportasi 

Lewat PLBN 

Entikong 

Negat

ive 

Tribun News 

Pontianak 

 Sebanyak 65 orang Pekerja 

Migran Indonesia Terkendala 

(PMI T) yang dibawa pihak 

Imigresen Malaysia tiba di PLBN 

Entikong, Kecamatan Entikong, 

Kabupaten Sanggau, Kalimantan 

Barat, Rabu 26 Januari 2022. 

"Jumlah Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Deportasi 

melalui PLBN Entikong sebanyak 

65 orang terdiri dari Laki-laki 58 

orang, Perempuan 7 

orang,"jelasnya. Penanganannya 

difasilitasi oleh CIQS, Polsek 

Entikong, Satgas Percepatan 

Penanganan Covid-19 di 

Perbatasan dan POS BP2MI 

Entikong. "Setelah dilakukan 

pendataan dan swab antigen/pcr 

selanjutnya PMI T akan di 

karantina,"kata Koordinator Pos 

Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) 

Entikong, Angga Atmajaya 

melalui telpon selulernya, Kamis 

27 Januari 2022. 

30

2. 

27 

Janu

ary 

2022 

Tiga Orang Calo 

PMI Ilegal Asal 

Nusa Tenggara 

Barat Ditangkap 

Polisi 

Neutr

al 

Liputan Kepri Binsar Samosir Nusa Tenggara Barat, Rabu, 26 

Januari 2022. "Ada 8 orang calon 

PMI tersebut berasal dari 

Lombok Provinsi Nusa Tenggara 

Barat, berangkat dari Lombok 

pada hari sabtu tanggal 22 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/01/27/65-pekerja-migran-indonesia-dideportasi-lewat-plbn-entikong
http://pontianak.tribunnews.com/2022/01/27/65-pekerja-migran-indonesia-dideportasi-lewat-plbn-entikong
http://pontianak.tribunnews.com/2022/01/27/65-pekerja-migran-indonesia-dideportasi-lewat-plbn-entikong
http://pontianak.tribunnews.com/2022/01/27/65-pekerja-migran-indonesia-dideportasi-lewat-plbn-entikong
http://pontianak.tribunnews.com/2022/01/27/65-pekerja-migran-indonesia-dideportasi-lewat-plbn-entikong
http://pontianak.tribunnews.com/2022/01/27/65-pekerja-migran-indonesia-dideportasi-lewat-plbn-entikong
http://www.liputankepri.com/tiga-orang-calo-pmi-ilegal-asal-ntb-ditangkap-polisi/kepri/karimun/46
http://www.liputankepri.com/tiga-orang-calo-pmi-ilegal-asal-ntb-ditangkap-polisi/kepri/karimun/46
http://www.liputankepri.com/tiga-orang-calo-pmi-ilegal-asal-ntb-ditangkap-polisi/kepri/karimun/46
http://www.liputankepri.com/tiga-orang-calo-pmi-ilegal-asal-ntb-ditangkap-polisi/kepri/karimun/46
http://www.liputankepri.com/tiga-orang-calo-pmi-ilegal-asal-ntb-ditangkap-polisi/kepri/karimun/46
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januari 2022 setiba di Batam 

mereka dijemput tersangka G 

kemudian sebagian calon PMI di 

inapkan di rumah tersangka dan 

sebagian PMI Lagi diinapkan di 

hotel," ujar Binsar. Polres 

Karimun Polda Kepri Kembali 

menggelar konferensi Pers 

penangkapan terhadap 3 orang 

tersangka yang melakukan 

rekrutmen dan pengiriman 8 

orang Korban Calon Pekerja 

Migran Indonesia secara illegal 

atau non prosedural asal Lombok 

Prov. Kasat Polairud Polres 

Karimun AKP Binsar Samosir, SH, 

MH dan turut hadir BP2MI 

Kabupaten Karimun,menjelaskan 

3 tersangka yang ditangkap oleh 

Satpolairud Polres Karimun 

adalah kelompok yang saling 

berkaitan dan mempunyai peran 

masing- masing. 

30

3. 

27 

Janu

ary 

2022 

Presidensi G20 

Indonesia Jadi 

Momentum 

Peningkatan 

Ekosistem 

Ketenagakerjaa

n yang Inklusif 

Positi

ve 

Pripos Angkie Yudistia Pemerintah Indonesia sangat 

serius meningkatkan inklusivitas 

ketenagakerjaan bagi 

penyandang disabilitas. Staf 

Khusus Presiden RI, Angkie 

Yudistia, mengatakan bahwa 

pada masa Presidensi G20 di 

bidang ketenagakerjaan, 

Indonesia mengusung salah satu 

isu prioritas yakni inclusive 

labour market and affirmative 

decent jobs for person with 

disabilities (pasar kerja yang 

inklusif dan afirmasi pekerjaan 

yang layak untuk penyandang 

disabilitas). "Ini terobosan yang 

baik sekali, Indonesia 

membuktikan bahwa no one left 

behind, tidak ada satupun yang 

boleh tertinggal dalam setiap 

program pemerintah, swasta, 

dan seluruh sektor," katanya saat 

http://pripos.id/presidensi-g20-indonesia-jadi-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan-yang-inklusif
http://pripos.id/presidensi-g20-indonesia-jadi-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan-yang-inklusif
http://pripos.id/presidensi-g20-indonesia-jadi-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan-yang-inklusif
http://pripos.id/presidensi-g20-indonesia-jadi-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan-yang-inklusif
http://pripos.id/presidensi-g20-indonesia-jadi-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan-yang-inklusif
http://pripos.id/presidensi-g20-indonesia-jadi-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan-yang-inklusif
http://pripos.id/presidensi-g20-indonesia-jadi-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan-yang-inklusif
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menghadiri Kampanye G20 

bertemakan Mendorong 

keterlibatan Penyandang 

Disabilitas untuk Inklusivitas di 

Jakarta, Rabu (26/1/2022). 

Melalui isu tersebut, Indonesia 

akan mendorong perhatian 

Negara-negara G20 merumuskan 

kebijakan yang afirmasi dan 

inklusif terhadap kelompok 

disabilitas. 

30

4. 

27 

Janu

ary 

2022 

Ada 12 Kasus 

Aktif Covid-19 di 

Jember, Satu di 

antaranya 

Pemain Bola 

Negat

ive 

Tribun News Jatim Lilik 

Lailiyah,Hendy 

Siswanto 

Ada 12 kasus aktif Covid-19 

tercatat di Kabupaten Jember 

hingga 26 Januari 2022. 

"Tentunya setelah itu kami 

melakukan tracing kepada kontak 

erat, prosedur itu kami lakukan," 

ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan 

Jember dr Lilik Lailiyah kepada 

Surya, Kamis (27/1/2022). 

Perjalanan 12 kasus aktif Covid-

19 tersebut beragam. Seperti 

contoh kasus terbaru yang 

ditemukan di Kelurahan Jember 

Kidul Kecamatan Kaliwates 

tersebut. 

30

5. 

27 

Janu

ary 

2022 

Kepala BLK 

Kendari Dorong 

Pengembangan 

Kewirausahaan 

di Pondok 

Pesantren 

Positi

ve 

Rakyat Sultra  Rakyatsultra,- Kepala Balai 

Latihan Kerja (BLK) Kendari Dr La 

Ode Haji Polondu menjadi 

narasumber pada Rapat Kerja 

Pondok Pesantren Lingkup 

Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Sulawesi 

Tenggara (Kanwil Kemenag 

Sultra), yang berlangsung di 

Hotel Plaza Qubra Kendari, Selasa 

24 hingga 25 Januari 2022. 

Dihadapan para Ustadz dan 

Ustadzah Pimpinan dan 

Pengelola Pesantren se Sultra, 

Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) 

Kendari Dr La Ode Haji Polondu 

memberikan motivasi agar 

pondok pesantren semakin 

http://jatim.tribunnews.com/2022/01/27/ada-12-kasus-aktif-covid-19-di-jember-satu-di-antaranya-pemain-bola
http://jatim.tribunnews.com/2022/01/27/ada-12-kasus-aktif-covid-19-di-jember-satu-di-antaranya-pemain-bola
http://jatim.tribunnews.com/2022/01/27/ada-12-kasus-aktif-covid-19-di-jember-satu-di-antaranya-pemain-bola
http://jatim.tribunnews.com/2022/01/27/ada-12-kasus-aktif-covid-19-di-jember-satu-di-antaranya-pemain-bola
http://jatim.tribunnews.com/2022/01/27/ada-12-kasus-aktif-covid-19-di-jember-satu-di-antaranya-pemain-bola
http://rakyatsultra.com/2022/01/kepala-blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-di-pondok-pesantren
http://rakyatsultra.com/2022/01/kepala-blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-di-pondok-pesantren
http://rakyatsultra.com/2022/01/kepala-blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-di-pondok-pesantren
http://rakyatsultra.com/2022/01/kepala-blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-di-pondok-pesantren
http://rakyatsultra.com/2022/01/kepala-blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-di-pondok-pesantren
http://rakyatsultra.com/2022/01/kepala-blk-kendari-dorong-pengembangan-kewirausahaan-di-pondok-pesantren
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meningkatkan keterampilan 

santri dan santriwati yang 

diasuhnya sehingga mereka kelak 

akan menjadi insan yang 

multitalenta, menguasai ilmu 

agama Islam, memiliki 

pengetahuan umum, memiliki 

ketrampilan serta dapat 

mengembangkan kewirausahaan 

di tengah masyarakat. "Atas 

dasar ini pula, maka pendidikan 

di Pondok Pesantren yang 

dilaksanakan sesuai amanah 

undang-undang menjadi hal yang 

penting untuk ditingkatkan," 

ungkapnya. Peran pondok 

pesantren adalah dengan 

mengetahui dimana minat 

santrinya kemudian 

menumbuhkan motivasi kepada 

santri untuk meningkatkan 

ketrampilan serta berwirausaha 

mandiri," ujar orang nomor satu 

di BLK Kendari. 

30

6. 

27 

Janu

ary 

2022 

<p>Kementerian 

Investasi/BKPM 

Optimis Kejar 

Target 1.</p> 

Positi

ve 

Sonora.id Bahlil Lahadalia Jakarta, Sonora. Id- Menteri 

Investasi/Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) Bahlil Lahadalia 

mengumumkan capaian data 

realisasi investasi triwulan IV 

(Oktober-Desember) tahun 2021 

sekaligus data realisasi investasi 

kumulatif tahun 2021 dalam 

Konferensi Pers yang 

dilaksanakan secara virtual siang 

ini (27/01). Capaian realisasi 

investasi periode Oktober-

Desember (Triwulan IV) Tahun 

2021 mencapai Rp241,6 triliun 

dengan penyerapan Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) sebanyak 295. 

491 orang. Secara kumulatif, 

realisasi investasi selama periode 

http://www.sonora.id/read/423115742/kementerian-investasibkpm-optimis-kejar-target-1200-triliun-tahun-2022
http://www.sonora.id/read/423115742/kementerian-investasibkpm-optimis-kejar-target-1200-triliun-tahun-2022
http://www.sonora.id/read/423115742/kementerian-investasibkpm-optimis-kejar-target-1200-triliun-tahun-2022
http://www.sonora.id/read/423115742/kementerian-investasibkpm-optimis-kejar-target-1200-triliun-tahun-2022
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Januari hingga Desember 2021 

mencapai Rp901,02 triliun. 

30

7. 

27 

Janu

ary 

2022 

Kasus Covid 19 

Tanpa Gejala 

Melonjak 

Positi

ve 

Rrinews Pontianak Sidiq 

Handanu,Edi 

Rusdi Kamtono 

Temuan itu didapat dari hasil 

tracing acak yang dilakukan 

petugas Satgas Covid 19, 

termasuk di sekolah baru-baru 

ini. Kepala Dinas Kesehatan Kota 

Pontianak Sidiq Handanu 

mengatakan, terdapat kenaikan 

temuan kasus positif covid di 

bulan Januari. "Kalau dilihat dari 

tingkat keterpaparan covid 

beberapa Minggu ini, di 

Pontianak memang mengalami 

peningkatan," kata Sidiq 

Handanu, Rabu (26/01/2022). 

Meski tingkat keterpaparan covid 

di Kota Pontianak mulai 

meningkat. 

30

8. 

27 

Janu

ary 

2022 

Kementerian 

BUMN Diminta 

Turun Tangan 

Tegur SP 

Pertamina 

Neutr

al 

Suara.com  Pengamat ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara 

Al Bara meminta Kementerian 

Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) ikut turun tangan 

menegur Federasi Serikat Pekerja 

Pertamina Bersatu (FSPPB) 

terkait ancaman mogok kerja 

beberapa waktu lalu. Tujuannya 

untuk memastikan agar FSPPB 

tidak kembali melakukan aksi 

yang berpotensi mengorbankan 

kepentingan masyarakat terkait 

tugas dan tanggung jawab 

Pertamina terhadap publik. "Saya 

kira cukup tepat Kementerian 

BUMN menegur dan 

mengingatkan mereka (FSPPB), 

karena seharusnya punya 

kewenangan terhadap hal itu 

demi menjamin kepentingan 

masyarakat," kata Al Bara, Kamis 

(27/1/2022). Alasan lain 

mendorong Kementerian BUMN 

untuk turun tangan karena FSPPB 

http://rri.co.id/pontianak/kesehatan/1340583/kasus-covid-19-tanpa-gejala-melonjak
http://rri.co.id/pontianak/kesehatan/1340583/kasus-covid-19-tanpa-gejala-melonjak
http://rri.co.id/pontianak/kesehatan/1340583/kasus-covid-19-tanpa-gejala-melonjak
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/27/221637/kementerian-bumn-diminta-turun-tangan-tegur-sp-pertamina
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/27/221637/kementerian-bumn-diminta-turun-tangan-tegur-sp-pertamina
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/27/221637/kementerian-bumn-diminta-turun-tangan-tegur-sp-pertamina
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/27/221637/kementerian-bumn-diminta-turun-tangan-tegur-sp-pertamina
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/27/221637/kementerian-bumn-diminta-turun-tangan-tegur-sp-pertamina
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dianggap memiliki potensi 

melakukan aksi serupa yang bisa 

membahayakan pelayanan 

Pertamina kepada publik di 

kemudian hari. 

30

9. 

27 

Janu

ary 

2022 

Wadirbinmas 

Poldasu AKBP 

M.Hutabarat 

Menutup dan 

Melepas Acara 

Pelatihan 

Satpam Di 

Deliserdang 

Positi

ve 

Aktual Detik  Wadirbinmas Poldasu mengikuti 

acara pelaksanaan kegiatan, ini 

dimana sudah berlangsung 

pelaksanaan kegiatan pelatihan 

fisik dan mental satpam selama 

kurang lebih sepuluh hari 

lamanya didukung oleh PT.Arjuna 

Pratama Jaya dan Ketua Garda 

Kamtibmas Provinsi Sumatera 

Utara Juanda Simanjuntak, ST, 

dan tampak hadir pula Kompol 

Aritonang serta Iptu Tony yang 

mewakili dari Jajaran Polresta 

Deliserdang yang sudah 

bersinergis dengan perusahaan 

outsourcing tersebut. AKBP 

M.Hutabarat mengatakan bahwa 

kegiatan acara pelatihan 

terselenggara berkat dukungan 

dari beberapa elemen 

masyarakat. Sebelumnya Saya 

sudah mengenal sekali sosok 

Wadirbinmas Poldasu AKBP 

M.Hutabarat dan terlihat sudah 

sangat akrab dengan 

membariskan sebanyak 160 

peserta pelatihan satpam yang 

sudah mau dilepas sebagai 

simbolis dengan melakukan 

penyiraman air bunga kembang 

kepada para peserta yang hadir, 

untuk dilepas ke wilayah kerjanya 

masing-masing. AKBP 

M.Hutabarat sangat berharap 

para Satpam yang sudah 

diberikan pelatihan ini dapat 

menjadi Garda Kamtibmas 

(Keamanan Ketertiban 

Masyarakat) kedepan, serta 

mempunyai kemampuan yang 

http://www.aktualdetik.com/berita/7232/wadirbinmas-poldasu-akbp-mhutabarat-menutup-dan-melepas-acara-pelatihan-satpam-di-deliserdang.html
http://www.aktualdetik.com/berita/7232/wadirbinmas-poldasu-akbp-mhutabarat-menutup-dan-melepas-acara-pelatihan-satpam-di-deliserdang.html
http://www.aktualdetik.com/berita/7232/wadirbinmas-poldasu-akbp-mhutabarat-menutup-dan-melepas-acara-pelatihan-satpam-di-deliserdang.html
http://www.aktualdetik.com/berita/7232/wadirbinmas-poldasu-akbp-mhutabarat-menutup-dan-melepas-acara-pelatihan-satpam-di-deliserdang.html
http://www.aktualdetik.com/berita/7232/wadirbinmas-poldasu-akbp-mhutabarat-menutup-dan-melepas-acara-pelatihan-satpam-di-deliserdang.html
http://www.aktualdetik.com/berita/7232/wadirbinmas-poldasu-akbp-mhutabarat-menutup-dan-melepas-acara-pelatihan-satpam-di-deliserdang.html
http://www.aktualdetik.com/berita/7232/wadirbinmas-poldasu-akbp-mhutabarat-menutup-dan-melepas-acara-pelatihan-satpam-di-deliserdang.html
http://www.aktualdetik.com/berita/7232/wadirbinmas-poldasu-akbp-mhutabarat-menutup-dan-melepas-acara-pelatihan-satpam-di-deliserdang.html
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terampil dengan penuh tekad 

dan disiplin yang sangat tinggi 

terlebih di tengah-tengah 

masyarakat yang luas. 

31

0. 

27 

Janu

ary 

2022 

Hino Indonesia 

Resmikan Pusat 

Pelatihan 

Berkendara Bagi 

Pengemudi Truk 

dan Bus 

Positi

ve 

Carmudi Santiko 

Wardoyo 

- PT Hino Motors Sales Indonesia 

(HMSI) meresmikan pusat 

pelatihan berkendara bernama 

Hino Total Support Customer 

Center (HTSCC), Kamis 

(27/1/2022). Untuk saat ini, Hino 

menjadi satu-satunya pabrikan 

kendaraan komersial di Indonesia 

yang memiliki sirkuit pusat 

pelatihan berkendara bagi 

pengemudi pelanggannya. Hino 

Total Support Customer Center, 

Pusat Pelatihan Berkendara Bagi 

Customer HMSI (. "Kami 

membangun HTSCC sebagai 

pusat pelatihan pengemudi 

untuk membantu kelancaran 

transportasi yang aman dan 

ekonomis melalui pengemudi 

yang andal dan tertib berlalu 

lintas," kata Masato Uchida, 

Presiden Direktur HMSI. Dirinya 

menambahkan, fasilitas ini dapat 

digunakan customer setia Hino 

untuk terus meningkatkan 

keterampilan berkendara para 

pengemudinya. 

31

1. 

27 

Janu

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Rawamangun 

Edukasi Pekerja 

Pasar Beras 

Cipinang 

Positi

ve 

Harian Terbit  Sementara itu Ketua Paguyuban 

Sedulur Group Pasar Induk Beras 

Cipinang Sari Ramlan 

menyambut baik program 

Jamsostek yang terus 

disosialisasikan BPJAMSOSTEK 

Cabang Jakarta Rawamangun. 

Edukasi tersebut salah satunya 

menyasar kepada Paguyuban 

Sedulur Group Pasar Induk Beras 

Cipinang, Jakarta Timur. Hadir 

dalam acara tersebut tuan rumah 

Ketua Paguyuban Sedulur Group 

http://www.carmudi.co.id/journal/hino-indonesia-resmikan-pusat-pelatihan-berkendara-bagi-pengemudi-truk-dan-bus
http://www.carmudi.co.id/journal/hino-indonesia-resmikan-pusat-pelatihan-berkendara-bagi-pengemudi-truk-dan-bus
http://www.carmudi.co.id/journal/hino-indonesia-resmikan-pusat-pelatihan-berkendara-bagi-pengemudi-truk-dan-bus
http://www.carmudi.co.id/journal/hino-indonesia-resmikan-pusat-pelatihan-berkendara-bagi-pengemudi-truk-dan-bus
http://www.carmudi.co.id/journal/hino-indonesia-resmikan-pusat-pelatihan-berkendara-bagi-pengemudi-truk-dan-bus
http://www.carmudi.co.id/journal/hino-indonesia-resmikan-pusat-pelatihan-berkendara-bagi-pengemudi-truk-dan-bus
http://harianterbit.com/ekonomi/read/162873/BPJAMSOSTEK-Rawamangun-Edukasi-Pekerja-Pasar-Beras-Cipinang
http://harianterbit.com/ekonomi/read/162873/BPJAMSOSTEK-Rawamangun-Edukasi-Pekerja-Pasar-Beras-Cipinang
http://harianterbit.com/ekonomi/read/162873/BPJAMSOSTEK-Rawamangun-Edukasi-Pekerja-Pasar-Beras-Cipinang
http://harianterbit.com/ekonomi/read/162873/BPJAMSOSTEK-Rawamangun-Edukasi-Pekerja-Pasar-Beras-Cipinang
http://harianterbit.com/ekonomi/read/162873/BPJAMSOSTEK-Rawamangun-Edukasi-Pekerja-Pasar-Beras-Cipinang
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Pasar Induk Beras Cipinang, Sari 

Ramlan, Ketua Koperasi Pekerja 

Bongkar Muat Pasar Induk Beras 

Cipinang Dinul Fikri, serta Ketua 

Persatuan Penggilingan Padi 

(Perpadi) Nelis. "Edukasi manfaat 

program Jamsostek tersebut 

kami sampaikan dalam acara hari 

ulang tahun paguyuban ke-2 di 

wilayah Bogor, Jawa Barat, pada 

akhir pekan kemarin," ungkap 

Kepala Kantor Cabang (Kakacab) 

BPJAMSOSTEK Jakarta 

Rawamangun Aland Lucy Patitty, 

di Jakarta, Kamis (27/1/2022). 

31

2. 

27 

Janu

ary 

2022 

Belum Sebulan 

Sudah Muncul 

12 Kasus Aktif 

Covid-19 di 

Jember, Salah 

Satunya Pemain 

Sepak Bola 

Negat

ive 

Surya Lilik 

Lailiyah,Hendy 

Siswanto 

Tercatat sudah ada 12 kasus aktif 

Covid-19 di Kabupaten Jember 

hingga 26 Januari 2022, yang 

salah satunya adalah seorang 

pemain sepak bola asal Jember. 

Perjalanan 12 kasus aktif Covid-

19 tersebut beragam. Setelah 

pandemi melandai bulan lalu, 

awal tahun ini kasus Covid-19 

satu per satu bermunculan lagi. 

Dari pengamatan, ini kasus 

terbanyak selama sebulan 

terakhir. 

31

3. 

27 

Janu

ary 

2022 

Penerbangan 

Kuala Lumpur - 

Surabaya Masih 

Carter Khusus 

PMI 

Neutr

al 

Suara.com Lukmanul 

Hakim 

Penerbangan dari Bandara Kuala 

Lumpur International Airport 

(KLIA) ke Bandara Juanda hanya 

melayani untuk penerbangan 

carter pekerja migran Indonesia 

(PMI) dengan izin KBRI Kuala 

Lumpur dan belum melayani 

penerbangan reguler untuk 

umum. Maksimal 150 

penumpang," ujar Presidium 

Aliansi Organisasi Masyarakat 

Indonesia (AOMI) di Malaysia, 

Lukmanul Hakim ketika 

dihubungi dari Kuala Lumpur, 

Kamis. Ketua Garansi Malaysia 

tersebut saat ini menjalani 

http://surabaya.tribunnews.com/2022/01/27/belum-sebulan-sudah-muncul-12-kasus-aktif-covid-19-di-jember-salah-satunya-pemain-sepak-bola
http://surabaya.tribunnews.com/2022/01/27/belum-sebulan-sudah-muncul-12-kasus-aktif-covid-19-di-jember-salah-satunya-pemain-sepak-bola
http://surabaya.tribunnews.com/2022/01/27/belum-sebulan-sudah-muncul-12-kasus-aktif-covid-19-di-jember-salah-satunya-pemain-sepak-bola
http://surabaya.tribunnews.com/2022/01/27/belum-sebulan-sudah-muncul-12-kasus-aktif-covid-19-di-jember-salah-satunya-pemain-sepak-bola
http://surabaya.tribunnews.com/2022/01/27/belum-sebulan-sudah-muncul-12-kasus-aktif-covid-19-di-jember-salah-satunya-pemain-sepak-bola
http://surabaya.tribunnews.com/2022/01/27/belum-sebulan-sudah-muncul-12-kasus-aktif-covid-19-di-jember-salah-satunya-pemain-sepak-bola
http://surabaya.tribunnews.com/2022/01/27/belum-sebulan-sudah-muncul-12-kasus-aktif-covid-19-di-jember-salah-satunya-pemain-sepak-bola
http://jogja.suara.com/read/2022/01/27/222604/penerbangan-kuala-lumpur-surabaya-masih-carter-khusus-pmi
http://jogja.suara.com/read/2022/01/27/222604/penerbangan-kuala-lumpur-surabaya-masih-carter-khusus-pmi
http://jogja.suara.com/read/2022/01/27/222604/penerbangan-kuala-lumpur-surabaya-masih-carter-khusus-pmi
http://jogja.suara.com/read/2022/01/27/222604/penerbangan-kuala-lumpur-surabaya-masih-carter-khusus-pmi
http://jogja.suara.com/read/2022/01/27/222604/penerbangan-kuala-lumpur-surabaya-masih-carter-khusus-pmi
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karantina terakhir di Asrama Haji 

Surabaya setelah mendampingi 

pemulangan 128 pekerja migran 

dari Kuala Lumpur ke Surabaya 

dengan pesawat Malaysia 

Airlines MH0871 yang mendarat 

di Bandara Juanda pada Sabtu 

(22/1) lalu. "Tiga orang dirawat di 

Rumah Sakit Haji Surabaya 

karena stroke dan kecelakaan 

kerja sedangkan satu orang 

dirawat di RSUD Dr Sutomo 

Surabaya karena positif COVID-

19," katanya. 

31

4. 

27 

Janu

ary 

2022 

Airlangga 

Hartarto Ingin 

Indonesia 

Dorong 

Pembangunan 

Inklusif Saat G20 

Positi

ve 

Tribun News 

Pekanbaru 

Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto 

mengapresiasi terselenggarannya 

kampanye G20 bertajuk 

'Melibatkan Penyandang 

Disabilitas untuk Inklusivitas 

dalam Kepresidenan G20 

Indonesia 2022' pada 26-27 

Januari di Jakarta. Airlangga 

menerangkan Presidensi G20 

tahun ini merupakan 

kepercayaan bagi Indonesia 

untuk mendorong pembangunan 

dan pemulihan ekonomi yang 

lebih merata. Dalam hal ini, 

Indonesia menekankan pada 

inklusi, melibatkan semua pihak, 

termasuk penyandang disabilitas, 

karena memiliki hak kesetaraan, 

dari akses pendidikan, akses 

pasar tenaga kerja, " tuturnya. 

Kegiatan itu merupakan 

kesepakatan para Menteri 

ketenagakerjaan di Presidensi 

G20 Argentina 2018 untuk 

menciptakan kemitraan dan 

mendorong sistem 

ketenagakerjaan yang adil, 

inklusif, dan berkelanjutan. 

http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/01/27/airlangga-hartarto-ingin-indonesia-dorong-pembangunan-inklusif-saat-g20
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/01/27/airlangga-hartarto-ingin-indonesia-dorong-pembangunan-inklusif-saat-g20
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/01/27/airlangga-hartarto-ingin-indonesia-dorong-pembangunan-inklusif-saat-g20
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/01/27/airlangga-hartarto-ingin-indonesia-dorong-pembangunan-inklusif-saat-g20
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/01/27/airlangga-hartarto-ingin-indonesia-dorong-pembangunan-inklusif-saat-g20
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/01/27/airlangga-hartarto-ingin-indonesia-dorong-pembangunan-inklusif-saat-g20
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31

5. 

27 

Janu

ary 

2022 

Beri 

Perlindungan 

Kerja, 

Mahasiswa 

Magang 

Universitas Ma 

Chung 

Didaftarkan 

BPJAMSOSTEK 

Positi

ve 

Times Indonesia Imam Santoso Universitas Ma Chung memberi 

atensi kepada keselamatan kerja 

pada mahasiswa magang dengan 

cara mendaftarkan menjadi 

peserta BPJS Ketenagakerjaan 

atau BPJAMSOSTEK. Rektor 

Universitas Ma Chung Assoc Prof 

Dr Murpin Josua Sembiring SE 

MSi, menandatangani kerjasama 

dengan Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Malang 

Imam Santoso, Kamis 

(27/1/2022). Mahasiswa magang 

Universitas Ma Chung menjadi 

lebih tenang dalam melakukan 

kerja-kerja magang karena 

mendapatkan perlindungan dari 

BPJAMSOSTEK. Hal ini sebagai 

upaya dari pihak kampus kepada 

para mahasiswa magang dari 

segala potensi risiko kerja saat 

melakukan aktivitas magang. 

31

6. 

27 

Janu

ary 

2022 

Polres Karimun 

Amankan 8 

Orang Anggota 

Sindikat Human 

Trafficking dan 

Gagalkan 

Pengiriman 23 

PMI Secara 

Ilegal 

Positi

ve 

Sumutrealita.com Arsyad Riyandi Gelar Operasi Bunga Seligi 2022, 

Satreskrim Polres Karimun 

berhasil mengamankan 8 orang 

pelaku yang diduga keras 

melakukan tindak pidana 

perdagangan orang dan 

mengagalkan pengiriman 23 

orang Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) yang akan dikirim para 

pelaku ke Malaysia secara illegal. 

Sedangkan ke 23 orang korban 

calon PMI yang akan 

diberangkatkan secara illegal itu 

berasal dari Jawa, Nusa Tenggara 

Barat dan Nusa Tenggara Timur," 

kata Kapolres Karimun melalui 

Kasat Reskrim AKP Arsyad 

Riyandi saat memimpin konfersi 

pers dengan sejumlah awak 

media di Mapolres Karimun, 

Selasa (25/1/2022) Didampingi 

Kepala UPD BP2MI Kepri 

Mangiring Sinaga dan BP2MI Kab. 

http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393859/beri-perlindungan-kerja-mahasiswa-magang-universitas-ma-chung-didaftarkan-bpjamsostek
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393859/beri-perlindungan-kerja-mahasiswa-magang-universitas-ma-chung-didaftarkan-bpjamsostek
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393859/beri-perlindungan-kerja-mahasiswa-magang-universitas-ma-chung-didaftarkan-bpjamsostek
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393859/beri-perlindungan-kerja-mahasiswa-magang-universitas-ma-chung-didaftarkan-bpjamsostek
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393859/beri-perlindungan-kerja-mahasiswa-magang-universitas-ma-chung-didaftarkan-bpjamsostek
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393859/beri-perlindungan-kerja-mahasiswa-magang-universitas-ma-chung-didaftarkan-bpjamsostek
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393859/beri-perlindungan-kerja-mahasiswa-magang-universitas-ma-chung-didaftarkan-bpjamsostek
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393859/beri-perlindungan-kerja-mahasiswa-magang-universitas-ma-chung-didaftarkan-bpjamsostek
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393859/beri-perlindungan-kerja-mahasiswa-magang-universitas-ma-chung-didaftarkan-bpjamsostek
http://www.sumutrealita.com/2022/01/polres-karimun-amankan-8-orang-anggota.html
http://www.sumutrealita.com/2022/01/polres-karimun-amankan-8-orang-anggota.html
http://www.sumutrealita.com/2022/01/polres-karimun-amankan-8-orang-anggota.html
http://www.sumutrealita.com/2022/01/polres-karimun-amankan-8-orang-anggota.html
http://www.sumutrealita.com/2022/01/polres-karimun-amankan-8-orang-anggota.html
http://www.sumutrealita.com/2022/01/polres-karimun-amankan-8-orang-anggota.html
http://www.sumutrealita.com/2022/01/polres-karimun-amankan-8-orang-anggota.html
http://www.sumutrealita.com/2022/01/polres-karimun-amankan-8-orang-anggota.html
http://www.sumutrealita.com/2022/01/polres-karimun-amankan-8-orang-anggota.html


 

246 

 

Karimun Ronal, lebih lanjut Kasat 

Reskrim AKP Arsyad Riyandi 

menjelaskan kasus ini terungkap 

berawal dari penangkapan 

pelaku berinisial ZA di Kampung 

Suka Maju RT 002, Desa Pangke 

Kec. Meral Barat, Kab Karimun, 

Prov Kepri yang kemudian 

dilakukan penggembangan dan 

petugas kembali mengamankan 3 

orang pelaku lainnya yang ada di 

Kabupaten Karimun, Prov Kepri 

"Hasil dari introgasi dan 

pengembangan secara intens 

yang terus kita lakukan, dari Kab. 

Karimun kita bergerak menuju 

kota Batam dan kembali 

mengamankan 4 tersangka 

lainnya yang ada di Kota Batam," 

jelas Kasat Reskrim Polres 

Karimun. Sementara Kepala UPD 

BP2MI Kepri, Mangiring Sinaga 

mengatakan pihaknya 

mengapresiasi Polda Kepri 

khususnya Satreskrim Polres 

Karimun yang sudah berupaya 

membarantas sindikat Calo yang 

membarangkat PMI non 

procedural yang membahayakan 

masyarakat kita yakni PMI dari 

luar daerah yang ingin bekerja di 

luar tetapi dimanfaatkan oleh 

pihak-pihak tidak 

bertanggungjawab. " Ke delapan 

pelaku tersebut berinisial ZA, HS, 

P, MA, S, SH, HGF dan SM. 

31

7. 

27 

Janu

ary 

2022 

Rugikan Negara, 

Produsen Rokok 

Ilegal Harus 

Ditindak Tegas 

Positi

ve 

Sindo News Henry Najoan Gabungan Perserikatan Pabrik 

Rokok Indonesia (GAPPRI) 

menyoroti kenaikan tarif cukai 

berturut-turut menyebabkan 

disparitas harga rokok legal 

dengan rokok ilegal semakin 

lebar. Berdasarkan riset Indodata 

2021 peredaran rokok ilegal 

mencapai 26,30 persen atau 

http://ekbis.sindonews.com/read/669623/34/rugikan-negara-produsen-rokok-ilegal-harus-ditindak-tegas-1643295676
http://ekbis.sindonews.com/read/669623/34/rugikan-negara-produsen-rokok-ilegal-harus-ditindak-tegas-1643295676
http://ekbis.sindonews.com/read/669623/34/rugikan-negara-produsen-rokok-ilegal-harus-ditindak-tegas-1643295676
http://ekbis.sindonews.com/read/669623/34/rugikan-negara-produsen-rokok-ilegal-harus-ditindak-tegas-1643295676
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estimasi potensi besaran 

pendapatan negara yang hilang 

akibat peredaran rokok ilegal 

adalah sebesar Rp 53,18 triliun. 

"Sejatinya kondisi industri hasil 

tembakau legal tidak sedang 

baik-baik saja. Inilah ungkapan 

yang tepat untuk 

menggambarkan situasi riil IHT 

legal nasional saat ini," kata 

Ketua Umum Perkumpulan 

GAPPRI Henry Najoan melalui 

pernyataannya, di Jakarta, Kamis 

(27/1/2022). 

31

8. 

27 

Janu

ary 

2022 

Vaksin Booster 

Sasar Calon 

Pekerja Migran 

Indramayu 

Positi

ve 

Gemilang News  Upaya menciptakan kekebalan 

komunal (Herd Immunity) di 

Kabupaten Indramayu semakin 

gencar dilakukan. Hal inilah yang 

melatarbelakangi kegiatan 

vaksinasi bagi calon Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) 

Indramayu dan Aparatur Sipil 

Negara (ASN) di lingkungan Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) 

Kabupaten Indramayu. Mereka 

mendapatkan vaksin booster 

setelah Disnaker Indramayu 

bekerjasama dengan Dinas 

Kesehatan Indramayu menggelar 

vaksinasi Tahap III di Kantor 

Disnaker Kabupaten Indramayu, 

Kamis (27/1/2022). Kepala 

Disnaker Kabupaten Indramayu 

Erpin Marpinda menyebutkan, 

tujuan vaksin booster bagi ASN 

dan Calon PMI Indramayu selain 

terciptanya herd immunity juga 

sebagai penangkal agar tidak 

terpapar varian baru Omicron 

yang sudah melanda Indonesia. 
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Pengakuan 

Karyawan Pinjol, 

Digaji Rp 5 Juta 

Sebulan, Dapat 

Positi

ve 

Tribun News 

Malang 

 Meski begitu, S mengaku tidak 

terlalu terbebani dengan target 

itu karena gaji yang ia dapat lebih 

dari cukup. Kalau enggak hanya 

http://gemilangnews.com/2022/01/27/vaksin-booster-sasar-calon-pekerja-migran-indramayu
http://gemilangnews.com/2022/01/27/vaksin-booster-sasar-calon-pekerja-migran-indramayu
http://gemilangnews.com/2022/01/27/vaksin-booster-sasar-calon-pekerja-migran-indramayu
http://gemilangnews.com/2022/01/27/vaksin-booster-sasar-calon-pekerja-migran-indramayu
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/01/27/pengakuan-karyawan-pinjol-digaji-rp-5-juta-sebulan-dapat-bonus-jika-berhasil-menagih
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/01/27/pengakuan-karyawan-pinjol-digaji-rp-5-juta-sebulan-dapat-bonus-jika-berhasil-menagih
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/01/27/pengakuan-karyawan-pinjol-digaji-rp-5-juta-sebulan-dapat-bonus-jika-berhasil-menagih
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/01/27/pengakuan-karyawan-pinjol-digaji-rp-5-juta-sebulan-dapat-bonus-jika-berhasil-menagih
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Bonus Jika 

Berhasil 

Menagih 

gapok aja," sambung S. Gaji dan 

bonus itulah yang akhirnya 

membuat ibu dua anak ini tergiur 

bekerja di sana. Penagih utang 

yang bekerja di perusahaan 

pinjaman online ilegal di Pantai 

Indah Kapuk mengaku diberi 

target untuk menagih utang 

hingga ke 100 orang dalam 

sehari. Hal itu diungkapkan S 

(35), salah satu karyawan 

penagih utang di kantor pinjol 

ilegal tersebut. 
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Presidensi G-20 

Indonesia Jadi 

Momentum 

Peningkatan 

Ekosistem 

Ketenagakerjaa

n 

Positi

ve 

Berita Satu Angkie Yudistia Pemerintah Indonesia sangat 

serius meningkatkan inklusivitas 

ketenagakerjaan bagi 

penyandang disabilitas. Staf 

Khusus Presiden RI, Angkie 

Yudistia, mengatakan, bahwa 

pada masa Presidensi G-20 di 

bidang ketenagakerjaan, 

Indonesia mengusung salah satu 

isu prioritas yakni inclusive 

labour market and affirmative 

decent jobs for person with 

disabilities (pasar kerja yang 

inklusif dan afirmasi pekerjaan 

yang layak untuk penyandang 

disabilitas). "Ini terobosan yang 

baik sekali, Indonesia 

membuktikan bahwa no one left 

behind, tidak ada satupun yang 

boleh tertinggal dalam setiap 

program pemerintah, swasta, 

dan seluruh sektor," katanya saat 

menghadiri Kampanye G-20 

bertemakan Mendorong 

keterlibatan Penyandang 

Disabilitas untuk Inklusivitas di 

Jakarta, Rabu (26/1/2022). 

Melalui isu tersebut, Indonesia 

akan mendorong perhatian 

Negara-negara G-20 

merumuskan kebijakan yang 

http://suryamalang.tribunnews.com/2022/01/27/pengakuan-karyawan-pinjol-digaji-rp-5-juta-sebulan-dapat-bonus-jika-berhasil-menagih
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/01/27/pengakuan-karyawan-pinjol-digaji-rp-5-juta-sebulan-dapat-bonus-jika-berhasil-menagih
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/01/27/pengakuan-karyawan-pinjol-digaji-rp-5-juta-sebulan-dapat-bonus-jika-berhasil-menagih
http://www.beritasatu.com/ekonomi/884333/presidensi-g20-indonesia-jadi-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan
http://www.beritasatu.com/ekonomi/884333/presidensi-g20-indonesia-jadi-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan
http://www.beritasatu.com/ekonomi/884333/presidensi-g20-indonesia-jadi-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan
http://www.beritasatu.com/ekonomi/884333/presidensi-g20-indonesia-jadi-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan
http://www.beritasatu.com/ekonomi/884333/presidensi-g20-indonesia-jadi-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan
http://www.beritasatu.com/ekonomi/884333/presidensi-g20-indonesia-jadi-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan
http://www.beritasatu.com/ekonomi/884333/presidensi-g20-indonesia-jadi-momentum-peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan
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afirmasi dan inklusif terhadap 

kelompok disabilitas. 
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Lagi, 3 Warga 

Karimun 

Ditangkap - 

Sijori Kepri | 

Sumber 

Informasi 

Negat

ive 

Sijori Kepri Binsar Samosir Lagi, 3 (tiga) warga Kabupaten 

Karimun berinisial G, E, dan inisial 

R alias H, ditangkap Satpolairud 

Polres Karimun, karena 

melakukan rekrutmen dan 

pengiriman 8 (delapan) orang 

korban Calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) secara illegal 

atau non prosedural asal Lombok 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Kapolres Karimun, AKBP Tony 

Pantano, melalui Kasat Polairud 

Polres Karimun, AKP Binsar 

Samosir, mengatakan, 

penangkapan ke 3 (tiga) 

tersangka oleh Satpolairud Polres 

Karimun ini, karena ketiga 

tersangka adalah kelompok yang 

saling berkaitan, dan mereka 

mempunyai peran dan tugasnya 

masing-masing. Kemudian, pada 

hari Minggu, tanggal 23 Januari 

2022 pukul 11.00 WIB, ke 8 

(delapan) orang PMI tersebut 

diberangkatkan oleh Tersangka G 

menuju Tanjung Balai Karimun, 

untuk diserahkan kepada 

Tersangka R alias H. Setiba di 

Tanjung Balai Karimun, para 

calon PMI tersebut telah 

ditunggu untuk dijemput oleh 

Pelaku E, sesuai pesanan dan 

perintah dari Tersangka R alias H, 

agar ke 8 (delapan) orang PMI 

tersebut diantar ke Pamak, 

Kecamatan Tebing, Kabupaten 

Karimun untuk diserahkan 

kepadanya.. Selain ketiga 

tersangka, lanjut Binsar Samosir, 

sejumlah Barang Bukti yang telah 

diamankan diantaranya, Identitas 

Tersangka, Identitas Calon 

Korban PMI, ATM BNI dan Buku 

http://sijorikepri.com/lagi-3-warga-karimun-ditangkap
http://sijorikepri.com/lagi-3-warga-karimun-ditangkap
http://sijorikepri.com/lagi-3-warga-karimun-ditangkap
http://sijorikepri.com/lagi-3-warga-karimun-ditangkap
http://sijorikepri.com/lagi-3-warga-karimun-ditangkap
http://sijorikepri.com/lagi-3-warga-karimun-ditangkap
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Rekening yang digunakan 

Tersangka dalam menjalankan 

perannya, uang korban calon PMI 

yang telah dikumpulkan 

sebanyak Rp 32.500.000,- (tiga 

puluh dua lima ratus ribu rupiah) 

oleh Tersangka G ini ditransfer 

rekening BNI R alias H sebesar Rp 

20.000.000 (dua puluh juta 

rupiah). 
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Pemko Medan 

Optimalkan 

Progam Jaminan 

Sosial 

Ketenagakerjaa

n 

Positi

ve 

Metro Publik  Pemko Medan siap mendukung 

setiap kebijakan khususnya 

terkait agar seluruh pekerja di 

Kota Medan ikut dalam BPJS 

Ketenagakerjaan. Demikian hal 

ini disampaikan Wali Kota Medan 

Bobby Nasution diwakili Asisten 

Ekbang Khairul Syahnan ketika 

membuka pertemuan Forum 

Group Discusion (FGD) terkait 

Inpres No. 2 tahun 2021 yang 

digelar BPJS Ketenagakerjaan di 

Hotel Adimulia, Jalan 

Diponegoro, Kamis (27/1/2022). 

Pertemuan ini diikuti oleh OPD di 

lingkungan Pemko Medan. 

"Melalui diskusi ini diharapkan 

agar terjalin kolaborasi yang baik 

antara setiap sektor baik 

Pemerintah, instansi terkait, 

swasta, perusahaan dan seluruh 

sektor terkait agar setiap pekerja 

di Kota Medan ikut dalam 

program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. 
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Sejumlah 

"Almarhum" 

Masih Terdata 

Sebagai 

Penerima 

Bantuan PPKM 

Positi

ve 

Lombokpost  Penyaluran dana bantuan PPKM 

sebesar Rp 1,2 juta untuk warga 

kembali dilakukan di Kecamatan 

Cakranegara, Selasa (25/1). 

Jumlahnya sekitar 10 orang," 

terang Koordinator Pendamping 

PHK I Made Brata kepada 

Lombok Post saat penyaluran 

bantuan PPKM di Aula Kantor 

http://metropublik.com/pemko-medan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://metropublik.com/pemko-medan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://metropublik.com/pemko-medan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://metropublik.com/pemko-medan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://metropublik.com/pemko-medan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://metropublik.com/pemko-medan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://lombokpost.jawapos.com/metropolis/28/01/2022/sejumlah-almarhum-masih-terdata-sebagai-penerima-bantuan-ppkm
http://lombokpost.jawapos.com/metropolis/28/01/2022/sejumlah-almarhum-masih-terdata-sebagai-penerima-bantuan-ppkm
http://lombokpost.jawapos.com/metropolis/28/01/2022/sejumlah-almarhum-masih-terdata-sebagai-penerima-bantuan-ppkm
http://lombokpost.jawapos.com/metropolis/28/01/2022/sejumlah-almarhum-masih-terdata-sebagai-penerima-bantuan-ppkm
http://lombokpost.jawapos.com/metropolis/28/01/2022/sejumlah-almarhum-masih-terdata-sebagai-penerima-bantuan-ppkm
http://lombokpost.jawapos.com/metropolis/28/01/2022/sejumlah-almarhum-masih-terdata-sebagai-penerima-bantuan-ppkm
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Camat Cakranegara. Total jumlah 

warga yang menerima bantuan 

PPKM di Kecamatan Cakranegara 

sebanyak 1.592 orang. 

Sayangnya, untuk bantuan PPKM 

ini memang sumber data 

penerimanya langsung dari 

pusat. 
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Angkie Yudistia: 

Presidensi G20 

Indonesia 

Momentum 

Tingkatkan 

Inklusivitas 

Ketenagakerjaa

n 

Positi

ve 

Detak.co Angkie Yudistia Staf Khusus (Stafsus) Presiden 

Angkie Yudistia mengatakan 

bahwa pada masa Presidensi G20 

di bidang ketenagakerjaan, 

Indonesia mengusung salah satu 

isu prioritas yakni inclusive 

labour market and affirmative 

decent jobs for person with 

disabilities atau pasar kerja yang 

inklusif dan afirmasi pekerjaan 

yang layak untuk penyandang 

disabilitas). Keseriusan ini 

tercermin dari diangkatnya isu 

tersebut di dalam Presidensi G20 

Indonesia. Artinya, momentum 

Presidensi G20 adalah framework 

kita untuk saling mem-

benchmark antara Indonesia dan 

juga negara-negara G20, dapat 

saling belajar serta 

memperbanyak experience, 

sehingga dapat membentuk 

ekosistem yang tepat, sesuai 

kebutuhan disabilitas secara 

inklusif," jelasnya. Pemerintah 

Indonesia sangat serius 

meningkatkan inklusivitas 

ketenagakerjaan bagi 

penyandang disabilitas. 
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CHT Naik 

Berturut-turut! 

IHT Legal Makin 

Meringis, Rokok 

Ilegal Makin 

Beringas 

Negat

ive 

Warta Ekonomi Henry Najoan Ketua umum Perkumpulan 

Gabungan Perserikatan Pabrik 

Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry 

Najoan menyoroti kebijakan 

pemerintah terkait kenaikan 

cukai hasil tembakau (CHT) 

dalam 3 tahun terakhir yang 

http://detak.co/detail/berita/angkie-yudistia-presidensi-g20-indonesia-momentum-tingkatkan-inklusivitas-ketenagakerjaan
http://detak.co/detail/berita/angkie-yudistia-presidensi-g20-indonesia-momentum-tingkatkan-inklusivitas-ketenagakerjaan
http://detak.co/detail/berita/angkie-yudistia-presidensi-g20-indonesia-momentum-tingkatkan-inklusivitas-ketenagakerjaan
http://detak.co/detail/berita/angkie-yudistia-presidensi-g20-indonesia-momentum-tingkatkan-inklusivitas-ketenagakerjaan
http://detak.co/detail/berita/angkie-yudistia-presidensi-g20-indonesia-momentum-tingkatkan-inklusivitas-ketenagakerjaan
http://detak.co/detail/berita/angkie-yudistia-presidensi-g20-indonesia-momentum-tingkatkan-inklusivitas-ketenagakerjaan
http://detak.co/detail/berita/angkie-yudistia-presidensi-g20-indonesia-momentum-tingkatkan-inklusivitas-ketenagakerjaan
http://detak.co/detail/berita/angkie-yudistia-presidensi-g20-indonesia-momentum-tingkatkan-inklusivitas-ketenagakerjaan
http://wartaekonomi.co.id/read389668/cht-naik-berturut-turut-iht-legal-makin-meringis-rokok-ilegal-makin-beringas
http://wartaekonomi.co.id/read389668/cht-naik-berturut-turut-iht-legal-makin-meringis-rokok-ilegal-makin-beringas
http://wartaekonomi.co.id/read389668/cht-naik-berturut-turut-iht-legal-makin-meringis-rokok-ilegal-makin-beringas
http://wartaekonomi.co.id/read389668/cht-naik-berturut-turut-iht-legal-makin-meringis-rokok-ilegal-makin-beringas
http://wartaekonomi.co.id/read389668/cht-naik-berturut-turut-iht-legal-makin-meringis-rokok-ilegal-makin-beringas
http://wartaekonomi.co.id/read389668/cht-naik-berturut-turut-iht-legal-makin-meringis-rokok-ilegal-makin-beringas
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sangat eksesif dan efek berganda 

(multiplier effect) bagi 

kelangsungan usaha industri hasil 

tembakau (IHT) legal di tanah air. 

Henry Najoan mengungkapkan, 

kenaikan CHT tahun 2020 saat 

awal pandemi Covid-19, CHT naik 

rata-rata 23%, Harga Jual Eceran 

(HJE) naik 35%. Kemudian, tahun 

2021 di masa pandemi Covid-19, 

sambung Henry Najoan, 

kenaikannya masih sangat luar 

biasa, CHT naik rata-rata 12.5%. 

Dan, pada tahun 2022, dimana 

pemerintah masih berupaya 

memulihkan perekonomian 

nasional akibat pandemi Covid-

19, disusul kondisi pertumbuhan 

ekonomi dan inflasi masih lesu, 

daya beli sangat lemah, CHT naik 

rata-rata 12%. 
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Tahun Ketiga 

Pandemi, 

Ekonomi 

Kelompok 

Difabel 

Indonesia Makin 

Terhimpit 

Negat

ive 

Republika  Catatan ini didapat dari survey 

yang dilakukan terhadap 1.597 

responden di 34 Provinsi di 

Indonesia. Jaringan Organisasi 

Difabel mencatat sepanjang 

pandemi covid-19 berlangsung 

kondisi kelompok difabel di 

tengah kondisi sosial dan 

ekonomi makin terhimpit. 

Perwakilan Jaringan Organisasi 

Disabilitas Respon Covid-19, 

Ishak Salim menjelaskan dampak 

covid-19 kepada kelompok 

difabel menyasar segala aspek 

kehidupan. Kondisi ini mendesak 

respon pemerintah untuk 

memberikan perhatian lebih 

utama kepada kelompok rentan. 
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Indonesia dan 

Australia Bahas 

Kerja Sama Visa 

Khusus Bagi 

Positi

ve 

Wartapembaruan.c

o.id 

Ida Fauziyah Indonesia dan Australia Bahas 

Kerja Sama Visa Khusus Bagi 

Pekerja Bidang Pertanian. 

Jakarta, Wartapembaruan.co.id- 

Menteri Ketenagakerjaan 

http://republika.co.id/berita/r6doas349/tahun-ketiga-pandemi-ekonomi-kelompok-difabel-indonesia-makin-terhimpit
http://republika.co.id/berita/r6doas349/tahun-ketiga-pandemi-ekonomi-kelompok-difabel-indonesia-makin-terhimpit
http://republika.co.id/berita/r6doas349/tahun-ketiga-pandemi-ekonomi-kelompok-difabel-indonesia-makin-terhimpit
http://republika.co.id/berita/r6doas349/tahun-ketiga-pandemi-ekonomi-kelompok-difabel-indonesia-makin-terhimpit
http://republika.co.id/berita/r6doas349/tahun-ketiga-pandemi-ekonomi-kelompok-difabel-indonesia-makin-terhimpit
http://republika.co.id/berita/r6doas349/tahun-ketiga-pandemi-ekonomi-kelompok-difabel-indonesia-makin-terhimpit
http://republika.co.id/berita/r6doas349/tahun-ketiga-pandemi-ekonomi-kelompok-difabel-indonesia-makin-terhimpit
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/indonesia-dan-australia-bahas-kerja.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/indonesia-dan-australia-bahas-kerja.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/indonesia-dan-australia-bahas-kerja.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/indonesia-dan-australia-bahas-kerja.html
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Pekerja Bidang 

Pertanian 

(Menaker) Ida Fauziyah, dan 

Minister for Agriculture and 

Northern Australia, David 

Littleproud, melakukan 

pertemuan membahas kerja 

sama Australian Agriculture Visa 

(visa khusus bagi pekerja 

pertanian Australia), melalui 

sambungan video, Kamis 

(27/1/2022). Pada pertemuan ini, 

Ida Fauziyah menjelaskan, 

Australian Agriculture Visa adalah 

inisiatif Pemerintah Australia 

untuk membuka lapangan 

pekerjaan sektor pertanian bagi 

pekerja Indonesia. "Dalam kerja 

sama di bidang penempatan 

tenaga kerja, saya sangat 

menekankan untuk benar-benar 

memastikan mekanisme 

pelindungan yang diterapkan 

kepada pekerja Indonesia, serta 

manfaat dan keuntungan 

khususnya bagi pekerja 

Indonesia," jelas Ida. 
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Pemkab Dairi 

Lakukan 

Pendekatan 

Persuasif 

dengan 

Masyarakat 

untuk 

Penertiban KJA 

Positi

ve 

Liputan68 Eddy Keleng Ate 

Berutu 

Rapat tersebut dipimpin Deputi 

Bidang Koordinasi Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Odo R 

Manuhutu tentang rapat 

koordinasi perkembangan isu 

dan tidaklanjut pengembangan 

DPSP Danau Toba dengan agenda 

Penataan Keramba Jaring Apung 

(KJA). Dalam pemaparannya dari 

pusat tentang KJA, Pemerintah 

Daerah, TNI, Polri akan dan Kejati 

agar berkoordinasi dengan 

Kemendagri terkait penyusunan 

produk hukum tentang alokasi 

jumlah KJA di kawasan Danau 

Toba. Kemudian, Pemda terus 

meningkatkan kegiatan 

penertiban KJA dengan 

kedalaman lebih kecil 30- 100 

meter sesuai dengan komitmen 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/indonesia-dan-australia-bahas-kerja.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/indonesia-dan-australia-bahas-kerja.html
http://www.liputan68.com/2022/01/27/pemkab-dairi-lakukan-pendekatan-persuasif-dengan-masyarakat-untuk-penertiban-kja
http://www.liputan68.com/2022/01/27/pemkab-dairi-lakukan-pendekatan-persuasif-dengan-masyarakat-untuk-penertiban-kja
http://www.liputan68.com/2022/01/27/pemkab-dairi-lakukan-pendekatan-persuasif-dengan-masyarakat-untuk-penertiban-kja
http://www.liputan68.com/2022/01/27/pemkab-dairi-lakukan-pendekatan-persuasif-dengan-masyarakat-untuk-penertiban-kja
http://www.liputan68.com/2022/01/27/pemkab-dairi-lakukan-pendekatan-persuasif-dengan-masyarakat-untuk-penertiban-kja
http://www.liputan68.com/2022/01/27/pemkab-dairi-lakukan-pendekatan-persuasif-dengan-masyarakat-untuk-penertiban-kja
http://www.liputan68.com/2022/01/27/pemkab-dairi-lakukan-pendekatan-persuasif-dengan-masyarakat-untuk-penertiban-kja
http://www.liputan68.com/2022/01/27/pemkab-dairi-lakukan-pendekatan-persuasif-dengan-masyarakat-untuk-penertiban-kja
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dan lini masa yang telah 

ditetapkan. Menindaklanjuti 

perintah pusat tersebut, Bupati 

Dairi mengajak TNI, Polri untuk 

mendampingi Pemda untuk 

melakukan pendekatan agar KJA 

itu dibersihkan sesuai zonasi 

yang ditetapkan oleh pemerintah 

pusat. 

32

9. 

28 

Janu

ary 

2022 

Kurangi angka 

pengangguran 

Indonesia, Ralali 

agent siapkan 

tenaga kerja 

Positi

ve 

Elshinta Joseph Aditya Didirikan sejak Oktober 2018, 

saat ini Ralali Agent telah 

memiliki lebih dari 300. 000 

agent yang tersebar di Indonesia. 

Melihat antusiasme yang sangat 

tinggi, Ralali Agent lakukan 

ekspansi hingga 25 kota besar di 

Indonesia pada 2020 lalu. 

Mengawali tahun 2022 ini, Ralali 

Agent bertekad untuk 

memperluas jaringannya hingga 

mencapai 1,5 juta agent yang 

tersebar di seluruh Indonesia 

dengan berhasil menyelesaikan 

45 juta jenis pekerjaan. Dengan 

adanya Ralali Agent, diharapkan 

dapat memberikan dampak yang 

signifikan terhadap penurunan 

angka pengangguran Indonesia 

sekaligus melahirkan agent 

terbaik untuk mewujudkan 

kemudahan usaha bagi para 

pelaku UMKM Indonesia," tegas 

Joseph Aditya, selaku CEO & 

Founder dari Ralali. 
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2022 

Pinjol di PIK 

Pekerjakan di 

Bawah Umur 

hingga Ibu 2 

Anak, Selesai 

Interview 

Langsung Tagih 

Utang 

Negat

ive 

Tribun News 

Jakarta 

Endra Zulpan Ditreskrimum Polda Metro Jaya 

menggerebek kantor pinjaman 

online ilegal di kawasan Pantai 

Indah Kapuk, Penjaringan, 

Jakarta Utara pada Rabu 26 

Januari malam. Seorang 

pekerjanya merupakan Ibu dua 

anak berinisial S. S mengaku 

terpaksa melamar sebagai 

karyawan pinjol ilegal lantaran 

http://elshinta.com/ekspos/479/kurangi-angka-pengangguran-indonesia-ralali-agent-siapkan-tenaga-kerja-
http://elshinta.com/ekspos/479/kurangi-angka-pengangguran-indonesia-ralali-agent-siapkan-tenaga-kerja-
http://elshinta.com/ekspos/479/kurangi-angka-pengangguran-indonesia-ralali-agent-siapkan-tenaga-kerja-
http://elshinta.com/ekspos/479/kurangi-angka-pengangguran-indonesia-ralali-agent-siapkan-tenaga-kerja-
http://elshinta.com/ekspos/479/kurangi-angka-pengangguran-indonesia-ralali-agent-siapkan-tenaga-kerja-
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/28/pinjol-di-pik-pekerjakan-di-bawah-umur-hingga-ibu-2-anak-selesai-interview-langsung-tagih-utang
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/28/pinjol-di-pik-pekerjakan-di-bawah-umur-hingga-ibu-2-anak-selesai-interview-langsung-tagih-utang
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/28/pinjol-di-pik-pekerjakan-di-bawah-umur-hingga-ibu-2-anak-selesai-interview-langsung-tagih-utang
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/28/pinjol-di-pik-pekerjakan-di-bawah-umur-hingga-ibu-2-anak-selesai-interview-langsung-tagih-utang
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/28/pinjol-di-pik-pekerjakan-di-bawah-umur-hingga-ibu-2-anak-selesai-interview-langsung-tagih-utang
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/28/pinjol-di-pik-pekerjakan-di-bawah-umur-hingga-ibu-2-anak-selesai-interview-langsung-tagih-utang
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/28/pinjol-di-pik-pekerjakan-di-bawah-umur-hingga-ibu-2-anak-selesai-interview-langsung-tagih-utang
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/28/pinjol-di-pik-pekerjakan-di-bawah-umur-hingga-ibu-2-anak-selesai-interview-langsung-tagih-utang
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tergiur gaji dan bonus yang 

dijanjikan. Setelah diperiksa, 

ternyata dari 98 pekerja, 

sebagiannya merupakan anak di 

bawah umur. S mengatakan gaji 

yang ditawarkan melebihi UMR, 

yakni sebesar Rp 5 juta rupiah. 

33

1. 

28 

Janu

ary 

2022 

<p>IBC, RVI dan 

Ikhtiar Mencara 

Dana, 

Membangun 

Bangsa</p> 

Positi

ve 

Konfrontasi  Hari ini tepat 1(satu bulan) 

deklarasi INTERNATIONAL 

BUSINESS COMMUNITY (IBC). 

Sumber dana RVI yang akan 

mendanai berbagai proyek 

tersebut sudah menyatakan siap 

untuk mendanai proyek2 IBC. 

Jadi IBC tidak punya masalah 

dalam hal pendanaan proyek. 

PROYEK YANG DIPRIORITASKAN 

IBC. 
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2022 

Pemko Medan 

akan 

Optimalkan 

Progam Jaminan 

Sosial 

Ketenagakerjaa

n sesuai Inpres 

Nomor 2 Tahun 

2021 

Positi

ve 

Lintas 10 Muhammad 

Bobby Afif 

Nasution 

Pemko Medan siap mendukung 

setiap kebijakan khususnya 

terkait agar seluruh pekerja di 

Kota Medan ikut dalam BPJS 

Ketenagakerjaan. Demikian hal 

ini disampaikan Wali Kota Medan 

Bobby Nasution diwakili Asisten 

Ekbang Khairul Syahnan ketika 

membuka pertemuan Forum 

Group Discusion (FGD) terkait 

Inpres No. 2 tahun 2021 yang 

digelar BPJS Ketenagakerjaan di 

Hotel Adimulia, Jalan 

Diponegoro, Kamis (27/1). 

Pertemuan ini diikuti oleh OPD di 

lingkungan Pemko Medan. 

"Melalui Diskusi ini diharapkan 

agar terjalin kolaborasi yang baik 

antara setiap sektor baik 

Pemerintah, instansi terkait, 

swasta, perusahaan dan seluruh 

sektor terkait agar setiap pekerja 

di Kota Medan ikut dalam 

program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. 

http://www.konfrontasi.com/2022/01/ibc-rvi-dan-ikhtiar-mencara-dana.html
http://www.konfrontasi.com/2022/01/ibc-rvi-dan-ikhtiar-mencara-dana.html
http://www.konfrontasi.com/2022/01/ibc-rvi-dan-ikhtiar-mencara-dana.html
http://www.konfrontasi.com/2022/01/ibc-rvi-dan-ikhtiar-mencara-dana.html
http://www.konfrontasi.com/2022/01/ibc-rvi-dan-ikhtiar-mencara-dana.html
http://www.lintas10.com/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021.html
http://www.lintas10.com/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021.html
http://www.lintas10.com/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021.html
http://www.lintas10.com/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021.html
http://www.lintas10.com/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021.html
http://www.lintas10.com/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021.html
http://www.lintas10.com/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021.html
http://www.lintas10.com/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021.html
http://www.lintas10.com/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021.html
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BLK Dorong 

Kewirausahaan 

di Lingkup 

Pesantren 

Positi

ve 

Berita Klick La Ode Haji 

Polondu 

Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, 

Provinsi Sulawesi Tenggara 

mendorong pengembangan 

kewirausahaan di lingkup pondok 

pesantren yang ada daerah 

tersebut sehingga mampu 

menguasai berbagai bidang ilmu, 

baik agama maupun usaha. 

Kepala BLK Kendari La Ode Haji 

Polondu mengatakan pondok 

pesantren selain sebagai 

lembaga yang mengajarkan 

kepada santri tentang ilmu 

agama, namun di era sekarang ini 

santri diharapkan juga 

mempunyai motivasi untuk 

berwirausaha agar dapat 

menciptakan lapangan kerja 

sendiri. "Peran pondok pesantren 

adalah dengan mengetahui di 

mana minat santrinya, kemudian 

menumbuhkan motivasi kepada 

santri untuk meningkatkan 

ketrampilan serta berwirausaha 

mandiri," katanya saat menjadi 

narasumber rapat kerja pondok 

pesantren lingkup Kantor 

Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Menurutnya, seseorang akan 

sukses apabila tidak hanya 

memiliki ilmu pengetahuan saja 

tetapi juga memiliki keterampilan 

serta kemampuan bersosial 

dengan didukung oleh akhlak 

yang baik. 
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Rencana Baru 

Nestle 

Memerangi 

Pekerja Anak di 

Perkebunan 

Coklat 

Positi

ve 

Voa  Nestle, Kamis (27/1) 

meluncurkan rencana baru 

memerangi risiko pemanfaatan 

pekerja anak di industri kakao 

atau coklat, dengan insentif tunai 

kepada rumah tangga petani 

kakao yang mendaftarkan anak 

mereka ke sekolah. Nestle, yang 

memiliki coklat merek Smarties 

http://beritaklick.com/2022/01/blk-dorong-kewirausahaan-di-lingkup-pesantren
http://beritaklick.com/2022/01/blk-dorong-kewirausahaan-di-lingkup-pesantren
http://beritaklick.com/2022/01/blk-dorong-kewirausahaan-di-lingkup-pesantren
http://beritaklick.com/2022/01/blk-dorong-kewirausahaan-di-lingkup-pesantren
http://www.voaindonesia.com/a/rencana-baru-nestle-memerangi-pekerja-anak-di-perkebunan-coklat/6415343.html
http://www.voaindonesia.com/a/rencana-baru-nestle-memerangi-pekerja-anak-di-perkebunan-coklat/6415343.html
http://www.voaindonesia.com/a/rencana-baru-nestle-memerangi-pekerja-anak-di-perkebunan-coklat/6415343.html
http://www.voaindonesia.com/a/rencana-baru-nestle-memerangi-pekerja-anak-di-perkebunan-coklat/6415343.html
http://www.voaindonesia.com/a/rencana-baru-nestle-memerangi-pekerja-anak-di-perkebunan-coklat/6415343.html
http://www.voaindonesia.com/a/rencana-baru-nestle-memerangi-pekerja-anak-di-perkebunan-coklat/6415343.html
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dan KitKat, dalam sebuah 

pernyataan menjelaskan rencana 

mengatasi masalah tersebut 

dengan memberikan bonus yang 

bertujuan meningkatkan kondisi 

kehidupan keluarga di 

perkebunan kakao. "Tujuan kami 

untuk memberikan dampak 

positif tambahan secara nyata 

bagi banyak keluarga petani 

kakao yang terus bertambah, 

terutama di daerah di mana 

kemiskinan tersebar luas," kata 

kepala eksekutif Nestle Mark 

Schneider. Raksasa makanan 

Swiss mengatakan pihaknya 

merencanakan untuk menambah 

pengeluaran menjadi 1,3 miliar 

franc Swiss ($ 1,4 miliar) pada 

tahun 2030, tiga kali lipat dari 

investasi tahunan saat ini ke 

dalam sebuah program yang 

bertujuan mendorong sekolah 

dan praktik pertanian 

regeneratif. 
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Surunuddin 

Komitmen 

Maksimalkan 

Realisasi APBD 

Positi

ve 

Berita Klick Lukman 

Abunawas,Suru

nuddin 

Dangga,Agus 

Fatoni 

Bupati Konawe Selatan, H 

Surunuddin Dangga ST MM 

mengikuti rapat koordinasi 

(rakor) evaluasi APBD tahun 2021 

dan pelaksanaan APBD tahun 

2022 kabupaten/kota se-Sultra di 

Hotel Claro Kendari, Rabu (26/1). 

Komitmen tersebut diungkapkan 

pula oleh Bupati Konsel, H 

Surunuddin Dangga ST MM. 

Sebagai informasi, dalam Rakor 

tersebut dilakukan penyerahan 

piagam penghargaan Realisasi 

belanja APBD terbaik tahun 2021. 

Termasuk Bupati Konawe 

Selatan, H Surunuddin Dangga, 

dan sejumlah Kepala daerah se 

Sultra. 

http://beritaklick.com/2022/01/surunuddin-komitmen-maksimalkan-realisasi-apbd
http://beritaklick.com/2022/01/surunuddin-komitmen-maksimalkan-realisasi-apbd
http://beritaklick.com/2022/01/surunuddin-komitmen-maksimalkan-realisasi-apbd
http://beritaklick.com/2022/01/surunuddin-komitmen-maksimalkan-realisasi-apbd
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VDNIP Butuh 

60.000 Tenaga 

Kerja Lokal 

Neutr

al 

Berita Klick  Perusahaan industri PT Virtue 

Dragon Nikel Industri Park 

(VDNIP) yang beroperasi di 

Kecamatan Morosi, Kabupaten 

Konawe, akan kembali merekrut 

tenaga kerja sebanyak 60.000 

tenaga kerja lokal. "BIla 

pembangunan seluruh kontruksi 

perusahaan telah selesai maka 

akan dibutuhkan 60.000 Tenaga 

Kerja Lokal (TKL) dan masyarakat 

Sultra harus mempersiapkan itu. 

Kabar ini menjadi angin segar 

bagi masyarakat Sulawesi 

Tenggara khususnya Kabupaten 

Konawe yang belum 

mendapatkan pekerjaan untuk 

menjadi bagian dari perusahaan 

terbesar di Indonesia timur itu. 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan 

(Disnaker) Provinsi Sulawesi 

Tenggara (Sultra), Haswandi saat 

dikonfirmasi, mengatakan bahwa 

masyarakat Sultra harus bersiap. 
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Syarat Bikin 

BPJS Kesehatan 

2022 dan Cara 

Cek BPJS 

Kesehatan di HP 

Neutr

al 

Tribun News 

Pontianak 

 BPJS Kesehatan merupakan 

penyelenggara program jaminan 

sosial di bidang kesehatan yang 

merupakan satu diantara dari 

lima program dalam Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN), 

yaitu Jaminan Kesehatan, 

Jaminan Kecelakaan Kerja, 

Jaminan Hari Tua, Jaminan 

Pensiun, dan Jaminan Kematian 

sebagaimana tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional. (). 

Syarat BPJS Kesehatan Mandiri. 

Saat ini, rencana penghapusan 

kelas mandiri 1-3 BPJS Kesehatan 

belum rampung meski sudah 

memasuki tahun 2022. Cara Cek 

Tagihan BPJS Kesehatan. 

http://beritaklick.com/2022/01/vdnip-butuh-60-000-tenaga-kerja-lokal
http://beritaklick.com/2022/01/vdnip-butuh-60-000-tenaga-kerja-lokal
http://beritaklick.com/2022/01/vdnip-butuh-60-000-tenaga-kerja-lokal
http://pontianak.tribunnews.com/2022/01/28/syarat-bikin-bpjs-kesehatan-2022-dan-cara-cek-bpjs-kesehatan-di-hp
http://pontianak.tribunnews.com/2022/01/28/syarat-bikin-bpjs-kesehatan-2022-dan-cara-cek-bpjs-kesehatan-di-hp
http://pontianak.tribunnews.com/2022/01/28/syarat-bikin-bpjs-kesehatan-2022-dan-cara-cek-bpjs-kesehatan-di-hp
http://pontianak.tribunnews.com/2022/01/28/syarat-bikin-bpjs-kesehatan-2022-dan-cara-cek-bpjs-kesehatan-di-hp
http://pontianak.tribunnews.com/2022/01/28/syarat-bikin-bpjs-kesehatan-2022-dan-cara-cek-bpjs-kesehatan-di-hp
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Sopir dan 

Kernet Bus 

DAMRI Dipecat, 

Nyoman Parta 

DPR Bereaksi, 

Tegas 

Positi

ve 

Jawa Post National 

Network 

I Nyoman Parta Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi 

PDI Perjuangan I Nyoman Parta 

menerima pengaduan dari 

belasan sopir dan kernet Bus 

DAMRI Cabang Denpasar yang 

dipecat sepihak atau pemutusan 

hubungan kerja (PHK). Menurut 

Nyoman, Perum DAMRI 

merupakan BUMN yang bergerak 

di bidang transportasi. Lebih 

lanjut, Nyoman Parta 

menceritakan selama ini mereka 

menjadi sopir dan kernet untuk 

jalur perintis Bangli dan Buleleng. 

"Mereka juga sebagian besar 

berasal dari Bangli dan Buleleng," 

ujar Nyoman Parta. 
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Wisudawan S2 

Terbaik Unair: 

Biayai Kuliah 

Dari Narik Ojol 

Neutr

al 

Indo Linear  Mukhammad Handy Dwi Wijaya 

berhasil menjadi lulusan terbaik 

S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Unair dengan predikat 

Cum Laude. Hal tersebut 

dilakukannya karena tidak ingin 

membebani kedua orang tuanya 

untuk menanggung biaya studi 

S2-nya. Kegiatan yang diikuti 

Handy selama S2 adalah aktif di 

Lembaga Ilmu Sosial Humaniora 

dan Bisnis Unair (LISHB), aktif 

dalam beberapa penelitian 

dosen, dan menjadi pendamping 

di Federasi Serikat Pekerja Metal 

Indonesia (FSPMI). Kesuksesan 

Handy tentu diraih dengan kerja 

keras, ia berkuliah sembari 

bekerja sebagai ojek online (ojol). 
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Vaksin Booster 

Sasar Calon 

Pekerja Migran 

Indramayu 

Positi

ve 

Infopublik.id  Upaya menciptakan kekebalan 

komunal (Herd Immunity) di 

Kabupaten Indramayu semakin 

gencar dilakukan. Hal inilah yang 

melatarbelakangi kegiatan 

vaksinasi bagi calon Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) 

Indramayu dan Aparatur Sipil 

http://www.jpnn.com/news/sopir-dan-kernet-bus-damri-dipecat-nyoman-parta-dpr-bereaksi-tegas
http://www.jpnn.com/news/sopir-dan-kernet-bus-damri-dipecat-nyoman-parta-dpr-bereaksi-tegas
http://www.jpnn.com/news/sopir-dan-kernet-bus-damri-dipecat-nyoman-parta-dpr-bereaksi-tegas
http://www.jpnn.com/news/sopir-dan-kernet-bus-damri-dipecat-nyoman-parta-dpr-bereaksi-tegas
http://www.jpnn.com/news/sopir-dan-kernet-bus-damri-dipecat-nyoman-parta-dpr-bereaksi-tegas
http://www.jpnn.com/news/sopir-dan-kernet-bus-damri-dipecat-nyoman-parta-dpr-bereaksi-tegas
http://indolinear.com/wisudawan-s2-terbaik-unair-biayai-kuliah-dari-narik-ojol.html
http://indolinear.com/wisudawan-s2-terbaik-unair-biayai-kuliah-dari-narik-ojol.html
http://indolinear.com/wisudawan-s2-terbaik-unair-biayai-kuliah-dari-narik-ojol.html
http://indolinear.com/wisudawan-s2-terbaik-unair-biayai-kuliah-dari-narik-ojol.html
http://infopublik.id/kategori/nusantara/601437/vaksin-booster-sasar-calon-pekerja-migran-indramayu
http://infopublik.id/kategori/nusantara/601437/vaksin-booster-sasar-calon-pekerja-migran-indramayu
http://infopublik.id/kategori/nusantara/601437/vaksin-booster-sasar-calon-pekerja-migran-indramayu
http://infopublik.id/kategori/nusantara/601437/vaksin-booster-sasar-calon-pekerja-migran-indramayu
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Negara (ASN) di lingkungan Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) 

Kabupaten Indramayu. Mereka 

mendapatkan vaksin booster 

setelah Disnaker Indramayu 

bekerjasama dengan Dinas 

Kesehatan Indramayu menggelar 

vaksinasi Tahap III di Kantor 

Disnaker Kabupaten Indramayu, 

Kamis (27/1/2022). Kepala 

Disnaker Kabupaten Indramayu 

Erpin Marpinda menyebutkan, 

tujuan vaksin booster bagi ASN 

dan Calon PMI Indramayu selain 

terciptanya herd immunity juga 

sebagai penangkal agar tidak 

terpapar varian baru Omicron 

yang sudah melanda Indonesia. 
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IPK Nusa 

Tenggara Barat 

Ranking 15 

Nasional, 

Terbaik Pada 

Indikator 

Pelatihan & 

Kompetensi 

Tenaga Kerja 

Positi

ve 

Harian Nusa  "Inovasi dan terobosan PEPADU 

(pelatihan dan pemberdayaan 

tenaga kerja terpadu) 

ditambahkan dengan ikhtiar 

lainnya seperti pendampingan 

produktivitas wira usaha dan 

bantuan peralatan berkolaborasi 

dengan lembaga pelatihan kerja 

dan dunia industri, serta OPD 

terkait lainnya, IPK Nusa 

Tenggara Barat kini melompat 

menjadi ranking 15 Nasional," 

ujar Kadis Nakertrans, di 

Mataram. Indeks Pembangunan 

Ketenagakerjaan (IPK) di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat meningkat 

tajam. Jika pada tahun- tahun 

sebelumnya pernah di nomor 

buncit, menempati ranking 34 

dari seluruh provinsi di 

Indonesia, kini melalui visi 

Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Nusa Tenggara Barat melejit dan 

menorahkan prestasi Gemilang di 

bidang ketenagakerjaan. 

Gubernur Nusa Tenggara Barat 

Dr. H. Zulkieflimansyah melalui 

http://hariannusa.com/2022/01/28/ipk-ntb-ranking-15-nasional-terbaik-pada-indikator-pelatihan-kompetensi-tenaga-kerja
http://hariannusa.com/2022/01/28/ipk-ntb-ranking-15-nasional-terbaik-pada-indikator-pelatihan-kompetensi-tenaga-kerja
http://hariannusa.com/2022/01/28/ipk-ntb-ranking-15-nasional-terbaik-pada-indikator-pelatihan-kompetensi-tenaga-kerja
http://hariannusa.com/2022/01/28/ipk-ntb-ranking-15-nasional-terbaik-pada-indikator-pelatihan-kompetensi-tenaga-kerja
http://hariannusa.com/2022/01/28/ipk-ntb-ranking-15-nasional-terbaik-pada-indikator-pelatihan-kompetensi-tenaga-kerja
http://hariannusa.com/2022/01/28/ipk-ntb-ranking-15-nasional-terbaik-pada-indikator-pelatihan-kompetensi-tenaga-kerja
http://hariannusa.com/2022/01/28/ipk-ntb-ranking-15-nasional-terbaik-pada-indikator-pelatihan-kompetensi-tenaga-kerja
http://hariannusa.com/2022/01/28/ipk-ntb-ranking-15-nasional-terbaik-pada-indikator-pelatihan-kompetensi-tenaga-kerja
http://hariannusa.com/2022/01/28/ipk-ntb-ranking-15-nasional-terbaik-pada-indikator-pelatihan-kompetensi-tenaga-kerja
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Kepala Dinas Nakertrans Provinsi 

Nusa Tenggara Barat, Gede 

Aryadi, Rabu, (26/01) 

mrnyampaikan ungkapan syukur 

atas raihan Gemilang yang diraih 

Pemprov Nusa Tenggara Barat. 

34

2. 

28 

Janu

ary 

2022 

Bupati Mamuju 

serahkan 

santunan 

BPJAMSOSTEK 

kepada ahli 

waris 

Positi

ve 

Antara Sulsel  Bupati Kabupaten Mamuju 

Provinsi Sulawesi Barat (Sulawesi 

Barat) Sutinah Suhardi 

menyerahkan santunan dari BPJS 

Ketenagakerjaan atau 

BPJAMSOSTEK kepada ahli waris 

pada rapat kerja sama dan 

sosialisasi bersama atau 

BPJAMSOSTEK di Mamuju, Kamis. 

Bupati Mamuju menyatakan 

Pemda telah melakukan 

perjanjian kerja sama dengan 

BPJAMSOSTEK yang 

diperuntukkan bagi tenaga kerja 

non aparatur sipil negara (ASN) di 

lingkup pemerintahan Kabupaten 

Mamuju. Ia mengatakan pegawai 

non ASN l yang tersebar di 33 

organisasi perangkat daerah 

(OPD) Pemkab Mamuju diikutkan 

dalam dua program, yakni JKK 

(Jaminan Kecelakaan Kerja) serta 

JKm (Jaminan Kematian). 

"BPJAMSOSTEK hadir sebagai 

penyempurna program 

pemerintah Kabupaten Mamuju, 

mewujudkan pelayanan 

maksimal pemerintah kepada 

masyarakat, Mamuju di bidang 

ketenagakerjaan," katanya. 

34

3. 

28 

Janu

ary 

2022 

Kemenkumham 

Kalimantan 

Tengah: Kantor 

Imigrasi dukung 

revitalisasi 

penegakan 

hukum 

Positi

ve 

Antara Kalteng Ilham 

Djaya,Yasonna 

Hamonangan 

Laoly 

Kepala Kantor Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Kanwil Kemenkumham) 

Kalimantan Tengah Ilham Djaya 

menegaskan, kantor imigrasi di 

wilayah setempat turut aktif 

mendukung revitalisasi 

penegakan hukum terutama 

http://makassar.antaranews.com/berita/349585/bupati-mamuju-serahkan-santunan-bpjamsostek-kepada-ahli-waris
http://makassar.antaranews.com/berita/349585/bupati-mamuju-serahkan-santunan-bpjamsostek-kepada-ahli-waris
http://makassar.antaranews.com/berita/349585/bupati-mamuju-serahkan-santunan-bpjamsostek-kepada-ahli-waris
http://makassar.antaranews.com/berita/349585/bupati-mamuju-serahkan-santunan-bpjamsostek-kepada-ahli-waris
http://makassar.antaranews.com/berita/349585/bupati-mamuju-serahkan-santunan-bpjamsostek-kepada-ahli-waris
http://makassar.antaranews.com/berita/349585/bupati-mamuju-serahkan-santunan-bpjamsostek-kepada-ahli-waris
http://kalteng.antaranews.com/berita/538125/kemenkumham-kalteng-kantor-imigrasi-dukung-revitalisasi-penegakan-hukum
http://kalteng.antaranews.com/berita/538125/kemenkumham-kalteng-kantor-imigrasi-dukung-revitalisasi-penegakan-hukum
http://kalteng.antaranews.com/berita/538125/kemenkumham-kalteng-kantor-imigrasi-dukung-revitalisasi-penegakan-hukum
http://kalteng.antaranews.com/berita/538125/kemenkumham-kalteng-kantor-imigrasi-dukung-revitalisasi-penegakan-hukum
http://kalteng.antaranews.com/berita/538125/kemenkumham-kalteng-kantor-imigrasi-dukung-revitalisasi-penegakan-hukum
http://kalteng.antaranews.com/berita/538125/kemenkumham-kalteng-kantor-imigrasi-dukung-revitalisasi-penegakan-hukum
http://kalteng.antaranews.com/berita/538125/kemenkumham-kalteng-kantor-imigrasi-dukung-revitalisasi-penegakan-hukum
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terkait keimigrasian. Pernyataan 

itu ia sampaikan terkait 

peringatan ke-72 Hari Bakti 

Imigrasi yang secara nasional 

dipimpin Menkumham Yasonna 

H Laoly dan diikuti secara daring 

se-Indonesia. "Kami melalui 

jajaran imigrasi mendukung 

revitalisasi penegakan hukum 

dan keamanan negara. Terutama 

sesuai tugas dan fungsi 

keimigrasian dengan baik," kata 

Ilham di Palangka Raya, Kamis. 

34

4. 

28 

Janu

ary 

2022 

[POPULER 

JABODETABEK] 

Pengakuan 

Pegawai Pinjol 

Ilegal di PIK | 

Sumur Resapan 

Diusulkan jadi 

Kolam Lele 

Negat

ive 

Kompas Satriwan 

Salim,Ahmad 

Riza Patria 

2. Sumur Resapan Diusulkan Jadi 

Kolam Lele, Ini Respons Wagub 

DKI. Berita mengenai pengakuan 

pegawai perusahaan pinjaman 

online ilegal di Pantai Indah 

Kapuk (PIK) menjadi berita 

terpopuler atau paling banyak 

dibaca pada Kamis (27/9/2021) 

kemarin. 1. Karyawan Pinjol di 

PIK Tagih Utang ke 100 Nasabah 

Sehari, Gaji Rp 5 Juta Per Bulan. 

Berita mengenai pengakuan 

pegawai perusahaan pinjaman 

online ilegal di Pantai Indah 

Kapuk (PIK) menjadi berita 

terpopuler atau paling banyak 

dibaca pada Kamis (27/9/2021) 

kemarin. 

34

5. 

28 

Janu

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Nusa Tenggara 

Barat 

memberikan 

fasilitas 

kemudahan 

miliki rumah 

bagi peserta 

Positi

ve 

Antara Mataram I Gede Putu 

Aryadi 

Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Nusa Tenggara 

Barat bekerja sama dengan Bank 

Tabungan Negara memberikan 

fasilitas kemudahan bagi peserta 

untuk memiliki rumah, melalui 

manfaat layanan tambahan. 

Kepala BPJAMSOSTEK Cabang 

Nusa Tenggara Barat Adventus 

Edison Souhuwat, di Mataram, 

Kamis mengatakan manfaat 

layanan tambahan (MLT) 

http://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/28/05410131/populer-jabodetabek-pengakuan-pegawai-pinjol-ilegal-di-pik-sumur-resapan
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/28/05410131/populer-jabodetabek-pengakuan-pegawai-pinjol-ilegal-di-pik-sumur-resapan
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/28/05410131/populer-jabodetabek-pengakuan-pegawai-pinjol-ilegal-di-pik-sumur-resapan
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/28/05410131/populer-jabodetabek-pengakuan-pegawai-pinjol-ilegal-di-pik-sumur-resapan
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/28/05410131/populer-jabodetabek-pengakuan-pegawai-pinjol-ilegal-di-pik-sumur-resapan
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/28/05410131/populer-jabodetabek-pengakuan-pegawai-pinjol-ilegal-di-pik-sumur-resapan
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/28/05410131/populer-jabodetabek-pengakuan-pegawai-pinjol-ilegal-di-pik-sumur-resapan
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/28/05410131/populer-jabodetabek-pengakuan-pegawai-pinjol-ilegal-di-pik-sumur-resapan
http://mataram.antaranews.com/berita/184317/bpjamsostek-ntb-memberikan-fasilitas-kemudahan-miliki-rumah-bagi-peserta
http://mataram.antaranews.com/berita/184317/bpjamsostek-ntb-memberikan-fasilitas-kemudahan-miliki-rumah-bagi-peserta
http://mataram.antaranews.com/berita/184317/bpjamsostek-ntb-memberikan-fasilitas-kemudahan-miliki-rumah-bagi-peserta
http://mataram.antaranews.com/berita/184317/bpjamsostek-ntb-memberikan-fasilitas-kemudahan-miliki-rumah-bagi-peserta
http://mataram.antaranews.com/berita/184317/bpjamsostek-ntb-memberikan-fasilitas-kemudahan-miliki-rumah-bagi-peserta
http://mataram.antaranews.com/berita/184317/bpjamsostek-ntb-memberikan-fasilitas-kemudahan-miliki-rumah-bagi-peserta
http://mataram.antaranews.com/berita/184317/bpjamsostek-ntb-memberikan-fasilitas-kemudahan-miliki-rumah-bagi-peserta
http://mataram.antaranews.com/berita/184317/bpjamsostek-ntb-memberikan-fasilitas-kemudahan-miliki-rumah-bagi-peserta
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perumahan merupakan salah 

satu program yang bertujuan 

memberikan manfaat berupa 

perumahan kepada pekerja yang 

terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. "Ada 61.000 

peserta BPJAMSOSTEK di 10 

kabupaten/kota di Nusa 

Tenggara Barat yang lolos 

verifikasi program MLT 

perumahan pekerja," katanya, 

dalam sosialisasi MLT perumahan 

pekerja bagi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, di kawasan 

wisata Senggigi, Kabupaten 

Lombok Barat, Kamis. Sementara 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nusa Tenggara 

Barat I Gede Putu Aryadi 

mengatakan MLT perumahan 

pekerja bagi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan merupakan 

bentuk inovasi pelayanan yang 

disediakan untuk mewujudkan 

impian pekerja yang ingin 

memiliki rumah atau merenovasi 

rumahnya. 

34

6. 

28 

Janu

ary 

2022 

Mau Dapat BLT 

Rp3,5 Juta 

Tanpa Kerja? 

Begini Caranya 

Neutr

al 

Okezone  BLT subsidi gaji pada 2022 tak 

dilanjutkan. Apabila memenuhi 

syarat nantinya peserta Kartu 

Prakerja menerima bantuan 

insentif sebesar Rp3,5 juta dan 

dapat memilih berbagai macam 

jenis pelatihan yang disediakan. 

Namun, pemerintah akan 

kembali melanjutkan program 

Kartu Prakerja di tahun 2022 

dengan pagu anggaran mencapai 

Rp11 triliun. Pendaftaran Kartu 

Prakerja gelombang 23 dibuka 

pada bulan Februari 2022 di 

laman resmi Prakerja 

www.prakerja.go.id. Adapun 

syarat-syarat bantuan ini yaitu 

WNI, minimal berusia 18 tahun, 

http://economy.okezone.com/read/2022/01/27/320/2538915/mau-dapat-blt-rp3-5-juta-tanpa-kerja-begini-caranya
http://economy.okezone.com/read/2022/01/27/320/2538915/mau-dapat-blt-rp3-5-juta-tanpa-kerja-begini-caranya
http://economy.okezone.com/read/2022/01/27/320/2538915/mau-dapat-blt-rp3-5-juta-tanpa-kerja-begini-caranya
http://economy.okezone.com/read/2022/01/27/320/2538915/mau-dapat-blt-rp3-5-juta-tanpa-kerja-begini-caranya
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tidak sedang menjalani 

pendidikan formal, bukan 

penerima bansos lain, maksimal 

dua orang dalam satu KK, sedang 

mencari kerja, baru terkena PHK, 

atau pekerja/buruh yang 

membutuhkan peningkatan 

kompetensi kerja. 

34

7. 

28 

Janu

ary 

2022 

GreatDay HR 

Luncurkan 

Benefits, 

Platform Earned 

Wage Access 

yang Hindarkan 

Karyawan dari 

Risiko Pinjaman 

Positi

ve 

Suara.com Joko Widodo Guna menjawab kebutuhan ini, 

PT. People Intelligence Indonesia 

(GreatDay HR), perusahaan IT 

dengan pengalaman lebih dari 

dua puluh tahun dalam 

pengembangan solusi kebutuhan 

Human Resources (HR), 

meluncurkan platform Earned 

Wage Access (EWA) yang 

dinamakan Benefits. Nah, Earned 

Wage Access yang ditawarkan 

oleh Benefits ini bisa 

memberikan nilai tambah- 

apalagi di masa yang tidak 

menentu seperti sekarang," ujar 

Eza. Data Kementerian 

Ketenagakerjaan mencatat 

sebesar 88% perusahaan di 

Indonesia mencatatkan kerugian 

selama masa pandemi. Hal ini 

berdampak pada banyaknya 

perusahaan dan pekerja yang 

kesulitan membayarkan berbagai 

biaya operasional- termasuk gaji 

karyawan. 

34

8. 

28 

Janu

ary 

2022 

Kementerian 

BUMN Diminta 

Menyudahi 

Ancaman 

Mogok Kerja SP 

Pertamina 

Negat

ive 

Medcom.id  Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara ( BUMN) diminta turun 

tangan menegur Federasi Serikat 

Pekerja Pertamina Bersatu 

(FSPPB) terkait ancaman mogok 

kerja beberapa waktu lalu. 

Pengamat ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara, 

Al Bara, mengatakan hal tersebut 

untuk memastikan FSPPB tidak 

kembali melakukan aksi yang 

http://www.suara.com/bisnis/2022/01/28/065832/greatday-hr-luncurkan-benefits-platform-earned-wage-access-yang-hindarkan-karyawan-dari-risiko-pinjaman
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/28/065832/greatday-hr-luncurkan-benefits-platform-earned-wage-access-yang-hindarkan-karyawan-dari-risiko-pinjaman
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/28/065832/greatday-hr-luncurkan-benefits-platform-earned-wage-access-yang-hindarkan-karyawan-dari-risiko-pinjaman
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/28/065832/greatday-hr-luncurkan-benefits-platform-earned-wage-access-yang-hindarkan-karyawan-dari-risiko-pinjaman
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/28/065832/greatday-hr-luncurkan-benefits-platform-earned-wage-access-yang-hindarkan-karyawan-dari-risiko-pinjaman
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/28/065832/greatday-hr-luncurkan-benefits-platform-earned-wage-access-yang-hindarkan-karyawan-dari-risiko-pinjaman
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/28/065832/greatday-hr-luncurkan-benefits-platform-earned-wage-access-yang-hindarkan-karyawan-dari-risiko-pinjaman
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/28/065832/greatday-hr-luncurkan-benefits-platform-earned-wage-access-yang-hindarkan-karyawan-dari-risiko-pinjaman
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/lKYqE7JK-kementerian-bumn-diminta-menyudahi-ancaman-mogok-kerja-sp-pertamina
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/lKYqE7JK-kementerian-bumn-diminta-menyudahi-ancaman-mogok-kerja-sp-pertamina
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/lKYqE7JK-kementerian-bumn-diminta-menyudahi-ancaman-mogok-kerja-sp-pertamina
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/lKYqE7JK-kementerian-bumn-diminta-menyudahi-ancaman-mogok-kerja-sp-pertamina
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/lKYqE7JK-kementerian-bumn-diminta-menyudahi-ancaman-mogok-kerja-sp-pertamina
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/lKYqE7JK-kementerian-bumn-diminta-menyudahi-ancaman-mogok-kerja-sp-pertamina
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berpotensi mengorbankan 

kepentingan masyarakat terkait 

tugas dan tanggung jawab 

Pertamina. "Saya kira cukup 

tepat Kementerian BUMN 

menegur dan mengingatkan 

mereka (FSPPB), karena 

seharusnya punya kewenangan 

terhadap hal itu demi menjamin 

kepentingan masyarakat," kata Al 

Bara dalam keterangan pers, 

Kamis, 27 Januari 2022. Al Bara 

menjelaskan perlunya 

mendorong Kementerian BUMN 

untuk turun tangan karena FSPPB 

dianggap memiliki potensi 

melakukan aksi serupa yang bisa 

membahayakan pelayanan 

Pertamina kepada publik di 

kemudian hari. 

34

9. 

28 

Janu

ary 

2022 

Fakta 

Menyedihkan 

Pinjol Ilegal PIK 

2 yang 

Digerebek, LPSK 

Dorong Korban 

Pinjol Jangan 

Takut Melapor 

ke Polisi 

Positi

ve 

Pelita Karawang Endra 

Zulpan,Anies 

Baswedan 

Kemudian Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban (LPSK) 

mendorong para korban 

pinjaman online (pinjol) ilegal 

tidak enggan melapor pada pihak 

kepolisian dan mengajukan 

permohonan pelindungan 

kepada LPSK. Ajukan 

permohonan pelindungan ke 

LPSK dengan melengkapi 

persyaratan yang ditentukan," 

kata Wakil Ketua LPSK Achmadi 

dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Antara, 

Kamis, 27 Januari. Imbauan 

tersebut muncul berdasarkan 

hasil pendalaman pihaknya 

terhadap catatan permohonan 

perlindungan dan konsultasi 

terkait dengan pinjaman online 

ilegal yang diterima LPSK sejak 

Oktober sampai Desember 2021. 

Dalam catatan itu, ditemukan 

141 permohonan perlindungan 

dan konsultasi terkait dengan 

http://www.pelitakarawang.com/2022/01/fakta-menyedihkan-pinjol-ilegal-pik-2.html
http://www.pelitakarawang.com/2022/01/fakta-menyedihkan-pinjol-ilegal-pik-2.html
http://www.pelitakarawang.com/2022/01/fakta-menyedihkan-pinjol-ilegal-pik-2.html
http://www.pelitakarawang.com/2022/01/fakta-menyedihkan-pinjol-ilegal-pik-2.html
http://www.pelitakarawang.com/2022/01/fakta-menyedihkan-pinjol-ilegal-pik-2.html
http://www.pelitakarawang.com/2022/01/fakta-menyedihkan-pinjol-ilegal-pik-2.html
http://www.pelitakarawang.com/2022/01/fakta-menyedihkan-pinjol-ilegal-pik-2.html
http://www.pelitakarawang.com/2022/01/fakta-menyedihkan-pinjol-ilegal-pik-2.html
http://www.pelitakarawang.com/2022/01/fakta-menyedihkan-pinjol-ilegal-pik-2.html
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pinjaman online ilegal ke LPSK 

yang berasal dari 19 provinsi di 

Indonesia. 

35

0. 

28 

Janu

ary 

2022 

Soal 

Keberangkatan 

CPMI, Kinerja 

dan Pelayanan 

BP2MI 

Diapresiasi 

Neutr

al 

Sindo News Benny 

Rhamdani 

Calon Pekerja Migran Indonesia 

(CPMI) asal Cirebon, Lutfi 

Hidayat, mengapresiasi kinerja 

Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI). 

Terkait hal itu, Kepala BP2MI 

Benny Rhamdani mengatakan, 

maraknya hasutan di media 

sosial dilakukan oleh pihak yang 

memanfaatkan momentum 

penutupan atau penundaan 

keberangkatan CPMI ke luar 

negeri akibat situasi pandemi 

Covid-19. Pasalnya, ia merasa 

puas atas pelayanan yang 

diberikan BP2MI, khususnya saat 

proses keberangkatan CPMI ke 

negara penempatan. Lutfi yang 

berangkat melalui program 

Government to Government (G 

to G) ke Korea Selatan ini 

bersyukur karena pelayanan yang 

diberikan BP2MI telah maksimal 

dilakukan. 

35

1. 

28 

Janu

ary 

2022 

Dalam Rangka 

Pembinaan 

Jasmani, Lapas 

Serang Gelar 

Senam Bersama 

Negat

ive 

Cadasbanten.co.id  Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas) Kelas IIA Serang 

melaksanakan senam jumat 

bersama Rutin, dalam rangka 

Pembinaan Jasmani Pegawai 

yang digalakkan oleh 

Kementerian Hukum dan HAM RI 

dengan tema Kumham Produktif. 

Senam ini dilakukan agar setiap 

jajaran memiliki stamina dan 

daya tahan tubuh yang kuat 

sehingga dapat terus 

memberikan pelayanan yang 

prima kepada masyarakat. 

Dilakukan secara virtual melalui 

aplikasi zoom meeting, pegawai 

Kanwil Kumham Banten 

http://nasional.sindonews.com/read/669721/15/soal-keberangkatan-cpmi-kinerja-dan-pelayanan-bp2mi-diapresiasi-1643324509
http://nasional.sindonews.com/read/669721/15/soal-keberangkatan-cpmi-kinerja-dan-pelayanan-bp2mi-diapresiasi-1643324509
http://nasional.sindonews.com/read/669721/15/soal-keberangkatan-cpmi-kinerja-dan-pelayanan-bp2mi-diapresiasi-1643324509
http://nasional.sindonews.com/read/669721/15/soal-keberangkatan-cpmi-kinerja-dan-pelayanan-bp2mi-diapresiasi-1643324509
http://nasional.sindonews.com/read/669721/15/soal-keberangkatan-cpmi-kinerja-dan-pelayanan-bp2mi-diapresiasi-1643324509
http://nasional.sindonews.com/read/669721/15/soal-keberangkatan-cpmi-kinerja-dan-pelayanan-bp2mi-diapresiasi-1643324509
http://cadasbanten.co.id/2022/01/28/dalam-rangka-pembinaan-jasmani-lapas-serang-gelar-senam-bersama
http://cadasbanten.co.id/2022/01/28/dalam-rangka-pembinaan-jasmani-lapas-serang-gelar-senam-bersama
http://cadasbanten.co.id/2022/01/28/dalam-rangka-pembinaan-jasmani-lapas-serang-gelar-senam-bersama
http://cadasbanten.co.id/2022/01/28/dalam-rangka-pembinaan-jasmani-lapas-serang-gelar-senam-bersama
http://cadasbanten.co.id/2022/01/28/dalam-rangka-pembinaan-jasmani-lapas-serang-gelar-senam-bersama
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mengikuti olahraga senam 

pernafasan/jantung dan aerobic 

yang diisi gerakan semangat dan 

energik yang diperagakan oleh 

instruktur senam Miss Cobby dan 

Miss Imazka. Selain senam 

virtual, pegawai juga dapat 

mengikuti penyuluhan kesehatan 

secara virtual bertemakan 

"Semakin Produktif Dengan 

Vaksinasi Booster" dengan 

narasumber Agustiany Praktisi 

Kedokteran Okupasi 

Penangungjawab Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja RSU 

Pengayoman Cipinang dan 

dimoderatori oleh Pancha 

Marseille Penanggungjawab Poli 

Vaksinasi RSU Pengayoman 

Cipinang. 

35

2. 

28 

Janu

ary 

2022 

Kemenhub 

Ingatkan 

Pentingnya 

Budaya 

Keselamatan 

Kerja di 

Pelabuhan pada 

Peringatan 

Bulan K3 

Nasional 

Positi

ve 

Berita Trans Hendri Ginting Kementerian Perhubungan c.q 

Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut melalui Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan (KSOP) Kelas I 

Panjang- Lampung menggelar 

upacara peringatan Bulan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Nasional Tahun 2022 

yang ke- 52. Upacara peringatan 

Bulan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Nasional Tahun 

2022 tersebut dipimpin Kepala 

KSOP Panjang, Capt. Hendri 

Ginting, yang melibatkan 202 

peserta dari seluruh instansi 

maritim di lingkungan kerja 

Pelabuhan Panjang dengan tetap 

menerapkan protokol Kesehatan 

Covid-19. Bulan K3 Nasional 

tahun 2022 di lingkungan 

maritim Pelabuhan Panjang ini 

memiliki Rangkaian Ragam 

Kegiatan Bulan K3 Nasional di 

masing-masing perusahaan, 

http://www.beritatrans.com/artikel/220481/kemenhub-ingatkan-pentingnya-budaya-keselamatan-kerja-di-pelabuhan-pada-peringatan-bulan-k3-nasional
http://www.beritatrans.com/artikel/220481/kemenhub-ingatkan-pentingnya-budaya-keselamatan-kerja-di-pelabuhan-pada-peringatan-bulan-k3-nasional
http://www.beritatrans.com/artikel/220481/kemenhub-ingatkan-pentingnya-budaya-keselamatan-kerja-di-pelabuhan-pada-peringatan-bulan-k3-nasional
http://www.beritatrans.com/artikel/220481/kemenhub-ingatkan-pentingnya-budaya-keselamatan-kerja-di-pelabuhan-pada-peringatan-bulan-k3-nasional
http://www.beritatrans.com/artikel/220481/kemenhub-ingatkan-pentingnya-budaya-keselamatan-kerja-di-pelabuhan-pada-peringatan-bulan-k3-nasional
http://www.beritatrans.com/artikel/220481/kemenhub-ingatkan-pentingnya-budaya-keselamatan-kerja-di-pelabuhan-pada-peringatan-bulan-k3-nasional
http://www.beritatrans.com/artikel/220481/kemenhub-ingatkan-pentingnya-budaya-keselamatan-kerja-di-pelabuhan-pada-peringatan-bulan-k3-nasional
http://www.beritatrans.com/artikel/220481/kemenhub-ingatkan-pentingnya-budaya-keselamatan-kerja-di-pelabuhan-pada-peringatan-bulan-k3-nasional
http://www.beritatrans.com/artikel/220481/kemenhub-ingatkan-pentingnya-budaya-keselamatan-kerja-di-pelabuhan-pada-peringatan-bulan-k3-nasional
http://www.beritatrans.com/artikel/220481/kemenhub-ingatkan-pentingnya-budaya-keselamatan-kerja-di-pelabuhan-pada-peringatan-bulan-k3-nasional
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Badan Usaha Pelabuhan, 

Tersus/TUKS di Pelabuhan 

Panjang yang dilaksanakan pada 

12 Januari- 12 Februari 2022. 

Kalau ini tema yang diusung 

"Penerapan Budaya K3 Pada 

Setiap Kegiatan Usaha Guna 

Mendukung Perlindungan Tenaga 

Kerja di Era Digitalisasi," 

dilaksanakan di Dermaga B 

Pelabuhan Panjang Bandar 

Lampung, Kamis (27/1/2022). 

35

3. 

28 

Janu

ary 

2022 

Tambah 5, Total 

7 Orang Warga 

Asli Batam 

Positif Omicron, 

Statusnya 

Probable 

Positi

ve 

Kompas Didi Kusmarjadi Virus Covid-19 varian Omicron 

memasuki Kota Batam, 

Kepulauan Riau (Kepri) dan kini 

total 7 orang terpapar. Setelah 

sebelumnya dua orang Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) 

dinyatakan positif terjangkit 

varian Omicron, kini Tim Satgas 

Covid-19 Kota Batam merilis lima 

orang warga asli Batam yang 

terjangkit varian baru ini. Walau 

demikian, Kepala Dinas 

Kesehatan Kota Batam, Didi 

Kusmarjadi menegaskan kelima 

warga yang dimaksud, masih 

dalam kategori "Probable" atau 

"Kemungkinan". "Benar saat ini 

total warga asli Batam ada lima 

orang. 

35

4. 

28 

Janu

ary 

2022 

Siapkan SDM 

unggul, 

Kemnaker 

Dorong 

Perkawinan 

'Dua Simpul' ini 

Positi

ve 

Pikiran Rakyat Solo Anwar Sanusi Seperti yang disebutkan Anwar 

Sanusi, kolaborasi antara 

pemerintah Indonesia dengan 

perguruan tinggi seperti dua 

simpul. Jika kedua simpul ini 

berhasil disatukan maka akan 

menjadi berkah sekaligus 

jembatan bagi Indonesia menjadi 

negara besar keempat pada 

tahun 2045 mendatang. 

BERITASOLORAYA.com- SDM 

unggul atau Sumber Daya 

Manusia unggul merupakan hal 

http://regional.kompas.com/read/2022/01/28/063939778/tambah-5-total-7-orang-warga-asli-batam-positif-omicron-statusnya-probable
http://regional.kompas.com/read/2022/01/28/063939778/tambah-5-total-7-orang-warga-asli-batam-positif-omicron-statusnya-probable
http://regional.kompas.com/read/2022/01/28/063939778/tambah-5-total-7-orang-warga-asli-batam-positif-omicron-statusnya-probable
http://regional.kompas.com/read/2022/01/28/063939778/tambah-5-total-7-orang-warga-asli-batam-positif-omicron-statusnya-probable
http://regional.kompas.com/read/2022/01/28/063939778/tambah-5-total-7-orang-warga-asli-batam-positif-omicron-statusnya-probable
http://regional.kompas.com/read/2022/01/28/063939778/tambah-5-total-7-orang-warga-asli-batam-positif-omicron-statusnya-probable
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1113585940/siapkan-sdm-unggul-kemnaker-dorong-perkawinan-dua-simpul-ini
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1113585940/siapkan-sdm-unggul-kemnaker-dorong-perkawinan-dua-simpul-ini
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1113585940/siapkan-sdm-unggul-kemnaker-dorong-perkawinan-dua-simpul-ini
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1113585940/siapkan-sdm-unggul-kemnaker-dorong-perkawinan-dua-simpul-ini
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1113585940/siapkan-sdm-unggul-kemnaker-dorong-perkawinan-dua-simpul-ini
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1113585940/siapkan-sdm-unggul-kemnaker-dorong-perkawinan-dua-simpul-ini
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penting yang harus diperhatikan. 

Terlebih dalam mewujudkan 

SDM unggul untuk kemajuan 

Indonesia di masa mendatang. 

35

5. 

28 

Janu

ary 

2022 

Satu dari 5 

Warga Batam 

Probable 

Omicron Bagian 

Rombongan 

Kunjungan Kerja 

Presiden Jokowi 

Neutr

al 

Kompas Didi Kusmarjadi Kepala Dinas Kesehatan Batam 

Didi Kusmarjadi menuturkan, 1 

dari 5 warga Batam yang saat ini 

berstatus probable Omicron 

merupakan bagian dari 

rombongan kunjungan kerja 

Presiden Joko Widodo ke Bintan, 

Kepulauan Riau (Kepri). Kepala 

Dinas Kesehatan Batam Didi 

Kusmarjadi menuturkan, 1 dari 5 

warga Batam yang saat ini 

berstatus probable Omicron 

merupakan bagian dari 

rombongan kunjungan kerja 

Presiden Joko Widodo ke Bintan, 

Kepulauan Riau (Kepri). Didi 

menjelaskan selain warga Batam 

yang turut serta rombongan kerja 

Presiden Jokowi ke Bintan, 

keempat orang lainnya adalah 

pekerja di perusahaan berbeda. 

Diketahui, suspek merupakan 

pengemudi salah satu agen travel 

yang membawa rombongan 

Presiden Jokowi saat tiba di 

Tanjungpinang, Senin 

(24/1/2022) sore. 

35

6. 

28 

Janu

ary 

2022 

Kenaikan Cukai 

Rokok yang 

Besar 

Mematikan IHT 

dan Merusak 

Pemulihan 

EKonomi 

Negat

ive 

Industry Hilmi Rahman 

Ibrahim 

Sikap pemerintah yang tetap 

ngotot menaikan Harga Jual 

Eceran (HJE) dan cukai rokok 

pada masa resesi ekonomi dan 

pendemic Covid 19 kembali 

disesalkan berbagai pihak. 

Kenaikan cukai rokok sebesar 

12,5 persen tidak akan 

menurunkan prevalensi 

masyarakat merokok, tapi justru 

menutup kesempatan kerja di 

industri rokok karena banyak 

pabrik rokok yang akan 

http://regional.kompas.com/read/2022/01/28/071840178/satu-dari-5-warga-batam-probable-omicron-bagian-rombongan-kunjungan-kerja
http://regional.kompas.com/read/2022/01/28/071840178/satu-dari-5-warga-batam-probable-omicron-bagian-rombongan-kunjungan-kerja
http://regional.kompas.com/read/2022/01/28/071840178/satu-dari-5-warga-batam-probable-omicron-bagian-rombongan-kunjungan-kerja
http://regional.kompas.com/read/2022/01/28/071840178/satu-dari-5-warga-batam-probable-omicron-bagian-rombongan-kunjungan-kerja
http://regional.kompas.com/read/2022/01/28/071840178/satu-dari-5-warga-batam-probable-omicron-bagian-rombongan-kunjungan-kerja
http://regional.kompas.com/read/2022/01/28/071840178/satu-dari-5-warga-batam-probable-omicron-bagian-rombongan-kunjungan-kerja
http://regional.kompas.com/read/2022/01/28/071840178/satu-dari-5-warga-batam-probable-omicron-bagian-rombongan-kunjungan-kerja
http://www.industry.co.id/read/101446/kenaikan-cukai-rokok-yang-besar-mematikan-iht-dan-merusak-pemulihan-ekonomi
http://www.industry.co.id/read/101446/kenaikan-cukai-rokok-yang-besar-mematikan-iht-dan-merusak-pemulihan-ekonomi
http://www.industry.co.id/read/101446/kenaikan-cukai-rokok-yang-besar-mematikan-iht-dan-merusak-pemulihan-ekonomi
http://www.industry.co.id/read/101446/kenaikan-cukai-rokok-yang-besar-mematikan-iht-dan-merusak-pemulihan-ekonomi
http://www.industry.co.id/read/101446/kenaikan-cukai-rokok-yang-besar-mematikan-iht-dan-merusak-pemulihan-ekonomi
http://www.industry.co.id/read/101446/kenaikan-cukai-rokok-yang-besar-mematikan-iht-dan-merusak-pemulihan-ekonomi
http://www.industry.co.id/read/101446/kenaikan-cukai-rokok-yang-besar-mematikan-iht-dan-merusak-pemulihan-ekonomi
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mengurangi tenaga kerja. 

Pendemic Covid 19 yang 

berimbas pada resesi ekonomi, 

menjadikan petani dan para 

pelaku industri hasil tembakau 

juga mengalami kesulitan 

ekonomi. Di tahun 2020 ada 

kenaikan cukai yang sangat tinggi 

pada saat kita sedang dihantam 

pandemic Covid 19. 

35

7. 

28 

Janu

ary 

2022 

Perluasan 

Kawasan 

Industri Untuk 

Dukung 

Investasi 

Positi

ve 

Bisnistoday.co.id Agus Gumiwang 

Kartasasmita 

"Perkembangan kawasan industri 

di Indonesia mengalami 

peningkatan baik secara jumlah 

maupun luas lahan," kata 

Menteri Perindustrian Agus 

Gumiwang Kartasasmita pada 

acara Dialog Nasional dengan 

tema "Strategi Meningkatkan 

Daya Saing Kawasan Industri 

Indonesia" di Jakarta, Kamis 

(27/1). Saat ini, sudah ada tiga 

kawasan industri halal, yaitu 

Modern Cikande Industrial 

Estate, Bintan Inti Industrial 

Estate, dan Kawasan Industri 

Halal Safe & Lock, Sidoarjo, Jawa 

Timur. "Investasi yang 

dipersiapkan oleh pengelola 

kawasan industri tersebut turut 

meningkatkan daya saing 

kawasan industri di Indonesia 

khususnya di ASEAN untuk 

menarik minat investor 

menanamkan modal," tuturnya. 

Untuk itu, perlu adanya 

koordinasi dalam rangka 

penyiapan jaringan transmisi dan 

distribusi dengan perusahaan 

penyedia gas, antara lain PT. 

Perusahaan Gas Negara (PGN) 

yang mendekati lokasi kawasan 

industri. 

35

8. 

28 

Janu

Asuransi 

Karyawan: 

Positi

ve 

Lombokita  Asuransi yang Penting untuk 

Dimiliki. Asuransi dikenal sebagai 

http://bisnistoday.co.id/perluasan-kawasan-industri-untuk-dukung-investasi
http://bisnistoday.co.id/perluasan-kawasan-industri-untuk-dukung-investasi
http://bisnistoday.co.id/perluasan-kawasan-industri-untuk-dukung-investasi
http://bisnistoday.co.id/perluasan-kawasan-industri-untuk-dukung-investasi
http://bisnistoday.co.id/perluasan-kawasan-industri-untuk-dukung-investasi
http://lombokita.com/asuransi-karyawan-asuransi-yang-menyediakan-perlindungan-krusial
http://lombokita.com/asuransi-karyawan-asuransi-yang-menyediakan-perlindungan-krusial
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ary 

2022 

Asuransi yang 

Menyediakan 

Perlindungan 

Krusial 

produk perlindungan yang 

memberi manfaat lebih. Asuransi 

menjadi kebutuhan, terutama 

beberapa jenis asuransi yang 

sifatnya sangat krusial. Asuransi 

jenis ini penting untuk dimiliki 

dan dijadikan prioritas, di mana 

yang tertanggung adalah pencari 

nafkah. 

35

9. 

28 

Janu

ary 

2022 

Lowongan 

Pekerjaan Ahli 

Utama IT 

Security di BPJS 

Ketenagakerjaa

n Januari 2022 

Positi

ve 

Portal Jember  BPJS Ketenagakerjaan sedang 

membuka lowongan pekerjaan 

sebagai Ahli Utama IT. BPJS 

Ketenagakerjaan merupakan 

badan penyelenggara jaminan 

sosial ketenagakerjaanl. Com dari 

laman 

rekrutmen.bpjsketenagakerjaan.

go.id, yang diakses pada Kamis, 

27 Januari 2022, adapun tugas 

dan tanggung jawab dari ahli 

utama IT security, serta 

persyaratan dari lowongan 

pekerjaan ini adalah sebagai 

berikut:. Tugas dan Tanggung 

Jawab dari ahli utama IT 

security:. 

36

0. 

28 

Janu

ary 

2022 

Diamankan di 

Dua Lokasi di 

Batam dan di 

Kabupaten 

Karimun 

Berhasil Ungkap 

Sindikat Human 

Trafficking, 

Kepala BP2MI 

Kepri Apresiasi 

Satreskrim 

Polres Karimun 

Positi

ve 

Lintas Hukum 

Indonesia 

Arsjad Rasjid Dari pengungkapan sindikat 

human trafficking atau 

perdagangan manusia itu, 

delapan orang anggota sindikat 

dengan inisial ZA (Pelaku Utama), 

HS, P, MA, S, SH, HGF dan SM 

diamankan di dua lokasi yakni di 

Kota Batam dan Kabupaten 

Karimun. Satuan Reskrim Polres 

Karimun menangkap 8 (delapan) 

orang calo Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) dan 

mengamankan 23 (dua puluh 

tiga) orang calon PMI yang akan 

diberangkatkan ke Malaysia, 

Selasa (25/1/22) kemarin. Kasat 

Reskrim Polres Karimun AKP 

Arsyad Rasyid mengungkapkan 

http://lombokita.com/asuransi-karyawan-asuransi-yang-menyediakan-perlindungan-krusial
http://lombokita.com/asuransi-karyawan-asuransi-yang-menyediakan-perlindungan-krusial
http://lombokita.com/asuransi-karyawan-asuransi-yang-menyediakan-perlindungan-krusial
http://lombokita.com/asuransi-karyawan-asuransi-yang-menyediakan-perlindungan-krusial
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163585309/lowongan-pekerjaan-ahli-utama-it-security-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163585309/lowongan-pekerjaan-ahli-utama-it-security-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163585309/lowongan-pekerjaan-ahli-utama-it-security-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163585309/lowongan-pekerjaan-ahli-utama-it-security-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163585309/lowongan-pekerjaan-ahli-utama-it-security-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163585309/lowongan-pekerjaan-ahli-utama-it-security-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/01/diamankan-di-dua-lokasi-di-batam-dan-di.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/01/diamankan-di-dua-lokasi-di-batam-dan-di.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/01/diamankan-di-dua-lokasi-di-batam-dan-di.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/01/diamankan-di-dua-lokasi-di-batam-dan-di.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/01/diamankan-di-dua-lokasi-di-batam-dan-di.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/01/diamankan-di-dua-lokasi-di-batam-dan-di.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/01/diamankan-di-dua-lokasi-di-batam-dan-di.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/01/diamankan-di-dua-lokasi-di-batam-dan-di.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/01/diamankan-di-dua-lokasi-di-batam-dan-di.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/01/diamankan-di-dua-lokasi-di-batam-dan-di.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/01/diamankan-di-dua-lokasi-di-batam-dan-di.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/01/diamankan-di-dua-lokasi-di-batam-dan-di.html
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bahwa modus operandi para 

pelaku dalam melakukan 

perekrutan calon PMI dengan 

cara meminta uang sebesar Rp. 

"Total keseluruhan yang menjadi 

korban kejahatan mereka 

berjumlah 23 orang tujuan 

Malaysia secara ilegal tanpa 

melalui persyaratan," kata Arsyad 

Rasyid di Mapolres Karimun. 

36

1. 

28 

Janu

ary 

2022 

Realisasi 

Investasi Kuartal 

IV-2021 Tembus 

Rp242,6 Triliun, 

Serap 295. 491 

Tenaga Kerja 

Lokal 

Positi

ve 

Industry Bahlil Lahadalia Kementerian Investasi/Badan 

Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) mencatat capaian 

realisasi investasi periode 

Oktober-Desember (triwulan IV) 

Tahun 2021 mencapai Rp241,6 

triliun dengan penyerapan 

tenaga kerja indonesia (TKI) 

sebanyak 295. 491 orang. 

Menteri Investasi/Kepala BKPM 

Bahlil Lahadalia menyebut bahwa 

kontribusi investasi baik asing 

maupun domestik terus tumbuh 

di Indonesia dan diiringi dengan 

kemampuan investor domestik 

untuk terus berkembang. Ini 

adalah buah kerja keras tim 

Kementerian Investasi dan 

DPMPTSP (Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu) seluruh Indonesia," 

ucap Bahlil saat konferensi pers 

virtual (27/1). Investasi luar Jawa 

tercatat sebesar Rp127,5 triliun 

(52,8%), sedangkan di Jawa 

sebesar Rp114,1 triliun (47,2%). 

36

2. 

28 

Janu

ary 

2022 

Kominfo 

Libatkan 

Multistakeholde

rs Perjuangkan 

Isu Digital 

Lewat. 

Negat

ive 

Langit 7 Mira Tayyiba Sekretaris Jenderal Kementerian 

Kominfo, Mira Tayyiba, 

menyatakan kerja sama lintas 

sektor untuk membahas tiga isu 

prioritas DEWG G20, yaitu Post 

Covid-19 Recovery and 

Connectivity, Digital Skills and 

Literacy, dan Cross Border Data 

http://www.industry.co.id/read/101447/realisasi-investasi-kuartal-iv-2021-tembus-rp2426-triliun-serap-295491-tenaga-kerja-lokal
http://www.industry.co.id/read/101447/realisasi-investasi-kuartal-iv-2021-tembus-rp2426-triliun-serap-295491-tenaga-kerja-lokal
http://www.industry.co.id/read/101447/realisasi-investasi-kuartal-iv-2021-tembus-rp2426-triliun-serap-295491-tenaga-kerja-lokal
http://www.industry.co.id/read/101447/realisasi-investasi-kuartal-iv-2021-tembus-rp2426-triliun-serap-295491-tenaga-kerja-lokal
http://www.industry.co.id/read/101447/realisasi-investasi-kuartal-iv-2021-tembus-rp2426-triliun-serap-295491-tenaga-kerja-lokal
http://www.industry.co.id/read/101447/realisasi-investasi-kuartal-iv-2021-tembus-rp2426-triliun-serap-295491-tenaga-kerja-lokal
http://www.industry.co.id/read/101447/realisasi-investasi-kuartal-iv-2021-tembus-rp2426-triliun-serap-295491-tenaga-kerja-lokal
http://langit7.id/read/10710/1/kominfo-libatkan-multistakeholders-perjuangkan-isu-digital-lewat-dewg-g20-1643328086
http://langit7.id/read/10710/1/kominfo-libatkan-multistakeholders-perjuangkan-isu-digital-lewat-dewg-g20-1643328086
http://langit7.id/read/10710/1/kominfo-libatkan-multistakeholders-perjuangkan-isu-digital-lewat-dewg-g20-1643328086
http://langit7.id/read/10710/1/kominfo-libatkan-multistakeholders-perjuangkan-isu-digital-lewat-dewg-g20-1643328086
http://langit7.id/read/10710/1/kominfo-libatkan-multistakeholders-perjuangkan-isu-digital-lewat-dewg-g20-1643328086
http://langit7.id/read/10710/1/kominfo-libatkan-multistakeholders-perjuangkan-isu-digital-lewat-dewg-g20-1643328086
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Flow and Data Free Flow with 

Trust akan melibatkan banyak 

pihak, di antaranya adalah 

National Knowledge Partners dan 

National Strategic Stakeholders. 

Kementerian Komunikasi dan 

Informatika melibatkan berbagai 

pihak untuk membahas tiga isu 

prioritas yang diangkat dalam 

Digital Economy Working Group 

(DEWG) pada Presidensi G20 

Indonesia Tahun 2022. Menurut 

Sekjen Mira Tayyiba, selain 

keempat institusi tersebut, 

Kementerian Kominfo juga 

melibatkan National Strategic 

Stakeholders serta kementerian 

dan lembaga untuk membahas 

isu digital yang relevan dengan 

sektor-sektor terkait. Sekjen 

Kementerian Kominfo yang 

menjabat sebagai Chair DEWG 

G20 menjelaskan bahwa DEWG 

sebagai bagian dari Sherpa Track 

G20 akan menjadi melting pot 

diskusi tentang isu digital yang 

mencakup seluruh aspek 

kehidupan pembangunan, 

terutama yang berkaitan dengan 

pandemi COVID-19. 

36

3. 

28 

Janu

ary 

2022 

Hino Dirikan 

Pusat Pelatihan 

Berkendara bagi 

Sopir Truk dan 

Bus 

Neutr

al 

Tempo.co Santiko 

Wardoyo 

Pusat pelatihan berkendara yang 

diberi nama Hino Total Support 

Customer Center (HTSCC) ini 

memiliki beragam fasilitas dasar 

pelatihan mengemudi seperti 

blind spot test area, inspection 

bay, stop & go, parking parallel, S 

shape curves, hairpin turn, 

parking reverse, circle road, 

portal, crank road, dan Safety 

brake. Hino saat ini juga memiliki 

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 

atau disebut LSP- LPK PT Hino 

Motors Sales Indonesia yang 

http://otomotif.tempo.co/read/1554843/hino-dirikan-pusat-pelatihan-berkendara-bagi-sopir-truk-dan-bus
http://otomotif.tempo.co/read/1554843/hino-dirikan-pusat-pelatihan-berkendara-bagi-sopir-truk-dan-bus
http://otomotif.tempo.co/read/1554843/hino-dirikan-pusat-pelatihan-berkendara-bagi-sopir-truk-dan-bus
http://otomotif.tempo.co/read/1554843/hino-dirikan-pusat-pelatihan-berkendara-bagi-sopir-truk-dan-bus
http://otomotif.tempo.co/read/1554843/hino-dirikan-pusat-pelatihan-berkendara-bagi-sopir-truk-dan-bus
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merupakan LSP PIHAK 1 

Pendidikan yang didirikan 

berdasarkan SK LPK nomor 

006/SK/LPK-HMSI/IV/2021, yang 

merupakan perpanjangan tangan 

dan sudah berlisensi Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi 

(BNSP). Sedangkan di dalam 

gedung terdapat driving 

simulator dan kelas- kelas bagi 

pengemudi yang mengikuti 

pelatihan mengacu kepada 

Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BNSP). Hino 

mengklaim sebagai satu- satunya 

brand kendaraan komersial di 

Indonesia yang memiliki sirkuit 

pusat pelatihan berkendara bagi 

pengemudi pelangganya. 

36

4. 

28 

Janu

ary 

2022 

Lowongan Kerja 

Januari 2022: 

Dari 

BPJamsostek, PT 

Brantas 

Abipraya hingga 

BCA 

Neutr

al 

Kompas  Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak dalam 

bidang konstruksi, PT Brantas 

Abipraya (Persero) membuka 

lowongan kerja pada Januari 

2022. Sejumlah perusahaan pelat 

merah dan bank swasta diketahui 

membuka lowongan pekerjaan 

pada Januari 2022. Lowongan 

kerja januari 2022. Berikut 

perincian lowongan pekerjaan di 

sejumlah perusahaan pada 

Januari 2022:. 

36

5. 

28 

Janu

ary 

2022 

Luncurkan 

Benefits, 

GreatDay HR 

Dorong 

Karyawan 

Terjerat Risiko 

Pinjaman 

Negat

ive 

Industry  PT People Intelligence Indonesia 

(GreatDay HT), perusahaan IT 

dengan pengalaman lebih dari 

dua puluh tahun dalam 

pengembangan solusi kebutuhan 

Human Resources (HR) 

meluncurkan platform Earned 

Wage Access (EWA) yang 

dinamakan Benefits. Kedua 

layanan ini terintegrasi dalam 

sistem penggajian dari GreatDay 

HR sehingga memastikan 

http://www.kompas.com/tren/read/2022/01/28/080500265/lowongan-kerja-januari-2022--dari-bpjamsostek-pt-brantas-abipraya-hingga
http://www.kompas.com/tren/read/2022/01/28/080500265/lowongan-kerja-januari-2022--dari-bpjamsostek-pt-brantas-abipraya-hingga
http://www.kompas.com/tren/read/2022/01/28/080500265/lowongan-kerja-januari-2022--dari-bpjamsostek-pt-brantas-abipraya-hingga
http://www.kompas.com/tren/read/2022/01/28/080500265/lowongan-kerja-januari-2022--dari-bpjamsostek-pt-brantas-abipraya-hingga
http://www.kompas.com/tren/read/2022/01/28/080500265/lowongan-kerja-januari-2022--dari-bpjamsostek-pt-brantas-abipraya-hingga
http://www.kompas.com/tren/read/2022/01/28/080500265/lowongan-kerja-januari-2022--dari-bpjamsostek-pt-brantas-abipraya-hingga
http://www.kompas.com/tren/read/2022/01/28/080500265/lowongan-kerja-januari-2022--dari-bpjamsostek-pt-brantas-abipraya-hingga
http://www.industry.co.id/read/101450/luncurkan-benefits-greatday-hr-dorong-karyawan-terjerat-risiko-pinjaman
http://www.industry.co.id/read/101450/luncurkan-benefits-greatday-hr-dorong-karyawan-terjerat-risiko-pinjaman
http://www.industry.co.id/read/101450/luncurkan-benefits-greatday-hr-dorong-karyawan-terjerat-risiko-pinjaman
http://www.industry.co.id/read/101450/luncurkan-benefits-greatday-hr-dorong-karyawan-terjerat-risiko-pinjaman
http://www.industry.co.id/read/101450/luncurkan-benefits-greatday-hr-dorong-karyawan-terjerat-risiko-pinjaman
http://www.industry.co.id/read/101450/luncurkan-benefits-greatday-hr-dorong-karyawan-terjerat-risiko-pinjaman
http://www.industry.co.id/read/101450/luncurkan-benefits-greatday-hr-dorong-karyawan-terjerat-risiko-pinjaman
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perhitungan gaji yang akurat. 

Lebih dari 30.000 karyawan dari 

berbagai perusahaan di berbagai 

sektor di Indonesia telah 

menggunakan layanan Benefits 

dari GreatDay HR, termasuk 

diantaranya brand camilan 

favorit di Ibu Kota Makaroni 

Ngehe, serta perusahaan seperti 

Style Korean Indonesia, Hang 

Tuah Coffee, dan Miin Kosmetika 

Industri. Praktisi HR dan 

YouTuber Eza Hazami yang turut 

hadir dalam acara peluncuran 

Benefits menyampaikan bahwa 

dewasa ini, berbagai tunjangan 

dan fasilitas yang ditawarkan. 

36

6. 

28 

Janu

ary 

2022 

Pemko Medan 

Optimalkan 

Progam 

Jamsostek 

Sesuai Inpres No 

2 Tahun 2021 

Positi

ve 

Inilah Medan  Pemko Medan siap mendukung 

setiap kebijakan agar seluruh 

pekerja di Kota Medan ikut 

dalam BPJS Ketenagakerjaan. 

Demikian disampaikan Wali Kota 

Medan Bobby Nasution diwakili 

Asisten Ekbang Khairul Syahnan 

ketika membuka pertemuan 

Forum Group Discusion (FGD) 

terkait Inpres No 2 tahun 2021 

yang digelar BPJS 

Ketenagakerjaan di Hotel 

Adimulia, Jalan Diponegoro, 

Kamis (27/01/2022). Pertemuan 

diikuti OPD di lingkungan Pemko 

Medan. "Melalui diskusi ini 

diharapkan agar terjalin 

kolaborasi yang baik antara 

setiap sektor baik pemerintah, 

instansi terkait, swasta, 

perusahaan agar setiap pekerja 

di Kota Medan ikut dalam 

program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan sesuai Inpres 

No 2 tahun 2021," kata Syahnan. 

36

7. 

28 

Janu

Lowongan 

Pekerjaan 

Positi

ve 

Portal Jember  Pada Januari ini, BPJS 

Ketenagakerjaan membuka 

http://www.inilahmedan.com/2022/01/pemko-medan-optimalkan-progam-jamsostek.html
http://www.inilahmedan.com/2022/01/pemko-medan-optimalkan-progam-jamsostek.html
http://www.inilahmedan.com/2022/01/pemko-medan-optimalkan-progam-jamsostek.html
http://www.inilahmedan.com/2022/01/pemko-medan-optimalkan-progam-jamsostek.html
http://www.inilahmedan.com/2022/01/pemko-medan-optimalkan-progam-jamsostek.html
http://www.inilahmedan.com/2022/01/pemko-medan-optimalkan-progam-jamsostek.html
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163586429/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-bantuan-hukum-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163586429/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-bantuan-hukum-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
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ary 

2022 

sebagai Asisten 

Deputi Bidang 

Bantuan Hukum 

di BPJS 

Ketenagakerjaa

n Januari 2022 

berbagai lowongan salah satunya 

sebagai Asisten Deputi Bidang 

Bantuan Hukum, yang dibuka 

hingga 30 Januari 2022. Apa itu 

Asisten Deputi Bidang Bantuan 

Hukum? Com dari laman 

rekrutmen.bpjsketenagakerjaan.

go.id, yang diakses pada Kamis, 

27 Januari 2022, berikut 

penjelasan mengenai tugas dan 

tanggung jawab serta 

persyaratan dari lowongan 

pekerjaan pada posisi Asisten 

Deputi Bidang Bantuan Hukum. 

1. Menyusun usulan kebijakan, 

sistem dan prosedur kerja untuk 

Asisten Deputi Bidang Bantuan 

Hukum, guna memperoleh acuan 

kerja yang jelas. 

36

8. 

28 

Janu

ary 

2022 

Wabup 

Manggarai Buka 

Rapat 

Koordinasi GT-

PPTPPO 

Neutr

al 

Tribun News 

Kupang 

 Wakil Bupati Manggarai, 

Heribertus Ngabut, SH membuka 

rapat koordinasi Gugus Tugas 

Pencegahan Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan 

Orang ( GT-PPTPPO) tingkat 

Kabupaten Manggarai, di Aula 

Ranaka Kantor Bupati Manggarai, 

Kamis 27 Januari 2022. Satgas 

juga diminta untuk kerja 

profesional, bertanggung jawab 

terhadap tugas dan peran 

pencegahan pemberantasan 

TPPO. Perwakilan IOM 

memaparkan, TPPO merupakan 

suatu masalah yang problematik 

di Indonesia. Dan pada saat ini 

dimana pekerjaan semakin sulit 

ditemukan dan semakin tingginya 

angka pengangguran, 

perempuan, laki-laki, anak-anak 

maupun orang muda akan 

ditargetkan oleh para pelaku 

TPPO melalui sosial media, 

melalui internet untuk menjerat 

http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163586429/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-bantuan-hukum-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163586429/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-bantuan-hukum-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163586429/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-bantuan-hukum-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163586429/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-bantuan-hukum-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163586429/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-bantuan-hukum-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163586429/lowongan-pekerjaan-sebagai-asisten-deputi-bidang-bantuan-hukum-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://kupang.tribunnews.com/2022/01/28/wabup-manggarai-buka-rapat-koordinasi-gt-pptppo
http://kupang.tribunnews.com/2022/01/28/wabup-manggarai-buka-rapat-koordinasi-gt-pptppo
http://kupang.tribunnews.com/2022/01/28/wabup-manggarai-buka-rapat-koordinasi-gt-pptppo
http://kupang.tribunnews.com/2022/01/28/wabup-manggarai-buka-rapat-koordinasi-gt-pptppo
http://kupang.tribunnews.com/2022/01/28/wabup-manggarai-buka-rapat-koordinasi-gt-pptppo
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mereka, memperalat mereka 

dalam situasi yang eksploitatif. 

36

9. 

28 

Janu

ary 

2022 

Indonesia 

Dorong 

Pengikutsertaan 

Disabilitas 

Dalam 

Pembangunan 

Neutr

al 

Kata Kini Ida Fauziyah Indonesia akan 

mengampanyekan dunia kerja 

yang inklusif bagi penyandang 

disabilitas dalam pelaksanaan 

G20 bidang ketenagakerjaan 

pada tahun ini. "Presidensi G20 

Indonesia berkomitmen untuk 

bekerja membangun masyarakat 

yang inklusif dan mendukung 

penyandang disabilitas untuk 

menjalani kehidupan mereka 

secara mandiri. Menteri 

Ketenagakerjaan Indodnesia Ida 

Fauziyah mengatakan kampanye 

ini diharapkan dapat mendorong 

seluruh stakeholder untuk terus 

mengikutsertakan dan 

memberdayakan penyandang 

disabilitas dalam pembangunan 

perekonomian. Kami ingin 

memastikan bahwa 

pembangunan masyarakat 

dilaksanakan secara inklusif, 

berkeadilan, dan sejahtera," kata 

Ida dalam keterangannya pada 

Kamis. 

37

0. 

28 

Janu

ary 

2022 

12 Kasus Positif 

Covid-19 di 

Jember, Ada 1 

Pemain Bola, 

Masuk Isoter 

Semua 

Positi

ve 

Tribun News 

Malang 

Lilik 

Lailiyah,Hendy 

Siswanto 

SURYAMALANG.COM | JEMBER- 

Sebanyak 12 kasus aktif Covid-19 

tercatat di Jember hingga 26 

Januari 2022. Perjalanan 12 kasus 

aktif Covid-19 tersebut beragam. 

Dari 12 orang yang terpapar 

Covid-19 itu, satu orang 

menjalani karantina di isolasi 

terpusat (Isoter) Hotel 

Kebonagung. "Berdasarkan 

kesepakatan bersama Dandim 

dan Kapolres, kami mengaktifkan 

kembali Isoter di Hotel 

Kebonagung. 

http://www.katakini.com/artikel/59740/indonesia-dorong-pengikutsertaan-disabilitas-dalam-pembangunan
http://www.katakini.com/artikel/59740/indonesia-dorong-pengikutsertaan-disabilitas-dalam-pembangunan
http://www.katakini.com/artikel/59740/indonesia-dorong-pengikutsertaan-disabilitas-dalam-pembangunan
http://www.katakini.com/artikel/59740/indonesia-dorong-pengikutsertaan-disabilitas-dalam-pembangunan
http://www.katakini.com/artikel/59740/indonesia-dorong-pengikutsertaan-disabilitas-dalam-pembangunan
http://www.katakini.com/artikel/59740/indonesia-dorong-pengikutsertaan-disabilitas-dalam-pembangunan
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/01/28/12-kasus-positif-covid-19-di-jember-ada-1-pemain-bola-masuk-isoter-semua
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/01/28/12-kasus-positif-covid-19-di-jember-ada-1-pemain-bola-masuk-isoter-semua
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/01/28/12-kasus-positif-covid-19-di-jember-ada-1-pemain-bola-masuk-isoter-semua
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/01/28/12-kasus-positif-covid-19-di-jember-ada-1-pemain-bola-masuk-isoter-semua
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/01/28/12-kasus-positif-covid-19-di-jember-ada-1-pemain-bola-masuk-isoter-semua
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/01/28/12-kasus-positif-covid-19-di-jember-ada-1-pemain-bola-masuk-isoter-semua
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37

1. 

28 

Janu

ary 

2022 

Kemarin, Tujuh 

Warga Batam 

Positif Omicron, 

Kajari Enggan 

Komentari 

Kasus Dugaan 

Korupsi - 

Ulasan.co 

Negat

ive 

Ulasan.co Didi Kusmarjadi Sejumlah informasi penting 

terjadi di Kepulauan Riau pada 

Kamis (27/01) kemarin, mulai 

dari tujuh warga Batam positif 

varian COVID-19 Omicron hingga 

Kepala Kejaksaan Negeri 

Tanjungpinang enggan komentari 

kasus dugaan korupsi sedang 

ditangani. 1. Tujuh Warga di 

Batam Dinyatakan Positif 

Omicron. Selengkapnya: Tujuh 

Warga di Batam Dinyatakan 

Positif Omicron. Kepala Dinas 

Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, 

Didi Kusmarjadi menyatakan 

tujuh orang di Kota Batam, 

Kepulauan Riau (Kepri), 

dinyatakan positif virus COVID-19 

varian Omicron. 

37

2. 

28 

Janu

ary 

2022 

DPRD Sultra 

Sebut PT VDNI 

Prioritaskan TKL 

Positi

ve 

Beritakotakendari.c

om 

Nurlin 

Surunuddin 

KENDARI, BKK- Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Sultra menyebutkan jika 

PT VDNI memprioritaskan tenaga 

kerja lokal (TKL). Anggota Komisi I 

DPRD Sultra, Nurlin Surunuddin 

mengatakan, sebagai perusahaan 

yang banyak menggunakan 

tenaga kerja, PT VDNI sudah 

menulis persentase tenaga kerja 

lokal. Mantan anggota DPRD 

Kota Kendari ini menambahkan, 

meski sudah memberikan 

peluang kerja bagi masyarakat 

Sultra, PT VDNI hendaknya juga 

memperhatikan kesejahteraan 

karyawan atau tenaga kerja lokal 

yang dipekerjakannya. "Kami 

melihat sejauh ini rekrutmen 

tenaga kerja di PT VDNI cukup 

baik dimana banyak masyarakat 

Sultra yang diterima bekerja pada 

perusahaan tersebut," kata 

Nurlin Surunuddin. 

http://ulasan.co/kemarin-tujuh-warga-batam-positif-omicron-kajari-enggan-komentari-kasus-dugaan-korupsi
http://ulasan.co/kemarin-tujuh-warga-batam-positif-omicron-kajari-enggan-komentari-kasus-dugaan-korupsi
http://ulasan.co/kemarin-tujuh-warga-batam-positif-omicron-kajari-enggan-komentari-kasus-dugaan-korupsi
http://ulasan.co/kemarin-tujuh-warga-batam-positif-omicron-kajari-enggan-komentari-kasus-dugaan-korupsi
http://ulasan.co/kemarin-tujuh-warga-batam-positif-omicron-kajari-enggan-komentari-kasus-dugaan-korupsi
http://ulasan.co/kemarin-tujuh-warga-batam-positif-omicron-kajari-enggan-komentari-kasus-dugaan-korupsi
http://ulasan.co/kemarin-tujuh-warga-batam-positif-omicron-kajari-enggan-komentari-kasus-dugaan-korupsi
http://ulasan.co/kemarin-tujuh-warga-batam-positif-omicron-kajari-enggan-komentari-kasus-dugaan-korupsi
http://beritakotakendari.com/2022/01/dprd-sultra-sebut-pt-vdni-prioritaskan-tkl
http://beritakotakendari.com/2022/01/dprd-sultra-sebut-pt-vdni-prioritaskan-tkl
http://beritakotakendari.com/2022/01/dprd-sultra-sebut-pt-vdni-prioritaskan-tkl
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37

3. 

28 

Janu

ary 

2022 

Pemko Medan 

Optimalkan 

Progam Jaminan 

Sosial 

Ketenagakerjaa

n 

Positi

ve 

Utamanews.com  Pemko Medan siap mendukung 

setiap kebijakan khususnya 

terkait agar seluruh pekerja di 

Kota Medan ikut dalam BPJS 

Ketenagakerjaan. Demikian 

disampaikan Wali Kota Medan 

Bobby Nasution diwakili Asisten 

Ekbang Khairul Syahnan ketika 

membuka pertemuan Forum 

Group Discusion (FGD) terkait 

Inpres No. 2 tahun 2021 yang 

digelar BPJS Ketenagakerjaan di 

Hotel Adimulia, Jalan 

Diponegoro, Kamis (27/1/2022). 

Pertemuan ini diikuti oleh OPD di 

lingkungan Pemko Medan. 

"Melalui Diskusi ini diharapkan 

agar terjalin kolaborasi yang baik 

antara setiap sektor baik 

Pemerintah, instansi terkait, 

swasta, perusahaan dan seluruh 

sektor terkait agar setiap pekerja 

di Kota Medan ikut dalam 

program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. 

37

4. 

28 

Janu

ary 

2022 

PT VDNI dan 

Bakal Rekrut 

60.000 TKL 

Neutr

al 

Beritakotakendari.c

om 

 KENDARI, BKK- PT Virtue Dragon 

Nickel Industry (VDNI) bakal 

kembali merekrut 60.000 tenaga 

kerja lokal (TKL) untuk 

menunjang operasional 

perusahaan. Ia menambahkan, 

untuk saat ini, Pemerintah 

Provinsi (Pemprov) Sultra dan 

pihak terkait hingga PT VDNI, 

telah berkoodinasi untuk 

mempersiapkan hal tersebut. 

Sehingga, jika terwujud 

penyerapan tenaga kerja PT VDNI 

hingga 60.000 orang, maka 

kurang lebih 2% angka 

pengangguran akan terserap," 

jelasnya. Dimana data Disnaker 

Sultra di Bulan November 2021, 

PT VDNI kini memperkerjakan 

6.702 orang dan PT OSS sebanyak 

http://www.utamanews.com/buruh-naker/Pemko-Medan-Optimalkan-Progam-Jaminan-Sosial-Ketenagakerjaan
http://www.utamanews.com/buruh-naker/Pemko-Medan-Optimalkan-Progam-Jaminan-Sosial-Ketenagakerjaan
http://www.utamanews.com/buruh-naker/Pemko-Medan-Optimalkan-Progam-Jaminan-Sosial-Ketenagakerjaan
http://www.utamanews.com/buruh-naker/Pemko-Medan-Optimalkan-Progam-Jaminan-Sosial-Ketenagakerjaan
http://www.utamanews.com/buruh-naker/Pemko-Medan-Optimalkan-Progam-Jaminan-Sosial-Ketenagakerjaan
http://www.utamanews.com/buruh-naker/Pemko-Medan-Optimalkan-Progam-Jaminan-Sosial-Ketenagakerjaan
http://beritakotakendari.com/2022/01/pt-vdni-dan-bakal-rekrut-60-000-tkl
http://beritakotakendari.com/2022/01/pt-vdni-dan-bakal-rekrut-60-000-tkl
http://beritakotakendari.com/2022/01/pt-vdni-dan-bakal-rekrut-60-000-tkl


 

280 

 

11.440 orang sehingga ditotal 

keseluruhan menjadi 18.142 

orang. 

37

5. 

28 

Janu

ary 

2022 

Sebanyak 48 

Orang Calon 

Pekerja Migran 

Indramayu 

Mendapat 

Vaksin Booster 

Tahap III - 

Banten Ekspose 

Positi

ve 

Banteneks Pose  Sebanyak 48 orang calon Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) 

Indramayu mendapat vaksin 

booster tahap III di Disnaker 

Kabupaten Indramayu, kemarin 

Kepala Disnaker Kabupaten 

Indramayu Erpin Marpinda 

menyebutkan, tujuan vaksin 

booster bagi ASN dan calon 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

Indramayu selain terciptanya 

herd immunity juga sebagai 

penangkal agar tidak terpapar 

varian baru Omicron yang sudah 

melanda Indonesia. Namun dari 

jumlah tersebut hanya 48 orang 

yang dinyatakan lolos untuk 

memperoleh suntikan vaksin 

Tahap III. "Peserta kurang 

lebihnya ada 90 orang, tetapi 

yang masuk kriteria vaksin tahap 

III hanya 48 orang," katanya 

seperti dilansir dari website 

resmi indramayukab.go.id. 

Dijelaskannya, vaksin Tahap III ini 

sangat dibutuhkan untuk Calon 

PMI Indramayu sebagai upaya 

penguatan dan kepastian 

pemerintah daerah agar mereka 

bisa terhindar dari paparan 

Covid-19 ketika hendak bekerja 

ke luar negeri. Erpin 

menyebutkan, peserta yang 

mengikuti vaksin booster baik 

dari ASN maupun calon Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) 

Indramayu semuanya berjumlah 

90 orang. Namun selain itu, Erpin 

tetap menghimbau agar protokol 

kesehatan jangan sampai kendor 

untuk tetap dilaksanakan oleh 

ASN di lingkungan Disnaker 

http://www.bantenekspose.id/kesehatan/pr-2342557473/sebanyak-48-orang-calon-pekerja-migran-indramayu-mendapat-vaksin-booster-tahap-iii
http://www.bantenekspose.id/kesehatan/pr-2342557473/sebanyak-48-orang-calon-pekerja-migran-indramayu-mendapat-vaksin-booster-tahap-iii
http://www.bantenekspose.id/kesehatan/pr-2342557473/sebanyak-48-orang-calon-pekerja-migran-indramayu-mendapat-vaksin-booster-tahap-iii
http://www.bantenekspose.id/kesehatan/pr-2342557473/sebanyak-48-orang-calon-pekerja-migran-indramayu-mendapat-vaksin-booster-tahap-iii
http://www.bantenekspose.id/kesehatan/pr-2342557473/sebanyak-48-orang-calon-pekerja-migran-indramayu-mendapat-vaksin-booster-tahap-iii
http://www.bantenekspose.id/kesehatan/pr-2342557473/sebanyak-48-orang-calon-pekerja-migran-indramayu-mendapat-vaksin-booster-tahap-iii
http://www.bantenekspose.id/kesehatan/pr-2342557473/sebanyak-48-orang-calon-pekerja-migran-indramayu-mendapat-vaksin-booster-tahap-iii
http://www.bantenekspose.id/kesehatan/pr-2342557473/sebanyak-48-orang-calon-pekerja-migran-indramayu-mendapat-vaksin-booster-tahap-iii
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Indramayu dan juga PMI 

Indramayu. 

37

6. 

28 

Janu

ary 

2022 

Indonesia-

Australia Bahas 

Kerja Sama 

Pekerja Sektor 

Pertanian 

Positi

ve 

Tempo.co Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah menerima kunjungan 

kehormatan (courtesy call) 

Minister for Agriculture and 

Northern Australia, David 

Littleproud melalui sambungan 

video pada hari Kamis, 27 Januari 

2022. Pertemuan ini membahas 

kerja sama Australian Agriculture 

Visa atau visa khusus bagi 

pekerja pertanian Australia. 

Australian Agriculture Visa adalah 

inisiatif Pemerintah Australia 

untuk membuka lapangan 

pekerjaan sektor pertanian bagi 

pekerja Indonesia. "Dalam kerja 

sama di bidang penempatan 

tenaga kerja, saya sangat 

menekankan untuk benar-benar 

memastikan mekanisme 

pelindungan yang diterapkan 

kepada pekerja Indonesia, serta 

manfaat dan keuntungan 

khususnya bagi pekerja 

Indonesia," kata Ida. 

37

7. 

28 

Janu

ary 

2022 

Menaker 

Apresiasi 

Perguruan 

Tinggi Aktif 

Dukung 

Pembangunan 

SDM 

Positi

ve 

Tempo.co Ida Fauziyah Demikian kata Ida saat menutup 

Forum Komunikasi Perguruan 

Tinggi Untuk Ketenagakerjaan 

yang diselenggarakan di Jakarta, 

Kamis, 27 Januari 2022. Forum ini 

telah memilih Rektor Universitas 

Brawijaya, Nuhfil Hanani, sebagai 

Ketua Forum Komunikasi 

Perguruan Tinggi Untuk 

Ketenagakerjaan, yang nantinya 

akan menyusun berbagai 

program dan kegiatan, serta 

dapat bersinergi dengan 

Sembilan Lompatan Besar 

Kementerian Ketenagakerjaan. 

Ida berharap terbentuknya 

formatur Forum Komunikasi 

http://www.tempo.co/read/1554869/indonesia-australia-bahas-kerja-sama-pekerja-sektor-pertanian
http://www.tempo.co/read/1554869/indonesia-australia-bahas-kerja-sama-pekerja-sektor-pertanian
http://www.tempo.co/read/1554869/indonesia-australia-bahas-kerja-sama-pekerja-sektor-pertanian
http://www.tempo.co/read/1554869/indonesia-australia-bahas-kerja-sama-pekerja-sektor-pertanian
http://www.tempo.co/read/1554869/indonesia-australia-bahas-kerja-sama-pekerja-sektor-pertanian
http://www.tempo.co/read/1554872/menaker-apresiasi-perguruan-tinggi-aktif-dukung-pembangunan-sdm
http://www.tempo.co/read/1554872/menaker-apresiasi-perguruan-tinggi-aktif-dukung-pembangunan-sdm
http://www.tempo.co/read/1554872/menaker-apresiasi-perguruan-tinggi-aktif-dukung-pembangunan-sdm
http://www.tempo.co/read/1554872/menaker-apresiasi-perguruan-tinggi-aktif-dukung-pembangunan-sdm
http://www.tempo.co/read/1554872/menaker-apresiasi-perguruan-tinggi-aktif-dukung-pembangunan-sdm
http://www.tempo.co/read/1554872/menaker-apresiasi-perguruan-tinggi-aktif-dukung-pembangunan-sdm
http://www.tempo.co/read/1554872/menaker-apresiasi-perguruan-tinggi-aktif-dukung-pembangunan-sdm
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Perguruan Tinggi untuk 

Ketenagakerjaan ini dapat 

menjadi wadah yang tepat untuk 

meningkatkan komunikasi, 

koordinasi, dan kerja sama 

Kementerian Ketenagakerjaan 

dengan Perguruan Tinggi di 

Indonesia, yang jumlahnya cukup 

besar dan terus bertambah, 

sehingga ke depan terjalin mitra 

yang efektif dan efisien dalam 

pembangunan ketenagakerjaan 

di Indonesia. Menurutnya, 

perguruan tinggi telah 

membantu pemerintah dalam 

menyiapkan SDM unggul dan siap 

menghadapi perubahan zaman. 

37

8. 

28 

Janu

ary 

2022 

Dukung 

Digitalisasi di 

Indonesia, 

United Tractors 

dan PAMA 

Gandeng 

Microsoft 

Lakukan 

Transformasi 

Bisnis 

Positi

ve 

Kompas  Melansir laman resmi Microsoft 

Indonesia, Kamis (16/12/21), 

konsep smart mining company 

diadopsi oleh PAMA untuk 

mendigitalisasi aktivitas 

perusahaan. Untuk diketahui, 

dukungan terhadap UT dan 

PAMA merupakan komitmen 

Microsoft dalam membantu 

perusahaan Indonesia melakukan 

transformasi digital. Microsoft 

bangga dapat menjadi solution 

partner UT dan PAMA serta 

menyaksikan teknologi cloud 

kami dapat memberdayakan 

berbagai industri di Indonesia," 

kata Wanda. Terlebih, Indonesia 

berpeluang menjadi pemimpin 

ekonomi digital di Asia Tenggara. 

37

9. 

28 

Janu

ary 

2022 

Hino Total 

Support Training 

Center (HTSCC), 

Dukung 

Keselamatan 

Berkendara 

Positi

ve 

Otomotifnet Santiko 

Wardoyo 

Berlokasi di kawasan Kota Bukit 

IndahPurwakarta, Jawa Barat, 

HTSCC memiliki beragam fasilitas. 

HTSCC digunakan untuk 

pelatihan berkendara truk dan 

bus yang aman, seperti teknik, 

teknik pengereman, mengemudi 

yang baik, mengemudi yang 

http://biz.kompas.com/read/2022/01/28/090000928/dukung-digitalisasi-di-indonesia-united-tractors-dan-pama-gandeng-microsoft
http://biz.kompas.com/read/2022/01/28/090000928/dukung-digitalisasi-di-indonesia-united-tractors-dan-pama-gandeng-microsoft
http://biz.kompas.com/read/2022/01/28/090000928/dukung-digitalisasi-di-indonesia-united-tractors-dan-pama-gandeng-microsoft
http://biz.kompas.com/read/2022/01/28/090000928/dukung-digitalisasi-di-indonesia-united-tractors-dan-pama-gandeng-microsoft
http://biz.kompas.com/read/2022/01/28/090000928/dukung-digitalisasi-di-indonesia-united-tractors-dan-pama-gandeng-microsoft
http://biz.kompas.com/read/2022/01/28/090000928/dukung-digitalisasi-di-indonesia-united-tractors-dan-pama-gandeng-microsoft
http://biz.kompas.com/read/2022/01/28/090000928/dukung-digitalisasi-di-indonesia-united-tractors-dan-pama-gandeng-microsoft
http://biz.kompas.com/read/2022/01/28/090000928/dukung-digitalisasi-di-indonesia-united-tractors-dan-pama-gandeng-microsoft
http://biz.kompas.com/read/2022/01/28/090000928/dukung-digitalisasi-di-indonesia-united-tractors-dan-pama-gandeng-microsoft
http://biz.kompas.com/read/2022/01/28/090000928/dukung-digitalisasi-di-indonesia-united-tractors-dan-pama-gandeng-microsoft
http://otomotifnet.gridoto.com/read/233115468/hino-total-support-training-center-htscc-dukung-keselamatan-berkendara
http://otomotifnet.gridoto.com/read/233115468/hino-total-support-training-center-htscc-dukung-keselamatan-berkendara
http://otomotifnet.gridoto.com/read/233115468/hino-total-support-training-center-htscc-dukung-keselamatan-berkendara
http://otomotifnet.gridoto.com/read/233115468/hino-total-support-training-center-htscc-dukung-keselamatan-berkendara
http://otomotifnet.gridoto.com/read/233115468/hino-total-support-training-center-htscc-dukung-keselamatan-berkendara
http://otomotifnet.gridoto.com/read/233115468/hino-total-support-training-center-htscc-dukung-keselamatan-berkendara


 

283 

 

ekonomis, pemeriksaan harian, 

teknik, serta setiap pelatihan 

akan dipandu juga oleh video 

yang diberikan oleh Hino Motors 

Limited Japan. Tak hanya 

bangunan dengan berbagai 

sarana yang lengkap, HTSCC juga 

dibekali dengan para instruktur 

yang handal, terlatih dan 

tersertifikasi. Masih ingat kasus 

kecelakaan fatal yang melibatkan 

truk di Balikpapan yang 

menyebabkan kehilangan nyawa 

dan luka-luka pengendara lain. 

38

0. 

28 

Janu

ary 

2022 

Disnaker Kota 

Surakarta 

Gencarkan 

Sosialisasi 

Program Kerja 

Positi

ve 

Radar Solo  Tidak sedikit warga Kota 

Bengawan yang hanya 

mengetahui tugas pokok dan 

fungsi (tupoksi) Dinas Tenaga 

Kerja (Disnaker) Kota Surakarta 

sebatas pembuatan AK1 atau 

lebih dikenal kartu kuning 

sebagai tanda pencari kerja 

maupun ketika muncul sengketa 

hubungan industrial. SOLO- Tidak 

sedikit warga Kota Bengawan 

yang hanya mengetahui tugas 

pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) Kota 

Surakarta sebatas pembuatan 

AK1 atau lebih dikenal kartu 

kuning sebagai tanda pencari 

kerja maupun ketika muncul 

sengketa hubungan industrial. 

Banyak warga yang belum tahu 

urtug dan tupoksi disnaker," 

beber Kepala Disnaker Kota 

Surakarta Widyastuti 

Pratiwiningsih ditemui di ruang 

kerjanya, Rabu (27/1). 

  

http://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/28/01/2022/disnaker-kota-surakarta-gencarkan-sosialisasi-program-kerja
http://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/28/01/2022/disnaker-kota-surakarta-gencarkan-sosialisasi-program-kerja
http://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/28/01/2022/disnaker-kota-surakarta-gencarkan-sosialisasi-program-kerja
http://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/28/01/2022/disnaker-kota-surakarta-gencarkan-sosialisasi-program-kerja
http://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/28/01/2022/disnaker-kota-surakarta-gencarkan-sosialisasi-program-kerja
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Title Polres Karimun Gagalkan Penyelundupan 23 Calon PMI Ilegal dan 

Tangkap Delapan Calo 

Author _noname 

Media Metro Batam Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.metrobatam.com/2022/01/polres-karimun-gagalkan-penyelundupan-23-

calon-pmi-ilegal-dan-tangkap-delapan-calo 

Summary Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Karimun, Ajun Komisaris Polisi (AKP) 

Arsyad Riyandi, mengatakan, dalam operasi (Ops) Bunga Seligi 2022 Polres Karimun, jaringan 

ZA ditangkap di Meral. Sebanyak delapan orang penyalur atau calo Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) ditangkap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Karimun. 

"Pengungkapan berawal dari penangkapan tersangka utama berinisial ZA, di Desa Pangke, 

Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang kemudian 

dilakukan penggembangan dan kembali mengamankan 3 tersangka lainnya di Kabupaten 

Karimun," kata AKP Arsyad, saat menggelar Konferensi Pers pengungkapan kasus tindak 

pidana perdagangan orang, penyelendupan manusia atau penempatan PMI tanpa 

memenuhi persyaratan, Selasa (25/1/2022). Bergerak ke Kota Batam dari Kabupaten 

Karimun, pihaknya kembali mengamankan empat tersangka lainnya. 

 

 

 

Sebanyak delapan orang penyalur atau calo Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditangkap Satuan Reserse 

Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Karimun.Hasil penangkapan tersebut, polisi berhasil 

mengamankan 23 orang calon PMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur tikus. Kedelapan 

calo PMI terdiri dari dua perempuan dan enam laki-laki.Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) 

Polres Karimun, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Arsyad Riyandi, mengatakan, dalam operasi (Ops) Bunga Seligi 

2022 Polres Karimun, jaringan ZA ditangkap di Meral."Pengungkapan berawal dari penangkapan 

tersangka utama berinisial ZA, di Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi 

Kepulauan Riau (Kepri) yang kemudian dilakukan penggembangan dan kembali mengamankan 3 

tersangka lainnya di Kabupaten Karimun," kata AKP Arsyad, saat menggelar Konferensi Pers 

pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang, penyelendupan manusia atau penempatan PMI 

tanpa memenuhi persyaratan, Selasa (25/1/2022).Interogasi dan pengembangan secara intens terus 

dilakukan. Bergerak ke Kota Batam dari Kabupaten Karimun, pihaknya kembali mengamankan empat 

http://www.metrobatam.com/2022/01/polres-karimun-gagalkan-penyelundupan-23-calon-pmi-ilegal-dan-tangkap-delapan-calo
http://www.metrobatam.com/2022/01/polres-karimun-gagalkan-penyelundupan-23-calon-pmi-ilegal-dan-tangkap-delapan-calo
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tersangka lainnya."Dari 4 calo yang diamankan (di Batam)," ujarnya.Sebanyak 23 orang calon PMI yang 

menjadi korban, berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jawa hingga ke Nusa Tenggara 

Barat (Nusa Tenggara Barat) dan Nusa Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur). Puluhan orang calon PMI 

ini diminta membayar antara Rp6,5 hingga Rp9 juta."Kita putuskan mata rantai dari jaringan ZA (pelaku 

utama). Selain itu kami juga mengamankan barang bukti (BB) berupa bukti transfer uang dari buku 

rekening, kendaraan mobil yang digunakan tersangka untuk menjemput korban calon PMI dan kapal 

speedboat berkapasitas 10 penumpang," jelasnya.Adapun ZA dijerat dengan Pasal 81 juncto (Jo) Pasal 83 

Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.Kemudian, 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang, dengan ancaman pidana kurungan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 5 tahun. 
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Title Menaker minta PMI tak berangkat ke luar negeri jika tak punya 

kompetensi 

Author _noname 

Media Kabar Bisnis Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://kabarbisnis.com/read/28111503/menaker-minta-pmi-tak-berangkat-ke-luar-negeri-

jika-tak-punya-kompetensi 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerima kunjungan kehormatan 

Menteri Dalam Negeri Malaysia, Dato Seri Hamzah bin Zainuddin, di ruang Tridarma, 

Kemenaker, Jakarta, Rabu (26/1/2022). Menaker ingin memastikan semua pihak bahwa 

skema one channel system atau sistem satu kanal adalah satu-satunya kanal untuk merekrut 

dan mempekerjakan PMI sebagai pekerja pada rumah tangga. Kedua pejabat tersebut 

membahas skema pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik atau pekerja 

rumah tangga di Malaysia. Ida menyebutkan, setiap PMI harus memiliki kompetensi terlebih 

dahulu sebelum berangkat atau bekerja ke luar negeri. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerima kunjungan kehormatan Menteri Dalam 

Negeri Malaysia, Dato Seri Hamzah bin Zainuddin, di ruang Tridarma, Kemenaker, Jakarta, Rabu 

(26/1/2022).Kedua pejabat tersebut membahas skema pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) 

sektor domestik atau pekerja rumah tangga di Malaysia.Ida menyebutkan, setiap PMI harus memiliki 

kompetensi terlebih dahulu sebelum berangkat atau bekerja ke luar negeri."Sebagaimana amanat 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, PMI tak boleh berangkat ke luar negeri kalau tidak memiliki 

kompetensi," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (26/1/2022).Menaker ingin memastikan semua 

pihak bahwa skema one channel system atau sistem satu kanal adalah satu-satunya kanal untuk merekrut 

dan mempekerjakan PMI sebagai pekerja pada rumah tangga.Menurut dia, melalui sistem satu kanal ini 

akan menekan secara signifikan jumlah PMI masuk ke Malaysia yang tidak sesuai prosedur."Penempatan 

satu kanal ini akan memudahkan dua negara dalam melakukan pengawasan, dan dapat menekan biaya 

perekrutan dan penempatan PMI ke Malaysia," ujarnya.Lebih lanjut kata dia, kehadiran UU Nomor 18 

Tahun 2017 merupakan langkah awal dalam membenahi tata kelola penempatan PMI dan harus 

diimplementasikan oleh seluruh pihak.Dalam aturan itu, disebutkan bahwa pemerintah pusat melalui 

kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah tingkat desa, termasuk pihak swasta dan 
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masyarakat memiliki peranan masing-masing."Semua pihak terus bersinergi dari pusat hingga satuan 

terkecil untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut guna meningkatkan kompetensi 

masyarakat yang menjadi calon PMI," kata Ida.Dalam pertemuan tersebut, kader PKB ini ingin 

mendorong pengembangan kerja sama pengawasan perbatasan darat dan laut antara Indonesia dan 

Malaysia untuk mencegah serta mengatasi kejahatan lintas batas, termasuk penyelundupan pekerja 

migran."Pemerintah RI juga mendorong dilakukannya kerja sama investigasi dan penindakan hukum 

terhadap para pelaku penyelundupan PMI non-prosedural, baik pelaku di Malaysia maupun pelaku di 

Indonesia," ucapnya.Sementara itu, Dato Seri Hamzah bin Zainuddin menuturkan, Pemerintah Malaysia 

menginginkan isu pelindungan PMI sektor domestik harus mendapatkan perhatian khusus karena 

berpotensi akan terjadinya berbagai pelanggaran kemanusiaan. PMI harus memiliki paspor khusus jika 

ingin bekerja di Malaysia.Pemerintah Malaysia saat ini sedang mengembangkan sistem E-Locker bagi 

pekerja asing yang akan bekerja di Malaysia, khususnya yang akan bekerja sebagai pekerja 

domestik."Sistem ini akan memberikan layanan perlindungan yang baik bagi PMI," jelasnya. 
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Title Ekonom: Kalau Mau Capai Target Pendapatan USD 

12.000, UMP Harus Naik di Atas Inflasi 

Author Rr. Ariyani Yakti 

Widyastuti 

Media Tempo.co Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://bisnis.tempo.co/read/1554493/ekonom-kalau-mau-capai-target-pendapatan-usd-

12-000-ump-harus-naik-di-atas-inflasi 

Summary Direktur Celios, Bhima Yudhistira, menyatakan idealnya upah minimum pekerja (UMP) naik 

di atas agar daya beli masyarakat terjaga. Menurut dia, kenaikan UMP per tahun menjadi 

sia-sia jika tak bisa melampaui laju inflasi. "Jadi percuma juga mau ekonomi kita tumbuh 5 

persen misalnya, kalau UMP hanya rata-rata naiknya 1 persen. 

 

 

Direktur Celios, Bhima Yudhistira, menyatakan idealnya upah minimum pekerja (UMP) naik di atas agar 

daya beli masyarakat terjaga. Menurut dia, kenaikan UMP per tahun menjadi sia-sia jika tak bisa 

melampaui laju inflasi."Jadi percuma juga mau ekonomi kita tumbuh 5 persen misalnya, kalau UMP hanya 

rata-rata naiknya 1 persen. Maka kualitas rendah," ujar Bhima saat dihubungi, Rabu, 26 Januari 2022.Hal 

tersebut merespons pernyataan Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Bahlil Lahadalia. Bahlil sebelumnya menilai target peningkatan pendapatan per kapita dari US$ 4.000 

menjadi US$ 12.000 akan sulit tercapai jika upah minimum masih di kisaran Rp 4-5 jutaan."Kalau UMR 

kita cuma Rp 4 juta atau Rp 5 juta, sampai ayam tumbuh gigi tak mungkin tercapai pendapatan 12.000 

dolar per kapita," ujar dalam acara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Selasa, 25 Januari 2022.Ia 

menjelaskan, gaji Rp 4-5 juta per bulan memperlihatkan tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan atau 

di-upgrade kualitasnya. Untuk itu, Bahlil mendorong agar masuk investasi berkualitas yang memiliki nilai 

lebih.Lebih jauh, Bhima menjelaskan, rendahnya kenaikan upah minimum dan berimbas pada minimnya 

kualitas pertumbuhan ekonomi itu di antaranya terlihat dari lebarnya selisih pendapatan antara 20 

persen kelompok paling atas dan 40 persen kelas menengah. Dari angka tersebut, terlihat ada dua 

kelompok tidak saling tumbuh bersama. Kelas menengah ini memiliki andil 40 persen terhadap total 

pengeluaran secara nasional.Yang menjadi masalah, menurut dia, adalah banyak oknum pelaku usaha 

berpikir ekonomi harus tumbuh sementara upah tenaga kerja tetap rendah. "Kan repot kalau itu yang 

terjadi dan menyebabkan pendapatan per kapita tidak optimal. Sulit keluar dari middle income trap," 

ucapnya.Saat ini, kata Bhima, banyak negara berupaya untuk keluar dari jebakan pertumbuhan ekonomi 

rendah saat pendemi dengan menaikkan upah minimum. Dengan begitu diharapkan bakal memicu 

konsumsi yang lebih tinggi.Di dalam negeri, yang harus dilakukan segera adalah merevisi formulasi upah 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Pasalnya, formulasi 

perhitungan upah tersebut malah mundur sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 

2015.Padahal dalam PP Nomor 78 tahun 2015 diatur bahwa upah mengikuti formulasi pertumbuhan 

ekonomi ditambah inflasi. "Kalau target pertumbuhan 5 persen sementara inflasi 3 persen, maka 

setidaknya upah kan naiknya 8 persen di 2022," ujar Bhima.Bos BPJS Kesehatan Bakal Pangkas Sistem 

Rujukan Berjenjang, Ini SebabnyaSelalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari 

Tempo.co di kanal Telegram "Tempo.co Update". Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. 

Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu. 
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Title Bagaimana rasanya menjadi Supir Bus dan Truk Hino | Kabar 

Gadet 

Author Name 

Media Kabar Gadget Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kabargadget.com/bagaimana-rasanya-menjadi-supir-bus-dan-truk-hino 

Summary Kabargadget- PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) resmi menghadirkan Hino Total 

Customer Support Center (HTSCC), untuk mendukung program pemerintah menekan angka 

kecelakaan lalu lintas. Kedepannya, pengemudi truk dan bus Hino yang melakukan pelatihan 

di HTSCC akan dilatih oleh instruktur yang handal, terlatih dan bersertifikat. Karena Hino saat 

ini memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lembaga Latihan Kerja (LPK) atau disebut LSP-

LPK PT Hino Motors Sales Indonesia yang merupakan LSP PIHAK 1 Pendidikan yang didirikan 

berdasarkan LPK SK nomor 006/SK/LPK-HMSI/ IV/2021 yang merupakan kepanjangan dari 

dan telah mendapat izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

 

 

 

Kabargadget - PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) resmi menghadirkan Hino Total Customer Support 

Center (HTSCC), untuk mendukung program pemerintah menekan angka kecelakaan lalu lintas. 

Kedepannya, pengemudi truk dan bus Hino yang melakukan pelatihan di HTSCC akan dilatih oleh 

instruktur yang handal, terlatih dan bersertifikat. Karena Hino saat ini memiliki Lembaga Sertifikasi 

Profesi (LSP) Lembaga Latihan Kerja (LPK) atau disebut LSP-LPK PT Hino Motors Sales Indonesia yang 

merupakan LSP PIHAK 1 Pendidikan yang didirikan berdasarkan LPK SK nomor 006/SK/LPK-HMSI/ IV/2021 

yang merupakan kepanjangan dari dan telah mendapat izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

LSP-LPK HMSI memiliki cita-cita menjadi lembaga sertifikasi yang mengutamakan mutu dalam 

pelaksanaan sertifikasi dan diakui secara nasional dan internasional. Karena LSP LPK PT Hino Motors Sales 

Indonesia terus berkomitmen untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang lebih kompeten di 

Indonesia melalui sertifikasi profesional di bidang pengangkutan barang dan orang."Kami ingin 

menghasilkan sebanyak mungkin duta keselamatan berkendara dari fasilitas ini, menyempurnakan apa 

yang telah kami lakukan di bidang keselamatan berkendara selama ini bersama pemerintah sehingga 

keselamatan berkendara menjadi budaya nasional," ujar Santiko Wardoyo, COO-Director PT HMSI, 

dikutip Kabargadget Otomotif, Kamis. 27 Januari 2022. Selain itu, Hino juga akan memulai kembali 

Kompetisi Safety Driving Hino yang sempat terhenti pada tahun 2020 akibat pandemi Corona. 



 

290 

 

Title Warning Pengusaha kepada Pemerintah: Jangan Tarik Rem 

Darurat 

Author Ferry Sandi 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20220127090822-4-310818/warning-pengusaha-

kepada-pemerintah-jangan-tarik-rem-darurat 

Summary Begitu dibuka nggak punya modal harus cari modal," katanya kepada CNBC Indonesia, Rabu 

(26/1/2022). "Remnya jangan kurangi kinerja tapi remnya perketat prokes, soalnya kalau 

menggunakan rem darurat untuk kurangi aktivitas kerjaan, kolaps lagi dah. Berdasarkan data 

Asosiasi Pengusaha Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) pada pertengahan tahun lalu, 

setidaknya ada 280 ribu pekerja di pusat perbelanjaan, sebanyak 30% diantaranya saat itu 

terancam PHK. Kasus Covid-19 di DKI Jakarta kian mengkhawatirkan. 

 

 

Kasus Covid-19 di DKI Jakarta kian mengkhawatirkan. Kemarin, Rabu (26/1/22) DKI Jakarta menyumbang 

lebih dari 3.500 kasus. Meski demikian, kalangan pengusaha menilai rem darurat bukan opsi yang bijak 

saat ini. Pasalnya, ada potensi terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan 

karyawan.Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Apindo DKI Jakarta Nurjaman menilai pemerintah 

seharusnya bisa belajar pada pengalaman selama dua tahun terakhir. Ketika terjadi rem darurat, maka 

kondisi ekonomi kian tidak menentu."Gimana bayar karyawan kalau nggak jalan apa-apa. Karyawan 

dirumahkan, mesti dibayar gajinya. kita nggak produksi. Kemarin aja cadangan modal habis untuk 

membayar gaji karena kita tidak produksi, bayar operasional perawatan gedung walau tidak dipakai tapi 

harus dirawat. Begitu dibuka nggak punya modal harus cari modal," katanya kepada CNBC Indonesia, 

Rabu (26/1/2022).Mencari modal setelah kolaps bukan pekerjaan mudah. Banyak pengusaha yang harus 

kalah dari keadaan, hal ini terlihat dari jebloknya pertumbuhan ekonomi."Remnya jangan kurangi kinerja 

tapi remnya perketat prokes, soalnya kalau menggunakan rem darurat untuk kurangi aktivitas kerjaan, 

kolaps lagi dah. Kemarin saat rem darurat -8 DKI Jakarta," sebut Nurjaman.Anjloknya pertumbuhan 

ekonomi hingga minus 8% terjadi akibat banyak sektor jatuh. Beberapa yang paling terluka diantaranya 

adalah transportasi, logistik hingga pariwisata."Ini yang jadi permasalahan, kita dihantui dengan 

pandemi, omicron. Kita baru mulai bergerak gini. Sudah dihadapi dengan pandemi tapi memang buah 

simalakama, pemerintah melakukan itu karena kepentingan umum," ujarnya.Secara khusus di sektor 

pusat perbelanjaan, ketika pemerintah menerapkan lockdown mal, banyak karyawan dirumahkan hingga 

pemutusan hubungan kerja (PHK)."Ini Omicron, jangan sampai ditutup atau lockdown. Kalau lockdown 

tutup mal dan toko maka bisa terjadi PHK," kata Staff ahli Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Belanja 

Indonesia (HIPPINDO) Yongky Susilo.Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Pusat Perbelanjaan Indonesia 

(APPBI) pada pertengahan tahun lalu, setidaknya ada 280 ribu pekerja di pusat perbelanjaan, sebanyak 

30% diantaranya saat itu terancam PHK. Jika ditambah dengan dengan pekerja di tenant atau toko, maka 

jumlah yang terancam PHK bisa lebih besar lagi.Karena itu, pemerintah diminta lebih bijak menyikapi 

kondisi yang ada saat ini. Jika sampai harus lockdown maka situasinya bisa bertambah sulit."Melihat di 

luar negeri, malah border dibuka, nggak ada karantina, Australia dan lainnya. Jadi mereka anggap 

omicron seperti flu, jangan over regulate. Hospitality dan fatality rate rendah," ujar Yongky. 
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Title Distransnaker Katingan Siap Bangun BLK Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nusantara/601213/distransnaker-katingan-siap-bangun-blk 

Summary Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Katingan akan membangun 

Balai Latihan Kerja (BLK). Rencana ini diungkapkan Kepala Distransnaker Katingan, H 

Hariawan kepada sejumlah awak media, Rabu (26/1/2022). BLK ini nantinya, meski bagian 

dari Distransnaker, namun statusnya bukan salah satu bidang, tapi merupakan Unit 

Pelaksana Teknis (UPT).Di BLK tersebut, terdiri sejumlah bidang pelatihan. Hal iu di antaranya 

pelatihan tentang ekektronik, montir, perhotelan, peternakan, tata rias dan sejumlah 

pelatihan yang dapat memberdayakan masyarakat Katingan, utamanya para generasi muda 

dan masyarakat yang putus sekolah serta masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. 

 

 

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Katingan akan membangun Balai Latihan 

Kerja (BLK). Rencana ini diungkapkan Kepala Distransnaker Katingan, H Hariawan kepada sejumlah awak 

media, Rabu (26/1/2022).BLK ini nantinya, meski bagian dari Distransnaker, namun statusnya bukan 

salah satu bidang, tapi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT).Di BLK tersebut, terdiri sejumlah bidang 

pelatihan.Hal iu di antaranya pelatihan tentang ekektronik, montir, perhotelan, peternakan, tata rias dan 

sejumlah pelatihan yang dapat memberdayakan masyarakat Katingan, utamanya para generasi muda dan 

masyarakat yang putus sekolah serta masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya."Ini masih 

rencana, sehingga mulai sekarang saya bersama Kabid dan staf yang ada hubungannya dengan gagasan 

ini akan menyusunan administrrasinya. Administrasi dimaksud berupa penyusunan rencana pembuatan 

Peraturan Daerah (Perda) terkait rencana dibangunnya BLK dimaksud,"imbuhnya.Sebelum menjadi 

Perda, lanjutnya, yang wajib disusun dan persiapkan terlebih dahulu adalah dokumen Rancangan 

Peraturan Daerah (Raperda). "Kalau sudah rampung Dokumen Raperda BLK ini, baru kita usulkan ke DPRD 

Kabupaten Katingan,"imbuhya. osesnya menurutnya tidak cepat, tapi membutuhkan waktu yang cukup 

lama. "Jika memang kita niatkan dengan ikhlas, insya Allah akan lebih cepat dari yang kita rencanakan 

sebelumnya," tandasnya. 

  



 

292 

 

Title Pulau Reklamasi Jadi Markas Pinjol Ilegal di Jakarta, Karyawan 

Digaji Rp 5 Juta 

Author _noname 

Media Tribun News Pekanbaru Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/01/27/pulau-reklamasi-jadi-markas-pinjol-ilegal-

di-jakarta-karyawan-digaji-rp-5-juta 

Summary Markas Pinjol ilegal itu terletak di Ruko Palladium Blok G7, Jalan Pulau Maju Bersama, PIK, di 

Jakarta Utara. Berbeda dengan ruko yang buka lainnya, tidak ada papan nama pada markas 

Pinjol ilegal. Markas Pinjaman Online (Pinjol) ilegal dibongkar di pulau Reklamasi di Pantai 

Indah Kapuk (PIK) 2, Penjaringan, Jakarta Utara. Seluruh kegiatan Pinjol ilegal dilakukan di 

sini. 

 

 

 

Markas Pinjaman Online (Pinjol) ilegal dibongkar di pulau Reklamasi di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, 

Penjaringan, Jakarta Utara.Seluruh kegiatan Pinjol ilegal dilakukan di sini.Aktivitas ilegal ini berhasil 

dibongkar krpolisian.Markas Pinjol ilegal itu terletak di Ruko Palladium Blok G7, Jalan Pulau Maju 

Bersama, PIK, di Jakarta Utara.Sekilas tidak ada yang berbeda dari ruko pinjol tersebut.Terlihat Ruko 

terletak di sepanjang Ruko lainnya.Namun, komplek ruko itu memang terlihat sepi.Hanya ada sekira tiga 

Ruko yang dibuka sementara sisanya terlihat kosong.Berbeda dengan ruko yang buka lainnya, tidak ada 

papan nama pada markas Pinjol ilegal.Hanya terlihat puluhan motor terparkir di depan Ruko.Lantai satu 

Ruko, terlihat kosong.Hanya ada tumpukan helm, rakitan komputer yang ditaruh di dalam dus, dan juga 

sampah-sampah yang berserakan.Sementara di lantai dua terlihat jejeran komputer.Di setiap komputer 

terdapat pegawai yang mengoperasikan.Semua pegawai terlihat memakai baju casual seperti kaus dan 

sweater.Di lantai tiga pun terlihat sama. Jejeran komputer terlihat diisi setiap pegawai.Kabid Humas 

Polda Metro Jaya Kombes Pol E Zulpan mengatakan dari penggerebekan Pinjol ilegal didapat 99 

pegawai.Di mana rinciannya 98 pegawai operasional dan satu seorang manajer."Hari ini tepat pukul 

19.05 WIB. Tim dari Subdit Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah mengamankan 

kegiatan pinjol ilegal yang berada di PIK 2," jelas Zulpan di lokasi penggerebekan.99 orang yang 

diamankan tersebut memiliki perannya masing-masing."Hari ini kami mengamakan satu orang manajer 

yang bertanggung jawab di sini dan 98 karyawan," ungkap Zulpan, di lokasi.Sementara 48 orang lainnya 

berperan sebagai reminder atau mengingatkan para nasabah pinjol ilegal supaya segera melunasi 
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pinjamannya yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat.Mereka bertugas mengingatkan para nasabah 

melalui media komunikasi yang sudah disiapkan sebelumnya di tempat kerja mereka di sebuah ruko di 

kawasan pulau reklamasi."Tugas dari reminder mengingatkan sebelum jatuh tempo daripada peminjam 

satu dua hari sebelum jatuh tempo," katanya.Sementara 50 orang sisanya adalah tim untuk 

mengingatkan para nasabah atas keterlambatan mereka dengan dibagi menjadi beberapa 

kategori.Mereka membagi para nasabah pinjol sesuai dari durasi keterlambatan masing-masing mulai 

dari 1-7 hari, 8-15 hari, 16-30 hari, hingga 31 - 60 hari."Dalam mengingatkan tersebut dengan tempo 

tempo yang saya sebutkan tadi ini tentunya disertai tindakan melanggar hukum," katanya.Mereka tidak 

segan-segan mengancam nasabah hingga mengunggah hal-hal yang menurunkan harkat dan martabat 

dari yang bersangkutan seperti berbau pornografi.Kantor yang mengoperasikan 14 pinjol ilegal yang tidak 

mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut dipastikan dijerat hukum.Mereka melanggar 

UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 khususnya Pasal 62 dimana para pelaku pinjol bisa 

dipidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.Pinjol yang Digerebek di Pulau Reklamasi Beroperasi 

Sejak Desember 2021Kantor pinjol ilegal yang dioperasikan satu manajer dan 98 karyawan tersebut 

sudah berjalan sejak Desember 2021.Hanya saja Zulpan enggan menyebutkan nama perusahaan pinjol 

ilegal tersebut.Zulpan hanya mengungkapkan bahwa perusahaan itu memiliki berbagai jenis aplikasi 

pinjol ilegal."Ada 14 apk yang mereka kelola di antaranya Dana Aman, Uang Rodi, Pinjaman Terjamin, Go 

Kredit, Dana Induk, Dana Online dan sebagainya," kata Zulpan, di lokasi.Kantor pinjol ilegal tersebut juga 

beroperasi setiap harinya dengan karyawan sebanyak 98 orang.Mereka bergantian mengingatkan 

nasabah yang akan jatuh tempo maupun yang terlambat."Mereka beroperasional terus setiap pagi mulai 

jam 9 pagi sampai jam 7 malam," katanya.Banyak Pekerjakan Anak di Bawah UmurIronisnya sebagian di 

antara 98 karyawan itu ada yang masih di bawah umur.Mereka memiliki kekurangan pengetahuan terkait 

dengan kegiatan yang dilaksanakan secara ilegal."Kami juga mengimbau ke masyarakat orangtua karena 

di sini kita lihat banyak bekerja adalah anak anak yang masih dibawah umur," ucapnya.Selain itu jumlah 

nasabah dari kantor pinjol ilegal tersebut juga ada banyak.Sementara itu jumlah pinjaman yang diberikan 

bagi nasabah bervariasi mulai dari Rp 1,2 juta hingga Rp 10 juta."Kemudian kita kembangkan juga dari 

mana supply dana yang diperoleh daripada kegiatan pinjol ini," katanya.Kantor pinjaman online (Pinjol) 

ilegal yang digrebek di pulau reklamasi di Ruko Palladium Blok G7, Golf Island, PIK, Penjaringan, Jakarta 

Utara, pada Rabu (26/1/2022) mempekerjakan 98 karyawan.Satu di antaranya adalah ibu dua anak 

berinisial S (35) yang sudah bekerja satu bulan belakangan.Ketika itu dirinya tergiur ajakan temannya 

untuk mengatasi masalah ekonomi."Pertama butuh saya. Karena kan intinya kita mau kerja," ucap ibu 

dua orang anak itu, di lokasi.Menurut S, saat proses rekrumen memang sudah diarahkan jadi penagih 

hutang.Ia pun disuruh mengikuti pelatihan sebagai tim reminder untuk mengingatkan nasabah sebelum 

jatuh tempo."Kalau rekrut temen ke temen. Kita buka loker nih. Lalu diinformasi sama admin kita, nanti 

di-share di WA pribadi atau grup WA masing masing. Ada loker nih di fintech, bagian penagihan gitu," 

jelas S.Sebelumnya S sehari-harinya hanya sebatas ibu rumah tangga.Namun ia tetap bersedia bekerja 

sebagai karyawan pinjol ilegal karena merasa apa yang dilakukan masih sesuai aturan."Kita di sini nggak 

merugikan, saya hanya remind (mengingatkan) nasabah gimana mau bayarnya. Toh kalau nggak mau 

bayar akan di-follow up lagi sama tim yang lain," ungkap S.Apalagi gaji yang didapat ketika bekerja di 

kantor pinjol ilegal ini sangat menggiurkan.Jumlahnya itu belum termasuk apabila mereka melebih apa 

yang telah ditargetkan manajer perusahaan."Lumayan. Di atas UMR, sekitar Rp 5 jutaan lah. Bisa dapat 

bonus juga tergantung presentasi," kata warga Cengkareng, Jakarta Barat itu.Pasalnya para penagih 

utang dipastikan bisa saja mendapatkan bonus yang diberikan perusahaan ketika mencapai target yakni 

menagih utang ke hampir 100 lebih peminjam setiap harinya."Dalam sebulan kita di target 75 persen. 

Kalau kita target kita dapat bonus. Kalau nggak hanya gapok aja," sambung S.Baru Sehari Bekerja di Pinjol 

Ilegal, Alfia Ikut Diamankan PolisiPegawai Pinjol lainnya Alfia (18) mengaku baru sehari bekerja di pinjol 
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ilegal itu.Ia baru masuk pada Rabu (26/1/2022) pagi.Alfia mengatakan tertarik bekerja di pinjol ilegal 

lantaran diajak teman.Apalagi, gaji sebulan Rp 3 juta tanpa adanya syarat yang rumit."Baru lulus dan 

tergiur, mudah masuknya. Enggak ada syaratnya," ungkapnya.Warga Jakarta Utara itu mengaku kapok 

bekerja di pinjol ilegal.Dipecat Gara-gara Pandemi, Iwan Terpaksa Jadi Pegawai Pinjol Ilegal dengan Gaji 

Rp3 Juta PerbulanDipecat gara-gara pandemi Covid-19, Iwan terpaksa nekat bekerja di tempat pinjaman 

online (Pinjol) ilegal.Iwan merupakan satu dari 98 pegawai Pinjol ilegal yang digerebek Polda Metro Jaya 

di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Penjaringan, Jakarta Utara,"Dulu sempat jadi admin. Tapi berhenti 

tahun 2020 gara-gara terdampak pandemi Covid-19," ujar pria berusia 19 tahun itu pada Rabu 

(26/1/2022).Sehingga selama dua tahun ini, Iwan harus menganggur.Karena buntu, Iwan akhirnya 

mencari tahu cara bekerja di Pinjol ilegal.Akhirnya tiga hari lalu, Iwan diterima bekerja di Pinjol ilegal di 

kawasan Penjaringan, Jakarta Utara.Baru tiga hari bekerja, tempat bekerja Iwan digerebek Ditreskrimsus 

Polda Metro Jaya.SUMBER: https://www.tribunnews.com/metropolitan/2022/01/27/sejumlah-

pengakuan-karyawan-pinjol-ilegal-di-pik-ada-yang-tergiur-gaji-dan-baru-sehari-kerja?page=all.Penulis: 

Theresia Felisiani 
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Title Pengakuan Karyawan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK, Tergiur 

Gaji dan Bonus Besar 

Author Fadhilah 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.kompas.tv/article/255517/pengakuan-karyawan-pinjol-ilegal-yang-digerebek-

di-pik-tergiur-gaji-dan-bonus-besar 

Summary Dalam penggerebekan itu, sebanyak 98 orang yang di antaranya merupakan karyawan dan 

1 orang manajer sebuah perusahaan peer to peer lending (P2P), turut diamankan. Tim 

Ditreskrimsus Polda Metro menggerebek kantor pinjaman online (pinjol) ilegal yang berada 

di sebuah ruko berlantai 3 di kawasan Pantai Maju Berjama, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, 

Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (26/1/2022) malam. S mengatakan, dirinya tergiur bekerja 

di tempat itu lantaran diajak temannya dan untuk mengatasi masalah ekonomi. Namun, ia 

tetap bersedia bekerja sebagai karyawan pinjol ilegal karena merasa apa yang dilakukan 

masih sesuai aturan. 

 

 

 

Tim Ditreskrimsus Polda Metro menggerebek kantor pinjaman online (pinjol) ilegal yang berada di sebuah 

ruko berlantai 3 di kawasan Pantai Maju Berjama, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Penjaringan, Jakarta Utara, 

Rabu (26/1/2022) malam.Dalam penggerebekan itu, sebanyak 98 orang yang di antaranya merupakan 

karyawan dan 1 orang manajer sebuah perusahaan peer to peer lending (P2P), turut diamankan.Salah 

satu karyawan, S (35), seorang ibu dua anak mengaku sudah bekerja selama satu bulan belakangan.S 

mengatakan, dirinya tergiur bekerja di tempat itu lantaran diajak temannya dan untuk mengatasi 

masalah ekonomi."Pertama butuh saya. Karena kan intinya kita mau kerja," ucap S, di lokasi 

penggerebekan, Rabu (1/26), dikutip dari Tribunnews.com.Menurut S, saat proses rekrutmen memang 

sudah diarahkan jadi penagih utang.Ia pun disuruh mengikuti pelatihan sebagai tim reminder untuk 

mengingatkan nasabah sebelum jatuh tempo."Kalau rekrut temen ke temen. Kita buka loker nih. Lalu 

diinformasi sama admin kita, nanti di-share di WA pribadi atau grup WA masing masing. Ada loker nih di 

fintech, bagian penagihan gitu," jelas S.Sebelumnya, S sehari-harinya hanya sebatas ibu rumah 

tangga.Namun, ia tetap bersedia bekerja sebagai karyawan pinjol ilegal karena merasa apa yang 

dilakukan masih sesuai aturan."Kita di sini nggak merugikan, saya hanya remind (mengingatkan) nasabah 

gimana mau bayarnya. Toh kalau nggak mau bayar akan di-follow up lagi sama tim yang lain," ungkap 
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S."Apalagi gaji yang didapat ketika bekerja di kantor pinjol ilegal ini sangat menggiurkan," 

sambungnya.Menurutnya, jumlahnya tersebut belum termasuk apabila mereka melebihi apa yang telah 

ditargetkan manajer perusahaan."Lumayan. Di atas UMR, sekitar Rp 5 jutaan lah. Bisa dapat bonus juga 

tergantung presentasi," kata warga Cengkareng, Jakarta Barat itu. 
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Title Reorganisasi Bisnis, Unilever akan PHK 1.500 Karyawan Secara Global Author _noname 

Media Katadata Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/61f20a531ea5a/reorganisasi-bisnis-unilever-

akan-phk-1500-karyawan-secara-global 

Summary Unilever mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) 1.500 karyawan secara 

global. Langkah tersebut sejalan dengan rencana pemangkasan 15% jabatan senior dan 5% 

jabatan junior di perseroan. CEO Unliver Alan Jope menjelaskan, pemangkasan jabatan 

tersebut dilakukan karena perusahaan tengah mengubah model organisasi menjadi lima unit 

bisnis, yakni produk kecantikan, perawatan pribadi, perawatan rumah, nutrisi, dan es krim. 

"Dengan berfokus pada lima unit bisnis ini akan memungkinkan kami menjadi lebih responsif 

terhadap tren konsumen, dengan akuntabilitas pengiriman yang sangat jelas. 

 

 

 

Unilever mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) 1.500 karyawan secara global. 

Langkah tersebut sejalan dengan rencana pemangkasan 15% jabatan senior dan 5% jabatan junior di 

perseroan.CEO Unliver Alan Jope menjelaskan, pemangkasan jabatan tersebut dilakukan karena 

perusahaan tengah mengubah model organisasi menjadi lima unit bisnis, yakni produk kecantikan, 

perawatan pribadi, perawatan rumah, nutrisi, dan es krim."Dengan berfokus pada lima unit bisnis ini akan 

memungkinkan kami menjadi lebih responsif terhadap tren konsumen, dengan akuntabilitas pengiriman 

yang sangat jelas. Serta, mendorong untuk mencapai target pertumbuhan bisnis kami," kata Alan dikutip 

dari laman resmi Unilever, Kamis (27/1).Ia menyebut, perubahan ini akan dikonsultasikan dan para 

pekerja di pabrik tidak akan terdampak oleh perubahan ini. Sementara itu, semua biaya yang terkait 

dengan pendirian organisasi baru akan dikelola dalam rencana investasi restrukturisasi yang 

ada.AdvertisementAlan menjelaskan, lima unit bisnis ini juga akan didukung oleh operasi bisnis Unilever 

mencakup teknologi, sistem, dan proses untuk mendorong keunggulan operasional di seluruh bisnis. 

Sementara itu, pusat bisnis Unilever yang dirampingkan akan terus menetapkan strategi keseluruhan bagi 

Unilever.Sebagai hasil dari perubahan ini, Unilever juga turut membuat perubahan pada tim 

kepemimpinannya, yakni Fabian Garcia, Presiden Amerika Utara, telah ditunjuk sebagai presiden 

perawatan pribadi, yang bertanggung jawab atas pembersihan kulit, deodoran, dan perawatan 

mulut.Kemudian, Peter ter Kulve akan melanjutkan perannya sebagai President Home Care, bertanggung 
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jawab atas fabric care, home & hygiene, dan water & air.Lalu, Hanneke Faber, President Foods & 

Refreshment, telah ditunjuk sebagai President Nutrition, yang akan menjadi rumah bagi scratch cooking, 

jajan sehat, nutrisi fungsional, daging berbasis tumbuhan, dan solusi makanan.Juga, Matt Close, EVP Ice 

Cream, telah ditunjuk sebagai President Ice Cream, sebuah grup bisnis yang berdiri sendiri. 

"Pengangkatan ini berlaku mulai 1 April 2022," kata Alan.Selain itu, Chief Operating Officer (COO) 

Unilever Nitin Paranjpe, akan mengambil peran baru sebagai Chief Transformation Officer & Chief People 

Officer yang memimpin transformasi bisnis, dan mengepalai fungsi SDM.Kemudian, Chief Supply Chain 

Officer Reginaldo Ecclissato, akan memimpin rantai pasok dan operasi bisnis Unilever sebagai Chief 

Business Operations Officer.Sementara itu, Presiden Kecantikan & Perawatan Pribadi Sunny Jain, telah 

memutuskan untuk meninggalkan Unilever untuk menyiapkan dana investasi dalam megatren 

teknologi.Di sisi lain, anggota Unilever Leadership Executive (ULE) lainnya akan tetap mengambil peran, 

termasuk Sanjiv Mehta yang akan mempertahankan kepemimpinan eksekutif Hindustan Unilever. 
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Title INFO LOKER: BPJAMSOSTEK Buka Lowongan Kerja untuk Usia 

45 Tahun ke Atas, Mari Klik Segera! - Titik Temu 

Author Agus Hermanto 

Media Titik Temu Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://www.titiktemu.co/ekonomi/pr-862539457/info-loker-bpjamsostek-buka-lowongan-

kerja-untuk-usia-45-tahun-ke-atas-mari-klik-segera 

Summary Perlu diketahui, untuk hasil kelulusan dan panggilan seleksi, job seeker hanya bisa 

melihatnya melalui menu notifikasi yang muncul apabila sudah login ke website e-

Rekrutmen BPJS Ketenagakerjaan. Dikutip TITIKTEMU.CO dari situs resminya, Kamis (27/1) 

terdapat beberbagai persyaratan yang diminta dan calon kandidat di formasi yang 

dibutuhkan instansi BPJS Ketenagakerjaan harus memenuhi sejumlah syarat untuk mengisi 

formasi yang dibutuhkan. Jika para job seeker berminat menjadi pegawai di BP Jamsostek 

segera daftarkan diri sebelum 30 Januari 2022 mendatang. Namun sebelum mendaftar, 

calon kandidat harus membuat akun terlebih dahulu, kemudian mengisi formulir yang 

diminta dan mengunggah CV terbaru. 

 

 

 

Dikutip TITIKTEMU.CO dari situs resminya, Kamis (27/1) terdapat beberbagai persyaratan yang diminta 

dan calon kandidat di formasi yang dibutuhkan instansi BPJS Ketenagakerjaan harus memenuhi sejumlah 

syarat untuk mengisi formasi yang dibutuhkan.Jika para job seeker berminat menjadi pegawai di BP 

Jamsostek segera daftarkan diri sebelum 30 Januari 2022 mendatang.Namun sebelum mendaftar, calon 

kandidat harus membuat akun terlebih dahulu, kemudian mengisi formulir yang diminta dan 

mengunggah CV terbaru. Setelah semua dokumen di unggah, pihak rekruter akan memberikan informasi 

lanjutan seperti interview user hingga Medical Check Up (MCU). Perlu diketahui, untuk hasil kelulusan 

dan panggilan seleksi, job seeker hanya bisa melihatnya melalui menu notifikasi yang muncul apabila 

sudah login ke website e-Rekrutmen BPJS Ketenagakerjaan.  
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Title Menaker Ida Yakin Pendirian BLK UPTP di Tojo Una-Una 

Mempercepat Penyiapan Tenaga Kerja yang Kompete 

Author _noname 

Media Jurnas Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.jurnas.com/artikel/110214/Menaker-Ida-Yakin-Pendirian-BLK-UPTP-di-Tojo-

Una-Una-Mempercepat-Penyiapan-Tenaga-Kerja-yang-Kompete 

Summary "Dalam mendirikan BLK UPTP di daerah, program-program pelatihan hendaknya 

menyesuaikan dengan potensi yang ada di daerah Tojo Una-Una, seperti perikanan, 

pertanian, dan peternakan," ujar Menaker Ida Fauziyah. Sementara Rusdy Mastura berharap 

Menaker Ida Fauziyah menyetujui usulan pengalihan aset dan fungsi LLK/BLK-UPTD 

kabupaten Tojo Una-Una menjadi BLK-UPTP. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mendukung usulan alih aset dan fungsi Loka Latihan Kerja/Balai Latihan Kerja-Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (LLK/BLK UPTD) kabupaten Tojo Una-Una menjadi BLK Unit Pelayanan Teknis 

Pusat (UPTP). Menurutnya, pendirian BLK UPTP Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah diyakini akan 

mempercepat penyiapan tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi 

di daerah. 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendukung usulan alih aset dan fungsi Loka Latihan Kerja/Balai 

Latihan Kerja-Unit Pelaksana Teknis Daerah (LLK/BLK UPTD) kabupaten Tojo Una-Una menjadi BLK Unit 

Pelayanan Teknis Pusat (UPTP).Menurutnya, pendirian BLK UPTP Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah diyakini 

akan mempercepat penyiapan tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi di 

daerah."Kita akan pelajari terlebih dahulu usulan pengalihan BLK UPTD di Tojo Una-Una menjadi BLK-

UPTP. Selanjutnya akan dilakukan perencanaan dan pengkajian oleh Ditjen Binalavotas, termasuk skema 

kerja sama untuk mempercepat pembangunan BLK UPTP Sulawesi Tengah," kata Menaker Ida Fauziyah 

saat menerima audiensi Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, di kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu 

(26/1/2022).Dalam kesempatan ini, Menaker meminta Gubernur Sulawesi Tengah agar menyiapkan 

terlebih dahulu secara detail berbagai hal yang dibutuhkan untuk kelancaran pengajuan BLK UPTP. 

Misalnya kelengkapan perizinan dan dokumen, ketersediaan lahan yang cukup, skema kerja sama 

pembangunan, serta sarana dan prasarana pendukung."Dalam mendirikan BLK UPTP di daerah, program-

program pelatihan hendaknya menyesuaikan dengan potensi yang ada di daerah Tojo Una-Una, seperti 

perikanan, pertanian, dan peternakan," ujar Menaker Ida Fauziyah.Sementara Rusdy Mastura berharap 

Menaker Ida Fauziyah menyetujui usulan pengalihan aset dan fungsi LLK/BLK-UPTD kabupaten Tojo Una-

Una menjadi BLK-UPTP. Sehingga diharapkan akan menjawab beberapa tantangan ketenagakerjaan di 

Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai."Anak-anak muda di 

Banggai bersaudara, nantinya dapat menikmati kesempatan pelatihan sekaligus mengembangkan SDM," 

katanya.Rusdy menambahkan, apabila usulan ini dapat disetujui Kemnaker, maka secara strategis 

wilayah lingkup Sulawesi Tengah akan berfungsi menjadi pembina untuk 7 LLK/BLK UPTD kabupaten 

Poso, Morowali Utara, Morowali, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai.Sedangkan 

BLK UPTP lainnya dapat diusulkan di Kota Palu yang akan berfungsi sebagai pembina LLK/BLK UPTD 

Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Toli-Toli, dan Buol. 
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Title Kemnaker Berusaha Keras Atasi Pekerja Migran Ilegal Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1783579547/kemnaker-

berusaha-keras-atasi-pekerja-migran-ilegal 

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa pihaknya tidak segan-segan 

menindak secara hukum pihak-pihak yang terlibat dalam penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) secara ilegal atau unprosedural. "Kami akan melakukan penegakan hukum 

di Indonesia. Kami berharap penegakan hukum dilakukan di sini. P3MI yang nakal kami cabut 

izinya. 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa pihaknya tidak segan-segan menindak secara 

hukum pihak-pihak yang terlibat dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal atau 

unprosedural."Kami akan melakukan penegakan hukum di Indonesia. Kami berharap penegakan hukum 

dilakukan di sini. P3MI yang nakal kami cabut izinya. Siapa pun yang menempatkan PMI secara 

unprosedural kami laporkan kepada kepolisian. Kami dampingi para korban untuk melapor kepada 

kepolisian," ucap Menaker.Menaker menyampaikan hal itu pada Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di 

Gedung Nusantara I Lantai I DPR RI, Jakarta, Senin (24 Januari 2022).Meski demikian, kata Menaker, 

dalam menyelesaikan persoalan PMI ilegal, penegakan hukum tidak cukup jika hanya dilakukan di 

Indonesia, tetapi juga harus dilakukan di negara penempatan. Ia pun menyatakan telah mendorong 

negara-negara penempatan agar menindak majikan atau agency."Misalnya di negara penempatan 

Malaysia. Ini jangan sampai ada celah bagi majikan atau agency di Malaysia untuk melakukan pembiaran 

terhadap penempatan secara ilegal. Bahkan yang paling penting adalah bagaimana penegakan hukum di 

negara penempatan," ucapnya.Menurutnya, PMI unprosedural terus terjadi karena PMI tersebut 

diterima dan dipekerjakan. Untuk itu pemerintah di negara penempatan juga harus melakukan hukuman 

terhadap majikan atau agency."Alhamdulillah terkait ini ada kesepakatan dengan menteri KSM Malaysia 

untuk menjaga. Di Indonesia dijaga oleh kami, di Malaysia juga dijaga oleh Menteri KSM. Kami juga 

meminta agar dijaga juga oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia," ucapnya.Selain kepada Pemerintah 

Malaysia, pihaknya juga mendorong Pemerintah Arab Saudi dan negara penempatan PMI lainnya. Ia 

mendorong Pemerintah Arab Saudi agar tidak memberikan visa ziarah atau kunjungan bagi PMI."Kami 

meminta betul bahwa visa ziarah itu sumber terjadinya pemempatan secara unprosedural Mereka 

dengan visa ziarah, visa kunjungan mengkonversi menjadi visa pekerja. Ini menyulitkan pendataan, 

pemantauan, dan menyuburkan penempatan secara unprosedural," ucapnya.* 
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Title Siapkan Diri, PT VDNI Buka 60.000 Loker untuk Tenaga Kerja 

Lokal 

Author _noname 

Media Detik Sultra Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://detiksultra.com/kendari/siapkan-diri-pt-vdni-buka-60-000-loker-untuk-tenaga-kerja-

lokal 

Summary KENDARI,DETIKSULTRA.COM- PT Virtue Dragon Nickel Industry Park (VDNIP) bakal membuka 

60.000 lowongan kerja untuk tenaga kerja lokal (TKL) masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra). 

Dan pengangguran itu di angka empat persen, dan bila terwujud penyerapan tenaga kerja 

PT VDNIP hingga 60.000 maka kurang lebih dua persen angka pengangguran akan terserap," 

ujarnya. Ia juga mengatakan, pihaknya bersama PT VDNIP telah berkoodinasi untuk 

mempersiapkan hal tersebut. "Pihak-pihak terkait sudah lakukan langkah-langkah, seperti 

Universitas Halu Oleo (UHO) sudah mempersiapkan calon tenaga kerja, Balai Latihan Kerja 

(BLK) Kendari juga tahun 2022 akan membangun workshop pelatihan alat berat yang 

disuport langsung oleh PT VDNIP," katanya. 

 

 

 

KENDARI,DETIKSULTRA.COM - PT Virtue Dragon Nickel Industry Park (VDNIP) bakal membuka 60.000 

lowongan kerja untuk tenaga kerja lokal (TKL) masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra).Hal tersebut 

disampaikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), 

Haswandi. Ia mengatakan, masyarakat Sultra harus menyiapkan diri karena akan ada migrasi tenaga 

kerja, baik itu di wilayah Sultra, luar Sultra hingga luar negeri."Perusahaan ke depan akan membutuhkan 

60.000 tenaga kerja dan masyarakat Sultra harus mempersiapkan itu karena jangan sampai tidak ada 

persiapan kita hanya menjadi penonton di wilayah sendiri," ujarnya saat ditemui di Kendari, Kamis 27 

Januari 2022.Dilanjutkannya, pihak pemerintah dan beberapa pihak lain sudah menyiapkan wadah untuk 

masyarakat agar bisa berkompetisi nantinya."Jadi wadah sudah disiapkan oleh pemerintah dan 

perusahaan, tinggal masyarakat lagi, karena setiap tahun ada 2.500 hingga 3.000 pengangguran baru usia 

di atas 15 tahun. Dan pengangguran itu di angka empat persen, dan bila terwujud penyerapan tenaga 

kerja PT VDNIP hingga 60.000 maka kurang lebih dua persen angka pengangguran akan terserap," 

ujarnyaIa juga mengatakan, pihaknya bersama PT VDNIP telah berkoodinasi untuk mempersiapkan hal 

tersebut. Guna mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi kebutuhan tenaga kerja ke depan."Pihak-
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pihak terkait sudah lakukan langkah-langkah, seperti Universitas Halu Oleo (UHO) sudah mempersiapkan 

calon tenaga kerja, Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari juga tahun 2022 akan membangun workshop 

pelatihan alat berat yang disuport langsung oleh PT VDNIP," katanya.Ia Juga menambahkan, tenaga kerja 

lokal yang bekerja di PT VDNIP itu mencapai 25.000an orang. Data Disnaker Sultra pada November 2021, 

PT VDNI kini memperkerjakan 6.702 orang dan PT OSS sebanyak 11.440 orang sehingga ditotal 

keseluruhan menjadi 18.142 orang."Kenapa 25.000an karena ada pekerja yang melalui sub kontraktor, 

itu belum kami identifikasi yang jelas jumlahnya sangat banyak jadi kalau digabung keseluruhan itu 

25.000-an orang," pungkasnya 
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Title TKA Cina Kerja di Tambang Pasir, Bariun: Ini Pelecehan Buat 

SDM Dalam Negeri 

Author _noname 

Media Detik Sultra Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/sultra-raya/tka-cina-kerja-di-

tambang-pasir-bariun-ini-pelecehan-buat-sdm-dalam-negeri 

Summary Praktisi Hukum Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Muhamad Bariun menyikapi tenaga kerja 

asing (TKA) asal Cina di tambang pasir atau tambang galian C di Kelurahan Nambo, 

Kecamatan Nambo, Kota Kendari. Pekerja TKA asal Cina sebanyak lima orang itu sebelumnya 

diungkap oleh Kasi Intelijen dan Keimigrasian Kantor Kelas I TPI Kota Kendari, Mongin. 

 

 

Praktisi Hukum Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Muhamad Bariun menyikapi tenaga kerja asing (TKA) 

asal Cina di tambang pasir atau tambang galian C di Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo, Kota 

Kendari.Pekerja TKA asal Cina sebanyak lima orang itu sebelumnya diungkap oleh Kasi Intelijen dan 

Keimigrasian Kantor Kelas I TPI Kota Kendari, Mongin. Kelima TKA itu memenuhi syarat.Berbicara soal 

TKA bekerja di Indonesia, Bariun mengatakan harus dimulai dari hulunya dulu. Tentunya TKA akan lebih 

dulu melapor ke Imigrasi ihwal kedatangan mereka apa sebagai tenaga asing atau hal lainnya.Apabila 

tujuannya datang untuk bekerja, pasti pihak TKA akan dimintai keterangan perusahaan mana yang 

membutuhkan tenaga mereka. Juga termaksud keahlian TKA.Dari sekian pertanyaan tersebut Imigrasi 

yang akan menyimpulkan. Setelah itu, tentunya pihak Imigrasi akan melakukan pengecekan di lapangan 

atau di lokasi TKA bekerja."Pihak perusahaan akan didatangi oleh Imigrasi untuk menanyakan terkait 

apakah benar mereka meminta TKA untuk bekerja sesuai keahlian yang ditunjukan TKA. Jika cocok berarti 

tidak ada masalah, tinggal pengawasannya," ungkap dia saat ditemui, Kamis (27/1/2022).Hanya yang 

menjadi pertanyaan besar, skala tambang pasir harus menggunakan tenaga asing. Sehingga ia menilai ini 

adalah bentuk pelecehan bagi masyarakat di Indonesia."Ini pelecehan buat sumberdaya manusia (SDM) 

dalam negeri. Nanti dikira dari kita tidak punya kemampuan hanya karena persoalan tambang pasir. Kan 

malu kita kepada negara lain. Artinya begitu zero (nol) keahlian kita. Bagi kami di perguruan tinggi juga 

merasa dilecehkan, kita sudah menciptakan tenaga ahli, giliran hanya tambang pasir, harus orang asing 

yang kerja kan aneh," urainya.Menurut Undang-udang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menjelaskan penggunaan tenaga asing di Indonesia hanya dibutuhkan ahli 

teknologi.Misalnya satu ahli asing yang digunakan menggandeng satu sampai tiga orang tenaga kerja 

lokal untuk belajar. Itu berlangsung selama 1-2 tahun dan setelahnya tenaga asing akan dikembalikan ke 

negara asalnya.Ketika demikian, artinya teknologi sudah beralih ke tangan tenaga lokal. Itu aturan di 

dalam negeri sangat jelas. Tentunya soal pemenuhan tenaga ahli itu kecuali perusahaan berskala besar, 

seperti di PT VDNI."Lah ini tambang pasir, sekalipun mereka kerja sebagai pengawas itu tidak dibolehkan, 

masa tenaga asing yang mau mengawas, kan mengurangi jatah kerja dari masyarakat lokal," 

bebernya.Dosen Pascasarjana Hukum Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) ini, menegaskan bahwa 

ada ketidak tegasan Imigrasi dan pemerintah dalam mengawasi persoalan ini.Bisa jadi, yang 

bersangkutan (TKA) tidak melapor ke dinas terkait di Kota Kendari bahwa mereka bekerja di tambang 

pasir."Nah kelemahan sosoi kontrolnya pemerintah dan Imigrasi terhadap sektor usaha khususnya di 

tambang pasir sangat lemah," tandansya. 
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Title Menteri Ketenagakerjaan Ajak Indonesia Kampanyekan 

Lingkungan Kerja Inklusif 

Author N24/devi 

Media News24.co.id Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://www.news24.co.id/read/news/17371/menteri-ketenagakerjaan-ajak-indonesia-

kampanyekan-lingkungan-kerja-inklusif 

Summary Kami ingin memastikan pembangunan masyarakat dilakukan secara inklusif, adil, dan 

sejahtera," kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Rabu malam, 

26 Januari. Kementerian Ketenagakerjaan berencana mengkampanyekan lingkungan kerja 

yang inklusif bagi penyandang disabilitas pada acara G20 di bidang ketenagakerjaan. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan berencana mengkampanyekan lingkungan kerja yang inklusif bagi 

penyandang disabilitas pada acara G20 di bidang ketenagakerjaan. Kampanye ini diharapkan dapat 

mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengikutsertakan dan memberdayakan 

penyandang disabilitas dalam pembangunan ekonomi."Kepresidenan G20 Indonesia berkomitmen untuk 

bekerja membangun masyarakat yang inklusif dan mendukung penyandang disabilitas untuk menjalani 

kehidupan mereka secara mandiri. Kami ingin memastikan pembangunan masyarakat dilakukan secara 

inklusif, adil, dan sejahtera," kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Rabu 

malam, 26 Januari.Ia mengatakan, kampanye tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan positif 

kepada seluruh komunitas penyandang disabilitas, serta meningkatkan kesadaran 

masyarakat.Menurutnya, terdapat lebih dari 1 miliar penyandang disabilitas atau sekitar 15 persen dari 

populasi dunia, dan 80 persen di antaranya berada dalam rentang usia 18 hingga 64 tahun yang dianggap 

sebagai kelompok usia produktif di negara berkembang.Penyandang disabilitas, lanjutnya, menghadapi 

lebih banyak kesulitan dalam mencari pekerjaan, lebih berisiko kehilangan pekerjaan, dan menghadapi 

lebih banyak tantangan untuk kembali bekerja setelah pemulihan ekonomi selama pandemi.Ida juga 

menyebutkan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, 

pemerintah, pemerintah daerah, BUMN , dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas 

minimal 2 persen dari total jumlah pegawai, sedangkan swasta perusahaan minimal 1 persen. 
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Title BPJS Ketenagakerjaan Pinrang Gelar Sosialisasi di Desa 

Polewali 

Author _noname 

Media Rakyatsulsel.co Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://rakyatsulsel.co/2022/01/27/bpjs-ketenagakerjaan-pinrang-gelar-sosialisasi-di-desa-

polewali 

Summary Kepala BPJS Ketenagakernaan Pinrang, Soni C.Wicaksono menyampaikan, kematian akibat 

apapun, baik sakit ataupun mati karena sesuatu hal, maka BPJS Ketenagakerjaan tetap dapat 

memberikan jaminan berupa santunan kematian sebesar Rp42 juta. "Dengan memegang 

kartu BPJS ketenagakerjaan artinya menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Maka kematian 

dengan cara apapun, pemegang atau peserta BPJS Ketenagakerjaan tetap berhak atas 

jaminan kematian tersebut," beber Soni. Dia mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan 

menggunakan sistem gotong royong. 

 

 

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pinrang menggelar sosialisasi tentang 

jaminan ketenagakernaan di Kantor Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kamis (27/1).Kepala BPJS 

Ketenagakernaan Pinrang, Soni C.Wicaksono menyampaikan, kematian akibat apapun, baik sakit ataupun 

mati karena sesuatu hal, maka BPJS Ketenagakerjaan tetap dapat memberikan jaminan berupa santunan 

kematian sebesar Rp42 juta."Dengan memegang kartu BPJS ketenagakerjaan artinya menjadi peserta 

BPJS ketenagakerjaan. Maka kematian dengan cara apapun, pemegang atau peserta BPJS 

Ketenagakerjaan tetap berhak atas jaminan kematian tersebut," beber Soni.Dia mengatakan, BPJS 

Ketenagakerjaan menggunakan sistem gotong royong. Artinya, dengan menjadi peserta BPJS 

ketenagakerjaan mendapat amal jariah dengan membantu peserta yang mengalami musibah."Terkait 

pembayarannya sebesar Rp16. 800 per bulan yang sangat murah atau kecil. Sangat terjangkau," 

paparnya. 
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Title Vaksinasi Lansia di Banyumas Lambat, Bupati Akan Bentuk Task 

Force Khusus 

Author _noname 

Media Tribun News Jateng Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://jateng.tribunnews.com/2022/01/27/vaksinasi-lansia-di-banyumas-lambat-bupati-

akan-bentuk-task-force-khusus 

Summary Presentase vaksinasi di Banyumas secara umum pada dosis satu sudah mencapai angka 

90.02 persen. Namun tingginya angka tersebut nyatanya tidak membuat Bupati Banyumas, 

Achmad Husein puas dan lega. Vaksinasi lansia di Banyumas berada di angka 73 persen dan 

masih ada 28 persen lansia Banyumas yang belum divaksin. Padahal berdasarkan prediksi 

ahli Epidemiologi, Bupati menyebut Omicron masuk Banyumas pada pertengahan Februari 

hingga awal Maret 2022. 

 

 

 

Presentase vaksinasi di Banyumas secara umum pada dosis satu sudah mencapai angka 90.02 

persen.Namun tingginya angka tersebut nyatanya tidak membuat Bupati Banyumas, Achmad Husein 

puas dan lega.Pasalnya, vaksinasi lansia masih tergolong lambat bila dihitung sejak awal mula ada 

program vaksinasi.Vaksinasi lansia di Banyumas berada di angka 73 persen dan masih ada 28 persen 

lansia Banyumas yang belum divaksin."Saya minta dibentuk task force, satu hari minimal 3 desa bisa 

selesai.Yang khusus lansia. Sehingga kerjanya vaksinasi untuk lansia dari desa ke desa.Harapannya 3 

bulan selesai karena vaksin lansia sangat lambat," terangnya saat rapat Forkopimda, di Pendopo Si Panji, 

Purwokerto, Rabu (26/1/2022).Padahal berdasarkan prediksi ahli Epidemiologi, Bupati menyebut 

Omicron masuk Banyumas pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022.Varian Omicron sendiri 

sudah ditemukan di beberapa daerah di Jawa Tengah seperti di Cilacap, semarang, Sukoarjo."Sempat ada 

penambahan terus, yang dicurigai Omicron.RSDC UMP agar di intensifkan lagi, dan Sabtu akan 

dirapatkan," terangnya.Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan, saat ini ada sebanyak 13 kasus 

aktif.Dari 13 sampel itu juga sudah kirim untuk tes WGS dan belum keluar hasilnya.Vaksinasi dosis satu 

sudah mencapai 90.02 persen, dosis dua 60 persen dan vaksin booster 1.73 persen.Vaksin anak dosis satu 

94 persen, dosis dua sudah 30 persen. 
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Title Kominfo Jadi 'Ketua Kelas' untuk Isu Digital Author _noname 

Media Vivanews Reporter  
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Link http://www.viva.co.id/digital/digilife/1444129-kominfo-jadi-ketua-kelas-untuk-isu-digital 

Summary Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyiapkan kerja sama lintas sektor 

(multi-stakeholders) terkait tiga isu prioritas yang akan diangkat pada Digital Economy 

Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia. Menurut Mira, selain keempat institusi 

tersebut, Kominfo juga melibatkan National Strategic Stakeholders serta 

kementerian/lembaga untuk membahas isu digital yang relevan dengan sektor-sektor 

terkait. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba, 

menyatakan tiga isu prioritas pada DEWG G20 antara lain Post COVID-19 Recovery and 

Connectivity, Digital Skills and Literacy, serta Cross Border Data Flow and Data Free Flow with 

Trust. 

 

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyiapkan kerja sama lintas sektor (multi-

stakeholders) terkait tiga isu prioritas yang akan diangkat pada Digital Economy Working Group (DEWG) 

Presidensi G20 Indonesia.Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba, 

menyatakan tiga isu prioritas pada DEWG G20 antara lain Post COVID-19 Recovery and Connectivity, 

Digital Skills and Literacy, serta Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust.Tiga bidang 

tersebut memerlukan keterlibatan banyak pihak, di antaranya adalah National Knowledge Partners dan 

National Strategic Stakeholders. "Kami membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan siapa saja," 

katanya di Jakarta, Rabu, 26 Januari 2022.Ia melanjutkan bahwa Kominfo sudah bekerja sama dengan 

akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran dan Centre for 

Strategic and International Studies (CSIS) sebagai national knowledge partner DEWG.Menurut Mira, 

selain keempat institusi tersebut, Kominfo juga melibatkan National Strategic Stakeholders serta 

kementerian/lembaga untuk membahas isu digital yang relevan dengan sektor-sektor terkait."Misalnya, 

berbicara mengenai ketenagakerjaan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, pendidikan dengan 

Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi. Selain dengan kementerian/lembaga, kita juga 

bekerja sama dengan pelaku industri dan teman-teman asosiasi industri digital," jelas Mira.Adapun 

National Strategic Stakeholders melibatkan Asosiasi Big Data dan AI, Masyarakat Telematika Indonesia 

(Mastel), Siberkreasi, Asosiasi e-Commerce Indonesia, Indonesia Cyber Security Forum, dan Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 
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Title Lowongan Kerja Kalimantan Timur: PT Advantage SCM Buka Lowker 

Beberapa Posisi, Cek Persyaratan Lengkapnya 

Author _noname 

Media Tribun News Kaltim Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/27/lowongan-kerja-kaltim-pt-advantage-scm-buka-

lowker-beberapa-posisi-cek-persyaratan-lengkapnya 

Summary Join Grup Telegram Tribun Kalimantan Timur untuk mendapatkan update berita pilihan dan 

breaking news setiap hari. PT Advantage SCM Cabang Balikpapan membuka lowongan kerja 

untuk beberapa posisi. Seperti dilansir dari Instagram resmi Dinas Ketenagakerjaan 

Balikpapan @disnaker_balikpapan berikut ini beberapa lowongan kerja yang dibutuhkan. 

Lowongan kerja ini tak dipungut biaya apapun. 

 

 

 

PT Advantage SCM Cabang Balikpapan membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi.Seperti dilansir 

dari Instagram resmi Dinas Ketenagakerjaan Balikpapan @disnaker_balikpapan berikut ini beberapa 

lowongan kerja yang dibutuhkan.Lowongan kerja ini tak dipungut biaya apapun.Waspada jika terjadi 

upaya penipuan oleh orang tak bertanggungjawab.Lowongan di Cabang Balikpapan1. CDC (Cash Delivery 

Collection)2. CPC (Cash Protection Center)3. FLM (First Level Maintenance)Benefit:Gaji, insentif, 

lembur*, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Training bersertifikat, jenjang karir, tunjangan 

kosSyarat:* Pria, usia 18-30 tahun* Pendidikan min SMU/SMK/MA/sederajat* Tinggi min 165 cm* Mahir 

mengendarai mobil* Memiliki SIM A (diutamakan)* Sehat jasmani dan rohani, tidka bertindik dan 

bertato* Bersedia ditempatkan di seluruh cabang PT Advantage SCM di seluruh IndonesiaRegistrasikan 

CV dan lamaran lengkap ke: https://bit.ly/pelamarkaltim_advantagePT Advantage SCM BalikpapanJl 

Markoni Atas No 26 RT 03 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan, BalikpapanPelaksaan Tes Seleksi:30 Januari 

2022 - Di kantor PT Advantage SCM Balikpapan31 Januari 2022 - Di SMKN 6 Balikpapan2 Februari 2022 - 

Di Disnaker Kota BalikpapanIKUTI BERITA LAINNYA DIJoin Grup Telegram Tribun Kalimantan Timur untuk 

mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik 
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Title Menaker: Keketuaan G20 RI berkomitmen bangun masyarakat 

inklusif 

Author _noname 

Media Antara Bali Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://bali.antaranews.com/berita/266805/menaker-keketuaan-g20-ri-berkomitmen-

bangun-masyarakat-inklusif 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan komitmen Indonesia dalam 

Presidensi/Keketuaan G20 pada 2022 akan mendorong pembangunan masyarakat yang 

inklusif dan mendukung penyandang disabilitas menjalani hidup secara mandiri. "Presidensi 

G20 Indonesia berkomitmen untuk bekerja membangun masyarakat yang inklusif dan 

mendukung penyandang disabilitas untuk menjalani kehidupan mereka secara mandiri," ujar 

Menaker Ida dalam acara Kampanye G20 "Melibatkan Penyandang Disabilitas Untuk 

Inklusivitas" di Jakarta pada Rabu malam. Indonesia, jelas Menaker, ingin memastikan bahwa 

pembangunan masyarakat dilaksanakan secara inklusif, berkeadilan dan sejahtera. 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan komitmen Indonesia dalam 

Presidensi/Keketuaan G20 pada 2022 akan mendorong pembangunan masyarakat yang inklusif dan 

mendukung penyandang disabilitas menjalani hidup secara mandiri."Presidensi G20 Indonesia 

berkomitmen untuk bekerja membangun masyarakat yang inklusif dan mendukung penyandang 

disabilitas untuk menjalani kehidupan mereka secara mandiri," ujar Menaker Ida dalam acara Kampanye 

G20 "Melibatkan Penyandang Disabilitas Untuk Inklusivitas" di Jakarta pada Rabu malam.Indonesia, jelas 

Menaker, ingin memastikan bahwa pembangunan masyarakat dilaksanakan secara inklusif, berkeadilan 

dan sejahtera.Hal itu penting karena terdapat lebih dari satu miliar penyandang disabilitas atau setara 15 

persen dari total populasi dunia. Tidak hanya itu, 80 persen penyandang disabilitas berada dalam rentang 

usia 18 sampai 64 tahun.Ida secara khusus menyoroti bahwa prevalensi kelompok penyandang disabilitas 

di usia produktif lebih tinggi di negara-negara berkembang.Secara khusus di bidang ketenagakerjaan, 

penyandang disabilitas lebih sulit mendapatkan pekerjaan, berisiko mengalami kehilangan pekerjaan dan 

memiliki lebih banyak tantangan untuk kembali bekerja setelah pemulihan ekonomi di masa 

pandemi."Oleh karena itu Indonesia mengajak untuk melanjutkan proses pembangunan ekonomi dan 

sosial secara inklusif," tegas Menaker.Dia menjelaskan beberapa langkah yang diambil Indonesia untuk 

melindungi hak para penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan.Dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah diamanatkan bahwa pemerintah pusat, daerah, BUMN 

dan BUMD wajib memperkerjakan penyandang disabilitas dua persen dari total pegawai. Sementara 

untuk perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit satu persen.Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga terus berusaha memperkuat pengarusutamaan hak penyandang 

disabilitas atas pekerjaan. Selain mendorong berbagai pemangku kepeningan, Kemnaker juga 

memberikan penghargaan tahunan untuk perusahaan dan BUMN yang memperkerjakan penyandang 

disabilitas.Menurut data Kemnaker per 2021 sebanyak 1.271 penyandang disabilitas telah bekerja di 72 

BUMN dan 4.554 penyandang disabilitas telah bekerja di 588 perusahaan swasta. Sementara jumlah 

penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan sekitar 16,5 juta. 
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Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  
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Link http://www.jpnn.com/news/kemnaker-pelajari-usulan-pendirian-blk-di-sulteng-ida-minta-

lengkapi-syarat-ini 

Summary Menurut Menaker Ida, pendirian BLK UPTP Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah (Sulteng), 

diyakini mempercepat penyiapan tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi dan daya 

saing tinggi di daerah. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendukung usulan 

pengalihan aset dan fungsi Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLK UPTD) 

Kabupaten Tojo Una-Una menjadi BLK Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP). "Kami pelajari 

lebih dulu usulan pengalihan BLK UPTD ini menjadi BLK UPTP. Selanjutnya dikaji Ditjen 

Binalavotas, termasuk kerja sama untuk mempercepat pembangunan BLK UPTP Sulawesi 

Tengah," kata Menaker Ida. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendukung usulan pengalihan aset dan fungsi Balai 

Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLK UPTD) Kabupaten Tojo Una-Una menjadi BLK Unit 

Pelayanan Teknis Pusat (UPTP).Menurut Menaker Ida, pendirian BLK UPTP Tojo Una-Una, Sulawesi 

Tengah (Sulteng), diyakini mempercepat penyiapan tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi dan 

daya saing tinggi di daerah."Kami pelajari lebih dulu usulan pengalihan BLK UPTD ini menjadi BLK UPTP. 

Selanjutnya dikaji Ditjen Binalavotas, termasuk kerja sama untuk mempercepat pembangunan BLK UPTP 

Sulawesi Tengah," kata Menaker Ida.Hal itu dikatakan Menaker saat menerima audiensi Gubernur 

Sulawesi Tengah Rusdy Mastura di kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (26/1).Dalam kesempatan ini, 

Menaker Ida meminta gubernur Sulawesi Tengah agar menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan secara 

detail untuk kelancaran pengajuan BLK UPTP.Misalnya, kelengkapan perizinan dan dokumen, 

ketersediaan lahan yang cukup, skema kerja sama pembangunan, serta sarana-prasarana 

pendukung."Dalam mendirikan BLK UPTP di daerah, program-program pelatihan hendaknya 

menyesuaikan dengan potensi di Tojo Una-Una seperti perikanan, pertanian, dan peternakan," ujar 

Menaker Ida.Sementara itu, Rusdy berharap Menaker Ida Fauziyah menyetujui usul pengalihan aset dan 

fungsi BLK UPTD menjadi BLK UPTP. 
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Title Pemerintah Akan Beri Bantuan Rp 600 Ribu untuk UMKM, Simak 

Ciri KTP dan Cara Cek Penerima BLT UMKM 2022 
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Link http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/55319/Pemerintah-Akan-Beri-Bantuan-Rp-

600-Ribu-untuk-UMKM-Simak-Ciri-KTP-dan-Cara-Cek-Penerima-BLT-UMKM-2022 

Summary Berikut ini ciri-ciri KTP dan cara cek penerima BLT UMKM 2022. Presiden menyampaikan 

persetujuan BPUM bagi pelaku usaha mikro, kecil, sedang atau BLT di 2022 melalui siaran 

pers kanal Youtube Sekertariat Kepresidenan. Bantuan UMKM ini sudah memasuku tahap 

ke-3 dan ke-4 pada awal 2022 ini. Berikut ini cara mengecek penerimaan BLT UMKM 2022:. 

 

 

 

Presiden Jokowi menyetujui BPUM bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk tahap ke tiga dan 

keempat. Berikut ini ciri-ciri KTP dan cara cek penerima BLT UMKM 2022Pemerintah berencana 

menyalurkan bantuan Rp 600 ribu untuk 2,76 juta orang.Bantuan tersebut diberikan pemerintah sebagai 

bentuk percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).Bantuan berupa uang sebesar Rp 600 ribu 

diberikan kepada pelaku usaha kecil seperti pedagang mie, warung kelontong, dagangan online rumahan, 

dan lain sebagainya.Presiden menyampaikan persetujuan BPUM bagi pelaku usaha mikro, kecil, sedang 

atau BLT di 2022 melalui siaran pers kanal Youtube Sekertariat Kepresidenan.Bantuan UMKM ini sudah 

memasuku tahap ke-3 dan ke-4 pada awal 2022 ini.1. Klik e-form BRI di https://eform.bri.co.id/bpum2. 

Masukkan nomor KTP dan kode verifikasi.3. Klik proses inquiry.4. Jika sudah masuk, Anda akan menerima 

pemberitahuan apakah sudah mendapatkan bantuan atau tidak.Bagi yang ingin mengetahui terdaftar 

pada penerimaan atau bukan bisa dengan cara mendaftarkan diri.Apabila belum terdaftar maka anda 

bisa mendaftarkan diri.Caranya dengan mendatangi dinas bidang koperasi dan UKM di masing-masing 

pemerintah kabupaten/kota.(IM)- WNI- Pemohon masuk kategori pedagang kaki lima (PKL), pemilik 

warung dan nelayan.- Sedang mencari kerja/pekerja atau buruh yang terkena PHK.- Tidak sedang atau 

menerima bantuan sosial lainnya.- Bukan berasal dari anggota TNI/Polri, pegawai ASN, BUMN atau 

BUMD.- Hanya bisa mendapatkan bantuan 2 anggota keluarga dalam satu kartu keluarga (KK).Berikut ini 

cara mengecek penerimaan BLT UMKM 2022: 
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Title Kominfo kerja sama lintas sektor di DEWG G20 Author _noname 

Media Antara Bali Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://bali.antaranews.com/berita/266813/kominfo-kerja-sama-lintas-sektor-di-dewg-g20 

Summary Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan kerja sama lintas sektor 

(multi-stakeholders) terkait tiga isu prioritas yang akan diangkat pada Digital Economy 

Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia 2022. Sekretaris Jenderal Kementerian 

Kominfo, Mira Tayyiba, menyatakan tiga isu prioritas pada DEWG G20 antara lain Post 

COVID-19 Recovery and Connectivity, Digital Skills and Literacy, serta Cross Border Data Flow 

and Data Free Flow with Trust. Kami bekerja sama dengan akademisi dari Universitas 

Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran dan Centre for Strategic and 

International Studies sebagai national knowledge partner DEWG," kata Mira di Jakarta Pusat, 

Rabu. "Jadi melalui DEWG ini kita berharap dapat menghasilkan program-program nyata 

yang relevan untuk semuanya. 

 

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan kerja sama lintas sektor (multi-

stakeholders) terkait tiga isu prioritas yang akan diangkat pada Digital Economy Working Group (DEWG) 

Presidensi G20 Indonesia 2022.Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba, menyatakan tiga 

isu prioritas pada DEWG G20 antara lain Post COVID-19 Recovery and Connectivity, Digital Skills and 

Literacy, serta Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust. Tiga bidang tersebut memerlukan 

keterlibatan banyak pihak, di antaranya adalah National Knowledge Partners dan National Strategic 

Stakeholders."Pada kesempatan ini, kami membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan siapa saja. 

Kami bekerja sama dengan akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas 

Padjadjaran dan Centre for Strategic and International Studies sebagai national knowledge partner 

DEWG," kata Mira di Jakarta Pusat, Rabu.Menurut Sekjen Mira Tayyiba, selain keempat institusi tersebut, 

Kementerian Kominfo juga melibatkan National Strategic Stakeholders serta kementerian dan lembaga 

untuk membahas isu digital yang relevan dengan sektor-sektor terkait."Misalnya berbicara mengenai 

ketenagakerjaan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, pendidikan dengan Kementerian Pendidikan, 

Budaya, Riset, dan Teknologi. Selain dengan kementerian dan lembaga, kita juga bekerjasama dengan 

pelaku industri dan teman-teman asosiasi-baik yang bergelut di bidang e -commerce, Big Data, cyber 

security, infrastruktur digital, maupun literasi digital," jelasnya.Adapun National Strategic Stakeholders 

melibatkan Asosiasi Big Data dan AI, Masyarakat Telematika Indonesia, Siberkreasi, Asosiasi e-Commerce 

Indonesia, Indonesia Cyber Security Forum, dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia."Jadi 

melalui DEWG ini kita berharap dapat menghasilkan program-program nyata yang relevan untuk 

semuanya. Bukan saja bagi negara maju, tetapi juga untuk negara berkembang. DEWG dapat kita jadikan 

sebagai panggung bersama, dan oleh karenanya harus kita kerjakan sama-sama," paparnya.Cakup semua 

aspekSekjen Kementerian Kominfo yang menjabat sebagai Chair DEWG G20 menjelaskan bahwa DEWG 

merupakan bagian dari Sherpa Track G20 sebagai melting pot diskusi tentang isu digital yang mencakup 

seluruh aspek kehidupan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pandemi COVID-19."Yang akan 

dibahas di isu Sherpa Track itu banyak, mulai dari perdagangan, perindustrian, pendidikan, kesehatan 

dan masih banyak lagi. Diskusi isu-isu tersebut difasilitasi melalui working group G20 yang dikelola oleh 
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kementerian dan lembaga pengampunya. Perlu diperhatikan bahwa hampir semua working group 

mengangkat diskusi tentang isu digital. Mau berbicara tentang pendidikan kaitannya dengan digital , 

employment juga tentang digital," ujarnya.Menurut Sekjen Mira Tayyiba, Kementerian Kominfo 

diberikan mandat dari Sherpa Track sebagai pengampu DEWG untuk menjadi 'ketua kelas' untuk isu-isu 

digital lintas sektor."Tugas Kominfo adalah untuk melakukan streamlining semua isu digital agar koheren 

dan kohesif. Misalnya, isu pemberdayaan perempuan atau perlindungan anak, dapat dijawab dengan 

menggunakan pendekatan berbasis aspek-aspek digitalisasi, seperti literasi digital dan online safety," 

jelasnya.Kementerian Kominfo berkomitmen untuk menggunakan momentum Presidensi G20 Indonesia 

sebagai kesempatan untuk menguatkan sektor digital secara nasional dan internasional."Jadi, isu-isu ini 

bukan saja menjadi agenda-agenda nasional yang kita perjuangkan di global, tetapi kita juga 

menggunakan kesempatan ini untuk mengkonsolidasikan pengelolaan isu digital nasional. Tidak 

mengherankan kalau isu digital dibahas di semua sektor, karena digital itu kan fluid, bisa digunakan oleh 

banyak orang," papar Sekjen Kementerian Kominfo.Dukung persidangan DEWGJuru Bicara Kementerian 

Kominfo, Dedy Permadi, menyatakan bahwa National Knowledge Partner dilibatkan untuk membahas 

dan menyusun substansi dari persidangan forum DEWG."Kita melibatkan National Knowledge Partner 

atau mitra substansi nasional yang terdiri UI, UGM, UNPAD, dan CSIS Indonesia. Keempat National 

Knowledge Partner itu bersama-sama dengan Kominfo menyusun substansi dari persidangan DEWG. Kita 

juga mengajak stakeholder yang lain untuk bekerja bersama-sama mendukung kesuksesan G20 ini," 

jelasnyaDedy Permadi menjelaskan alasan memilih empat mitra tersebut ialah untuk memperkuat 

substansi pelaksanaan DEWG selama Presidensi G20 Indonesia."Pertimbangannya adalah kita berusaha 

untuk seinklusif mungkin sebetulnya, tetapi kan tidak semuanya bisa dilibatkan. Jadi kita memandang 

bahwa secara substansi, kita bisa saling melengkapi dengan National Knowledge Partner," 

tuturnya.Sebelumnya, Jubir Kementerian Kominfo menjelaskan mengenai kelahiran Presidensi G20 yang 

dilatarbelakangi persoalan global. Mulai Asian Financial Crisis tahun 1997-1998, yang kemudian naik 

menjadi Global Financial Crisis."Dan forum ini dibentuk karena dulu G7 itu tidak cukup untuk menjawab 

permasalahan dunia yang sebenarnya bukan hanya menjadi domain negara-negara kaya saja, tapi juga 

negara-negara kelas menengah. Jadi dibentuklah G20, dari awal pembentukannya pun sudah menjawab 

permasalahan global, sebagaimana kita yang menghadapi krisis di masa itu," paparnya.Dalam 

perjalanannya, terdapat banyaknya persoalan global yang juga dibantu dengan kehadiran forum G20. 

Misalnya, pada tahun 2008, saat krisis ekonomi global terjadi dan menjadi krisis finansial global terburuk 

di sepanjang 80 tahun terakhir pada saat itu. Termasuk pula pada tahun 2009 ketika krisis nuklir Irak dan 

tahun 2017 saat krisis Suriah."Kemudian tahun 2019, saat terjadi perang dagang Amerika Serikat dengan 

Tiongkok, itu pun G20 menjadi bagian dari penyelesaian masalah-masalah dunia. Termasuk ketika 

pandemi COVID-19 melanda, ada forum G20 yang berusaha untuk membicarakan solusinya. Di Finance 

Track misalnya, ada penjadwalan ulang pembayaran hutang agar negara-negara tetap bisa bertahan di 

tengah pandemi COVID-19," jelas Dedy Permadi.Dedy Permadi menegaskan isu digital menjadi sangat 

penting untuk Indonesia, karena sejak tahun 2019, Indonesia merupakan negara yang memperjuangkan 

kenaikan kelas diskusi isu digital di forum G20. Sebelumnya, isu digital dibicarakan di level Task Force 

(gugus tugas), dan dengan dukungan dari Indonesia, Task Force tersebut sekarang berhasil dielevasi ke 

level Working Group (kelompok kerja)."Indonesia sudah memperjuangkan sejak 2019, tahun 2020 

diperjuangkan kembali dan disepakati kenaikan kelasnya. Jadi Indonesia adalah negara pertama yang 

memimpin Digital Economy Working Group atau kelompok kerja ekonomi digital di forum G20," tutup 

dia. 
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Title Malaysia Terima 10.000 Pekerja Rumah Tangga dari Indonesia Author _noname 

Media Kata Kini Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://www.katakini.com/artikel/59694/malaysia-terima-10000-pekerja-rumah-tangga-

dari-indonesia 

Summary Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan sekitar 10.000 pekerja 

rumah tangga akan dibawa dari Indonesia sebagai bagian dari proyek perintis setelah nota 

kesepahaman (MoU) ditandatangani antara Malaysia dan Indonesia. Pengumuman ini 

merupakan perkembangan baru setelah empat bulan pembekuan pengiriman pekerja asing 

dari Indonesia, termasuk pembantu rumah tangga, yang diperpanjang hingga Desember lalu. 

"MoU tentang Rekrutmen dan Penempatan Pekerja Rumah Tangga akan ditandatangani 

antara Malaysia dan Indonesia di Bali pada 7 dan 8 Februari 2022," ujar Saravanan dalam 

pernyataan yang dikirim ke Kuala Lumpur, Selasa, usai pertemuan dengan Menteri Tenaga 

Kerja Indonesia Ida Fauziyah, yang dilansir dari Kantor Berita Antara. Kedua belah pihak juga 

telah sepakat untuk menggunakan sistem satu pintu sebagai jalur tunggal untuk menerima 

pekerja rumah tangga ke dalam negeri Malaysia. 

 

 

 

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan sekitar 10.000 pekerja rumah tangga 

akan dibawa dari Indonesia sebagai bagian dari proyek perintis setelah nota kesepahaman (MoU) 

ditandatangani antara Malaysia dan Indonesia. Pengumuman ini merupakan perkembangan baru setelah 

empat bulan pembekuan pengiriman pekerja asing dari Indonesia, termasuk pembantu rumah tangga, 

yang diperpanjang hingga Desember lalu."MoU tentang Rekrutmen dan Penempatan Pekerja Rumah 

Tangga akan ditandatangani antara Malaysia dan Indonesia di Bali pada 7 dan 8 Februari 2022," ujar 

Saravanan dalam pernyataan yang dikirim ke Kuala Lumpur, Selasa, usai pertemuan dengan Menteri 

Tenaga Kerja Indonesia Ida Fauziyah, yang dilansir dari Kantor Berita Antara.Saravanan mengatakan MoU 

yang telah disepakati di antaranya adalah tentang kebijakan One Maid One House, yaitu sistem satu 

platform dan gaji minimum untuk pekerja rumah tangga. "Kebijakan One Maid One Task akan diganti 

dengan aturan One Maid One House, di mana seorang PRT akan ditempatkan di sebuah rumah tangga 

yang tidak lebih dari enam orang di dalamnya," katanya.Kedua belah pihak juga telah sepakat untuk 

menggunakan sistem satu pintu sebagai jalur tunggal untuk menerima pekerja rumah tangga ke dalam 
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negeri Malaysia. Dia mengatakan masalah terkait biaya rekrutmen akan ditinjau setiap enam bulan untuk 

memastikan sesuai dengan perkembangan saat ini, dengan mempertimbangkan biaya penerbangan dan 

karantina.Saravanan mengatakan proyek percontohan tersebut penting dan signifikan dalam 

mengevaluasi efektivitas implementasi MoU serta memperbaiki kekurangan yang mungkin muncul. Dia 

mengatakan Indonesia juga setuju untuk mengizinkan masuknya 10.000 tenaga kerja Indonesia untuk 

sektor perkebunan.Sebelumnya, Malaysia juga telah menandatangani perekrutan tenaga kerja dengan 

Bangladesh. Namun menurut informasi, perusahaan sawit di Sabah dan Sarawak tetap menghendaki 

pekerja dari Indonesia. 
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Title Komitmen Menaker Terhadap Keamanan Pekerja Author _noname 

Media Sindikat Post Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://sindikatpost.com/2022/01/27/komitmen-menaker-terhadap-keamanan-pekerja 

Summary ( Menaker ), Ida Fauziyah, menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen memberikan 

perlindungan terhadap pekerja/buruh, termasuk perlindungan dalam hal pengupahan. 

"Tidak ada satu pun, sejengkal pun dalam diri saya menurunkan derajat perlindungan kepada 

pekerja/buruh," ucap Menaker pada Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Gedung 

Nusantara I Lantai I DPR RI, Jakarta. Menaker menegaskan bahwa terkait penetapan UM 

tahun 2022, posisinya tidak memihak kepada pengusaha. Menteri Ketenagakerjaan 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ), Ida Fauziyah, menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen 

memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh, termasuk perlindungan dalam hal pengupahan.Oleh 

karena itu, tidak benar jika ada yang beranggapan bahwa kebijakan penetapan Upah Minimum (UM) 

tahun 2022 sebagai bentuk ketidakpeduliannya terhadap nasib pekerja."Tidak ada satu pun, sejengkal 

pun dalam diri saya menurunkan derajat perlindungan kepada pekerja/buruh," ucap Menaker pada 

Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I Lantai I DPR RI, Jakarta.Menaker 

menegaskan bahwa terkait penetapan UM tahun 2022, posisinya tidak memihak kepada pengusaha. 

Kebijakan yang dikeluarkan merupakan jalan tengah bagi pengusaha dan pekerja/buruh."Saya bukan 

milik pengusaha. Saya juga harus ada di tengah. Saya juga harus mempertimbangkan bagaimana 

kesempatan kerja bagi pengangguran kita yang karena COVID naik cukup tajam," ucapnya.Namun, 

katanya, di sisi lain ia mendengarkan keluhan dari para pengusaha yang kondisinya sangat 

memprihatinkan. Keluhan tersebut mulai dari pengusaha yang menyatakan tidak mampu lagi membayar 

upah sebagaimana ketentuan karena kenaikan upah yang terjadi, pengusaha yang akan mengalihkan 

usahanya, hingga banyak pengusaha yang akan memberhentikan usahanya."Dan berbagai cerita pilu 

yang lain tentu saja kami harus fair dalam menetapkan upah minimum," ucapnya."Jadi ini jalan tengah 

yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah. Perlindungan pengupahan 

kita jaga, keberlangsungan usaha harus kita perhatikan," imbuhnya. 
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Title Kantor Pinjol Ilegal Digerebek Polisi, Pegawai Pinjol : Tidak Ada Yang 

Salah Dengan Pekerjaan Kami 

Author _noname 

Media Info Sumsel Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.infosumsel.id/read/2022/01/27/13595/kantor-pinjol-ilegal-digerebek-polisi-

pegawai-pinjol-:-tidak-ada-yang-salah-dengan-pekerjaan-kami 

Summary Salah satu pegawai berinisial S (35) yang turut diamankan polisi merasa tidak ada yang salah 

dengan pekerjaan yang ia lakukan. "Kami di sini enggak merugikan, saya hanya remind 

(mengingatkan) nasabah gimana mau bayarnya. - 99 orang termasuk seorang manajer 

diamankan saat Polisi menggerebek kantor perusahaan pinjaman online ilegal di Pantai 

Indah Kapuk, Jakarta Utara, Rabu (26/1/2022) malam. S di perusahaan tersebut bertugas 

sebagai penagih utang atau desk collector. 

 

 

99 orang termasuk seorang manajer diamankan saat Polisi menggerebek kantor perusahaan pinjaman 

online ilegal di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Rabu (26/1/2022) malam.Salah satu pegawai berinisial 

S (35) yang turut diamankan polisi merasa tidak ada yang salah dengan pekerjaan yang ia lakukan.S di 

perusahaan tersebut bertugas sebagai penagih utang atau desk collector. Ia menagih utang dengan 

menghubungi para nasabah lewat aplikasi berbagi pesan."Kami di sini enggak merugikan, saya hanya 

remind (mengingatkan) nasabah gimana mau bayarnya. Toh kalau enggak mau bayar akan di-follow up 

lagi sama tim yang lain," tutur S, seperti dilansir Tribun Jakarta.Dalam sehari, S ditugaskan untuk menagih 

hutang hingga ke 100 orang dalam sehari yang berasal dari Jakarta maupun luar daerah. Meski begitu, S 

mengaku tidak terlalu terbebani dengan target itu karena gaji yang ia dapat lebih dari cukup."Lumayan. 

Di atas UMR (upah minimum regional), sekitar Rp 5 jutaan lah," kata S.Apalagi jika para penagih utang 

bisa mencapai target. Akan ada bonus yang diberikan perusahaan jika 75 persen nasabah yang ditagih 

bersedia membayar utangnya."Dalam sebulan kita ditarget 75 persen. Kalau kita target kita dapat bonus. 

Kalau engga hanya gapok aja," sambung S.Gaji dan bonus itu lah yang akhirnya membuat ibu dua anak 

ini tergiur bekerja disana. Ia mengaku terdesak kebutuhan ekonomi karena harus menghidupi buah 

hatinya.Para pegawai lain justru mengaku tidak tahu bahwa kantornya beroperasi secara ilegal. Dalam 

penggerebekan yang berlangsung pada Rabu malam kemarin, penyidik Polda Metro Jaya meminta 

keterangan para pegawai mengenai izin perusahaan pinjol tersebut."Kamu tahu enggak kegiatan ini 

ilegal?" tanya penyidik di lokasi penggerebakan.Sejumlah pegawai pun mengaku tidak mengetahui secara 

pasti mengenai izin operasional perusahaan tempatnya bekerja. Beberapa di antaranya bahkan mengaku 

bekerja di kantor pinjol ilegal tersebut karena diajak oleh rekannya."Enggak tahu (soal izin), saya diajak 

teman," jawab seorang pegawai kepada penyidik di lokasi. 
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Title Gagal Akuisisi Bisnis Kesehatan, Unilever Pilih PHK 1.500 

Karyawan 

Author Media Indonesia 

Media Medcom.id Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://www.medcom.id/ekonomi/global/GbmaJEob-gagal-akuisisi-bisnis-kesehatan-

unilever-pilih-phk-1-500-karyawan 

Summary Perusahaan multinasional yang menghasilkan barang konsumen, Unilever berencana 

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 1.500 pekerja secara global. Unilever, yang 

berkantor pusat di London, mempekerjakan 149 ribu orang di seluruh dunia, termasuk 6.000 

di Inggris dan Irlandia. Kepala Eksekutif Unilever Alan Jope mengaku pihaknya telah berada 

di bawah tekanan selama berbulan-bulan untuk menghidupkan kembali pertumbuhan 

penjualan karena perusahaan kehilangan target margin keuntungannya. Keputusan ini 

diambil setelah Unilever gagal mengambil alih unit perawatan kesehatan yang dimiliki oleh 

kelompok GlaxoSmithKline (GSK) dengan penawaran akuisisi senilai 50 miliar poundsterling. 

 

 

 

Perusahaan multinasional yang menghasilkan barang konsumen, Unilever berencana melakukan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 1.500 pekerja secara global. Langkah tersebut dampak tekanan yang 

meningkat dari investor di Amerika Serikat dan pemegang saham lainnya untuk meningkatkan 

kinerjanya.Mengutip Mediaindonesia.com, Kamis, 27 Januari 2022, perusahaan yang dikenal dengan 

merek-merek seperti sabun Dove, mayones Hellman, dan es krim Ben & Jerry's ini akan mengurangi peran 

manajemen seniornya sebesar 15 persen dan lebih banyak jabatan manajemen junior sebesar lima 

persen. Unilever, yang berkantor pusat di London, mempekerjakan 149 ribu orang di seluruh dunia, 

termasuk 6.000 di Inggris dan Irlandia.Kepala Eksekutif Unilever Alan Jope mengaku pihaknya telah 

berada di bawah tekanan selama berbulan-bulan untuk menghidupkan kembali pertumbuhan penjualan 

karena perusahaan kehilangan target margin keuntungannya. Dalam beberapa hari terakhir terungkap 

aktivis investor AS Nelson Peltz telah membangun saham di perusahaan tersebut.Keputusan ini diambil 

setelah Unilever gagal mengambil alih unit perawatan kesehatan yang dimiliki oleh kelompok 

GlaxoSmithKline (GSK) dengan penawaran akuisisi senilai 50 miliar poundsterling.Manajer dana Unilever 

Terry Smith secara blak-blakan berujar, pendiri Fundsmith dan salah satu pemegang saham utama 

Unilever, menggambarkan tawaran yang gagal itu sebagai "pengalaman hampir mati" dan mengatakan 

manajemen harus fokus pada peningkatan bisnis intinya atau memilih opsi mundur. Dia sebelumnya 

menyatakan Unilever telah kehilangan plot, menuduh manajemen mengejar keberlanjutan dengan 

mengorbankan kinerja bisnis.Saat kehebohan terjadi, Unilever meluncurkan pembaruan strategi pada 17 

Januari 2022 ketika mereka berjanji untuk mengembangkan bisnis kesehatan, kecantikan, dan 

kebersihannya. Ketika ditanya pada saat itu apakah rencana tersebut termasuk pemutusan hubungan 

kerja, Jope berkata hal Ini tidak didorong untuk memangkas biaya."Kami telah melihat peningkatan luar 

biasa dalam kecepatan dan kelincahan Unilever selama pandemi," jelas dia. 
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Title Di Forum G20, Indonesia Dorong Dunia Kerja Inklusif bagi 

Penyandang Disabilitas 

Author Tempo.co 

Media Tempo.co Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tempo.co/read/1554512/di-forum-g20-indonesia-dorong-dunia-kerja-inklusif-

bagi-penyandang-disabilitas 

Summary Kami ingin memastikan pembangunan masyarakat dilaksanakan secara inklusif, berkeadilan, 

dan sejahtera," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada acara Kampanye G20 

dengan tema 'Mendorong keterlibatan Penyandang Disabilitas untuk Inklusivitas', Jakarta, 

Rabu, 26 Januari 2022. Dalam pelaksanaan G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan, 

Kementerian Ketenagakerjaan akan mengampanyekan dunia kerja yang inklusif bagi 

penyandang disabilitas. "Presidensi G20 Indonesia berkomitmen untuk bekerja membangun 

masyarakat yang inklusif dan mendukung penyandang disabilitas untuk menjalani kehidupan 

mereka secara mandiri. Di bidang ketenagakerjaan, penyandang disabilitas lebih sulit 

mendapatkan pekerjaan, beresiko mengalami kehilangan pekerjaan, dan memiliki banyak 

tantangan untuk kembali bekerja setelah pemulihan ekonomi di masa pandemi. 

 

 

 

Dalam pelaksanaan G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan akan 

mengampanyekan dunia kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Kampanye ini diharapkan dapat 

mendorong seluruh stakeholder untuk terus mengikutsertakan dan memberdayakan penyandang 

disabilitas dalam pembangunan perekonomian."Presidensi G20 Indonesia berkomitmen untuk bekerja 

membangun masyarakat yang inklusif dan mendukung penyandang disabilitas untuk menjalani 

kehidupan mereka secara mandiri. Kami ingin memastikan pembangunan masyarakat dilaksanakan 

secara inklusif, berkeadilan, dan sejahtera," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada acara 

Kampanye G20 dengan tema 'Mendorong keterlibatan Penyandang Disabilitas untuk Inklusivitas', 

Jakarta, Rabu, 26 Januari 2022.Ida mengatakan, kampanye ini bertujuan memberikan dukungan positif 

kepada seluruh komunitas penyandang disabilitas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat luas.Saat 

ini ada lebih dari satu miliar penyandang disabilitas atau setara dengan 15 persen populasi dunia yang 

dalam kesehariannya hidup dengan keterbatasan. Selain itu, diketahui 80 persen penyandang disabilitas 

berada di rentang usia 18 sampai 64 tahun. Prevalensi kelompok ini di usia produktif lebih tinggi di negara 
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berkembang.Di bidang ketenagakerjaan, penyandang disabilitas lebih sulit mendapatkan pekerjaan, 

beresiko mengalami kehilangan pekerjaan, dan memiliki banyak tantangan untuk kembali bekerja setelah 

pemulihan ekonomi di masa pandemi."Karena itu, saatnya untuk melihat isu disabilitas sebagai isu hak 

asasi manusia. Penting untuk diingat semua hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dan saling 

bergantung. Ini artinya bahwa hak satu kelompok tidak dapat dinikmati sepenuhnya tanpa adanya hak 

kelompok lainnya," katanya.Ida menambahkan, di tingkat nasional, penghormatan dan perlindungan hak 

penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan merupakan amanat pasal 53 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2016 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan 

penyandang disabilitas minimal 2 persen dari jumlah pegawai atau pekerja. Perusahaan swasta juga wajib 

mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja."Kita 

harus memberikan dukungan bagi penyandang disabilitas dalam merumuskan rencana hidup mereka 

secara mandiri. Pandemi saat ini telah menunjukkan kepada kita urgensi untuk perlunya hal tersebut," 

ujarnya 
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Title Bulan K3 Nasional dan Mutu, PT Semen Padang Gelar SHE 

Challenge 

Author _noname 

Media Sumbar Post Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://sumbarpost.com/bulan-k3-nasional-dan-mutu-pt-semen-padang-gelar-she-

challenge 

Summary Dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional & Mutu 

Tahun 2022, PT Semen Padang menggelar Safety Health Environment (SHE) Challenge, Rabu 

(26/1/2022). Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati 

mengatakan, SHE Challenge dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 ini 

merupakan salah satu lomba yang digelar perusahaan dalam rangka memperingati Bulan K3 

Nasional dan Mutu PT Semen Padang. Ketua Panitia Bulan K3 Nasional dan Mutu PT Semen 

Padang, Musytaqim Nasra mengatakan bahwa peringatan Bulan K3 Nasional dan Mutu yang 

rutin dilaksanakan setiap tahun di PT Semen Padang mempunyai beberapa tujuan untuk 

dicapai. Bertempat di Fire Ground Semen Padang, kegiatan berupa cerdas cermat, safework, 

P3K dan pemadaman kebakaran yang digelar mulai pukul 08.00 WIB hingga berakhir pada 

pukul 17.00 WIB itu, diikuti oleh 21 tim di lingkungan PT Semen Padang. 

 

 

 

Dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional & Mutu Tahun 2022, 

PT Semen Padang menggelar Safety Health Environment (SHE) Challenge, Rabu (26/1/2022).Bertempat 

di Fire Ground Semen Padang, kegiatan berupa cerdas cermat, safework, P3K dan pemadaman kebakaran 

yang digelar mulai pukul 08.00 WIB hingga berakhir pada pukul 17.00 WIB itu, diikuti oleh 21 tim di 

lingkungan PT Semen Padang.Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita 

Rahmawati mengatakan, SHE Challenge dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 ini 

merupakan salah satu lomba yang digelar perusahaan dalam rangka memperingati Bulan K3 Nasional dan 

Mutu PT Semen Padang."Bulan K3 Nasional dan Mutu ini digelar sejak 12 Januari s.d. 14 Feberuari. Selain 

SHE Challenge, juga ada lomba foto dan video K3. Kemudian juga digelar seminar K3, kegiatan 

penghijauan dan lain sebagainya," kata Nur Anita di sela-sela kegiatan SHE Challenge.Ketua Panitia SHE 

Challenge Nurwan mengatakan ada 4 etape yang digelar pada kegiatan SHE Challenge ini, yaitu cerdas 

cermat dengan 15 soal meliputi K3, lingkungan hidup, pertolongan pertama, pemadaman api dan lain 
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sebagainya yang menyangkut K3.Pada lomba cerdas cermat, Nurwan menyebut bahwa semua peserta 

SHE Challenge harus mampu menjawab semua soal. Setelah cerdas cermat selesai, akan ada 2 soal yang 

harus diselesaikan peserta, yaitu soal safe working procedure dan soal P3K.Untuk soal safe working 

procedure terdapat 2 zona, kerja di ketinggian dan confined space. Penyelesaian soalnya dilakukan 

melalui simulasi. Kemudian untuk P3K, penyelesaian soalnya juga melalui simulasi terhadap korban 

kecelakaan kerja."Setelah itu, peserta masuk ke zona pemadaman api. Ada 3 zona pemadaman api, yaitu 

pemadaman api menggunakan karung goni, menggunakan Apar dan menggunakan hydrant," kata 

Nurwan.Untuk penilaiannya, kata Nurwan melanjutkan, indikatornya berdasarkan ketepatan simulasi 

dari soal yang dikerjakan dan waktu maksimum yang terdiri dari cerdas cermat 5 menit, safe working 

procedure 15 menit, P3K 10 menit dan pemadaman kebakaran 10 menit.Semua rangkaian perlombaan 

itu dilaksanakan dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan."Untuk pemenang SHE Challenge tahun 

2022 ini, akan diumumkan pada saat Webinar Bulan K3 Semen Padang yang akan dilaksanakan pada 8 

Februari mendatang. Hadiahnya berupa uang tunai," ujarnya.Ketua Panitia Bulan K3 Nasional dan Mutu 

PT Semen Padang, Musytaqim Nasra mengatakan bahwa peringatan Bulan K3 Nasional dan Mutu yang 

rutin dilaksanakan setiap tahun di PT Semen Padang mempunyai beberapa tujuan untuk dicapai.Di 

antaranya, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan norma K3, meningkatkan partisipasi semua pihak 

dalam mewujudkan pelaksanaan budaya K3 disetiap kegiatan, dan mewujudkan SDM yang unggul dan 

terampil.Untuk tahun 2022 ini, sasaran Bulan K3 yang akan diwujudkan adalah, meningkatnya jumlah 

karyawan yang menerapkan Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berbasis 

teknologi, mencapai nihil kecelakaan di seluruh pekerjaan di unit kerja, dan meningkatnya produktivitas 

kerja.Sedangkan fokus penerapan K3 adalah memastikan setiap orang yang masuk area pabrik telah 

memahami K3 dan mendapatkan induksi K3. Setiap orang yang masuk area pabrik juga harus memiliki ID 

card serta memakai Alat Pelindung Diri (APD) yang dipersyaratkan."Semua pekerjaan yang dilakukan juga 

harus memiliki izin kerja, memiliki Job Safety Analysis (JSA), dan setiap pekerja juga harus mendapatkan 

safety tool box meeting," kata Musytaqim. 
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Title Epidemolog Puji Langkah Forkopimda Jawa Timur Tangani Varian 

Omicron, Khofifah: Kita Harus Terus Sinergi Dan Kolaborasi 

Author _noname 

Media Cahaya Baru Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://cahayabaru.id/2022/01/27/epidemolog-puji-langkah-forkopimda-jatim-tangani-

varian-omicron-khofifah-kita-harus-terus-sinergi-dan-kolaborasi 

Summary Sebelumnya Kolaborasi di Jawa Timur Telah Berhasil Mendatarkan Kurva Varian Delta. CB, 

SURABAYA- Epidemolog Dr. Windhu Purnomo dalam paparannya di Rakor Kordinasi COVID-

19 Bersama dengan Forkopimda memuji langkah penanganan penyebaran covid-19 varian 

B.1.1.529 (omicron) di Jawa Timur. Pujian tersebut diberikan atas hasil assessment situasi 

Covid-19 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI per 21 Januari 2022 yang 

menunjukan 8 indikator penentunya, Jawa Timur masuk dalam kategori memadai dan 

menjadi yang terbaik dengan Kabupaten dan Kota yang masuk level 1 paling banyak di 

Indonesia. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) No. 5 Tahun 2022 Jawa 

Timur memiliki 26 Kabupaten /Kota yang masuk dalam kategori Level 1. 

 

 

Sebelumnya Kolaborasi di Jawa Timur Telah Berhasil Mendatarkan Kurva Varian DeltaCB, SURABAYA - 

Epidemolog Dr. Windhu Purnomo dalam paparannya di Rakor Kordinasi COVID-19 Bersama dengan 

Forkopimda memuji langkah penanganan penyebaran covid-19 varian B.1.1.529 (omicron) di Jawa Timur. 

Pujian tersebut diberikan atas hasil assessment situasi Covid-19 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) RI per 21 Januari 2022 yang menunjukan 8 indikator penentunya, Jawa Timur masuk dalam 

kategori memadai dan menjadi yang terbaik dengan Kabupaten dan Kota yang masuk level 1 paling 

banyak di Indonesia.Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) No. 5 Tahun 2022 Jawa 

Timur memiliki 26 Kabupaten /Kota yang masuk dalam kategori Level 1. Dilanjutkan dengan 11 Kab/Kot 

dalam kategori Level 2 dan 1 Kabupaten dalam kategori level 3. Diantara provinsi lain se Jawa-Bali, Jawa 

Timur masih menduduki peringkat pertama untuk Kab/Kot terbanyak yang masuk dalam kategori level 

1.Lebih detilnya, DKI Jakarta memiliki 6 kab/kot dalam kategori Level 2, Jawa Barat memiliki 10 Kab/Kot 

kategori level 1 dan 17 Kab/kot kategori level 2, Banten memiliki 8 Kab/Kot kategori level 2. Jawa Tengah 

memiliki 16 Kab/Kot kategori level 1 dan 19 Kab/Ko kategori level 2, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

memiliki 5 Kab/kot kategori level 2, terakhir untuk Bali memiliki 9 Kab/Ko kategori level 2.Untuk diketahui 

saat ini cakupan vaksinasi dosis pertama di Jawa Timur sudah mencapai 86.99%. Sedangkan untuk dosis 

pertama dengan sasaran lansia telah mencapai 71.37%.Atas apresiasi tersebut Gubernur Jawa Timur 

Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga disiplin protokol 

kesehatan (prokes) dan juga mempercepat vaksinasi bagi yang belum mendapatkan suntikan sama sekali 

ataupun yang belum lengkap dosis vaksinnya. Pasalnya, Gubernur Khofifah percaya bahwa perisai untuk 

melawan varian omicron adalah prokes dan vaksinasi."Prokes penting untuk selalu diterapkan, jangan 

sampai lengah, ini perisai pertama. Begitu juga vaksin, akan menjadi perisai lapis keduanya," ucap 

Gubernur KhofifahKhofifah menjelaskan, varian baru Omicorn ini harus ditangani secara komperhensif 

tanpa menimbulkan kepanikan dan keresahan ditengah tengah masyarakat. Terlebih, bedasarkan 

prediksi dari Menko Marves dan Menkes RI kemungkinan terdapat lonjakan dari mulai pertengahan 

Februari sampai Maret atau 65 hari dari pernyataan Menkes pada tanggal 16 Januari 2022."Bagaimana 
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seluruh elemen di Jawa Timur ini bekerja sama untuk menangani varian omicron secara komprehensif, 

waspada dan siaga tanpa menyebabkan kepanikan di masyarakat," ungkapnyaBerdasarkan data Institute 

of Tropical Disease (ITD) Unair per 22 Januari 2022 tercatat ada 26 kasus omicron yang tersebar di 7 

kab/ko di Jawa Timur. Sedangkan untuk prosentase tracing di Jawa Timur berada dalam kategori 

memadai yakni 15,16 tiap 1 kasus. Bahkan, meski tren kasus covid-19 di Jawa Timur mengalami kenaikan 

Bed Occupancy Rate (BOR) cenderung tidak mengalami kenaikan yakni 1,99%.Pemprov Jawa Timur, 

lanjut Khofifah terus menyiagakan fasilitas kesehatan seperti konversi tempat tidur (TT) 30-40 persen 

dari total kapasitas Rumah Sakit. Penataan sistem rujukan dan pemantauan isoman dengan pemanfaatan 

telemedicine juga dioptimalkan. Selain itu, pemenuhan SDM dan Logistik baik APD, Oksigen hingga Alkes 

serta pencatatan dan pelaporan data terus disiapkan.Masih dalam upaya pencegahan varian omicron di 

Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur bersama Forkopimda terus memantau secara ketat penanganan 

kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Khofifah menyatakan, pada tanggal 22 Januari 2022, 

gelombang PMI tiba di Bandara Juanda sebanyak 129 orang PMI asal kedatangan dari Malaysia. 

Sedangkan hari ini, 26 Januari 2022 direncanakan akan datang lagi sebanyak 164 orang.Sebagai bentuk 

kesiapsiagaan serta antisipasi kedatangan PMI, Forkopimda Jawa Timur telah melakukan melaksanakan 

dengan baik penyambutan kedatangan PMI sekaligus menyiapkan berbagai sarana dan prasarana 

karantina bagi PMI dengan total 2.990 bed. Oleh karenanya, Khofifah mengajak seluruh kab/ko untuk 

memberikan pelayanan terbaik bagi para PMI. Para PMI ini adalah mereka yang telah berjuang di negara 

lain dan terkadang para PMI di negara mereka bekerja kurang mendapatkan perlakuan baik"Saya selalu 

berpesan kepada tim dari Pemprov Jawa Timur jangan dipulangkan saudara kita PMI kembali ke rumah 

dalam keadaan setengah sehat. Namun harus betul betul sehat," tegasnya."Termasuk juga, saya mohon 

kepada para bupati/walikota untuk berkenan menjemput PMI yang dinyatakan negatif dan akan pulang 

ke tempat tinggalnya, mari kita siapkan penjemputan terbaik karena pasti mereka sangat dinanti oleh 

keluarganya" tambahnyaBerkaca dari penanganan lonjakan kasus varian delta pada pertengahan tahun 

2021 lalu, upaya kolaboratif dengan mengedepankan pendekatan sains dan kolaboratif mampu 

menaklukkan varian delta. "Kita sudah belajar banyak dari pengalaman kita berjuang mendatarkan kurva 

varian delta. Mari kita bersinergi dan maksimalkan kolaborasi untukmemitigasi lonjakan kasus Omicron 

di bulan Februari-Maret ini dan menyelamatkan 40 Juta Warga Jawa Timur," pungkasnya. 
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Title BREAKING NEWS: Satu Keluarga Asal Kota Cirebon Positif Covid-19 

Pulang dari Jakarta, Omicron? 

Author _noname 

Media Tribun News Cirebon Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/27/breaking-news-satu-keluarga-asal-kota-

cirebon-positif-covid-19-pulang-dari-jakarta-omicron 

Summary Satu keluarga asal Kota Cirebon dinyatakan positif terpapar Covid-19 sepulang dari DKI 

Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon, Edy Sugiarto, mengatakan, satu 

keluarga itu yang terkonfirmasi Covid-19 itu terdiri dari kakek, nenek, anak, hingga cucu. Edy 

menyampaikan, sejauh ini hanya seorang warga Kota Cirebon yang dinyatakan positif Covid-

19 varian Omicron dan dirawat di Wisma Atlet Jakarta. Mereka baru pulang ke Cirebon dari 

Jakarta," ujar Edy Sugiarto saat ditemui di Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, 

Kamis (27/1/2022). 

 

 

 

Satu keluarga asal Kota Cirebon dinyatakan positif terpapar Covid-19 sepulang dari DKI Jakarta.Kepala 

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon, Edy Sugiarto, mengatakan, satu keluarga itu yang terkonfirmasi 

Covid-19 itu terdiri dari kakek, nenek, anak, hingga cucu.Saat ini, menurut dia, seluruh pasien tersebut 

dipastikan telah dirawat di ruang isolasi rumah sakit dan perkembangan kondisinya dipantau secara 

intens."Totalnya, ada lima orang. Mereka baru pulang ke Cirebon dari Jakarta," ujar Edy Sugiarto saat 

ditemui di Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (27/1/2022).Ia mengatakan, dari 

laporan sementara yang diterimanya diketahui satu keluarga pasien Covid-19 tersebut cukup lama 

berada di Ibu Kota.Karenanya, penambahan kasus itu pun membuat jumlah pasien Covid-19 di Kota 

Cirebon yang masih diisolasi bertambah menjadi 15 orang.Namun, hingga kini pihaknya belum dapat 

memastikan apakah kelima pasien itu terpapar Covid-19 varian Omicron atau tidaknya.Sebab, untuk 

mengetahui terpapar Omicron atau tidak pasien harus menjalani tes lanjutan setelah hasil swab testnya 

dinyatakan positif Covid-19."Untuk memastikan Omicron atau bukan harus dites genome sequencing. 

Saat ini, kelima pasien baru swab test dan hasilnya positif," kata Edy Sugiarto.Edy menyampaikan, sejauh 

ini hanya seorang warga Kota Cirebon yang dinyatakan positif Covid-19 varian Omicron dan dirawat di 

Wisma Atlet Jakarta.Pasien Omicron asal Kota Udang itu merupakan pekerja migran yang baru pulang ke 

Tanah Air setelah bertahun-tahun bekerja di Pakistan. 



 

327 

 

Title Unilever Akan PHK 1.500 Karyawan Author _noname 

Media Batara News Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://bataranews.com/unilever-akan-phk-1500-karyawan-- 

Summary Unilever mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.500 

karyawan secara global. Alan Jope, CEO Unilever menyebut perubahan akan dikonsultasikan 

dan pekerja pabrik tidak akan terdampak dari keputusan ini. Sementara itu mengutip AFP, 

pemangkasan karyawan dilakukan karenakan Unilever gagal mengambil alih unit perawatan 

kesehatan yang dimiliki oleh kelompok GlaxoSmithKline (GSK) dan Pfizer. Hal tersebut 

sejalan dengan rencana pemangkasan 15 persen jabatan senior dan 5 persen jabatan junior 

di perseroan. 

 

 

 

Unilever mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.500 karyawan secara 

global. Hal tersebut sejalan dengan rencana pemangkasan 15 persen jabatan senior dan 5 persen jabatan 

junior di perseroan.Alan Jope, CEO Unilever menyebut perubahan akan dikonsultasikan dan pekerja 

pabrik tidak akan terdampak dari keputusan ini.Jope menjelaskan pemangkasan jabatan tersebut 

dilakukan karena perusahaan tengah mengubah model organisasi menjadi lima grup bisnis, yakni produk 

kecantikan, perawatan pribadi, perawatan rumah, nutrisi, dan es krim."Model organisasi baru kami telah 

dikembangkan selama setahun terakhir dan didesain untuk menaikkan kinerja perusahaan," jelasnya 

lewat rilis resmi, Selasa (25/1).Sementara itu mengutip AFP, pemangkasan karyawan dilakukan 

karenakan Unilever gagal mengambil alih unit perawatan kesehatan yang dimiliki oleh kelompok 

GlaxoSmithKline (GSK) dan Pfizer.Ia mengatakan kegagalan manajemen dalam mengakuisisi unit 

perawatan kesehatan milik GSK dan Pfizer dikritik oleh investor."Pertumbuhan tetap menjadi prioritas 

utama kami dan perubahan ini akan mendukung upaya kami untuk mencapai ini (pertumbuhan bisnis)," 

ucap Jope. 
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Title Diamankan, Karyawan Pinjol Ilegal Digaji Menggiurkan Author Ryan Suryadi 

Media Rrinews Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://rri.co.id/nasional/hukum/1339644/diamankan-karyawan-pinjol-ilegal-digaji-

menggiurkan 

Summary Salah satunya wanita berinisial S (35) yang sudah bekerja selama 1 setengah bulan menjadi 

karyawan di kantor Pinjol ilegal tersebut. Sebanyak 99 orang telah diamankan pihak 

kepolisian Polda Metro Jaya terkait praktik pinjaman online ilegal di kawasan Ruko Palladium 

no 7G, Pantai Indak Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Rabu (26/1/2022) malam. S 

mengatakan, dirinya merupakan seorang ibu rumah tangga sebelum kerja sebagai penagih 

hutang di kantor pinjaman online kawasan PIK. S sendiri merupakan warga Cengkareng, 

Jakarta Barat. 

 

 

 

Sebanyak 99 orang telah diamankan pihak kepolisian Polda Metro Jaya terkait praktik pinjaman online 

ilegal di kawasan Ruko Palladium no 7G, Pantai Indak Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Rabu 

(26/1/2022) malam.Salah satunya wanita berinisial S (35) yang sudah bekerja selama 1 setengah bulan 

menjadi karyawan di kantor Pinjol ilegal tersebut.S mengatakan, dirinya merupakan seorang ibu rumah 

tangga sebelum kerja sebagai penagih hutang di kantor pinjaman online kawasan PIK. S sendiri 

merupakan warga Cengkareng, Jakarta Barat.S mengaku mendapatkan lowongan pekerjaan di kantor 

pinjol ilegal ini dari seorang temannya. Hal tersebut sama dengan kebanyakan pegawai lainnya di 

perusahaan ini."Iklan lowongan yang didapat pun memang langsung mengarah ke pekerjaan penagih 

hutang tanpa ada yang ditutup-tutupi," kata S saat ditemui rri.co.id di kawasan PIK."Kalau rekrut temen 

ke temen. Kita buka loker nih. Lalu diinformasi sama admin kita, nanti di-share di WA pribadi atau grup 

WA masing masing. Ada loker nih di fintech, bagian penagihan gitu," lanjut S.S mengaku bahwa proses 

mendapatkan pekerjaan sebagai penagih utang ini terbilang mudah. Ketika dipanggil untuk interview, 

hari itu juga S langsung disuruh mengikuti pelatihan sebagai tim reminder, atau pegawai yang bertugas 

mengingatkan peminjam sebelum utang jatuh tempo.Hal tersebut harus ia lakukan karena tuntutan 

ekonomi. Dimana dirinya harus menghidupi dua orang buah hatinya."Pertama butuh saya. Karena kan 

intinya kita mau kerja. Kita di sini engga merugikan, saya hanya remind (mengingatkan) nasabah gimana 

mau bayarnya. Toh kalau nggak mau bayar akan di-follow up lagi sama tim yang lain," ungkap S.S sendiri 
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setiap harinya ditugaskan menagih utang ke hampir 100 lebih peminjam yang berasal dari Jakarta dan 

luar daerah. Dirinya tidak menampik bahwa memang gaji yang didapat ketika bekerja di kantor pinjol 

ilegal ini lebih dari cukup.Apalagi jika para penagih utang bisa mencapai target. Pasti ada bonus yang 

diberikan perusahaan."Lumayan. Di atas UMR, sekitar Rp 5 jutaan lah. Bisa dapat bonus juga tergantung 

presentasi. Dalam sebulan kita di target 75 persen. Kalau kita target kita dapat bonus. Kalau engga hanya 

gapok aja," jelas S.Diberitakan sebelumnya, Aparat Kepolisian Polda Metro Jaya mengamankan satu 

orang manajer dan 98 karyawan pinjaman online atau pinjol ilegal di Ruko Palladium Blok G7, Pantai 

Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (26/1/2022).Dalam pengrebekan Kabid Humas Polda 

Metro Jaya Kombes Pol Endra Sultan membeberkan, bahwa para karyawan pinjol tersebut memiliki tugas 

yang berbeda dan terbagi menjadi beberapa tim.Ada yang mengingatkan peminjam sebelum jatuh tempo 

pembayaran, keterlambatan peminjam. Selain itu juga mengingatkan dengan pengancaman."Kemudian, 

mereka ini tugasnya terbagi menjadi dua. Yang pertama sebagai tim reminder ada 48 orang, tugasnya 

mengingatkan sebelum jatuh tempo dari peminjam satu dua hari sebelum jatuh tempo, maka tim 

reminder ini bertugas meningatkan melalui media komunikasi yang tersedia," kata Zulpan kepada 

wartawan di lokasi.Zulpan menyebut, sebanyak 50 orang lainnya bertugas sebagai tim yang 

mengingatkan atas keterlambatan peminjam dan terbagi menjadi beberapa kategori."Keterlambatan 1-

7 hari ada timnya sendiri, kemudian 8-15 hari ada timnya sendiri," ucapnya.Berikutnya, keterlambatan 

16-30 hari serta 31-40 hari pun ada tim yang bertugas untuk mengingatkan dengan tempo waktu tersebut 

disertai tindakan hukum."Di antaranya pengancaman, meng-upload hal yang bisa menurunkan harkat 

dan martabat peminjam dan sebagainya," ucap Zulpan."Kegiatan pinjol melanggar ketentuan hukum. 

Pertama UU ITE, Undang-undang Perlindungan Konsumen no 8 tahun 1999 khususnya pasal 62 di mana 

para pelaku pinjol bisa dipidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara," tambah Zulpan. 
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Title Kongsi Anies Baswedan - Ariza Dikabarkan Pecah, PAN Dukung 

Wagub Jadi Gubernur Gantikan Anies, Lho? 

Author _noname 

Media Tribun News Kupang Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://kupang.tribunnews.com/2022/01/27/kongsi-anies-baswedan-ariza-dikabarkan-

pecah-pan-dukung-wagub-jadi-gubernur-gantikan-anies-lho 

Summary Isu perpecahan antara Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria, terkait Pilgub DKI Jakarta, 

kini semakin kentara. Kehebohan isu perpecahan itu mewarnai masa-masa akhir 

kepemimpinan Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria pada Oktober 2022 mendatang. Maklum, 

baik masa jabatan Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta maupun Anies 

Baswedan sebagai Gubernur, segera berakhir tahun ini. Terhadap isu perpecahan itu, Ketua 

Umum PAN (Partai Amanat Nasional) Zulkifli Hasan mendoakan Ahmad Riza Patria agar 

menjadi Gubernur menggantikan Anies Baswedan. 

 

 

 

Isu perpecahan antara Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria, terkait Pilgub DKI Jakarta, kini semakin 

kentara.Terbetik kabar, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria disebut-sebut hendak 

melambung dan mengambil alih kepemimpinan di Jakarta periode lima tahun yang akan 

datang.Kehebohan isu perpecahan itu mewarnai masa-masa akhir kepemimpinan Anies Baswedan-

Ahmad Riza Patria pada Oktober 2022 mendatang.Maklum, baik masa jabatan Ahmad Riza Patria sebagai 

Wakil Gubernur DKI Jakarta maupun Anies Baswedan sebagai Gubernur, segera berakhir tahun 

ini.Terhadap isu perpecahan itu, Ketua Umum PAN (Partai Amanat Nasional) Zulkifli Hasan mendoakan 

Ahmad Riza Patria agar menjadi Gubernur menggantikan Anies Baswedan.Bahkan Zulkifli Hasan yang 

kerap disapa Zulhas itu mengaku partai sudah siap mengusung Ariza pada Pilkada DKI 2024 

mendatang."Yang saya hormati sekarang Wagub (Wakil Gubernur DKI Jakarta). Kita doakan nanti jadi 

gubernur," ucap Zulhas di Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu 2 Januari 2022.Pernyataan Zulhas 

ini mengemuka pasca Wagub DKI Jakarta, Amhad Riza Patria memuji Zulhas, sebagai sosok yang tepat 

memimpin Komando Nasional Resimen Mahasiwa (Menwa) Indonesia.Ariza menyebutkan, Zulhas 

merupakan sosok yang tepat menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia 

(IARMI).Orang nomor dua di Ibu Kota ini meyakini IARMI di bawah Zulhas dapat mempersatukan berbagai 

kalangan."Kenapa dulu kita ingin Bang Zul jadi ketua umum? Karena memang IARMI perlu tokoh, karena 
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kita yakin banyak sekali komunitas, profesi, semua agama semua adat, kita butuh tokoh pemersatu," 

ucap Ariza."Yang adem, yang bersahaja itu selalu di MPR. Saya dulu ketua Fraksi MPR di Partai Gerindra. 

Jadi pokoknya mohon maaf, bukannya membedakan. Pokoknya yang baik-baik di MPR. Saya kira gitu," 

tambahnya.Menurutnya Zulhas mengaku persahabatannya dengan Ariza sudah terjalin lama.Dirinya juga 

mengungkapkan bahwa ia merupakan murid dari KH Amidhan Shaberah. Sementara KH Amidhan 

Shaberah merupakan ayahanda Ariza."Saya ini murid ayahnya. Jadi kami ini memang teman tapi sudah 

seperti keluarga," tambahnya.Kendati demikian, bahkan ia tak menutup kemungkinan akan mengusung 

politikus partai Gerindra ini menjadi cagub mengingat PAN memiliki kursi banyak di DPRD DKI."Jadi saya 

doa yang terbaik. Syukur-syukur nanti, saya kan ada kursi banyak di DPRD. Saya dukung jadi gubernur, 

Insyaallah, " tutupnya.Gerindra Belum Tentukan SikapSementara itu, Ketua Dewan Pembina DPD Partai 

Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik menandaskan, sampai sekarang DPP belum tentukan sosok yang 

akan diusung di Pilgub DKI Jakarta 2024.Akan tetapi, katanya, saat ini ada beberapa tokoh potensial yang 

punya kans untuk diusung jadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta.Beberapa nama itu, antara lain mantan 

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Anies Baswedan, Ahmad Riza Patria, Menteri Investasi 

RI Bahlil Lahadalia dan mantan Wakil Ketua BPK RI Prof Baharullah Akbar.Selain nama-nama itu, masih 

ada beberapa nama yang disodorkan Partai NasDem.Sementara itu, Partai NasDem memiliki tiga bakal 

calon yang akan menggantikan Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta 2024.Adapun ketiga nama tersebut 

adalah Ketua Bidang Kesehatan DPP Nasdem Okky Asokawati, Bendahara Umum DPP Nasdem Ahmad 

Sahroni, dan Sekretaris Wilayah DPW Nasdem DKI Wibi Andrino.Politisi Partai Nasdem yang juga mantan 

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Bestari Barus di Jakarta, Kamis 6 Januari 2022 mengatakan, Nasdem 

memiliki Okky Asokawati, kader perempuan.Kemudian juga ada Wibi Andrino anak muda ketua fraksi. 

Selain itu, kata Bestari Barus, Ahmad Sahroni.Bestari Barus mengatakan, jika partai lain baru sekedar 

berwacana, Nasdem tidak akan demikian.Dia sangat yakin partainya akan lebih cepat dari partai politik 

lainnya dalam memutuskan dan mengumumkan calon pemimpin Ibu Kota ke depan."Biasanya Nasdem 

akan paling cepat. Kalau yang (lain) baru berwacana, Nasdem nantinya saya meyakini akan lebih cepat 

daripada yang lainnya mendorong nama bakal calon gubernur," ujar Bestari.Bestari menegaskan, 

Nasdem akan mencalonkan gubernur DKI Jakarta. Karena itu partai akan melakukan seleksi terhadap 

calon yang memenuhi kriteria-kriteria untuk menjadi seorang calon gubernur.Hal itu dimaksudkan agar 

calon yang diusung dapat bekerja lebih baik dalam menjalani tugasnya serta meneruskan pembangunan 

di DKI Jakarta, baik yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan dan gubernur-gubernur sebelumnya.PBB 

Beri Sinyal ke Anies BaswedanRombongan DPP Partai Bulan Bintang (PBB) kunjungi ke rumah pribadi 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (19/1/2022).Rombongan PBB 

terdiri dari Sekjen PBB Afriansyah Noor, Waketum Norman Zainal, Wasekjen Azanil Kelana, Ketua DPP 

PBB Aji Martono, Ketua DPW PBB DKI Ical Syamsudin, dan petinggi PBB lainnya.Ketua DPW PBB DKI Ical 

Syamsudin mengatakan silaturahmi ini sebagai bentuk kesinambungan antara PBB dengan Anies 

Baswedan.Selain itu kunjungan ke rumah Anies Baswedan ini sudah diagendakan sejak lama dan baru 

terealisasi sekarang ini."Agenda pertemuan ini sebenarnya sudah lama, karena kesibukan dari kami dan 

Pak Anies, jadi baru diwujudkan sekarang," kata Ical dalam keterangan tertulisnya.Ical menambahkan, 

silaturahmi tersebut tak ada kaitannya dengan dukungan PBB terhadap Anies Baswedan pada Pemilu 

2024 mendatang.Namun, lanjutnya, PBB pernah mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada 

Pilkada DKI 2017.Menurutnya, saat ini PBB masih fokus terhadap verifikasi faktual dan administrasi 

sebagai syarat untuk jadi peserta Pemilu."Saat ini belum (dukung ke Anies), kami fokus di verfikasi faktual 

dulu. Tapi di dalam dunia politik hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Kita lihat saja ke depannya seperti 

apa," ujarnya.Namun, kata Ical, PBB masih mendukung program-program Pemprov DKI.Seperti kenaikan 

UMP, penanganan banjir, percepatan vaksinasi, dan program lainnya.Artikel ini telah tayang dengan 

judul: Anies Selesai Oktober 2022, Nasdem Sodorkan Tiga Nama Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta 
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Title Gandeng Polri, BPJamsostek Optimis Tingkatkan Kepatuhan Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/01/27/gandeng-polri-bpjamsostek-optimis-

tingkatkan-kepatuhan 

Summary Berbagai upaya dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek), salah satunya seperti 

penandatanganan nota kesepahaman dengan POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) 

untuk menyepakati kerjasama antara kedua belah pihak. Kesepakatan kerjasama dengan 

Polri ini tentunya diharapkan dapat lebih menegaskan urgensi atas perlindungan Jamsostek 

dan kepatuhan pada regulasi yang berlaku. Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo 

menyampaikan rasa terima kasih dan besarnya harapan kepada Polri atas kontribusi dan 

peran aktif serta sinergi antar lembaga negara dalam menegakkan regulasi yang berlaku di 

Indonesia. Dalam hal ini kita menggandeng Polri untuk menunaikan fungsi tersebut," tegas 

Anggoro. 

 

 

 

Kepatuhan atas regulasi yang berlaku terkait perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) 

dirasa masih terus menjadi isu berkepanjangan.Berbagai upaya dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek), salah satunya seperti penandatanganan nota kesepahaman dengan POLRI (Kepolisian 

Negara Republik Indonesia) untuk menyepakati kerjasama antara kedua belah pihak.Salah satu poin 

penting yang menjadi fokus dalam Nota Kesepahaman dimaksud adalah mengenai kepatuhan badan 

usaha atau pemberi kerja terhadap regulasi terkait ketenagakerjaan.Adapun ruang lingkup kerjasama 

dimaksud antara lain terkait pertukaran data dan informasi antara kedua belah pihak.Pencegahan dan 

penanganan ketidakpatuhan pelaksanaan program Jamsostek, bantuan pengamanan, peningkatan 

kapasitas dan pemanfaatan SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta kegiatan lainnya yang 

disepakati bersama.Kerjasama serupa juga telah dijalani oleh BPJamsostek bersama Jamdatun (Jaksa 

Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara) sebagai bentuk tindak lanjut atas badan usaha yang 

belum mendaftarkan tenaga kerjanya pada program BPJamsostek.Kesepakatan kerjasama dengan Polri 

ini tentunya diharapkan dapat lebih menegaskan urgensi atas perlindungan Jamsostek dan kepatuhan 

pada regulasi yang berlaku.Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo menyampaikan rasa terima 

kasih dan besarnya harapan kepada Polri atas kontribusi dan peran aktif serta sinergi antar lembaga 
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negara dalam menegakkan regulasi yang berlaku di Indonesia."Undang undang nomor 24 tahun 2011 

tentang BPJS dengan sangat jelas menyatakan bahwa BPJamsostek dapat melakukan pengawasan dan 

pemeriksaan terhadap ketidakpatuhan pemberi kerja atau badan usaha yang bisa langsung dilaporkan 

kepada instansi yang berwenang.Dalam hal ini kita menggandeng Polri untuk menunaikan fungsi 

tersebut," tegas Anggoro.Dirinya menggarisbawahi bahwa perlindungan program Jamsostek ini bukan 

hanya sebagai bentuk kepatuhan badan usaha terhadap regulasi.Namun lebih dari itu juga sebagai 

bentuk tanggung jawab dan kepedulian atas kesejahteraan para pekerjanya.Sebagaimana yang tertuang 

dalam pasal 2 UU 24/2011 bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berlandaskan 

3 asas, yaitu kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial.Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak 

memang diatur dalam Undang undang 24/2011 untuk mendukung BPJAMSOSTEK dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).Menurut Anggoro kerjasama 

dengan berbagai pihak, khususnya pihak yang berwenang memberikan tindakan hukum memiliki 

kontribusi positif dalam menegakkan regulasi.Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Anggoro Eko 

Cahyo, selaku Direktur Utama BPJamsostek bersama dengan Drs. Listyo Sigit Prabowo selaku Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa segera terimplementasi agar penegakan regulasi UU no. 

24/2011 dapat segera terwujud.Kerjasama ini tidak hanya berlaku bagi seluruh jajaran di tingkat Satuan 

Mabes POLRI, namun nantinya juga akan berlaku hingga ke tingkat Satuan Wilayah Polda dan Polres se-

Indonesia.Dukungan masif seperti ini diharapkan mampu mempercepat tercapainya universal coverage 

(perlindungan menyeluruh) bagi seluruh pekerja sekaligus menjamin kesejahteraan pekerja dan 

keluarganya."Kami memiliki target yang sangat menantang di akhir tahun 2024 mendatang dengan 

capaian 74 juta pekerja aktif yang terdaftar di BPJamsostek.Kondisi eksisting saat ini pekerja aktif masih 

berada di sekitar 30,6 juta dan ke depan peta potensi mayoritas pekerja informal atau BPU (Bukan 

Penerima Upah). Target ini sangat menantang bagi kami," jelasnya."Kerjasama strategis seperti ini akan 

terus dilakukan sebagai ikhtiar dari manajemen BPJAMSOSTEK agar dapat terus beradaptasi dan selalu 

memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan untuk kesejahteraan pekerja Indonesia," kata 

Anggoro.Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi selaku PPS Kepala Kantor BPJS 

Ketengakerjaan Cabang Pontianak, Abdul Shoheh, berharap kerja sama ini nemambah dampak 

positif.Dalam upaya memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja."Kami juga menghimbau 

kepada para pemangku kepentingan untuk segera memperhatikan pekerjanya agar terlindungi program 

jaminan sosial," ujarnya.Menurutnya dengan adanya MoU ini kami berharap universal coverage jaminan 

sosial ketenagakerjaan di Kalimantan Barat dapat segera terwujud. 
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Title Kemnaker Dukung Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja di 

Mandalika 

Author _noname 

Media Tempo.co Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.tempo.co/read/1554521/kemnaker-dukung-peningkatan-kompetensi-

tenaga-kerja-di-mandalika 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten 

Lombok Tengah menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar 

kerja di Mandalika. Kemnaker juga mendukung Pemkab Lombok Tengah melalui promosi 

dan partisipasi dari pelaku usaha swasta khususnya di destinasi super prioritas Mandalika. 

Menurut Ida, untuk menyiapkan SDM lokal yang unggul di Lombok Tengah ini, Kemnaker 

berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam mengembangkan desa 

wisata dan wirausaha mandiri di sekitar Mandalika. "Harus ada spesifikasi dan kualifikasi dari 

pelatihan yang dibutuhkan oleh destinasi super prioritas wisata, mengingat peminat pekerja 

sangat banyak dengan keahlian yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan di 

Mandalika," ujarnya. 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 

menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Mandalika.Kemnaker 

juga mendukung Pemkab Lombok Tengah melalui promosi dan partisipasi dari pelaku usaha swasta 

khususnya di destinasi super prioritas Mandalika."Perlunya penguatan dan pendampingan tenaga kerja 

yang bergerak di sektor pariwisata khususnya pelatihan digital dalam rangkaian promosi dan 

pengembangan wisata," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, saat menerima Bupati Lombok 

Tengah Lalu Pathul Bahri di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu, 26 Januari 2022.Menurut Ida, untuk 

menyiapkan SDM lokal yang unggul di Lombok Tengah ini, Kemnaker berkolaborasi dengan Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) dalam mengembangkan desa wisata dan wirausaha mandiri di sekitar 

Mandalika.Menaker Ida mengatakan pengembangan ini dilakukan dengan cara pelatihan hard and soft 

skill yang mengacu pada kondisi terkini dan bersifatmultitasking maupun multiskilled. "Harus ada 

spesifikasi dan kualifikasi dari pelatihan yang dibutuhkan oleh destinasi super prioritas wisata, mengingat 

peminat pekerja sangat banyak dengan keahlian yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan di 

Mandalika," ujarnya.Bupati Pathul Bahri menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan asosiasi 

perhotelan di Mandalika dalam menyiapkan tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan yang bekerja sama 

dengan BLK Lombok Timur, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), Asosiasi Industri Pariwisata, serta 

UMKM. "Pelatihan-pelatihan tersebut nantinya dikhususkan kepada pekerja perhotelan yang akan 

ditempatkan pada sejumlah hotel di Mandalika," katanya 
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Title Dirut Taman Impian Jaya Ancol Ceritakan Dampak Covid Membuat 

Karyawan di PHK 

Author _noname 

Media Wartakotalive Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://wartakota.tribunnews.com/2022/01/27/dirut-taman-impian-jaya-ancol-ceritakan-

dampak-covid-membuat-karyawan-di-phk 

Summary 19 dua tahun terakhir ikut "menghantam" berbagai lokasi wisata di Tanah Air tak terkecuali 

Taman Impian Jaya Ancol. Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT Taman Impian Jaya Ancol 

Budi Aryanto saat menerima tim Warta Kota belum lama ini. Berikut hasil wawancara 

eksklusif Warta Kota dengan Direktur Utama PT Taman Impian Jaya Ancol, Budi Aryanto:. 

Apa saja dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan PT Taman Impian Jaya Ancol?. 

 

 

 

19 dua tahun terakhir ikut "menghantam" berbagai lokasi wisata di Tanah Air tak terkecuali Taman 

Impian Jaya Ancol.Bahkan hingga kini pengunjung tempat wisata yang berada di Kecamatan 

Pademangan, Jakarta Utara ini belum normal seperti sebelumnya.Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT 

Taman Impian Jaya Ancol Budi Aryanto saat menerima tim Warta Kota belum lama ini.Menurut Budi, 

berbagai upaya dilakukan pihaknya untuk turut mencegah penyebaran Covid-19.Terkait pengunjung, 

Budi menyebut pihaknya tidak berpangku tangan meratapi nasib.Salah satu upaya yang dilakukan adalah 

membuat inovasi wisata rekreasi digital.Seperti apa hal yang dimaksud Budi?Berikut hasil wawancara 

eksklusif Warta Kota dengan Direktur Utama PT Taman Impian Jaya Ancol, Budi Aryanto:Apa saja dampak 

pandemi Covid-19 yang dirasakan PT Taman Impian Jaya Ancol?Pada saat penutupan itu sangat luar biasa 

sekali dampaknya bagaimana kami harus survive, tetap memelihara wahana-wahana yang ada di 

dalamnya supaya bisa bertahan walaupun dalam kondisi tutup.Sewaktu bukan pun banyak sekali 

pembatasan-pembatasan di mana di awal buka dibatasi usia lalu dibatasi kuota.Seperti diketahui, 

pengunjung Ancol ini kan (mayoritas) keluarga, identik dengan anak.Ketika (anak) usia di bawah 12 tahun 

tidak boleh berkunjung, ya itu salah satu yang membuat keluarga pasti memutuskan Ancol bukan menjadi 

tempat tujuan.Itu masa-masa yang paling sulit buat kami. Itu terjadi pada awal pandemi (tahun 

2020).Setelah tutup total, kami boleh buka dengan regulasi yang pertama harus domisili DKI, kemudian 

anak wajib di atas 12 tahun kemudian dewasa di bawah 70 tahun.Ini tentunya sangat membatasi jumlah 

pengunjung yang datang selain masalah kuota.Di saat anak-anaknya tidak bisa main ke Ancol, otomatis 
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keluarga enggak mau. Di tahun 2021, kami juga mengalami beberapa kali penutupan.(Bila ditotal) Kurang 

lebih dari 2020 sampai 2021, (kami tutup) enam bulan.Padahal harusnya kami panen rekreasi seperti 

momen lebaran dan akhir tahun. (Saat pandemi) Itu kami justru harus tutup.Selama tutup tadi, berarti 

zero revenue?Betul sampai zero revenue, kami close.Dalam situasi normal, berapa pengunjung per 

hari?Kami kalau weekday sekitar 15.000 sampai 20.000. Kalau weekend rata-rata bisa 60.000 

pengunjung.Bagaimana nasib karyawan, ada yang sampai dirumahkan?Sampai saat ini kami tidak ada 

PHK atau merumahkan karyawan.Jadi karyawan tetap bekerja seperti biasa kalau pun ada pegawai yang 

kontrak atau alih daya, ini juga diatur supaya mereka kebagian jam tugas, bergiliran.Sehingga pada saat 

kami tutup ada istilah yang namanya BTT (bersama turun tangan).Jadi teman-teman ini yang biasa di 

belakang meja, di back office pada saat kami tutup kemarin, mereka yang menyapu, membersihkan 

toilet, menjaga keamanan, menjadi sekuriti karena bagaimana pun banyak yang harus kami 

pelihara.Apakah sekarang sudah mulai pulih jumlah pengunjung di Ancol?Kalau disebut pulih masih jauh. 

Kondisi kami kalau dibandingkan dengan tahun 2019, kunjungan kami baru 25 persen, baru seperempat 

dari normal.Secara pendapatan pun sama, kami masih kurang lebih paling tinggi sekitar 40 persen dari 

kondisi normal.Memang cukup berat karena hal ini terkait regulasi yang harus dipatuhi seperti kuota, 

operasional, dan lain-lain. 
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Title Epidemolog Puji Langkah Forkopimda Jawa Timur Tangani Varian 

Omicron 

Author _noname 

Media Times Indonesia Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393710/epidemolog-puji-langkah-

forkopimda-jatim-tangani-varian-omicron 

Summary Epidemolog Dr. Windhu Purnomo dalam paparannya di Rapat Koordinasi Covid-19 bersama 

dengan Forkopimda memuji langkah penanganan penyebaran covid-19 varian B.1.1.529 

(omicron) di Jawa Timur. Pujian tersebut diberikan atas hasil assessment situasi Covid-19 

yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI per 21 Januari 2022 yang 

menunjukan 8 indikator penentunya, Jawa Timur masuk dalam kategori memadai dan 

menjadi yang terbaik dengan kabupaten dan kota yang masuk level 1 paling banyak di 

Indonesia. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) No. 5 Tahun 2022 Jawa 

Timur memiliki 26 kabupaten /kota yang masuk dalam kategori Level 1. Di antara provinsi 

lain se Jawa-Bali, Jawa Timur masih menduduki peringkat pertama untuk kabupaten/kota 

terbanyak yang masuk dalam kategori level 1. 

 

 

 

Epidemolog Dr. Windhu Purnomo dalam paparannya di Rapat Koordinasi Covid-19 bersama dengan 

Forkopimda memuji langkah penanganan penyebaran covid-19 varian B.1.1.529 (omicron) di Jawa 

Timur.Pujian tersebut diberikan atas hasil assessment situasi Covid-19 yang dirilis oleh Kementerian 

Kesehatan (Kemenkes) RI per 21 Januari 2022 yang menunjukan 8 indikator penentunya, Jawa Timur 

masuk dalam kategori memadai dan menjadi yang terbaik dengan kabupaten dan kota yang masuk level 

1 paling banyak di Indonesia.Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) No. 5 Tahun 2022 

Jawa Timur memiliki 26 kabupaten /kota yang masuk dalam kategori Level 1. Dilanjutkan dengan 11 

kabupaten/kota dalam kategori Level 2 dan 1 Kabupaten dalam kategori level 3. Di antara provinsi lain 

se Jawa-Bali, Jawa Timur masih menduduki peringkat pertama untuk kabupaten/kota terbanyak yang 

masuk dalam kategori level 1.Lebih detail, DKI Jakarta memiliki 6 kabupaten/kota dalam kategori Level 2, 

Jawa Barat memiliki 10 kabupaten/kota kategori level 1 dan 17 kabupaten/kota kategori level 2, Banten 

memiliki 8 kabupaten/kota kategori level 2. Jawa Tengah memiliki 16 kabupaten/kota kategori level 1 

dan 19kabupaten/kota kategori level 2, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki 5 Kab/kot kategori 



 

338 

 

level 2, terakhir untuk Bali memiliki 9 kabupaten/kota kategori level 2.Untuk diketahui saat ini cakupan 

vaksinasi dosis pertama di Jawa Timur sudah mencapai 86.99%. Sedangkan untuk dosis pertama dengan 

sasaran lansia telah mencapai 71.37%.Atas apresiasi tersebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar 

Parawansa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga disiplin protokol kesehatan 

(prokes) dan juga mempercepat vaksinasi bagi yang belum mendapatkan suntikan sama sekali ataupun 

yang belum lengkap dosis vaksinnya. Pasalnya, Gubernur Khofifah percaya bahwa perisai untuk melawan 

varian omicron adalah prokes dan vaksinasi."Prokes penting untuk selalu diterapkan, jangan sampai 

lengah, ini perisai pertama. Begitu juga vaksin, akan menjadi perisai lapis keduanya," ucap Gubernur 

Khofifah, Kamis (27/1/2022).Khofifah menjelaskan, varian baru Omicorn ini harus ditangani secara 

komperhensif tanpa menimbulkan kepanikan dan keresahan ditengah tengah masyarakat. Terlebih, 

bedasarkan prediksi dari Menko Marves dan Menkes RI kemungkinan terdapat lonjakan dari mulai 

pertengahan Februari sampai Maret atau 65 hari dari pernyataan Menkes pada tanggal 16 Januari 

2022."Bagaimana seluruh elemen di Jawa Timur ini bekerja sama untuk menangani varian omicron secara 

komprehensif, waspada dan siaga tanpa menyebabkan kepanikan di masyarakat," 

ungkapnyaBerdasarkan data Institute of Tropical Disease (ITD) Unair per 22 Januari 2022 tercatat ada 26 

kasus omicron yang tersebar di 7 kab/ko di Jawa Timur. Sedangkan untuk prosentase tracing di Jawa 

Timur berada dalam kategori memadai yakni 15,16 tiap 1 kasus. Bahkan, meski tren kasus covid-19 di 

Jawa Timur mengalami kenaikan Bed Occupancy Rate (BOR) cenderung tidak mengalami kenaikan yakni 

1,99%.Pemprov Jawa Timur, lanjut Khofifah terus menyiagakan fasilitas kesehatan seperti konversi 

tempat tidur (TT) 30-40 persen dari total kapasitas Rumah Sakit. Penataan sistem rujukan dan 

pemantauan isoman dengan pemanfaatan telemedicine juga dioptimalkan. Selain itu, pemenuhan SDM 

dan Logistik baik APD, Oksigen hingga Alkes serta pencatatan dan pelaporan data terus disiapkan.Masih 

dalam upaya pencegahan varian omicron di Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur bersama Forkopimda terus 

memantau secara ketat penanganan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Khofifah menyatakan, 

pada tanggal 22 Januari 2022, gelombang PMI tiba di Bandara Juanda sebanyak 129 orang PMI asal 

kedatangan dari Malaysia. Sedangkan hari ini, 26 Januari 2022 direncanakan akan datang lagi sebanyak 

164 orang.Sebagai bentuk kesiapsiagaan serta antisipasi kedatangan PMI, Forkopimda Jawa Timur telah 

melakukan melaksanakan dengan baik penyambutan kedatangan PMI sekaligus menyiapkan berbagai 

sarana dan prasarana karantina bagi PMI dengan total 2.990 bed.Oleh karenanya, Khofifah mengajak 

seluruh kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para PMI. Para PMI ini, kata Khofifah, 

telah berjuang di negara lain dan terkadang di negara mereka bekerja kurang mendapatkan perlakuan 

baik."Saya selalu berpesan kepada tim dari Pemprov Jawa Timur jangan dipulangkan saudara kita PMI 

kembali ke rumah dalam keadaan setengah sehat. Namun harus betul betul sehat," tegasnya."Termasuk 

juga, saya mohon kepada para bupati/walikota untuk berkenan menjemput PMI yang dinyatakan negatif 

dan akan pulang ke tempat tinggalnya, mari kita siapkan penjemputan terbaik karena pasti mereka 

sangat dinanti oleh keluarganya" tambahnyaBerkaca dari penanganan lonjakan kasus varian delta pada 

pertengahan tahun 2021 lalu, upaya kolaboratif dengan mengedepankan pendekatan sains dan 

kolaboratif mampu menaklukkan varian delta."Kita sudah belajar banyak dari pengalaman kita berjuang 

mendatarkan kurva varian delta. Mari kita bersinergi dan maksimalkan kolaborasi untuk memitigasi 

lonjakan kasus Omicron di bulan Februari-Maret ini dan menyelamatkan 40 juta warga Jawa Timur," kata 

dia. (*)* 
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Title 15 TKI yang Positif Covid-19 Sepulang dari Malaysia 

Diisolasi di Pontianak 

Author Kontributor Pontianak, 

Hendra Cipta 

Media Kompas Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://regional.kompas.com/read/2022/01/27/111524378/15-tki-yang-positif-covid-19-

sepulang-dari-malaysia-diisolasi-di-pontianak 

Summary Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat (Kalimantan Barat) Erna 

Yulianti mengatakan, sebanyak 15 pekerja migran Indonesia yang terkonfirmasi positif 

Covid-19 sudah dirawat dan diisolasi di gedung Upelkes Pontianak. "Sesuai protap, kita 

membawa pekerja migran Indonesia (PMI) yang positif Covid-19 untuk dirawat dan diisolasi 

di Upelkes Pontianak," kata Erna kepada wartawan, Kamis (27/1/2022). Erna menerangkan, 

sebanyak 15 PMI tersebut juga akan dilakukan pemeriksaan S-gene target failure (SGTF) di 

Laboratorium Universitas Tanjungpura Pontianak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan 

whole genome sequencing (WGS) di Balitbangkes Jakarta. Sebelumnya, sebanyak 15 pekerja 

migran Indonesia (PMI) dari Malaysia, masuk melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 

Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalimantan Barat) positif Covid-19. 

 

 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat (Kalimantan Barat) Erna Yulianti 

mengatakan, sebanyak 15 pekerja migran Indonesia yang terkonfirmasi positif Covid-19 sudah dirawat 

dan diisolasi di gedung Upelkes Pontianak."Sesuai protap, kita membawa pekerja migran Indonesia (PMI) 

yang positif Covid-19 untuk dirawat dan diisolasi di Upelkes Pontianak," kata Erna kepada wartawan, 

Kamis (27/1/2022).Erna menerangkan, sebanyak 15 PMI tersebut juga akan dilakukan pemeriksaan S-

gene target failure (SGTF) di Laboratorium Universitas Tanjungpura Pontianak dan dilanjutkan dengan 

pemeriksaan whole genome sequencing (WGS) di Balitbangkes Jakarta."Setiap PMI yang positif dilakukan 

pemeriksaan SGTF, tapi semua sampel positif PMI tersebut tetap dites WGS di Jakarta. Ini penting, karena 

berdasarkan pemeriksaan kemarin ada PMI positif Covid-19 yang ternyata Omicron padahal hasil SGTF-

nya bukan probable Omicron," ucap Erna.Sebelumnya, sebanyak 15 pekerja migran Indonesia (PMI) dari 

Malaysia, masuk melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 

(Kalimantan Barat) positif Covid-19.Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisson mengatakan, saat ini, 

15 PMI tersebut telah dalam penanganan untuk diisolasi."Ada sebanyak 15 PMI dari Malaysia yang masuk 

ke Kalimantan Barat dan diperiksa petugas kesehatan, positif Covid-19," kata Harisson saat dihubungi, 

Rabu (26/1/2022).Harisson menyebut, sebanyak 15 PMI tersebut masing-masing berasal dari Kota 

Pontianak tiga orang, sedangkan sisanya dari luar Kalimantan Barat, yakni Nusa Tenggara Barat (Nusa 

Tenggara Barat), Sulawesi Selatan (Sulawesi Selatan) dan Jawa Timur (Jawa Timur)."Untuk data kasus 

harian, ada temuan 31 kasus Covid-19," ungkap Harisson.Dapatkan update berita pilihan dan breaking 

news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", 

caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram 

terlebih dulu di ponsel. 
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Title Kapolri Betemu Kepala Kepolisian Malaysia, Bahas PMI 

Hingga Covid-19 - Dobrak 

Author Alvian Hamzah 

Media Dobrak.co Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://www.dobrak.co/news/pr-932539902/kapolri-betemu-kepala-kepolisian-malaysia-

bahas-pmi-hingga-covid-19 

Summary Kapolri Listyo Sigit Prabowo bertemu Kepala Kepolisian Malaysia, Inspector General of Police 

Tan Sri Acryl Sani bin Abdullah Sani. Keduanya membahas isu pekerja migran Indonesia ( PMI 

) di Malaysia hingga penanganan Covid-19. Kalau kita lihat dari data hampir setiap hari selalu 

ada dan ini akan sangat bagus jika melalui jalur legal," kata Sigit dalam pertemuan di Mabes 

Polri, Jakarta, Rabu (26/01/2022). Kalau kemudian ada sesuatu lebih mudah untuk 

berkoordinasi," ujarnya dilansir humas.polri.go.id. 

 

 

 

 Kapolri Listyo Sigit Prabowo bertemu Kepala Kepolisian Malaysia, Inspector General of Police Tan Sri 

Acryl Sani bin Abdullah Sani. Keduanya membahas isu pekerja migran Indonesia ( PMI ) di Malaysia hingga 

penanganan Covid-19. "Terkait dengan isu, khususnya di sini beberapa waktu lalu baru juga menghadapi 

isu imigran gelap yang masuk ke sana dan menyelundup. Kalau kita lihat dari data hampir setiap hari 

selalu ada dan ini akan sangat bagus jika melalui jalur legal," kata Sigit dalam pertemuan di Mabes Polri, 

Jakarta, Rabu (26/01/2022). Menurut Mantan Kapolda Banten itu menjelaskan, penyelundupan PMI 

secara ilegal terjadi karena adanya jalur tikus di perbatasan. Oleh karenanya, Sigit menekankan 

pentingnya kejasama kedua negara untuk memudahkan koordinasi dan monitoring. "Kita ingin semua 

yang bekerja di luar, kita bisa ikuti perkembangannya. Kalau kemudian ada sesuatu lebih mudah untuk 

berkoordinasi," ujarnya dilansir humas.polri.go.id. Soal pengendalian COVID-19, Sigit memaparkan peran 

pemerintah Indonesia, TNI- Polri, serta seluruh elemen masyarakat. Dia mengatakan, semuanya saling 

bahu membahu dan berperan aktif."Bersama pemerintah dan pihak terkait lainnya, dokter dari TNI dan 

Polri juga dikerahkan untuk menangani Pandemi COVID-19. Kita puncak Pandemi COVID-19 di bulan 7 

tahun lalu," ucapnya. 
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Title VDNIP Butuh 60 Ribu Tenaga Kerja, Masyarakat Diminta 

Siap Berkompetisi - Penasultra.id 

Author Redaksi Penasultra.id 

Media Penasultra.id Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://penasultra.id/vdnip-butuh-60-ribu-tenaga-kerja-masyarakat-diminta-siap-

berkompetisi 

Summary PT. Virtu Dragon Nikel Industri Park (VDNIP) kedepan membutuhkan 60 ribu tenaga kerja 

lokal (TKL) jika pembangunan seluruh kontruksi perusahaan telah selesai. Untuk diketahui, 

tenaga kerja lokal yang bekerja di PT. VDNIP hingga saat ini mencapai 25.000-an orang. 

"Perusahaan kedepan akan membutuhkan 60 ribu tenaga kerja kedepan. Masyarakat Sultra 

harus mempersiapkan itu. 

 

 

 

 PT. Virtu Dragon Nikel Industri Park (VDNIP) kedepan membutuhkan 60 ribu tenaga kerja lokal (TKL) jika 

pembangunan seluruh kontruksi perusahaan telah selesai. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Haswandi, Kamis 

27 Januari 2022. Ia mengatakan, masyarakat Sultra harus bersiap, sebab didepan mata akan ada migrasi 

tenaga kerja, baik di wilayah Sultra, luar Sultra hingga luar negeri. "Perusahaan kedepan akan 

membutuhkan 60 ribu tenaga kerja kedepan. Masyarakat Sultra harus mempersiapkan itu. Karena jangan 

sampai tidak ada persiapan, kita hanya menjadi penonton di wilayah sendiri," kata Haswandi.Berita 

TerkaitMenurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dan pihak terkait telah berkoordinasi untuk 

mempersiapkan langkah-langkah untuk mempersiapkan wadah bagi masyarakat agar siap berkompetisi. 

Diantaranya, Universitas Halu Oleo (UHO) sudah mempersiapkan calon tenaga kerja serta Balai Latihan 

Kerja (BLK) Kendari pada 2022 akan membangun workshop pelatihan alat berat yang disuport langsung 

oleh PT VDNIP."Jadi wadah sudah disiapkan oleh pemerintah dan perusahaan, tinggal masyarakatnya 

saja. Karena setiap tahun ada 2500 hingga 3000 pengangguran baru usia di atas 15 tahun. Dan 

pengangguran itu diangka 4 persen. Bila terwujud penyerapan tenaga kerja di VDNIP, maka kurang lebih 

2 persen angka pengangguran akan terserap," ujar Haswandi. Untuk diketahui, tenaga kerja lokal yang 

bekerja di PT. VDNIP hingga saat ini mencapai 25.000-an orang. Sesuai data Disnakertrans Sultra per 

November 2021, PT. VDNI kini mempekerjakan 6702 orang dan PT. OSS sebanyak 11.440 orang. Sehingga 

ditotal keseluruhan menjadi 18.142 orang. 



 

342 

 

Title Stop Human Trafficking Author _noname 

Media Kompas.id Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.id/baca/english/2022/01/27/stop-human-trafficking 

Summary The death toll in the illegal sending of Indonesian workers to Malaysia continues to increase. 

The solution to this problem must be comprehensive. Kompas daily reported on Monday 

(24/1/2022) that at least 37 prospective Indonesian migrant workers died from December 

2021 to January 2022 in five ship accidents in the Malacca Strait. They were seeking work to 

Malaysia by sea using the services of syndicates for the illegal sending of migrant workers. 

 

 

The death toll in the illegal sending of Indonesian workers to Malaysia continues to increase. The solution 

to this problem must be comprehensive.Kompas daily reported on Monday (24/1/2022) that at least 37 

prospective Indonesian migrant workers died from December 2021 to January 2022 in five ship accidents 

in the Malacca Strait. They were seeking work to Malaysia by sea using the services of syndicates for the 

illegal sending of migrant workers.Also read:The prospective migrant workers were among those who 

fall victim from time to time. What is worrying is that the government is aware of the existence of human 

trafficking syndicates that have received assistance from unscrupulous officials. The routes commonly 

used to deploy them are also known. The legal regulations are also quite numerous, we have Law No. 

18/2017 on the protection of migrant workers.Nevertheless, efforts to stop such illegal practices do not 

seem sincere, as can be seen from the repeated incidents of human trafficking to neighboring countries. 

The House of Representatives at the center and at the regional level also seems to less properly function 

in supervising the government in carrying out its protective duties.The main reason why our workers are 

desperate to leave illegally is to find a job with a better income than what can be obtained domestically. 

Stories from successful migrant workers abroad add to their motivation to go to find work abroad, 

sometimes without being aware that the methods they take are illegal.Kompas has widely reported how 

prospective low-skilled migrant workers were recruited from villages. The family and village officials 

helped facilitate the departure of these prospective workers. Problems began to occur when there were 

prospective workers whose data was falsified. Problems continued during departure until they were 

received at the destination through unofficial channels. In the workplace, usually their travel documents 

are withheld by employers, thereby putting them in a vulnerable position.Ideally, the solution to this 

problem is to create quality jobs. The agriculture and fisheries sector should be able to answer the need 

for employment if agriculture and fisheries are defined as rural agribusiness.Another way is to provide 

adequate skills for the prospective workers. To help curb the practice of the travel mafia, the government 

can increase the provision of banking credit and insurance that was once proposed to finance everything 

from training, document processing, travel, to guarantees while working.Illegal migrant workers have the 

potential to become victims of internationally prohibited human trafficking. We want the government to 

be firm in eradicating those involved in the illegal sending of migrant workers, if necessary, by giving 

severe criminal penalties. Indonesia must be able to convince recipient countries to be on an equal 

footing, to need each other with a more binding agreement, not just a memorandum of understanding 

to protect our workers. 
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Title Saham Unilever Indonesia (UNVR) Kembali Menukik setelah 

Terbang 

Author Hafiyyan 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://market.bisnis.com/read/20220127/192/1494009/saham-unilever-indonesia-unvr-

kembali-menukik-setelah-terbang 

Summary Saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) berbalik lesu setelah kemarin menguat signifikan 

seiring dengan rencana Unilever global. Saham UNVR pada perdagangan Kamis (27/1/2022) 

pukul 11.19 WIB, turun 1,45 persen atau 60 poin menjadi Rp4.070. 

 

 

Saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) berbalik lesu setelah kemarin menguat signifikan seiring 

dengan rencana Unilever global.Saham UNVR pada perdagangan Kamis (27/1/2022) pukul 11.19 WIB, 

turun 1,45 persen atau 60 poin menjadi Rp4.070. Kapitalisasi pasarnya mencapai Rp155,27 triliun dengan 

valuasi PER 26,59 kali.Total transaksi saham UNVR mencapai Rp10,93 miliar, dengan aksi jual bersih 

investor asing Rp4,63 miliar.Kemarin, saham UNVR ditutup menguat seiring dengan rencana Unilever 

global memfokuskan bisnisnya pada 5 lini usaha. Pada perdagangan Rabu (26/1/2022), saham UNVR naik 

1,72 persen atau 70 poin menjadi Rp4.130. Total transaksi saham UNVR mencapai Rp47,03 

miliar.Kapitalisasi pasar UNVR mencapai Rp157,56 triliun dengan valuasi PER 26,99 kali. Sepanjang 2022, 

saham UNVR naik 0,49 persen, tetapi setahun terakhir turun 42,44 persen.Namun, berbeda dengan 

saham Unilever Global. Saham Unilever Plc di Bursa London pada pukul 16.00 WIB kemarin, turun 1,31 

persen menjadi 3.885,75 pound sterling.Dalam keterangan resminya, Unilever akan merampingkan 

model usahanya menjadi 5 unit bisnis. Hal ini berimbas pada pengurangan atau pemutusan hubungan 

kerja (PHK) terhadap 1.500 karyawan secara global.Dalam keterangan resmi Unilever, model organisasi 

baru yang diusulkan akan menghasilkan pengurangan peran manajemen senior sekitar 15 persen dan 

manajemen junior sebesar 5 persen, atau setara dengan pengurangan sekitar 1.500 karyawan secara 

global."Perubahan akan tunduk pada konsultasi. Kami tidak berharap tim pabrik akan terpengaruh oleh 

perubahan ini," papar keterangan Unilever, Selasa (25/1/2022).Unilever mengumumkan perubahan pada 

model organisasinya untuk menjadikannya bisnis yang lebih sederhana dan berfokus pada 

kategori.Perusahaan akan menjauh dari struktur matriks saat ini dan akan diatur di sekitar lima Grup 

Bisnis yang berbeda: Kecantikan & Kesejahteraan (Beauty & Wellbeing), Perawatan Pribadi, Perawatan 

Rumah, Nutrisi, dan Es Krim.Setiap Grup Bisnis akan bertanggung jawab penuh dan akuntabel untuk 

strategi, pertumbuhan, dan pengiriman keuntungan mereka secara global.Alan Jope, CEO Unilever, 

menjelaskan odel organisasi baru telah dikembangkan selama setahun terakhir dan dirancang untuk 

melanjutkan peningkatan kinerja bisnis perusahaan."Lima Grup Bisnis yang berfokus pada kategori akan 

memungkinkan kami untuk lebih responsif terhadap tren konsumen dan saluran, dengan akuntabilitas 

pengiriman yang sangat jelas. Pertumbuhan tetap menjadi prioritas utama kami dan perubahan ini akan 

mendukung upaya kami untuk mencapainya," tuturnya.Untuk memungkinkan Unilever mendapatkan 

manfaat dari skala dan kemampuan globalnya, lima Grup Bisnis akan didukung oleh Operasi Bisnis 

Unilever, yang akan menyediakan teknologi, sistem, dan proses untuk mendorong keunggulan 

operasional di seluruh bisnis. Pusat Perusahaan Unilever yang ramping akan terus menetapkan strategi 

keseluruhan Unilever. 
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Title Kepedulian Hino Terhadap Keselamatan Sopir Truk dan Bus 

- Oto Mobile ID 

Author Ramanta Natasya 

Media Otomobile.id Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://otomobile.id/news/131341/kepedulian-hino-terhadap-keselamatan-sopir-truk-dan-

bus 

Summary OtoMobile.id- Sejak 40 tahun lalu Hino bersaing di Indonesia, untuk menawarkan produk 

mobil komersial di Tanah Air. Mulai dari Hino Safety Driving Competition yang sudah dimulai 

sejak tahun 2017, seminar dan workshop keselamatan bersama Kementerian Perhubungan 

dan KNKT, hingga training-training kepada pelanggan setia Hino baik itu secara offline dan 

online. HTSCC dibangun di atas lahan seluas 24.000-meter persegi, dan Hino merupakan 

satu-satunya brand kendaraan komersial di Indonesia, yang memiliki sirkuit pusat pelatihan 

berkendara bagi pengemudi pelangganya. Kini sebagai bentuk komitmen dan mendukung 

program pemerintah dalam keselamatan di jalan raya, Hino membangun fasilitas pusat 

pelatihan berkendara yang diberi nama Hino Total Support Customer Center (HTSCC). 

 

 

OtoMobile.id - Sejak 40 tahun lalu Hino bersaing di Indonesia, untuk menawarkan produk mobil 

komersial di Tanah Air. PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) terus konsisten mengadakan berbagai 

program keselamatan berkendara. Mulai dari Hino Safety Driving Competition yang sudah dimulai sejak 

tahun 2017, seminar dan workshop keselamatan bersama Kementerian Perhubungan dan KNKT, hingga 

training-training kepada pelanggan setia Hino baik itu secara offline dan online. Kini sebagai bentuk 

komitmen dan mendukung program pemerintah dalam keselamatan di jalan raya, Hino membangun 

fasilitas pusat pelatihan berkendara yang diberi nama Hino Total Support Customer Center (HTSCC). 

Menurut Masato Uchida, Presiden Direktur HMSI menjelaskan bahwa, pihaknya membangun Hino Total 

Support Training Center,sebagai pusat pelatihan pengemudi, untuk membantu kelancaran transportasi 

yang aman dan ekonomis melalui pengemudi yang andal dan tertib berlalu lintas. "Fasilitas ini dapat 

digunakan customer setia Hino untuk terus meningkatkan keterampilan berkendara para 

pengemudinya," tambah Masato Uchida, HtSCC ini berlokasi di kawasan Kota Bukit Indah (KBI) 

Purwakarta, Jawa Barat, HTSCC memiliki beragam fasilitas basic driving course mulai dari blind spot test 

area, inspection bay, stop & go, parking parallel, S shape curves, hairpin turn, parking reverse, circle road, 

portal, crank road, dan Safety brake. Selain itu di dalam gedung terdapat driving simulator dan kelas-

kelas bagi pengemudi, yang mengikuti pelatihan mengacu kepada standar Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi (BNSP). HTSCC dibangun di atas lahan seluas 24.000-meter persegi, dan Hino merupakan satu-

satunya brand kendaraan komersial di Indonesia, yang memiliki sirkuit pusat pelatihan berkendara bagi 

pengemudi pelangganya. 
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Title Presidensi G20 Indonesia Momentum Peningkatan Ekosistem 

Ketenagakerjaan Inklusif 

Author _noname 

Media Tempo.co Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.tempo.co/read/1554530/presidensi-g20-indonesia-momentum-

peningkatan-ekosistem-ketenagakerjaan-inklusif 

Summary Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia mengatakan pada Presidensi G20 di bidang 

ketenagakerjaan, Indonesia mengusung salah satu isu prioritas, yakni inclusive labour 

market and affirmative decent jobs for person with disabilities (pasar kerja yang inklusif dan 

afirmasi pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas). Artinya, momentum Presidensi 

G20 adalah framework kita untuk saling mem-benchmark antara Indonesia dan juga Negara-

negara G20, dapat saling belajar serta memperbanyak experience, sehingga dapat 

membentuk ekosistem yang tepat, sesuai kebutuhan disabilitas secara inklusif," ujarnya. 

Pemerintah Indonesia sangat serius meningkatkan inklusivitas ketenagakerjaan bagi 

penyandang disabilitas. Keseriusan ini tercermin dari diangkatnya isu tersebut di ajang G20 

yang akan digelar Indonesia beberapa waktu mendatang. 

 

 

Pemerintah Indonesia sangat serius meningkatkan inklusivitas ketenagakerjaan bagi penyandang 

disabilitas. Keseriusan ini tercermin dari diangkatnya isu tersebut di ajang G20 yang akan digelar 

Indonesia beberapa waktu mendatang.Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia mengatakan pada Presidensi 

G20 di bidang ketenagakerjaan, Indonesia mengusung salah satu isu prioritas, yakni inclusive labour 

market and affirmative decent jobs for person with disabilities (pasar kerja yang inklusif dan afirmasi 

pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas)."Ini terobosan yang baik sekali, Indonesia 

membuktikan no one left behind, tidak ada satupun yang boleh tertinggal dalam setiap program 

pemerintah, swasta, dan seluruh sektor," katanya saat menghadiri Kampanye G20 bertema 'Mendorong 

keterlibatan Penyandang Disabilitas untuk Inklusivitas' di Jakarta, Rabu, 26 Januari 2022.Melalui isu 

tersebut, Indonesia akan mendorong perhatian negara-negara anggota G20 merumuskan kebijakan yang 

afirmasi dan inklusif terhadap kelompok disabilitas. Sehingga dapat berpartisipasi dalam pasar kerja 

dalam menghadapi disrupsi digital dan dampak pandemi."Kerja sama internasional di G20 saat ini adalah 

momentum kita untuk berbenah. Artinya, momentum Presidensi G20 adalah framework kita untuk saling 

mem-benchmark antara Indonesia dan juga Negara-negara G20, dapat saling belajar serta 

memperbanyak experience, sehingga dapat membentuk ekosistem yang tepat, sesuai kebutuhan 

disabilitas secara inklusif," ujarnya.Menurutnya, sisi yang harus diperhatikan dalam mewujudkan 

ketenagakerjaan yang inklusif adalah sisi hulu, yaitu peningkatan akses keterampilan bagi penyandang 

disabilitas. Akses keterampilan tersebut selain disesuaikan antara supply and demand tenaga kerja juga 

harus disesuaikan dengan keragaman dari masing-masing penyandang disabilitas."Karena penyandang 

disabilitas dengan ragam penyandang disabilitasnya memiliki kebutuhannya masing-masing. Maka dari 

itu, mudah-mudahan target 1 persen untuk swasta, 2 persen untuk BUMN dan pemerintah dapat segera 

terwujud," katanya 
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Title Kemnaker Siap Kampanyekan Dunia Kerja Inklusif Bagi Penyandang 

Disabilitas Di Ajang G20 Tahun 2022 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kemnaker-siap-kampanyekan-dunia-

kerja.html 

Summary Kemnaker Siap Kampanyekan Dunia Kerja Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Di Ajang G20 

Tahun 2022. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan masyarakat dilaksanakan secara 

inklusif, berkeadilan, dan sejahtera," ucap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, 

pada acara Kampanye G20 dengan tema "Mendorong Keterlibatan Penyandang Disabilitas 

untuk Inklusivitas" di Jakarta, Rabu (26/1/2022). Pperusahaan swasta juga wajib 

mempekerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.  

 

 

Kemnaker Siap Kampanyekan Dunia Kerja Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Di Ajang G20 Tahun 

2022Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Dalam pelaksanaan G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan, 

pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap mengampanyekan dunia kerja yang 

inklusif bagi penyandang disabilitas.Kampanye ini diharapkan dapat mendorong seluruh stakeholder 

untuk terus mengikutsertakan dan memberdayakan penyandang disabilitas dalam pembangunan 

perekonomian."Presidensi G20 Indonesia berkomitmen untuk bekerja membangun masyarakat yang 

inklusif dan mendukung penyandang disabilitas untuk menjalani kehidupan mereka secara mandiri. Kami 

ingin memastikan bahwa pembangunan masyarakat dilaksanakan secara inklusif, berkeadilan, dan 

sejahtera," ucap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, pada acara Kampanye G20 dengan 

tema "Mendorong Keterlibatan Penyandang Disabilitas untuk Inklusivitas" di Jakarta, Rabu 

(26/1/2022).Ida menuturkan, kampanye ini bertujuan untuk memberikan dukungan positif kepada 

seluruh komunitas penyandang disabilitas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat luas.Menurutnya, 

saat ini ada lebih dari 1 miliar penyandang disabilitas, atau setara dengan 15% populasi dunia, yang dalam 

kesehariannya hidup dengan tantangan dan keterbatasan. Selain itu, diketahui juga bahwa 80% 

penyandang disabilitas berada di rentang usia 18 sampai 64 tahun. Prevalensi kelompok ini di usia 

produktif lebih tinggi di negara berkembang.Di bidang ketenagakerjaan sendiri, penyandang disabilitas 

lebih sulit mendapatkan pekerjaan, lebih beresiko mengalami kehilangan pekerjaan, dan memiliki lebih 

banyak tantangan untuk kembali bekerja setelah pemulihan ekonomi di masa pandemi."Oleh karena itu, 

sudah saatnya untuk melihat isu disabilitas sebagai isu hak asasi manusia. Penting untuk diingat bahwa 

semua hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung. Ini artinya bahwa hak satu 

kelompok tidak dapat dinikmati sepenuhnya tanpa adanya hak kelompok lainnya," ujar Ida.Ida 

menambahkan, di tingkat nasional, penghormatan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di 

bidang ketenagakerjaan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 53 bahwa 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling 

sedikit 2% dari jumlah pegawai atau pekerja. Pperusahaan swasta juga wajib mempekerjakan paling 

sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja."Kita harus memberikan dukungan 

bagi penyandang disabilitas dalam merumuskan rencana hidup mereka secara mandiri. Pandemi saat ini 

telah menunjukkan kepada kita urgensi untuk perlunya hal tersebut," pungkas Ida Fauziyah. 
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Title Kepedulian Hino Terhadap Keselamatan Sopir Truk dan Bus Author _noname 

Media Vivanews Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.viva.co.id/otomotif/mobil/1444201-enaknya-jadi-sopir-truk-dan-bus-hino 

Summary Mulai dari Hino Safety Driving Competition yang sudah dimulai sejak tahun 2017, seminar 

dan workshop keselamatan bersama Kementerian Perhubungan dan KNKT, hingga training-

training kepada pelanggan setia Hino baik itu secara offline dan online. Kini sebagai bentuk 

komitmen dan mendukung program pemerintah dalam keselamatan di jalan raya, Hino 

membangun fasilitas pusat pelatihan berkendara yang diberi nama Hino Total Support 

Customer Center (HTSCC). Menurut Masato Uchida, Presiden Direktur HMSI menjelaskan 

bahwa, pihaknya membangun Hino Total Support Training Center,sebagai pusat pelatihan 

pengemudi, untuk membantu kelancaran transportasi yang aman dan ekonomis melalui 

pengemudi yang andal dan tertib berlalu lintas. HTSCC dibangun di atas lahan seluas 24.000-

meter persegi, dan Hino merupakan satu-satunya brand kendaraan komersial di Indonesia, 

yang memiliki sirkuit pusat pelatihan berkendara bagi pengemudi pelangganya. 

 

 

 

Sejak 40 tahun lalu Hino bersaing di Indonesia, untuk menawarkan produk mobil komersial di Tanah Air. 

PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) terus konsisten mengadakan berbagai program keselamatan 

berkendara.Mulai dari Hino Safety Driving Competition yang sudah dimulai sejak tahun 2017, seminar 

dan workshop keselamatan bersama Kementerian Perhubungan dan KNKT, hingga training-training 

kepada pelanggan setia Hino baik itu secara offline dan online.Kini sebagai bentuk komitmen dan 

mendukung program pemerintah dalam keselamatan di jalan raya, Hino membangun fasilitas pusat 

pelatihan berkendara yang diberi nama Hino Total Support Customer Center (HTSCC).Menurut Masato 

Uchida, Presiden Direktur HMSI menjelaskan bahwa, pihaknya membangun Hino Total Support Training 

Center,sebagai pusat pelatihan pengemudi, untuk membantu kelancaran transportasi yang aman dan 

ekonomis melalui pengemudi yang andal dan tertib berlalu lintas."Fasilitas ini dapat digunakan customer 

setia Hino untuk terus meningkatkan keterampilan berkendara para pengemudinya," tambah Masato 

Uchida,HtSCC ini berlokasi di kawasan Kota Bukit Indah (KBI) Purwakarta, Jawa Barat, HTSCC memiliki 

beragam fasilitas basic driving course mulai dari blind spot test area, inspection bay, stop & go, parking 

parallel, S shape curves, hairpin turn, parking reverse, circle road, portal, crank road, dan Safety 
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brake.Selain itu di dalam gedung terdapat driving simulator dan kelas-kelas bagi pengemudi, yang 

mengikuti pelatihan mengacu kepada standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). HTSCC dibangun 

di atas lahan seluas 24.000-meter persegi, dan Hino merupakan satu-satunya brand kendaraan komersial 

di Indonesia, yang memiliki sirkuit pusat pelatihan berkendara bagi pengemudi pelangganya. 
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Title Dukung Keselamatan, Hino Indonesia Resmikan Fasilitas Pusat 

Pelatihan Berkendara | Oto 

Author Anjar Leksana 

Media Oto.com Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.oto.com/berita-truk/dukung-keselamatan-hino-indonesia-resmikan-fasilitas-

pusat-pelatihan-berkendara 

Summary Sebagai salah satu pabrikan komersial terbesar di Indonesia, Hino Motors Sales Indonesia 

(HMSI) sangat memperhatikan soal keselamatan berkendara. "Saya berikan apresiasi, dua 

jempol untuk Hino Motors Sales Indonesia. Hino merupakan satu satunya brand kendaraan 

komersial di Indonesia yang memiliki sirkuit pusat pelatihan berkendara bagi pengemudi 

pelangganya. Atau disebut pula LSP LPK Hino Motors Sales Indonesia yang merupakan LSP 

PIHAK 1 Pendidikan yang didirikan berdasarkan SK LPK nomor 006/SK/LPK-HMSI/IV/2021. 

 

 

Sebagai salah satu pabrikan komersial terbesar di Indonesia, Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) sangat 

memperhatikan soal keselamatan berkendara. Selama bertahun-tahun mereka menggelar serangkaian 

program. Misal, progam Hino Safety Driving Competition yang dilangsungkan sejak 2017. Seminar, 

workshop dan pelatihan keselamatan bersama Kementerian Perhubungan dan KNKT senantiasa 

dilakukan. Baik secara daring maupun luring. Perusahaan juga membangun fasilitas pusat pelatihan 

berkendara yang diberi nama Hino Total Support Customer Center (HTSCC). Lokasinya di kawasan Kota 

Bukit Indah (KBI) Purwakarta, Jawa Barat. Di lokasi HTSCC ini gerdapat berbagai fasilitas basic driving 

course. Mulai dari blind spot test area, inspection bay, stop & go, parking parallel, S shape curves, hairpin 

turn, parking reverse, circle road, portal, crank road dan safety brake. Selain itu di dalam gedung terdapat 

driving simulator serta kelas kelas bagi pengemudi yang mengikuti pelatihan mengacu kepada standar 

BNSP. Harapannya, dapat mengedukasi juga melahirkan pengemudi truk berkemampuan baik."Saya 

berikan apresiasi, dua jempol untuk Hino Motors Sales Indonesia. Tidak hanya berorientasi pada bisnis 

semata, namun juga yang terus memperhatikan aspek keselamatan. Dengan adanya Hino Total Support 

Customer Center (HTSCC), berarti turut mendukung program pemerintah terhadap keselamatan 

berkendara," ucap Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Kamis (27/1).Untuk diketahui, 

HTSCC dibangun di atas lahan seluas 24.000 meter perseg. Hino merupakan satu satunya brand 

kendaraan komersial di Indonesia yang memiliki sirkuit pusat pelatihan berkendara bagi pengemudi 

pelangganya. HTSCC digunakan untuk pelatihan berkendara truk dan bus yang aman. Seperti teknik 

safety driving, pengereman, mengemudi yang baik nan ekonomis, pemeriksaan harian, teknik blind spot. 

Selain pelatihan secara praktik. Diberikan juga pelatihan secara teori seperti update informasi teknologi 

Hino, karakteristik kendaraan dan manusia, serta basic english conversation."Kami membangun Hino 

Total Support Training Center sebagai pusat pelatihan pengemudi. Tujuannya membantu kelancaran 

transportasi aman & ekonomis, melalui pengemudi andal serta tertib berlalu lintas. Fasilitas ini dapat 

digunakan customer setia Hino untuk terus meningkatkan keterampilan berkendara para 

pengemudinya," terang Masato Uchida, Presiden Direktur HMSI dalam sambutan pembukaan HTSCC.Tak 

hanya bangunan dengan berbagai sarana yang lengkap. HTSCC juga dibekali dengan para instruktur 

andal, terlatih dan tersertifikasi. Karena perusahaan saat ini memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Atau disebut pula LSP LPK Hino Motors Sales Indonesia yang merupakan 
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LSP PIHAK 1 Pendidikan yang didirikan berdasarkan SK LPK nomor 006/SK/LPK-HMSI/IV/2021. Ini 

merupakan perpanjangan tangan dan sudah berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). LSP-LPK 

HMSI memiliki tujuan agar menjadi lembaga sertifikasi yang mengedepankan mutu, dalam 

penyelenggaraan sertifikasi dan diakui secara nasional maupun internasional. Karena LSP LPK HMSI terus 

berkomitmen untuk menciptakan Sumber Daya Manusia di Indonesia yang lebih kompeten. Tentunya 

melalui sertifikasi profesi bidang tranportasi barang maupun orang. "Jadi, Hino ingin melahirkan 

sebanyak mungkin duta keselamatan berkendara dari fasilitas ini. Menyempurnakan apa yang sudah 

kami lakukan di bidang safety driving sejauh ini bersama pemerintah. Sehingga keselamatan berkendara 

menjadi sebuah budaya bangsa," imbuh Santiko Wardoyo, COO Director HMSI. 
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Title Pelaku Penempatan PMI Ilegal bakal Ditindak Tegas Author _noname 

Media Otonomi News Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://otonominews.co.id/read/23677/Pelaku-Penempatan-PMI-Ilegal-bakal-Ditindak-

Tegas 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, penyelesaian persoalan 

penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal atau nonprocedural, tidak cukup hanya 

dilakukan di Indonesia saja. Dikatakannya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan 

bersikap lebih tegas terhadap pelaku penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) secara 

illegal atau nonprocedural. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyatakan 

bahwa pihaknya tidak segan-segan menindak tegas secara hukum pihak-pihak yang terlibat 

dalam penempatan PMI ilegal. Siapa pun yang menempatkan PMI secara unprosedural kami 

laporkan kepada kepolisian. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, penyelesaian persoalan penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal atau nonprocedural, tidak cukup hanya dilakukan di Indonesia saja. 

Tapi juga harus dilakukan di negara penempatan.Ida menyampaikan hal ini pada Rapat Kerja dengan 

Komisi IX DPR RI belum lama ini,Dikatakannya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan bersikap 

lebih tegas terhadap pelaku penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) secara illegal atau 

nonprocedural.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya tidak 

segan-segan menindak tegas secara hukum pihak-pihak yang terlibat dalam penempatan PMI 

ilegal."Kami akan melakukan penegakan hukum di Indonesia. Kami berharap penegakan hukum 

dilakukan di sini. P3MI yang nakal kami cabut izinnya. Siapa pun yang menempatkan PMI secara 

unprosedural kami laporkan kepada kepolisian. Kami dampingi para korban untuk melapor kepada 

kepolisian," ucap Menaker dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.Disisi lain, Ida pun menyatakan 

bahwa Kemenaker juga telah mendorong negara-negara penempatan agar menindak majikan atau 

agency yang menempatkan PMI secara illegal."Misalnya di negara penempatan Malaysia. Ini jangan 

sampai ada celah bagi majikan atau agency di Malaysia untuk melakukan pembiaran terhadap 

penempatan secara ilegal. Bahkan yang paling penting adalah bagaimana penegakan hukum di negara 

penempatan," tegasnya.Menurutnya, PMI unprosedural terus terjadi karena PMI tersebut diterima dan 
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dipekerjakan. Untuk itu pemerintah di negara penempatan juga harus melakukan hukuman terhadap 

majikan atau agency."Alhamdulillah terkait ini ada kesepakatan dengan menteri KSM Malaysia untuk 

menjaga. Di Indonesia dijaga oleh kami, di Malaysia juga dijaga oleh Menteri KSM. Kami juga meminta 

agar dijaga juga oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia," ucapnya.Selain kepada Pemerintah Malaysia, 

pihaknya juga mendorong Pemerintah Arab Saudi dan negara penempatan PMI lainnya. Ia mendorong 

Pemerintah Arab Saudi agar tidak memberikan visa ziarah atau kunjungan bagi PMI."Kami meminta betul 

bahwa visa ziarah itu sumber terjadinya penempatan secara unprosedural Mereka dengan visa ziarah, 

visa kunjungan mengkonversi menjadi visa pekerja. Ini menyulitkan pendataan, pemantauan, dan 

menyuburkan penempatan secara unprosedural," kata tutup Ida. 
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Title Kampanye G20 Mendorong Keterlibatan Penyandang Disabilitas 

Untuk Inkusivitas Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/01/27/6840 

Summary "Ini terobosan yang baik sekali, Indonesia membuktikan bahwa no one left behind, tidak ada 

satupun yang boleh tertinggal dalam setiap program pemerintah, swasta, dan seluruh 

sektor," katanya saat menghadiri Kampanye G20 bertemakan Mendorong keterlibatan 

Penyandang Disabilitas untuk Inklusivitas di Jakarta, Rabu (26/1/2022). Keseriusan ini 

tercermin dari diangkatnya isu tersebut di ajang G20. Staf Khusus Presiden RI, Angkie 

Yudistia, mengatakan bahwa pada masa Presidensi G20 di bidang ketenagakerjaan, 

Indonesia mengusung salah satu isu prioritas yakni inclusive labour market and affirmative 

decent jobs for person with disabilities (pasar kerja yang inklusif dan afirmasi pekerjaan yang 

layak untuk penyandang disabilitas). Melalui isu tersebut, Indonesia akan mendorong 

perhatian Negara-negara G20 merumuskan kebijakan yang afirmasi dan inklusif terhadap 

kelompok disabilitas. 

 

 

 

Pemerintah Indonesia sangat serius meningkatkan inklusivitas ketenagakerjaan bagi penyandang 

disabilitas. Keseriusan ini tercermin dari diangkatnya isu tersebut di ajang G20.Staf Khusus Presiden RI, 

Angkie Yudistia, mengatakan bahwa pada masa Presidensi G20 di bidang ketenagakerjaan, Indonesia 

mengusung salah satu isu prioritas yakni inclusive labour market and affirmative decent jobs for person 

with disabilities (pasar kerja yang inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak untuk penyandang 

disabilitas)."Ini terobosan yang baik sekali, Indonesia membuktikan bahwa no one left behind, tidak ada 

satupun yang boleh tertinggal dalam setiap program pemerintah, swasta, dan seluruh sektor," katanya 

saat menghadiri Kampanye G20 bertemakan Mendorong keterlibatan Penyandang Disabilitas untuk 

Inklusivitas di Jakarta, Rabu (26/1/2022).Melalui isu tersebut, Indonesia akan mendorong perhatian 

Negara-negara G20 merumuskan kebijakan yang afirmasi dan inklusif terhadap kelompok disabilitas. 

Sehingga dapat berpartisipasi dalam pasar kerja dalam menghadapi disrupsi digital dan dampak 

pandemi."Kerja sama internasional di G20 saat ini adalah momentum kita untuk berbenah. Artinya, 

momentum Presidensi G20 adalah framework kita untuk saling mem-bachmark antara Indonesia dan 
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juga Negara-negara G20, dapat saling belajar serta memperbanyak experince, sehingga dapat 

membentuk ekosistem yang tepat, sesuai kebutuhan disabilitas secara inklusif," jelasnya.Menurutnya, 

sisi yang harus diperhatikan dalam mewujudkan ketenagakerjaan yang inklusif adalah sisi hulu, yaitu 

peningkatan akses keterampilan bagi penyandang disabilitas. Akses keterampilan tersebut selain 

disesuaikan antara suply and deman tenaga kerja juga harus disesuaikan dengan keramagaman dari 

masing-masing penyandang disabilitas."Karena penyandang disabilitas dengan ragam penyandang 

disabilitasnya memiliki kebutuhannya masing-masing. Maka dari itu, mudah-mudahan target 1% untuk 

swasta, 2% untuk BUMN dan pemerintah dapat segera terwujud," ujarnya. 
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Title Epidemiolog Puji Langkah Forkopimda Jawa Timur Tangani 

Omicron 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nusantara/601268/epidemiolog-puji-langkah-forkopimda-

jatim-tangani-omicron 

Summary Epidemiolog Dr. Windhu Purnomo dalam paparannya di Rakor Kordinasi COVID-19 Bersama 

dengan Forkopimda memuji langkah penanganan penyebaran COVID-19 varian B.1.1.529 

(omicron) di Jawa Timur. Pujian tersebut diberikan atas hasil assessmen situasi COVID-19 

yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI per 21 Januari 2022 yang 

menunjukan 8 indikator penentunya, Jawa Timur masuk dalam kategori memadai dan 

menjadi yang terbaik dengan kabupaten dan kota yang masuk level 1 paling banyak di 

Indonesia. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) No. 5 Tahun 2022 Jawa 

Timur memiliki 26 Kabupaten /Kota yang masuk dalam kategori Level 1. Di antara provinsi 

lain se-Jawa-Bali, Jawa Timur masih menduduki peringkat pertama untuk Kab/Kot terbanyak 

yang masuk dalam kategori level 1. 

 

 

 

Epidemiolog Dr. Windhu Purnomo dalam paparannya di Rakor Kordinasi COVID-19 Bersama dengan 

Forkopimda memuji langkah penanganan penyebaran COVID-19 varian B.1.1.529 (omicron) di Jawa 

Timur.Pujian tersebut diberikan atas hasil assessmen situasi COVID-19 yang dirilis oleh Kementerian 

Kesehatan (Kemenkes) RI per 21 Januari 2022 yang menunjukan 8 indikator penentunya, Jawa Timur 

masuk dalam kategori memadai dan menjadi yang terbaik dengan kabupaten dan kota yang masuk level 

1 paling banyak di Indonesia.Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) No. 5 Tahun 2022 

Jawa Timur memiliki 26 Kabupaten /Kota yang masuk dalam kategori Level 1. Dilanjutkan dengan 11 

Kab/Kot dalam kategori Level 2 dan 1 Kabupaten dalam kategori level 3. Di antara provinsi lain se-Jawa-

Bali, Jawa Timur masih menduduki peringkat pertama untuk Kab/Kot terbanyak yang masuk dalam 

kategori level 1.Lebih detilnya, DKI Jakarta memiliki 6 kab/kot dalam kategori Level 2, Jawa Barat memiliki 

10 Kab/Kot kategori level 1 dan 17 Kab/kot kategori level 2, Banten memiliki 8 Kab/Kot kategori level 2. 

Jawa Tengah memiliki 16 Kab/Kot kategori level 1 dan 19 Kab/Ko kategori level 2, Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) memiliki 5 Kab/kot kategori level 2, terakhir untuk Bali memiliki 9 Kab/Ko kategori level 
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2.Untuk diketahui saat ini cakupan vaksinasi dosis pertama di Jawa Timur sudah mencapai 86.99%. 

Sedangkan untuk dosis pertama dengan sasaran lansia telah mencapai 71.37%.Atas apresiasi tersebut 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus 

menjaga disiplin protokol kesehatan (prokes) dan juga mempercepat vaksinasi bagi yang belum 

mendapatkan suntikan sama sekali ataupun yang belum lengkap dosis vaksinnya. Pasalnya, Gubernur 

Khofifah percaya bahwa perisai untuk melawan varian omicron adalah prokes dan vaksinasi."Prokes 

penting untuk selalu diterapkan, jangan sampai lengah, ini perisai pertama. Begitu juga vaksin, akan 

menjadi perisai lapis keduanya," ucap Gubernur Khofifah, Kamis (27/1/2022).Khofifah menjelaskan, 

varian baru Omicorn ini harus ditangani secara komperhensif tanpa menimbulkan kepanikan dan 

keresahan di tengah tengah masyarakat. Terlebih, bedasarkan prediksi dari Menko Marves dan Menkes 

RI kemungkinan terdapat lonjakan dari mulai pertengahan Februari sampai Maret atau 65 hari dari 

pernyataan Menkes pada 16 Januari 2022."Bagaimana seluruh elemen di Jawa Timur ini bekerja sama 

untuk menangani varian omicron secara komprehensif, waspada dan siaga tanpa menyebabkan 

kepanikan di masyarakat," ungkapnyaBerdasarkan data Institute of Tropical Disease (ITD) Unair per 22 

Januari 2022 tercatat ada 26 kasus omicron yang tersebar di 7 kab/ko di Jawa Timur. Sedangkan untuk 

prosentase tracing di Jawa Timur berada dalam kategori memadai yakni 15,16 tiap 1 kasus. Bahkan, meski 

tren kasus covid-19 di Jawa Timur mengalami kenaikan Bed Occupancy Rate (BOR) cenderung tidak 

mengalami kenaikan yakni 1,99%.Pemprov Jawa Timur, lanjut Khofifah, terus menyiagakan fasilitas 

kesehatan seperti konversi tempat tidur (TT) 30-40 persen dari total kapasitas Rumah Sakit. Penataan 

sistem rujukan dan pemantauan isoman dengan pemanfaatan telemedicine juga dioptimalkan. Selain itu, 

pemenuhan SDM dan Logistik baik APD, Oksigen hingga Alkes serta pencatatan dan pelaporan data terus 

disiapkan.Masih dalam upaya pencegahan varian omicron di Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur bersama 

Forkopimda terus memantau secara ketat penanganan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Khofifah menyatakan, pada 22 Januari 2022, gelombang PMI tiba di Bandara Juanda sebanyak 129 orang 

PMI asal kedatangan dari Malaysia. Sedangkan hari ini, 26 Januari 2022 direncanakan akan datang lagi 

sebanyak 164 orang.Sebagai bentuk kesiapsiagaan serta antisipasi kedatangan PMI, Forkopimda Jawa 

Timur telah melakukan melaksanakan dengan baik penyambutan kedatangan PMI sekaligus menyiapkan 

berbagai sarana dan prasarana karantina bagi PMI dengan total 2.990 bed.Oleh karena itu, Khofifah 

mengajak seluruh kab/ko untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para PMI. Para PMI ini adalah 

mereka yang telah berjuang di negara lain dan terkadang para PMI di negara mereka bekerja kurang 

mendapatkan perlakuan baik"Saya selalu berpesan kepada tim dari Pemprov Jawa Timur jangan 

dipulangkan saudara kita PMI kembali ke rumah dalam keadaan setengah sehat. Namun harus betul betul 

sehat," tegasnya.Termasuk juga, kepada para bupati/wali kota untuk berkenan menjemput PMI yang 

dinyatakan negatif dan akan pulang ke tempat tinggalnya. "Mari kita siapkan penjemputan terbaik karena 

pasti mereka sangat dinanti oleh keluarganya," tambahnyaBerkaca dari penanganan lonjakan kasus 

varian delta pada pertengahan 2021 lalu, upaya kolaboratif dengan mengedepankan pendekatan sains 

dan kolaboratif mampu menaklukkan varian delta."Kita sudah belajar banyak dari pengalaman kita 

berjuang mendatarkan kurva varian delta. Mari kita bersinergi dan maksimalkan kolaborasi untuk 

memitigasi lonjakan kasus Omicron pada Februari-Maret ini dan menyelamatkan 40 Juta Warga Jawa 

Timur," tutup dia. 
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Title Satu Keluarga Asal Kota Cirebon Terpapar Covid-19, Kadinkes 

Ingatkan Hal Ini kepada Masyarakat 

Author _noname 

Media Tribun News Cirebon Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/27/satu-keluarga-asal-kota-cirebon-terpapar-

covid-19-kadinkes-ingatkan-hal-ini-kepada-masyarakat 

Summary Satu keluarga asal Kota Cirebon yang berjumlah lima orang terkonfirmasi positif Covid-19 

sepulang dari DKI Jakarta. Satu keluarga asal Kota Cirebon dinyatakan positif terpapar Covid-

19 sepulang dari DKI Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon, Edy Sugiarto, 

mengatakan, satu keluarga itu yang terkonfirmasi Covid-19 itu terdiri dari kakek, nenek, 

anak, hingga cucu. Karenanya, penambahan kasus itu pun membuat jumlah pasien Covid-19 

di Kota Cirebon yang masih diisolasi bertambah menjadi 15 orang. 

 

 

 

Satu keluarga asal Kota Cirebon yang berjumlah lima orang terkonfirmasi positif Covid-19 sepulang dari 

DKI Jakarta.Karenanya, penambahan kasus itu pun membuat jumlah pasien Covid-19 di Kota Cirebon 

yang masih diisolasi bertambah menjadi 15 orang.Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon, Edy 

Sugiarto, mengaku terkejut saat mengetahui adanya penambahan kasus itu setelah penyebaran Covid-

19 melandai."Ini warning buat kita semua bahwa pandemi belum berakhir, dan Covid-19 masih ada," kata 

Edy Sugiarto saat ditemui di Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis 

(27/1/2022).Karenanya, pihaknya meminta masyarakat tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan 

untuk mencegah penyebaran Covid-19.Selain itu, masyarakat yang belum divaksin maupun mereka yang 

sudah waktunya vaksin dosis kedua segera mendatangi sentra vaksinasi terdekat.Ia mengatakan, 

vaksinasi bermanfaat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan mengurangi tingkat vatalitas 

apabila terpapar virusnya."Silakan bisa datang langsung ke puskesmas terdekat untuk divaksin, stoknya 

banyak dan dipastikan gratis," ujar Edy Sugiarto.Edy menyampaikan, penambahan kasus Covid-19 juga 

seolah menjadi pengingat bahwa vaksinasi bukan menjadi jaminan seseorang kebal dari virus korona 

baru.Karenanya, masyarakat yang telah divaksin hingga dosis ketiga atau booster sekalipun tetap harus 

mematuhi protokol kesehatan setiap saat.Di antaranya, rajin mencuci tangan, memakai masker saat 

keluar rumah, menjaga jarak dengan orang sekitar, menghindari kerumunan, dan membatasi 

mobilitas."Cara mencegah penyebaran virusnya adalah menerapkan prokes ketat. Intinya, masker tidak 
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bolen dilepas," kata Edy Sugiarto.Satu keluarga positif Covid-19Satu keluarga asal Kota Cirebon 

dinyatakan positif terpapar Covid-19 sepulang dari DKI Jakarta.Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota 

Cirebon, Edy Sugiarto, mengatakan, satu keluarga itu yang terkonfirmasi Covid-19 itu terdiri dari kakek, 

nenek, anak, hingga cucu.Saat ini, menurut dia, seluruh pasien tersebut dipastikan telah dirawat di ruang 

isolasi rumah sakit dan perkembangan kondisinya dipantau secara intens."Totalnya, ada lima orang. 

Mereka baru pulang ke Cirebon dari Jakarta," ujar Edy Sugiarto saat ditemui di Balai Kota Cirebon, Jalan 

Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (27/1/2022).Ia mengatakan, dari laporan sementara yang diterimanya 

diketahui satu keluarga pasien Covid-19 tersebut cukup lama berada di Ibu Kota.Karenanya, penambahan 

kasus itu pun membuat jumlah pasien Covid-19 di Kota Cirebon yang masih diisolasi bertambah menjadi 

15 orang.Namun, hingga kini pihaknya belum dapat memastikan apakah kelima pasien itu terpapar 

Covid-19 varian Omicron atau tidaknya.Sebab, untuk mengetahui terpapar Omicron atau tidak pasien 

harus menjalani tes lanjutan setelah hasil swab testnya dinyatakan positif Covid-19."Untuk memastikan 

Omicron atau bukan harus dites genome sequencing. Saat ini, kelima pasien baru swab test dan hasilnya 

positif," kata Edy Sugiarto.Edy menyampaikan, sejauh ini hanya seorang warga Kota Cirebon yang 

dinyatakan positif Covid-19 varian Omicron dan dirawat di Wisma Atlet Jakarta.Pasien Omicron asal Kota 

Udang itu merupakan pekerja migran yang baru pulang ke Tanah Air setelah bertahun-tahun bekerja di 

Pakistan. 
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Title Bahas Isu Digital Lewat DEWG G20, Kemenkominfo Libatkan 

Lintas Sektor 

Author Rian Alfianto 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/27/01/2022/bahas-isu-digital-lewat-dewg-g20-

kemenkominfo-libatkan-lintas-sektor 

Summary Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melibatkan berbagai pihak untuk 

membahas tiga isu prioritas yang diangkat dalam Digital Economy Working Group (DEWG) 

pada Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022. Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Mira Tayyiba 

menyatakan, kerja sama lintas sektor akan dilibatkan untuk membahas tiga isu prioritas 

DEWG G20, yaitu Post Covid-19 Recovery and Connectivity, Digital Skills and Literacy, dan 

Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust. Dirinya yang sekaligus menjabat 

sebagai Chair DEWG G20 menjelaskan juga kalau bahwa DEWG sebagai bagian dari Sherpa 

Track G20 akan menjadi melting pot diskusi tentang isu digital yang mencakup seluruh aspek 

kehidupan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pandemi Covid-19. Mira 

menambahkan, Kemenkominfo diberikan mandat dari Sherpa Track sebagai pengampu 

DEWG untuk menjadi 'ketua kelas' untuk isu-isu digital lintas sektor. 

 

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melibatkan berbagai pihak untuk membahas 

tiga isu prioritas yang diangkat dalam Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 

Indonesia Tahun 2022.Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Mira Tayyiba menyatakan, kerja sama lintas 

sektor akan dilibatkan untuk membahas tiga isu prioritas DEWG G20, yaitu Post Covid-19 Recovery and 

Connectivity, Digital Skills and Literacy, dan Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust. Pihak 

yang dilubatkan diantaranya adalah National Knowledge Partners dan National Strategic 

Stakeholders."Pada kesempatan ini, kami membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan siapa saja. 

Kami bekerja sama dengan akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas 

Padjadjaran dan Centre for Strategic and International Studies sebagai national knowledge partner 

DEWG," ujarnya dalam Media Gathering G20 yang berlangsung secara hibrida di Kaum, Jakarta Pusat, 

Rabu (26/1).Menurut Mira, selain keempat institusi tersebut, Kementerian Kominfo juga melibatkan 

National Strategic Stakeholders serta kementerian dan lembaga untuk membahas isu digital yang relevan 

dengan sektor-sektor terkait."Misalnya berbicara mengenai ketenagakerjaan dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan, pendidikan dengan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi. Selain 

dengan kementerian dan lembaga, kita juga bekerjasama dengan pelaku industri dan teman-teman 

asosiasi-baik yang bergelut di bidang e-commerce, big data, cyber security, infrastruktur digital, maupun 

literasi digital," jelasnya.Adapun National Strategic Stakeholders terdiri dari Asosiasi Big Data dan AI, 

Masyarakat Telematika Indonesia, Siberkreasi, Asosiasi E-Commerce Indonesia, Indonesia Cyber Security 

Forum, dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII.Melalui DEWG ini, dirinya berharap 

dapat menghasilkan program-program nyata yang relevan untuk semuanya. Bukan saja bagi negara maju, 

tetapi juga untuk negara berkembang. DEWG dapat kita jadikan sebagai panggung bersama, dan oleh 

karenanya harus dikerjakan sama-sama.Dirinya yang sekaligus menjabat sebagai Chair DEWG G20 

menjelaskan juga kalau bahwa DEWG sebagai bagian dari Sherpa Track G20 akan menjadi melting pot 
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diskusi tentang isu digital yang mencakup seluruh aspek kehidupan pembangunan, terutama yang 

berkaitan dengan pandemi Covid-19."Yang akan dibahas di isu Sherpa Track itu banyak, mulai dari 

perdagangan, perindustrian, pendidikan, kesehatan dan masih banyak lagi. Diskusi isu-isu tersebut 

difasilitasi melalui Working Group G20 yang dikelola oleh kementerian dan lembaga pengampunya. Perlu 

diperhatikan bahwa hampir semua working group mengangkat diskusi tentang isu digital. Mau berbicara 

tentang pendidikan kaitannya dengan digital, employment juga tentang digital," ungkapnya.Mira 

menambahkan, Kemenkominfo diberikan mandat dari Sherpa Track sebagai pengampu DEWG untuk 

menjadi 'ketua kelas' untuk isu-isu digital lintas sektor. Adapun menurut Mira, tugas Kemenkominfo 

adalah untuk melakukan streamlining semua isu digital agar koheren dan kohesif."Misalnya, isu 

pemberdayaan perempuan atau perlindungan anak, dapat dijawab dengan menggunakan pendekatan 

berbasis aspek-aspek digitalisasi, seperti literasi digital dan online safety," tandasnya. 
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Title Cerita Ibu Dua Anak Tergiur jadi Karyawan Pinjol Ilegal di PIK Demi 

Buah Hati, Berujung Ditangkap Polisi 

Author M Ichsan 

Media Suara Batam Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://suarabatam.com/cerita-ibu-dua-anak-tergiur-jadi-karyawan-pinjol-ilegal-di-pik-

demi-buah-hati-berujung-ditangkap-polisi 

Summary SUARABATAM.COM, Jakarta- Ibu dua anak berinisial S (35) mengaku terpaksa melamar 

sebagai karyawan perusahaan pinjaman online ilegal di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta 

Utara. S bergabung lantaran tergiur gaji dan bonus dari perusahaan tersebut. Sebab, S yang 

sebelumnya hanya sebagai ibu rumah tangga harus menghidupi dua buah hatinya. "Pertama 

butuh saya. 

 

 

 

SUARABATAM.COM, Jakarta - Ibu dua anak berinisial S (35) mengaku terpaksa melamar sebagai 

karyawan perusahaan pinjaman online ilegal di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. S bergabung 

lantaran tergiur gaji dan bonus dari perusahaan tersebut. Sebab, S yang sebelumnya hanya sebagai ibu 

rumah tangga harus menghidupi dua buah hatinya. "Pertama butuh saya. Karena kan intinya kita mau 

kerja. Kita di sini enggak merugikan, saya hanya remind (mengingatkan) nasabah gimana mau bayarnya. 

Toh kalau enggak mau bayar akan di-follow up lagi sama tim yang lain," tutur S, Rabu (26/1/2022) seperti 

dilansir Tribun Jakarta.Warga Cengkareng Jakarta Barat itu telah bekerja selama sebulan di perusahaan 

pinjol ilegal. S mengaku awalnya mendapatkan informasi soal lowongan pekerjaan di kantor pinjol ilegal 

dari rekannya. Kata S, iklan lowongan yang didapat pun memang langsung mengarah ke pekerjaan 

penagih hutang tanpa ada yang ditutup-tutupi. "Kalau rekrut temen ke temen. Kita buka loker nih. Lalu 

diinformasi sama admin kita, nanti di-share di WA pribadi atau grup WA masing masing. Ada loker nih di 

fintech, bagian penagihan gitu," jelas S.S menambahkan, proses mendapatkan pekerjaan sebagai penagih 

utang ini terbilang mudah. Ketika dipanggil untuk interview, hari itu juga S langsung disuruh mengikuti 

pelatihan sebagai tim reminder, atau pegawai yang bertugas mengingatkan peminjam sebelum utang 

jatuh tempo. S sendiri setiap harinya ditugaskan menagih utang ke hampir 100 lebih peminjam yang 

berasal dari Jakarta dan luar daerah. Ia tidak menampik bahwa memang gaji yang didapat ketika bekerja 

di kantor pinjol ilegal ini lebih dari cukup. Apalagi jika para penagih utang bisa mencapai target. Pasti ada 

bonus yang diberikan perusahaan."Lumayan. Di atas UMR, sekitar Rp 5 jutaan lah. Bisa dapat bonus juga 
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tergantung presentasi," katanya. Namun, kantor pinjol ilegal tempat S bekerja digrebek Polda Metro Jaya 

pada Rabu kemarin. S bersama 98 orang lainnya yang bekerja disana, termasuk sang manajer 

perusahaan, langsung diamankan petugas kepolisian. Artikel ini telah tayang di TribunJakarta. com 

dengan judul "Demi Buah Hati, Kisah Ibu 2 Anak Tergiur Gaji dan Bonus Karyawan Pinjol Ilegal di PIK" 

(kompas) 
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Title Tergiur Jadi Karyawan Pinjol, Ibu 2 Anak Berujung Ditangkap 

Polisi 

Author _noname 

Media Indo Harian Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://indoharian.com/tergiur-jadi-karyawan-pinjol-ibu-2-anak-berujung-ditangkap-polisi 

Summary Tergiur Jadi Karyawan Pinjol, Ibu dari dua anak yang berinisial S (35) sempat mengaku 

terpaksa untuk melamar sebagai seorang karyawan perusahaan pinjaman online ilegal 

daerah kawasan Pantai Indah Kapuk, kota Jakarta Utara. Ada loker nih ya di fintech, ada 

bagian penagihan gitu, jelas S. Tergiur Jadi Karyawan Pinjol S pun turut menambahkan, 

dalam proses mendapatkan pekerjaan sebagai seorang penagih utang ini terbilang sangat 

mudah. Tergiur Jadi Karyawan Pinjol Namun, Saat ini kantor pinjol ilegal tempat S bekerja 

digrebek oleh Polda Metro Jaya pada hari Rabu kemarin. Jadi Kalau rekrut temen ke temen. 

 

 

 

Tergiur Jadi Karyawan Pinjol , Ibu dari dua anak yang berinisial S (35) sempat mengaku terpaksa untuk 

melamar sebagai seorang karyawan perusahaan pinjaman online ilegal daerah kawasan Pantai Indah 

Kapuk, kota Jakarta Utara. S bergabung lantaran sangat tergiur dengan gaji dan bonus dari perusahaan 

pinjol tersebut .Sebab, S yang pada sebelumnya cuma sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus 

menghidupi dua buah hatinya. Pertama itu butuh sayanya . Karena kan intinya kita itu mau kerja. Kita di 

sini gak ada merugikan, saya cuma remind (mengingatkan) nasabah gimana untuk mau bayarnya. Toh 

kalau pun enggak mau bayar akan di-follow up kembali sama tim yang lainnya,ungkap S,Warga 

Cengkareng daerah Jakarta Barat tersebut sudah bekerja selama lebih dari sebulan di perusahaan pinjol 

ilegal tersebut. S mengaku pada awalnya mendapatkan informasi terkait dengan soal lowongan 

pekerjaan di kantor pinjol ilegal dari para rekannya.Kata S, iklan lowongan yang didapat tersebut pun 

memang langsung mengarah pada pekerjaan penagih hutang yang memang tanpa ada yang ditutup-

tutupi. Jadi Kalau rekrut temen ke temen. Kita ada buka loker nih. Lalu langsung diinformasi sama admin 

kita, nanti akan di-share di WA pribadi atau juga grup WA masing masing. Ada loker nih ya di fintech, ada 

bagian penagihan gitu," jelas S.Tergiur Jadi Karyawan Pinjol S pun turut menambahkan, dalam proses 

mendapatkan pekerjaan sebagai seorang penagih utang ini terbilang sangat mudah. saat dipanggil untuk 

interview, hari itu juga karyawan langsung disuruh mengikuti pelatihan sebagai salah seorang tim 

reminder, atau sebahai pegawai yang bertugas untuk mengingatkan peminjam sebelum hutang tersebut 
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jatuh tempo.S sendiri setiap harinya itu ditugaskan untuk menagih utang ke hampir 100 lebih peminjam 

yang para peminjam berasal dari Jakarta dan juga luar daerah. Ia tak menampik bahwa memang jumlah 

gaji yang didapat saat bekerja di kantor pinjol ilegal ini sangat lebih dari cukup.Apalagi jika para penagih 

utang tersebut bisa mencapai titik target. Pasti akan ada bonus yang diberikan oleh perusahaan. yang itu 

jumlahnya Lumayan. Di atas UMR, sekitar Rp 5 jutaan rupiah lah. kami Bisa dapat bonus juga yah itu 

tergantung presentasi dari kita katanya.Tergiur Jadi Karyawan Pinjol Namun, Saat ini kantor pinjol ilegal 

tempat S bekerja digrebek oleh Polda Metro Jaya pada hari Rabu kemarin. S bersama dengan 98 orang 

lainnya yang bekerja disana, termasuk dengan sang manajer perusahaan, yang pada saat itu langsung 

diamankan petugas kepolisian. 
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Title Kolaborasi Pemerintah dan Perguruan Tinggi Sangat Penting Dalam 

Menyiapkan SDM Unggul 

Author _noname 

Media Jurnas Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.jurnas.com/artikel/110220/Kolaborasi-Pemerintah-dan-Perguruan-Tinggi-

Sangat-Penting-Dalam-Menyiapkan-SDM-Unggul 

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa 

Perguruan Tinggi saat ini memiliki peranan besar dalam menyiapkan SDM yang unggul dan 

responsif. Peran tersebut akan berjalan baik dan selaras jika diimbangi dengan adanya 

kolaborasi antara Pemerintah dengan Perguruan Tinggi saat ini. Menurut Anwar Sanusi, 

dalam penyiapan SDM unggul, pemerintah sangat membutuhkan bantuan dari Perguruan 

Tinggi guna menghasilkan kebijakan efektif yang sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan di 

lapangan. Hal ini disampaikannya dalam membuka forum komunikasi perguruan tinggi 

ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis, (27/1). 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa Perguruan Tinggi 

saat ini memiliki peranan besar dalam menyiapkan SDM yang unggul dan responsif. Peran tersebut akan 

berjalan baik dan selaras jika diimbangi dengan adanya kolaborasi antara Pemerintah dengan Perguruan 

Tinggi saat ini.Menurut Anwar Sanusi, dalam penyiapan SDM unggul, pemerintah sangat membutuhkan 

bantuan dari Perguruan Tinggi guna menghasilkan kebijakan efektif yang sesuai dengan kondisi 

ketenagakerjaan di lapangan. Hal ini disampaikannya dalam membuka forum komunikasi perguruan 

tinggi ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis, (27/1).Dalam mengimplementasikan kebijakan di sektor 

ketenagakerjaan, Pemerintah dituntut untuk membuat 3 hal yakni memproduksi regulasi; mengeksekusi 

dan mengawal dari regulasi tersebut agar bisa dijalankan; serta menjalankan fungsi pengawasan dan 

pembinaan agar tentunya kebijakan tersebut bisa dijalankan."Untuk menyinkronisasi ini semua, tentu 

perlu adanya jembatan yang kokoh untuk menyatukan dua aktor utama yakni pemerintah dalam hal ini 

Kemnaker, dengan perguruan tinggi dalam menyiapkan SDM yang unggul dan responsif dengan 

perubahan," jelas Anwar Sanusi.Anwar Sanusi menyebut bahwa dua aktor utama tadi sebagai "Dua 

simpul." Jika dipertemukan, ke depannya akan menjadi sebuah berkah untuk mengantarkan Indonesia 

menjadi kekuatan emas menjadi negara besar keempat di tahun 2045.Lebih lanjut, Anwar Sanusi 

mengatakan bahwa dalam perkembangannya sektor ketenagakerjaan terus mengalami tantangan yang 

beragam. Ia menyebut, Kemnaker telah mengidentifikasinnya, salah satunya akibat dari adanya revolusi 

industri 4.0, terdapat sejumlah pekerjaan yang hilang, tetapi di sisi lain terdapat pekerjaan-pekerjaan 

baru di bidang digitalisasi yang muncul."Kami telah mengidentifikasikannya ini sudah lama, dan tentu Ibu 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah menjadikan ini sebagai suatu fokus utama. Maka dari itu, 

Beliau meminta saya untuk turut melibatkan para akademisi di Perguruan Tinggi agar turut aktif dalam 

menyiapkan ini semua," ungkap Sekjen Anwar. 
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Title Unilever Bakal PHK Besar-besaran, 1.500 Nasib Pekerja di Ujung 

Tanduk - Harian Haluan 

Author Milna Miana 

Media Haluan Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://www.harianhaluan.com/internasional/pr-102538827/unilever-bakal-phk-besar-

besaran-1500-nasib-pekerja-di-ujung-tanduk 

Summary Unilever (ULVR.L) akan memangkas sekitar 1.500 pekerja pada jajaran manajemen di seluruh 

dunia dan memfokuskan bisnisnya pada lima produk utama untuk mendorong 

pertumbuhan. "Beralih ke lima kategori bisnis akan memungkinkan kami untuk lebih 

responsif terhadap tren konsumen dan saluran, dengan akuntabilitas pengiriman yang 

sangat jelas," kata CEO Unilever Alan Jope seperti dikutip dari Reuters melalui 

Kumparan.com, Kamis (27/1/2022). Unilever, yang sahamnya telah turun sekitar 25 persen 

dari rekor tertinggi mereka pada 2019, pekan lalu secara efektif membatalkan rencana untuk 

mengakuisisi bisnis perawatan kesehatan konsumen GlaxoSmithKline (GSK) (GSK.L) seharga 

50 miliar pound (USD 67 miliar). Unilever diperkirakan pada bulan depan akan melaporkan 

penurunan pendapatan bersih setahun penuh. 

 

 

 

Unilever (ULVR.L) akan memangkas sekitar 1.500 pekerja pada jajaran manajemen di seluruh dunia dan 

memfokuskan bisnisnya pada lima produk utama untuk mendorong pertumbuhan.Model organisasi baru 

yang diusulkan akan menghasilkan pengurangan peran manajemen senior sekitar 15 persen dan lebih 

banyak peran manajemen junior sebesar 5 persen. Para pekerja pabrik diharapkan tidak akan 

terpengaruh oleh perubahan ini.Produsen sabun Dove hingga es krim Magnum yang mempekerjakan 

sekitar 149. 000 orang di seluruh dunia ini menyatakan, mereka akan fokus pada produk kecantikan dan 

kesejahteraan, perawatan pribadi, perawatan di rumah, nutrisi, dan es krim."Beralih ke lima kategori 

bisnis akan memungkinkan kami untuk lebih responsif terhadap tren konsumen dan saluran, dengan 

akuntabilitas pengiriman yang sangat jelas," kata CEO Unilever Alan Jope seperti dikutip dari Reuters 

melalui Kumparan.com, Kamis (27/1/2022).Unilever, yang sahamnya telah turun sekitar 25 persen dari 

rekor tertinggi mereka pada 2019, pekan lalu secara efektif membatalkan rencana untuk mengakuisisi 

bisnis perawatan kesehatan konsumen GlaxoSmithKline (GSK) (GSK.L) seharga 50 miliar pound (USD 67 

miliar).Proposalnya, yang ditolak oleh GSK, dikritik secara luas oleh investor karena mahal dan berisiko. 
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Unilever diperkirakan pada bulan depan akan melaporkan penurunan pendapatan bersih setahun 

penuh.Perusahaan ini menghadapi peningkatan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan transportasi di masa 

pandemi. 
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Title Muhaimin pastikan RUU TPKS segera disahkan hentikan kekerasan 

seksual 

Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-

segera-disahkan-hentikan-kekerasan-seksual 

Summary Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Muhaimin Iskandar 

memastikan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan 

segera disahkan demi menghentikan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia. 

Saya pastikan RUU TPKS akan segera disahkan.  

 

 

 

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Muhaimin Iskandar 

memastikan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan segera 

disahkan demi menghentikan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia. "Saya memilih 

bersuara, kekerasan dan pelecehan seksual harus kita akhiri. Saya tidak sanggup mendengar kisah kawan-

kawan penyintas. Saya pastikan RUU TPKS akan segera disahkan. Kita sudahi kasus-kasus banal seperti 

itu," ujar Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Menurutnya, 

kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia harus dihentikan mulai hari ini, mengingat jumlah 

kasusnya terus naik, sehingga pengesahan RUU TPKS menjadi prioritas bagi bangsa ini. "Saya tidak 

sanggup mendengar kisah kawan-kawan penyintas. Ingatan yang justru ingin kawan-kawan lupakan," 

ujar Cak Imin, demikian ia biasa disapa saat berdialog dengan para penyintas di Yayasan Gembala Baik, 

Jakarta, Rabu (26/1).Menaker Ida Fauziyah memastikan memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada 

para penyintas dan korban kekerasan dan pelecehan seksual, melalui skema kerja sama dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan RI. "Kemnaker siap memfasilitasi kegiatan pelatihan sesuai minat dan 

passion para penyintas. Saya menunggu identifikasi kebutuhan dari para pendamping agar segera kami 

daftarkan dalam program pelatihan kami. Juga dukungan untuk berwirausaha agar mandiri secara 

finansial," ujarnya. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI dan Menaker Ida Fauziyah juga 

menyerahkan sumbangan berupa kebutuhan sehari-hari korban dan bantuan operasional bagi lembaga 

pendamping. 
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Title Perjuangkan Isu Digital Lewat DEWG G20, Kominfo Libatkan 

Multistakeholders 

Author _noname 

Media Press Release Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://pressrelease.kontan.co.id/release/perjuangkan-isu-digital-lewat-dewg-g20-kominfo-

libatkan-multistakeholders 

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba, menyatakan kerja sama lintas 

sektor untuk membahas tiga isu prioritas DEWG G20, yaitu Post Covid-19 Recovery and 

Connectivity, Digital Skills and Literacy, dan Cross Border Data Flow and Data Free Flow with 

Trust akan melibatkan banyak pihak, di antaranya adalah National Knowledge Partners dan 

National Strategic Stakeholders. Sekjen Kementerian Kominfo yang menjabat sebagai Chair 

DEWG G20 menjelaskan bahwa DEWG sebagai bagian dari Sherpa Track G20 akan menjadi 

melting pot diskusi tentang isu digital yang mencakup seluruh aspek kehidupan 

pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba, menyatakan kerja sama lintas sektor untuk membahas 

tiga isu prioritas DEWG G20, yaitu Post Covid-19 Recovery and Connectivity, Digital Skills and 

Literacy, dan Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust akan melibatkan banyak 

pihak, di antaranya adalah National Knowledge Partners dan National Strategic 

Stakeholders. Sekjen Kementerian Kominfo yang menjabat sebagai Chair DEWG G20 

menjelaskan bahwa DEWG sebagai bagian dari Sherpa Track G20 akan menjadi melting pot 

diskusi tentang isu digital yang mencakup seluruh aspek kehidupan pembangunan, terutama 

yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. 

 

 

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika melibatkan berbagai pihak untuk membahas tiga isu prioritas 

yang diangkat dalam Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 Indonesia Tahun 

2022.Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba, menyatakan kerja sama lintas sektor untuk 

membahas tiga isu prioritas DEWG G20, yaitu Post Covid-19 Recovery and Connectivity, Digital Skills and 

Literacy, dan Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust akan melibatkan banyak pihak, di 

antaranya adalah National Knowledge Partners dan National Strategic Stakeholders."Pada kesempatan 

ini, kami membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan siapa saja. Kami bekerja sama dengan 
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akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran dan Centre for 

Strategic and International Studies sebagai national knowledge partner DEWG," ujarnya dalam Media 

Gathering G20 yang berlangsung secara hibrida di Kaum, Jakarta Pusat, Rabu (26/01/2022).Menurut 

Sekjen Mira Tayyiba, selain keempat institusi tersebut, Kementerian Kominfo juga melibatkan National 

Strategic Stakeholders serta kementerian dan lembaga untuk membahas isu digital yang relevan dengan 

sektor-sektor terkait."Misalnya berbicara mengenai ketenagakerjaan dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan, pendidikan dengan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi. Selain 

dengan kementerian dan lembaga, kita juga bekerjasama dengan pelaku industri dan teman-teman 

asosiasi-baik yang bergelut di bidang e-commerce, big data, cyber security, infrastruktur digital, maupun 

literasi digital," jelasnya.Adapun National Strategic Stakeholders terdiri dari Asosiasi Big Data dan AI, 

Masyarakat Telematika Indonesia, Siberkreasi, Asosiasi e-Commerce Indonesia, Indonesia Cyber Security 

Forum, dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia."Jadi melalui DEWG ini kita berharap dapat 

menghasilkan program-program nyata yang relevan untuk semuanya. Bukan saja bagi negara maju, 

tetapi juga untuk negara berkembang. DEWG dapat kita jadikan sebagai panggung bersama, dan oleh 

karenanya harus kita kerjakan sama-sama," paparnya.Cakup Semua AspekSekjen Kementerian Kominfo 

yang menjabat sebagai Chair DEWG G20 menjelaskan bahwa DEWG sebagai bagian dari Sherpa Track 

G20 akan menjadi melting pot diskusi tentang isu digital yang mencakup seluruh aspek kehidupan 

pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pandemi COVID-19."Yang akan dibahas di isu Sherpa 

Track itu banyak, mulai dari perdagangan, perindustrian, pendidikan, kesehatan dan masih banyak lagi. 

Diskusi isu-isu tersebut difasilitasi melalui Working Group G20 yang dikelola oleh kementerian dan 

lembaga pengampunya. Perlu diperhatikan bahwa hampir semua working group mengangkat diskusi 

tentang isu digital. Mau berbicara tentang pendidikan kaitannya dengan digital, employment juga 

tentang digital," ujarnya.Kementerian Komunikasi dan Informatika melibatkan berbagai pihak untuk 

membahas tiga isu prioritas yang diangkat dalam Digital Economy Working Group (DEWG) pada 

Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba, 

menyatakan kerja sama lintas sektor untuk membahas tiga isu prioritas DEWG G20, yaitu Post Covid-19 

Recovery and Connectivity, Digital Skills and Literacy, dan Cross Border Data Flow and Data Free Flow 

with Trust akan melibatkan banyak pihak, di antaranya adalah National Knowledge Partners dan National 

Strategic Stakeholders."Pada kesempatan ini, kami membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan 

siapa saja. Kami bekerja sama dengan akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, 

Universitas Padjadjaran dan Centre for Strategic and International Studies sebagai national knowledge 

partner DEWG," ujarnya dalam Media Gathering G20 yang berlangsung secara hibrida di Kaum, Jakarta 

Pusat, Rabu (26/01/2022).Menurut Sekjen Mira Tayyiba, selain keempat institusi tersebut, Kementerian 

Kominfo juga melibatkan National Strategic Stakeholders serta kementerian dan lembaga untuk 

membahas isu digital yang relevan dengan sektor-sektor terkait."Misalnya berbicara mengenai 

ketenagakerjaan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, pendidikan dengan Kementerian Pendidikan, 

Budaya, Riset, dan Teknologi. Selain dengan kementerian dan lembaga, kita juga bekerjasama dengan 

pelaku industri dan teman-teman asosiasi-baik yang bergelut di bidang e-commerce, big data, cyber 

security, infrastruktur digital, maupun literasi digital," jelasnya.Adapun National Strategic Stakeholders 

terdiri dari Asosiasi Big Data dan AI, Masyarakat Telematika Indonesia, Siberkreasi, Asosiasi e-Commerce 

Indonesia, Indonesia Cyber Security Forum, dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia."Jadi 

melalui DEWG ini kita berharap dapat menghasilkan program-program nyata yang relevan untuk 

semuanya. Bukan saja bagi negara maju, tetapi juga untuk negara berkembang. DEWG dapat kita jadikan 

sebagai panggung bersama, dan oleh karenanya harus kita kerjakan sama-sama," paparnya.Cakup Semua 

AspekSekjen Kementerian Kominfo yang menjabat sebagai Chair DEWG G20 menjelaskan bahwa DEWG 

sebagai bagian dari Sherpa Track G20 akan menjadi melting pot diskusi tentang isu digital yang mencakup 



 

371 

 

seluruh aspek kehidupan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pandemi COVID-19."Yang akan 

dibahas di isu Sherpa Track itu banyak, mulai dari perdagangan, perindustrian, pendidikan, kesehatan 

dan masih banyak lagi. Diskusi isu-isu tersebut difasilitasi melalui Working Group G20 yang dikelola oleh 

kementerian dan lembaga pengampunya. Perlu diperhatikan bahwa hampir semua working group 

mengangkat diskusi tentang isu digital. Mau berbicara tentang pendidikan kaitannya dengan digital, 

employment juga tentang digital," ujarnya.Menurut Sekjen Mira Tayyiba, Kementerian Kominfo 

diberikan mandat dari Sherpa Track sebagai pengampu DEWG untuk menjadi 'ketua kelas' untuk isu-isu 

digital lintas sektor."Tugas Kominfo adalah untuk melakukan streamlining semua isu digital agar koheren 

dan kohesif. Misalnya, isu pemberdayaan perempuan atau perlindungan anak, dapat dijawab dengan 

menggunakan pendekatan berbasis aspek-aspek digitalisasi, seperti literasi digital dan online safety," 

jelasnya.Kementerian Kominfo berkomitmen untuk menggunakan momentum Presidensi G20 Indonesia 

sebagai kesempatan untuk menguatkan sektor digital secara nasional dan internasional."Jadi, isu-isu ini 

bukan saja menjadi agenda-agenda nasional yang kita perjuangkan di global, tetapi kita juga 

menggunakan kesempatan ini untuk mengkonsolidasikan pengelolaan isu digital nasional. Tidak 

mengherankan kalau isu digital dibahas di semua sektor, karena digital itu kan fluid, bisa digunakan oleh 

banyak orang," papar Sekjen Kementerian Kominfo.Dukung Persidangan DEWGJuru Bicara Kementerian 

Kominfo, Dedy Permadi, menyatakan bahwa National Knowledge Partner dilibatkan untuk membahas 

dan menyusun substansi dari persidangan forum DEWG."Kita melibatkan National Knowledge Partner 

atau mitra substansi nasional yang terdiri UI, UGM, UNPAD, dan CSIS Indonesia. Keempat National 

Knowledge Partner itu bersama-sama dengan Kominfo menyusun substansi dari persidangan DEWG. Kita 

juga mengajak stakeholders yang lain untuk bekerja bersama-sama mendukung kesuksesan G20 ini," 

jelasnyaJubir Dedy Permadi menjelaskan alasan memilih empat mitra tersebut ialah untuk memperkuat 

substansi pelaksanaan DEWG selama Presidensi G20 Indonesia."Pertimbangannya adalah kita berusaha 

untuk seinklusif mungkin sebetulnya, tetapi kan tidak semuanya bisa dilibatkan. Jadi kita memandang 

bahwa secara substansi, kita bisa saling melengkapi dengan National Knowledge Partner," 

tuturnya.Sebelumnya, Jubir Kementerian Kominfo menjelaskan mengenai kelahiran Presidensi G20 yang 

dilatarbelakangi persoalan global. Mulai Asian Financial Crisis tahun 1997-1998, yang kemudian naik 

menjadi Global Financial Crisis."Dan forum ini dibentuk karena dulu G7 itu tidak cukup untuk menjawab 

permasalahan dunia yang sebenarnya bukan hanya menjadi domain negara-negara kaya saja, tapi juga 

negara-negara kelas menengah. Jadi dibentuklah G20, dari awal pembentukannya pun sudah menjawab 

permasalahan global, sebagaimana kita yang menghadapi krisis di masa itu," paparnya.Dalam 

perjalanannya, terdapat banyaknya persoalan global yang juga dibantu dengan kehadiran forum G20. 

Misalnya, pada tahun 2008, saat krisis ekonomi global terjadi dan menjadi krisis finansial global terburuk 

di sepanjang 80 tahun terakhir pada saat itu. Termasuk pula pada tahun 2009 ketika krisis nuklir Irak dan 

tahun 2017 saat krisis Suriah."Kemudian tahun 2019, saat terjadi perang dagang Amerika Serikat dengan 

Tiongkok, itu pun G20 menjadi bagian dari penyelesaian masalah-masalah dunia. Termasuk ketika 

pandemi Covid-19 melanda, ada Forum G20 yang berusaha untuk membicarakan solusinya. Di Finance 

Track misalnya, ada penjadwalan ulang pembayaran hutang agar negara-negara tetap bisa bertahan di 

tengah pandemi Covid-19," jelas Dedy Permadi.Jubir Dedy Permadi menegaskan isu digital menjadi 

sangat penting untuk Indonesia, karena sejak tahun 2019, Indonesia merupakan negara yang 

memperjuangkan kenaikan kelas diskusi isu digital di forum G20. Sebelumnya, isu digital dibicarakan di 

level Task Force (gugus tugas), dan dengan dukungan dari Indonesia, Task Force tersebut sekarang 

berhasil dielevasi ke level Working Group (kelompok kerja)."Indonesia sudah memperjuangkan sejak 

2019, tahun 2020 diperjuangkan kembali dan disepakati kenaikan kelasnya. Jadi Indonesia adalah negara 

pertama yang memimpin Digital Economy Working Group atau kelompok kerja ekonomi digital di forum 

G20," tandasnya. 
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Title Ketika Pengabdian Hanya Dianggap 'Angin Lalu', Nakes Eks TKS di 

Muratara Menangis Minta Kerja Lagi 

Author _noname 

Media Tribun News Palembang Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://palembang.tribunnews.com/2022/01/27/ketika-pengabdian-hanya-dianggap-angin-

lalu-nakes-eks-tks-di-muratara-menangis-minta-kerja-lagi 

Summary Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Muratara, dr Henny menjelaskan para nakes yang 

dirumahkan tersebut merupakan TKS yang habis massa kontrak per 31 Desember 2021 lalu. 

DPRD Muratara berharap pemerintah daerah memberikan solusi terbaik untuk nakes yang 

dirumahkan agar mereka yang sudah lama mengabdi diprioritaskan untuk bisa bekerja 

kembali. Menurut Henny, dalam perpanjangan kontrak TKS nakes baik di RSUD Rupit 

maupun di seluruh Puskesmas, ada kriteria penilaiannya. Ternyata ada juga pembahasan 

masalah TKS dirumahkan, jadi saya tidak membawa data," katanya. 

 

 

 

Mengingat, kata dia, peran nakes sangat penting, apalagi di massa pandemi Covid-19 saat ini.DPRD 

Muratara berharap pemerintah daerah memberikan solusi terbaik untuk nakes yang dirumahkan agar 

mereka yang sudah lama mengabdi diprioritaskan untuk bisa bekerja kembali."Kami sebagai wakil rakyat 

tentu akan mendengarkan keluh kesah para nakes yang dirumahkan ini. Kita akan mendorong 

penyelesaian masalah ini supaya ada solusi terbaik," kata Efriyansyah.Sementara itu, Plt Kepala Dinas 

Kesehatan Muratara, dr Henny menjelaskan para nakes yang dirumahkan tersebut merupakan TKS yang 

habis massa kontrak per 31 Desember 2021 lalu.Henny mengakui beberapa di antara nakes yang habis 

kontrak tahun 2021 tersebut sudah dipekerjakan kembali di tahun 2022 ini sesuai kebutuhan dan kondisi 

anggaran daerah."Mereka ada yang kami panggil lagi untuk bekerja, memang ada yang tidak kami panggil 

lagi, artinya dirumahkan. Kami sudah berjuang untuk merangkul semuanya," kata dia.Menurut Henny, 

dalam perpanjangan kontrak TKS nakes baik di RSUD Rupit maupun di seluruh Puskesmas, ada kriteria 

penilaiannya.Misalnya memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), disiplin, kinerja yang baik, loyal pada 

pekerjaan selama ini, serta pertimbangan masa kerja."Tetapi walaupun sudah lama mengabdi, ternyata 

tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang kontraknya, ya tidak bisa. Hasil evaluasi ini melihat dari 

kinerja nakes itu sendiri," jelasnya.Henny mengakui penilaian terhadap kinerja nakes memang dilakukan 

oleh pihak RSUD maupun UPT Puskesmas, tetapi Dinas Kesehatan juga memonitori."Kami di Dinkes ada 
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penilaian tersendiri, misalnya dari sidak, atau ada laporan masyarakat yang setelah kita kroscek ternyata 

benar tidak bisa dipekerjakan lagi," kata dia.Terkait banyak yang dirumahkan tetapi memasukkan tenaga 

kesehatan yang baru, Henny menegaskan bahwa yang namanya pekerja kontrak bisa 

digantikan."Memang ada yang dirumahkan, ada yang masuk baru. Kenapa yang baru bisa masuk, yang 

namanya kontrak ini siapa saja bisa masuk sesuai kebutuhan," ujarnya.Henny belum bisa membeberkan 

jumlah nakes yang dirumahkan baik di RSUD Rupit maupun di seluruh Puskesmas yang ada di daerah 

ini."Totalnya saya lupa. Rapat ini tidak direncanakan, kami memang hari ini ke DPRD untuk membahas 

soal vaksin. Ternyata ada juga pembahasan masalah TKS dirumahkan, jadi saya tidak membawa data," 

katanya. 
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Title Muhaimin pastikan RUU TPKS segera disahkan hentikan 

kekerasan seksual 

Author Zubi Mahrofi 

Media Antara Riau Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-segera-

disahkan-hentikan-kekerasan-seksual 

Summary Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Muhaimin Iskandar 

memastikan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan 

segera disahkan demi menghentikan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia. 

Saya pastikan RUU TPKS akan segera disahkan. 

 

 

 

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Muhaimin Iskandar 

memastikan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan segera 

disahkan demi menghentikan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia. "Saya memilih 

bersuara, kekerasan dan pelecehan seksual harus kita akhiri. Saya tidak sanggup mendengar kisah kawan-

kawan penyintas. Saya pastikan RUU TPKS akan segera disahkan. Kita sudahi kasus-kasus banal seperti 

itu," ujar Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Menurutnya, 

kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia harus dihentikan mulai hari ini, mengingat jumlah 

kasusnya terus naik, sehingga pengesahan RUU TPKS menjadi prioritas bagi bangsa ini. "Saya tidak 

sanggup mendengar kisah kawan-kawan penyintas. Ingatan yang justru ingin kawan-kawan lupakan," 

ujar Cak Imin, demikian ia biasa disapa saat berdialog dengan para penyintas di Yayasan Gembala Baik, 

Jakarta, Rabu (26/1).Menaker Ida Fauziyah memastikan memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada 

para penyintas dan korban kekerasan dan pelecehan seksual, melalui skema kerja sama dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan RI. "Kemnaker siap memfasilitasi kegiatan pelatihan sesuai minat dan 

passion para penyintas. Saya menunggu identifikasi kebutuhan dari para pendamping agar segera kami 

daftarkan dalam program pelatihan kami. Juga dukungan untuk berwirausaha agar mandiri secara 

finansial," ujarnya. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI dan Menaker Ida Fauziyah juga 

menyerahkan sumbangan berupa kebutuhan sehari-hari korban dan bantuan operasional bagi lembaga 

pendamping. 
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Title Hino resmikan HTSCC di Purwakarta Author _noname 

Media Antara Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://otomotif.antaranews.com/berita/2668217/hino-resmikan-htscc-di-purwakarta 

Summary Untuk informasi, Hino Total Support Customer Center (HTSCC) ini berlokasi di kawasan Kota 

Bukit Indah (KBI) Purwakarta, Jawa Barat. Dalam rangka merayakan hari jadi yang ke-40, PT 

Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) resmi menghadirkan Hino Total Support Customer 

Center (HTSCC) guna mendukung program pemerintah untuk mengurangi angka kecelakaan 

di jalan raya. Fasilitas ini dapat digunakan customer setia Hino untuk terus meningkatkan 

keterampilan berkendara para pengemudinya," ungkap Presiden Direktur HMSI Masato 

Uchida dalam sambutannya di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis. Dalam hal ini, HTSCC sudah 

dilengkapi dengan berbagai fasilitas basic driving course mulai dari blind spot test area, 

inspection bay, stop & go, parking parallel, S shape curves, hairpin turn, parking reverse, 

circle road, portal, crank road, dan Safety brake. 

 

 

 

Dalam rangka merayakan hari jadi yang ke-40, PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) resmi 

menghadirkan Hino Total Support Customer Center (HTSCC) guna mendukung program pemerintah 

untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan raya. "Kami membangun Hino Total Support Training Center 

sebagai pusat pelatihan pengemudi untuk membantu kelancaran transportasi yang aman dan ekonomis 

melalui pengemudi yang handal dan tertib berlalu lintas. Fasilitas ini dapat digunakan customer setia Hino 

untuk terus meningkatkan keterampilan berkendara para pengemudinya," ungkap Presiden Direktur 

HMSI Masato Uchida dalam sambutannya di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis.Dalam hal ini, HTSCC sudah 

dilengkapi dengan berbagai fasilitas basic driving course mulai dari blind spot test area, inspection bay, 

stop & go, parking parallel, S shape curves, hairpin turn, parking reverse, circle road, portal, crank road, 

dan Safety brake. Selain itu di dalam gedung terdapat driving simulator dan kelas - kelas bagi pengemudi 

yang mengikuti pelatihan mengacu kepada standar BNSP. HTSCC ini berdiri di atas lahan seluas 24.000 

meter persegi yang dibangun oleh PT HMSI, dan yang membanggankannya adalah Hino merupakan satu 

- satunya brand kendaraan komersial di Indonesia yang memiliki sirkuit pusat pelatihan berkendara bagi 

pengemudi pelanggannya. "HTSCC digunakan untuk pelatihan berkendara truk dan bus yang aman, 

seperti teknik safety driving, teknik pengereman, mengemudi yang baik, mengemudi yang ekonomis, 

pemeriksaan harian, teknik blind spot, serta setiap pelatihan akan dipandu juga oleh video learning yang 

diberikan oleh Hino Motors Limited Japan," kata dia. Tidak hanya melakukan kegiatan praktik, PT HMSI 

juga memberikan pemahaman secara teori seperti update informasi teknologi kendaraan Hino, 

karakteristik kendaraan dan manusia, serta basic english conversation. Untuk membangun fasilitas 

HTSCC, PT HMSI juga dibantu dengan para instruktur yang handal, terlatih dan tersertifikasi. Karena Hino 

saat ini memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) atau disebut LSP - LPK 

PT Hino Motors Sales Indonesia yang merupakan LSP PIHAK 1 Pendidikan yang didirikan berdasarkan SK 

LPK nomor 006/SK/LPK-HMSI/IV/2021, yang merupakan perpanjangan tangan dan sudah berlisensi 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). "Kami ingin melahirkan sebanyak mungkin duta keselamatan 
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berkendara dari fasilitas ini, menyempurnakan apa yang sudah kami lakukan di bidang safety driving 

sejauh ini bersama pemerintah sehingga keselamatan berkendara menjadi sebuah budaya bangsa," kata 

COO - Director HMSI, Santiko Wardoyo dilokasi yang sama Dengan begitu, LSP-LPK HMSI berharap akan 

menjadi sebuah lembaga sertifikasi yang mengedepankan mutu dalam penyelenggaraan sertifikasi dan 

diakui secara nasional maupun internasional. Untuk informasi, Hino Total Support Customer Center 

(HTSCC) ini berlokasi di kawasan Kota Bukit Indah (KBI) Purwakarta, Jawa Barat. 
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Title Maulana : UMKM Harus Punya Jaminan Keselamatan Kerja Author _noname 

Media Jambi Ekspres News Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://jambiekspres.co.id/read/2022/01/27/53241/maulana--umkm-harus-punya-jaminan-

keselamatan-kerja 

Summary Wakil Walikota Jambi, Maulana menekankan kepada para pelaku UMKM di Kota Jambi untuk 

bisa mengakses program BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan oleh Maulana saat 

membuka kegiatan sosialisasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada kelompok 

UMKM Emak-Emak Berjaya di Kelurahan Eka Jaya Kota Jambi, Rabu (26/1). Maulana 

mengatakan, pihaknya menginginkan agar banyak yang paham akan manfaat menjadi 

anggota BPJS Ketenagakerjaan, jaminan ini sangat penting sekali dimiliki pelaku UMKM 

sebagai pekerja sektor informal. Ia berharap para pelaku usaha dapat merasakan manfaat 

jaminan keselamatan dalam bekerja. 

 

 

Wakil Walikota Jambi, Maulana menekankan kepada para pelaku UMKM di Kota Jambi untuk bisa 

mengakses program BPJS Ketenagakerjaan. Ia berharap para pelaku usaha dapat merasakan manfaat 

jaminan keselamatan dalam bekerja.Hal itu disampaikan oleh Maulana saat membuka kegiatan sosialisasi 

manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada kelompok UMKM Emak-Emak Berjaya di Kelurahan Eka 

Jaya Kota Jambi, Rabu (26/1).Maulana mengatakan, pihaknya menginginkan agar banyak yang paham 

akan manfaat menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, jaminan ini sangat penting sekali dimiliki pelaku 

UMKM sebagai pekerja sektor informal.Dirinya menambahkan, terdapat banyak produk jaminan dari 

BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dimiliki oleh pelaku UMKM, seperti jaminan hari tua, jaminan 

kecelakaan kerja dan jaminan lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Melalui jaminan 

keselamatan dalam bekerja ini akan mendukung kesejahteraan masyarakat."Kalau sudah ada jaminan 

seperti ini bekerja jadi lebih tenang, lebih aman karena kalau ada apa-apa ada jaminannya. bisa leluasa 

bekerja tanpa memikirkan hal lain," katanya.Kegiatan sosialisasi bagi pelaku UMKM ini menjadi bagian 

dari usaha penguatan kelembagaan UMKM yang dikelola oleh 'emak-emak berjaya' secara swadaya dan 

partisipatif.Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Eka Jaya Jambi Selatan ini hadir 

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM, Kepala BPJS Tenaga Kerja, Camat, Lurah dan ibu - ibu 

UMKM dari paguyuban emak - emak berjaya. 
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Title Unilever Ungkap Alasan PHK 1.500 Manajer di Seluruh 

Dunia 

Author Dewi Rina Cahyani 

Media Tempo.co Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://www.tempo.co/read/1554544/unilever-ungkap-alasan-phk-1-500-manajer-di-

seluruh-dunia 

Summary Unilever (ULVR.L) berencana memangkas 1.500 manajer di seluruh dunia untuk berfokus 

pada lima bidang produk utama. Menurut Unilever, pemangkasan disebabkan perusahaan 

akan berfokus pada bisnis kecantikan dan kesejahteraan, perawatan pribadi, perawatan di 

rumah, nutrisi, dan es krim. "Kami berpindah ke lima grup bisnis yang memungkinkan lebih 

responsif terhadap tren konsumen dengan akuntabilitas pengiriman yang sangat jelas," kata 

CEO Unilever Alan Jope. Menurut Jope, perombakan akan memungkinkan Unilever menjadi 

lebih responsif terhadap konsumen dan memperbaiki pengiriman. 

 

 

 

Unilever (ULVR.L) berencana memangkas 1.500 manajer di seluruh dunia untuk berfokus pada lima 

bidang produk utama. Produsen sabun Dove dan es krim Magnum ini mempekerjakan sekitar 149. 000 

orang di seluruh dunia.Menurut Unilever, pemangkasan disebabkan perusahaan akan berfokus pada 

bisnis kecantikan dan kesejahteraan, perawatan pribadi, perawatan di rumah, nutrisi, dan es krim. 

Perampingan telah berjalan satu tahun terakhir."Kami berpindah ke lima grup bisnis yang memungkinkan 

lebih responsif terhadap tren konsumen dengan akuntabilitas pengiriman yang sangat jelas," kata CEO 

Unilever Alan Jope.Raksasa barang konsumsi itu berada di bawah tekanan kuat pemegang saham untuk 

mendongkrak pertumbuhan. Sebanyak 1.500 karyawan yang dipecat adalah 15 persen manajer senior 

dan 5 persen manajer junior. Sedangkan staf biasa tidak akan terpengaruh.Menurut Jope, perombakan 

akan memungkinkan Unilever menjadi lebih responsif terhadap konsumen dan memperbaiki pengiriman. 

"Pertumbuhan perusahaan menjadi prioritas utama dan perubahan ini akan mendukung upaya untuk 

mencapainya," ujar Jope.Unilever mengalami tekanan dari pemegang saham sejak nilainya merosot 10 

persen tahun lalu. Pekan lalu saham perusahaan terpukul setelah menyatakan akan membuat tiga 

tawaran yang gagal untuk mengakuisisi bisnis perawatan kesehatan konsumen GlaxoSmithKline.Pandemi 

virus Corona juga memukul kinerja Unilever. Bulan depan perusahaan diperkirakan akan melaporkan 

penurunan pendapatan bersih pada 2021.Kinerja terpukul akibat kenaikan biaya bahan baku, tenaga 
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kerja dan transportasi. Sementara inflasi di negara berkembang yang meningkat tajam menurunkan 

penjualan. 
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Title Kasus Covid di Kota Cirebon Bertambah Setelah Sekeluarga Pulang 

dari Jakarta, Kadinkes Ingatkan Ini 

Author _noname 

Media Tribun Jabar Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://jabar.tribunnews.com/2022/01/27/kasus-covid-di-kota-cirebon-bertambah-setelah-

sekeluarga-pulang-dari-jakarta-kadinkes-ingatkan-ini 

Summary Satu keluarga asal Kota Cirebon dinyatakan positif terpapar Covid-19 sepulang dari DKI 

Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon, Edy Sugiarto, mengatakan, satu 

keluarga itu yang terkonfirmasi Covid-19 itu terdiri dari kakek, nenek, anak, hingga cucu. 

Mereka baru pulang ke Cirebon dari Jakarta," ujar Edy Sugiarto saat ditemui di Balai Kota 

Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (27/1/2022). Karenanya, penambahan kasus 

itu pun membuat jumlah pasien Covid-19 di Kota Cirebon yang masih diisolasi bertambah 

menjadi 15 orang. 

 

 

 

Satu keluarga asal Kota Cirebon dinyatakan positif terpapar Covid-19 sepulang dari DKI Jakarta.Kepala 

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon, Edy Sugiarto, mengatakan, satu keluarga itu yang terkonfirmasi 

Covid-19 itu terdiri dari kakek, nenek, anak, hingga cucu.Saat ini, menurut dia, seluruh pasien tersebut 

dipastikan telah dirawat di ruang isolasi rumah sakit dan perkembangan kondisinya dipantau secara 

intens."Totalnya, ada lima orang. Mereka baru pulang ke Cirebon dari Jakarta," ujar Edy Sugiarto saat 

ditemui di Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (27/1/2022).Ia mengatakan, dari 

laporan sementara yang diterimanya diketahui satu keluarga pasien Covid-19 tersebut cukup lama 

berada di Ibu Kota.Karenanya, penambahan kasus itu pun membuat jumlah pasien Covid-19 di Kota 

Cirebon yang masih diisolasi bertambah menjadi 15 orang.Namun, hingga kini pihaknya belum dapat 

memastikan apakah kelima pasien itu terpapar Covid-19 varian Omicron atau tidaknya.Sebab, untuk 

mengetahui terpapar Omicron atau tidak pasien harus menjalani tes lanjutan setelah hasil swab testnya 

dinyatakan positif Covid-19."Untuk memastikan Omicron atau bukan harus dites genome sequencing. 

Saat ini, kelima pasien baru swab test dan hasilnya positif," kata Edy Sugiarto.Edy menyampaikan, sejauh 

ini hanya seorang warga Kota Cirebon yang dinyatakan positif Covid-19 varian Omicron dan dirawat di 

Wisma Atlet Jakarta.Pasien Omicron asal Kota Udang itu merupakan pekerja migran yang baru pulang ke 

Tanah Air setelah bertahun-tahun bekerja di Pakistan.Karena itu, kata Edy, penambahan kasus itu pun 
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membuat jumlah pasien Covid-19 di Kota Cirebon yang masih diisolasi bertambah menjadi 15 

orang.Kepala Dinkes Kota Cirebon, Edy Sugiarto, mengaku terkejut saat mengetahui adanya penambahan 

kasus itu setelah penyebaran Covid-19 melandai."Ini warning buat kita semua bahwa pandemi belum 

berakhir, dan Covid-19 masih ada," kata Edy Sugiarto saat ditemui di Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, 

Kota Cirebon, Kamis (27/1/2022).Karenanya, pihaknya meminta masyarakat tetap disiplin mematuhi 

protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.Selain itu, masyarakat yang belum divaksin 

maupun mereka yang sudah waktunya vaksin dosis kedua segera mendatangi sentra vaksinasi terdekat.Ia 

mengatakan, vaksinasi bermanfaat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan mengurangi 

tingkat vatalitas apabila terpapar virusnya."Silakan bisa datang langsung ke puskesmas terdekat untuk 

divaksin, stoknya banyak dan dipastikan gratis," ujar Edy Sugiarto.Edy menyampaikan, penambahan 

kasus Covid-19 juga seolah menjadi pengingat bahwa vaksinasi bukan menjadi jaminan seseorang kebal 

dari virus korona baru.Karenanya, masyarakat yang telah divaksin hingga dosis ketiga atau booster 

sekalipun tetap harus mematuhi protokol kesehatan setiap saat.Di antaranya, rajin mencuci tangan, 

memakai masker saat keluar rumah, menjaga jarak dengan orang sekitar, menghindari kerumunan, dan 

membatasi mobilitas."Cara mencegah penyebaran virusnya adalah menerapkan prokes ketat. Intinya, 

masker tidak bolen dilepas," kata Edy Sugiarto. 
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Title Pendaftaran DTKS DKI Jakarta Dibuka Februari, Siap-siap 

Mendaftar untuk Persyaratan Dapatkan KJP Plus - Ayo Indonesia 

Author Husnul 

Khatimah 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-012540201/pendaftaran-dtks-dki-jakarta-

dibuka-februari-siap-siap-mendaftar-untuk-persyaratan-dapatkan-kjp-plus 

Summary AYOINDONESIA- Pendaftaran DTKS DKI Jakarta tahun 2022 segera dibuka untuk warga yang 

ingin mengurus dokumen tersebut. DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial nantinya 

digunakan sebagai dasar pemberian program bantuan di Provinsi DKI Jakarta seperti KLJ, 

KPDJ, KAJ, KJP Plus, KJMU, PKH, BPNT dan program bantuan lainnya. Dinsos DKI Jakarta 

melalui laman Instagram mengatakan bahwa pendaftaran DTKS akan segera dibuka pada 

bulan Februari 2022. "Jika tidak ada perubahan, pendaftaran baru DTKS ( DKI Jakarta ) dibuka 

Februari 2022, tunggu informasi resminya dari kami," tulis Dinsos DKI Jakarta yang dikutip 

Rabu 19 Januari 2022. 

 

 

 

AYOINDONESIA - Pendaftaran DTKS DKI Jakarta tahun 2022 segera dibuka untuk warga yang ingin 

mengurus dokumen tersebut. DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial nantinya digunakan sebagai 

dasar pemberian program bantuan di Provinsi DKI Jakarta seperti KLJ, KPDJ, KAJ, KJP Plus, KJMU, PKH, 

BPNT dan program bantuan lainnya. Dinsos DKI Jakarta melalui laman Instagram mengatakan bahwa 

pendaftaran DTKS akan segera dibuka pada bulan Februari 2022."Jika tidak ada perubahan, pendaftaran 

baru DTKS ( DKI Jakarta ) dibuka Februari 2022, tunggu informasi resminya dari kami," tulis Dinsos DKI 

Jakarta yang dikutip Rabu 19 Januari 2022. Link Daftar Prakerja Gelombang 23 Melalui Dashboard Situs 

PrakerjaSalah satu contoh keperluan DTKS adalah untuk pendataan KJP Plus. Seperti diketahui cara daftar 

KJP Plus tidak lagi melalui sekolah tetapi menginduk langsung pada DTKS Kementerian Sosial 

(Kemensos).Informasi perubahan cara daftar KJP Plus tahun 2022 ini disampaikan oleh akun Twitter resmi 

UPT P4OP yang dikutip oleh ayoindonesia. com beberapa waktu lalu. "Pada pendataan KJP Plus Tahap II 

Tahun 2021 mekanisme penentuan kelayakan calon penerima tidak lagi ditentukan oleh sekolah, 

melainkan menggunakan data DTKS dari Pusdatin Jamsos Dinas Sosial. Silakan ke kelurahan sesuai 

tempat tinggal/KK untuk daftar DTKS ," cuit @upt_p4op. Demikian informasi Pendaftaran DTKS DKI 

Jakarta 2022 yang aakn segera dibuka. 
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Title Muhaimin pastikan RUU TPKS segera disahkan hentikan kekerasan 

seksual 

Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2668205/muhaimin-pastikan-ruu-tpks-

segera-disahkan-hentikan-kekerasan-seksual 

Summary Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Muhaimin Iskandar 

memastikan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan 

segera disahkan demi menghentikan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia. 

Saya pastikan RUU TPKS akan segera disahkan. 

 

 

 

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Muhaimin Iskandar 

memastikan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan segera 

disahkan demi menghentikan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia. "Saya memilih 

bersuara, kekerasan dan pelecehan seksual harus kita akhiri. Saya tidak sanggup mendengar kisah kawan-

kawan penyintas. Saya pastikan RUU TPKS akan segera disahkan. Kita sudahi kasus-kasus banal seperti 

itu," ujar Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Menurutnya, 

kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia harus dihentikan mulai hari ini, mengingat jumlah 

kasusnya terus naik, sehingga pengesahan RUU TPKS menjadi prioritas bagi bangsa ini. "Saya tidak 

sanggup mendengar kisah kawan-kawan penyintas. Ingatan yang justru ingin kawan-kawan lupakan," 

ujar Cak Imin, demikian ia biasa disapa saat berdialog dengan para penyintas di Yayasan Gembala Baik, 

Jakarta, Rabu (26/1).Menaker Ida Fauziyah memastikan memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada 

para penyintas dan korban kekerasan dan pelecehan seksual, melalui skema kerja sama dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan RI. "Kemnaker siap memfasilitasi kegiatan pelatihan sesuai minat dan 

passion para penyintas. Saya menunggu identifikasi kebutuhan dari para pendamping agar segera kami 

daftarkan dalam program pelatihan kami. Juga dukungan untuk berwirausaha agar mandiri secara 

finansial," ujarnya. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI dan Menaker Ida Fauziyah juga 

menyerahkan sumbangan berupa kebutuhan sehari-hari korban dan bantuan operasional bagi lembaga 

pendamping. 
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Title Dukung Keselamatan Berkendara, Hino Bikin Fasilitas Pelatihan 

Sopir Truk - Oto Mobile ID 

Author Yosafat Yusuf 

Media Otomobile.id Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://otomobile.id/news/131400/dukung-keselamatan-berkendara-hino-bikin-fasilitas-

pelatihan-sopir-truk 

Summary Hino Bikin Fasilitas Pelatihan Sopir Truk Foto: Luthfi Anshori/detikOto. Karena Hino saat ini 

memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) atau disebut LSP-

LPK PT Hino Motors Sales Indonesia yang merupakan LSP PIHAK 1 Pendidikan yang didirikan 

berdasarkan SK LPK nomor 006/SK/LPK-HMSI/IV/2021, yang merupakan perpanjangan 

tangan dan sudah berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Purwakarta- 

Keselamatan berkendara menjadi salah satu isu penting di jalan raya. Produsen sasis-mesin 

truk dan bus asal Jepang tersebut meresmikan Hino Total Support Training Center (HTSCC), 

yang merupakan fasilitas pelatihan driver dengan materi pengujian yang sangat lengkap dan 

terstandar. 

 

 

Purwakarta - Keselamatan berkendara menjadi salah satu isu penting di jalan raya. Hal itu pula yang 

menjadi perhatian PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) yang kini sudah menginjak usia 40 tahun. 

Produsen sasis-mesin truk dan bus asal Jepang tersebut meresmikan Hino Total Support Training Center 

(HTSCC), yang merupakan fasilitas pelatihan driver dengan materi pengujian yang sangat lengkap dan 

terstandar. "Kami membangun Hino Total Support Training Center sebagai pusat pelatihan pengemudi 

untuk membantu kelancaran transportasi yang aman dan ekonomis melalui pengemudi yang andal dan 

tertib berlalu lintas. Fasilitas ini dapat digunakan para customer setia Hino untuk terus meningkatkan 

keterampilan berkendara para pengemudinya," terang Presiden Direktur HMSI,Masato Uchida, di 

Purwakarta, Kamis (27/1/2022). Berlokasi di kawasan Kota Bukit Indah (KBI) Purwakarta, Jawa Barat, 

HTSCC memiliki beragam fasilitas basic driving course, mulai blind spot test area, lalu inspection bay, stop 

& go, parking parallel, S shape curves, hairpin turn, parking reverse, circle road, portal, crank road, dan 

Safety brake. Selain itu di dalam fasilitas pelatihan yang dibangun di atas lahan seluas 24.000 meter 

persegi ini juga terdapat driving simulator dan kelas-kelas bagi pengemudi yang mengikuti pelatihan 

mengacu kepada standar BNSP. Hino mengklaim sebagai satu-satunya brand kendaraan komersial di 

Indonesia yang memiliki sirkuit pusat pelatihan berkendara bagi pengemudi pelanggannya.Hino Bikin 

Fasilitas Pelatihan Sopir Truk Foto: Luthfi Anshori/detikOtoSebagai informasi, HTSCC bisa digunakan 

untuk pelatihan berkendara truk dan bus yang aman, seperti teknik safety driving, teknik pengereman, 

mengemudi yang baik, mengemudi yang ekonomis, pemeriksaan harian, teknik blind spot, serta setiap 

pelatihan akan dipandu oleh video learning yang diberikan oleh Hino Motors Limited Japan. Selain 

pelatihan secara praktik, diberikan juga pelatihan secara teori seperti update informasi teknologi 

kendaraan Hino, karakteristik kendaraan dan manusia, serta basic english conversation. "Kami sangat 

berterima kasih dan berharap kepada Hino, pasca penjualan bisa sama-sama memberikan edukasi, bisa 

sama-sama melakukan pengawasan terhadap kemampuan dan kemauan, serta keseriusan dari para 

operator di industri transportasi logistik di Indonesia," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi 

Setiyadi, yang hadir secara virtual.Instruktur TersertifikasiTak hanya bangunan dengan berbagai sarana 
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lengkap, HTSCC juga dibekali dengan para instruktur andal, terlatih dan tersertifikasi. Karena Hino saat 

ini memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) atau disebut LSP-LPK PT Hino 

Motors Sales Indonesia yang merupakan LSP PIHAK 1 Pendidikan yang didirikan berdasarkan SK LPK 

nomor 006/SK/LPK-HMSI/IV/2021, yang merupakan perpanjangan tangan dan sudah berlisensi Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). LSP-LPK HMSI disebut memiliki tujuan untuk menjadi lembaga 

sertifikasi yang mengedepankan mutu dalam penyelenggaraan sertifikasi dan diakui secara nasional 

maupun internasional. Karena LSP LPK PT Hino Motors Sales Indonesia terus berkomitmen untuk 

menciptakan Sumber Daya Manusia di Indonesia yang lebih kompeten melalui sertifikasi profesi bidang 

tranportasi barang dan orang. "Kami ingin melahirkan sebanyak mungkin duta keselamatan berkendara 

dari fasilitas ini, menyempurnakan apa yang sudah kami lakukan di bidang safety driving sejauh ini 

bersama pemerintah sehingga keselamatan berkendara menjadi sebuah budaya bangsa," ungkapCOO-

Director HMSI,Santiko Wardoyo, di kesempatan yang sama. 
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Title G20 Jadi Peluang Kampanye Pemberdayaan Disabilitas, Menaker: 

Mereka Sulit Dapat Kerja 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://money.kompas.com/read/2022/01/27/122022526/g20-jadi-peluang-kampanye-

pemberdayaan-disabilitas-menaker-mereka-sulit-dapat 

Summary Dalam pelaksanaan G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) akan mengampanyekan dunia kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas. 

Menaker Ida Fauziyah menyebutkan, saat ini ada lebih dari 1 miliar penyandang disabilitas 

atau setara dengan 15 persen populasi dunia, yang dalam kesehariannya hidup dengan 

tantangan dan keterbatasan. Dalam pelaksanaan G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan, 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan mengampanyekan dunia kerja yang 

inklusif bagi penyandang disabilitas. Menaker Ida Fauziyah menyebutkan, saat ini ada lebih 

dari 1 miliar penyandang disabilitas atau setara dengan 15 persen populasi dunia, yang 

dalam kesehariannya hidup dengan tantangan dan keterbatasan. 

 

 

 

Dalam pelaksanaan G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

akan mengampanyekan dunia kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas.Kampanye ini diharapkan 

dapat mendorong seluruh stakeholder untuk terus mengikutsertakan dan memberdayakan penyandang 

disabilitas dalam pembangunan perekonomian.Menaker Ida Fauziyah menyebutkan, saat ini ada lebih 

dari 1 miliar penyandang disabilitas atau setara dengan 15 persen populasi dunia, yang dalam 

kesehariannya hidup dengan tantangan dan keterbatasan.Selain itu, 80 persen penyandang disabilitas 

berada direntang usia 18-64 tahun. Prevalensi kelompok ini di usia produktif lebih tinggi di negara 

berkembang."Presidensi G20 Indonesia berkomitmen untuk bekerja membangun masyarakat yang 

inklusif dan mendukung penyandang disabilitas untuk menjalani kehidupan mereka secara mandiri. Kami 

ingin memastikan bahwa pembangunan masyarakat dilaksanakan secara inklusif, berkeadilan, dan 

sejahtera," katanya ditayangkan secara virtual, pada acara Kampanye G20 dengan bertemakan 

Mendorong keterlibatan Penyandang Disabilitas untuk Inklusivitas, di Jakarta, Kamis 

(27/1/2022).Penyandang disabilitas sulit dapat kerjaIda menekankan bahwa kampanye ini bertujuan 

untuk memberikan dukungan positif kepada seluruh komunitas penyandang disabilitas, serta 
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meningkatkan kesadaran masyarakat luas.Di bidang ketenagakerjaan sendiri, penyandang disabilitas 

lebih sulit mendapatkan pekerjaan, lebih berisiko mengalami kehilangan pekerjaan, dan memiliki lebih 

banyak tantangan untuk kembali bekerja setelah pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.Dalam 

perlindungan sosial, lanjut Ida, cakupan penyandang disabilitas untuk memiliki akses jaminan sosial 

menjadi tantangan karena masih rendahnya jumlah penerima manfaat, yaitu hanya 28 persen untuk 

kawasan Asia.Selain itu, situasi pandemi juga berdampak pada meningkatnya pekerjaan tidak berbayar, 

yang memperlebar kesenjangan yang sudah ada sebelumnya, terutama di kalangan perempuan 

penyandang disabilitas.Dalam pelaksanaan G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan mengampanyekan dunia kerja yang inklusif bagi penyandang 

disabilitas.Kampanye ini diharapkan dapat mendorong seluruh stakeholder untuk terus 

mengikutsertakan dan memberdayakan penyandang disabilitas dalam pembangunan 

perekonomian.Menaker Ida Fauziyah menyebutkan, saat ini ada lebih dari 1 miliar penyandang disabilitas 

atau setara dengan 15 persen populasi dunia, yang dalam kesehariannya hidup dengan tantangan dan 

keterbatasan.Selain itu, 80 persen penyandang disabilitas berada direntang usia 18-64 tahun. Prevalensi 

kelompok ini di usia produktif lebih tinggi di negara berkembang."Presidensi G20 Indonesia berkomitmen 

untuk bekerja membangun masyarakat yang inklusif dan mendukung penyandang disabilitas untuk 

menjalani kehidupan mereka secara mandiri. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan masyarakat 

dilaksanakan secara inklusif, berkeadilan, dan sejahtera," katanya ditayangkan secara virtual, pada acara 

Kampanye G20 dengan bertemakan Mendorong keterlibatan Penyandang Disabilitas untuk Inklusivitas, 

di Jakarta, Kamis (27/1/2022).Penyandang disabilitas sulit dapat kerjaIda menekankan bahwa kampanye 

ini bertujuan untuk memberikan dukungan positif kepada seluruh komunitas penyandang disabilitas, 

serta meningkatkan kesadaran masyarakat luas.Di bidang ketenagakerjaan sendiri, penyandang 

disabilitas lebih sulit mendapatkan pekerjaan, lebih berisiko mengalami kehilangan pekerjaan, dan 

memiliki lebih banyak tantangan untuk kembali bekerja setelah pemulihan ekonomi di masa pandemi 

Covid-19.Dalam perlindungan sosial, lanjut Ida, cakupan penyandang disabilitas untuk memiliki akses 

jaminan sosial menjadi tantangan karena masih rendahnya jumlah penerima manfaat, yaitu hanya 28 

persen untuk kawasan Asia.Selain itu, situasi pandemi juga berdampak pada meningkatnya pekerjaan 

tidak berbayar, yang memperlebar kesenjangan yang sudah ada sebelumnya, terutama di kalangan 

perempuan penyandang disabilitas.Isu disabilitas sebagai isu HAMMenteri jebolan politisi PKB ini bilang, 

situasi tersebut dapat meningkatkan ketergantungan dan membatasi partisipasi penyandang disabilitas 

dalam masyarakat, serta berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan apabila tidak berusaha untuk 

memperbaiki situasi."Oleh karena itu, sudah saatnya untuk melihat isu disabilitas sebagai isu hak asasi 

manusia. Penting untuk diingat bahwa semua hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dan saling 

bergantung. Ini artinya bahwa hak satu kelompok tidak dapat dinikmati sepenuhnya tanpa adanya hak 

kelompok lainnya," tuturnya.Di tingkat nasional, penghormatan dan perlindungan hak penyandang 

disabilitas dibidang ketenagakerjaan merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016, 

Pasal 53 bahwa pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang 

disabilitas paling sedikit 2 persen dari jumlah pegawai atau pekerja.Perusahaan swasta juga wajib 

mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja."Kita 

harus memberikan dukungan bagi penyandang disabilitas dalam merumuskan rencana hidup mereka 

secara mandiri. Pandemi saat ini telah menunjukkan kepada kita urgensi untuk perlunya hal tersebut," 

ujarnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung 

di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, 

kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. 
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Title Waspada, 5 Warga Batam Terserang Omicron dengan Riwayat 

Perjalanan Keluar Daerah 

Author Eliza Gusmeri 

Media Suara.com Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://batam.suara.com/read/2022/01/27/121406/waspada-5-warga-batam-terserang-

omicron-dengan-riwayat-perjalanan-keluar-daerah 

Summary Di tengah lonjakan kasus Corona dalam beberapa terakhir, ditemukan 5 warga Batam positif 

Covid-19 varian Omicron atau B.1.1.529. "Ada 5 orang warga Batam (positif Omicron). 

Sebelumnya 2 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia juga telah terkonfirmasi 

positif Omicron," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam,  

 

 

 

 

Di tengah lonjakan kasus Corona dalam beberapa terakhir, ditemukan 5 warga Batam positif Covid-19 

varian Omicron atau B.1.1.529."Ada 5 orang warga Batam (positif Omicron). Sebelumnya 2 orang Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia juga telah terkonfirmasi positif Omicron," ujar Kepala Dinas 

Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi, dikutip dari Batamnews Kamis (27/1/2022).Ia 

menjelaskan, kelima orang tersebut tidak seluruhnya memiliki kontak satu dengan yang lain. Adapun 

diantaranya 1 orang diketahui memiliki riwayat perjalanan ke luar Batam, 3 orang merupakan karyawan 

perusahaan di Kawasan Kabil.Sementara, 1 orang lagi merupakan hasil dari screening di Bintan, pada 

Minggu (23/1/2022)."4 orang hasil screening di Batam langsung kami tempatkan di RSKI Galang, namun 

yang hasil screening di Bintan itu tidak segera kami evakuasi karena screening dilakukan di Bintan," 

katanya.Namun pagi ini, Didi memastikan 1 orang tersebut sedang dievakuasi ke RSKI Galang.Lebih lanjut 

Didi menambahkan 3 orang karyawan yang probable Omicron tertular pada saat meeting. Akan tetapi, 

ada hal yang mengherankan dari hasil screening ketiga orang tersebut, karena penular pertama pada 

awalnya belum terdeteksi probable Omicron."Kami juga heran, saat dilakukan tracing dan screening, 

hasilnya kontak erat dengan penular pertama merupakan probable Omicron," ucapnya.Kepala Balai 

Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP), Budi Santosa juga membenarkan 5 orang 

warga Batam yang terkonfirmasi varian Omicron. Sedangkan di Kepri, total kasus Omicron berjumlah 6 

orang."6 orang warga lokal, dan 2 orang PMI (kasus Omicron sebelumnya)," ujar Budi. 
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Title PERJUANGKAN ISU DIGITAL LEWAT DEWG G20, KOMINFO 

LIBATKAN MULTISTAKEHOLDERS. 

Author _noname 

Media Iqplus Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-perjuangkan-isu-digital-lewat-dewg-

g20--kominfo-libatkan-multistakeholders,26121815.html 

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba, menyatakan kerja sama lintas 

sektor untuk membahas tiga isu prioritas DEWG G20, yaitu Post Covid-19 Recovery and 

Connectivity, Digital Skills and Literacy, dan Cross Border Data Flow and Data Free Flow with 

Trust akan melibatkan banyak pihak, di antaranya adalah National Knowledge Partners dan 

National Strategic Stakeholders. Sekjen Kementerian Kominfo yang menjabat sebagai Chair 

DEWG G20 menjelaskan bahwa DEWG sebagai bagian dari Sherpa Track G20 akan menjadi 

melting pot diskusi tentang isu digital yang mencakup seluruh aspek kehidupan 

pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Kementerian 

Komunikasi dan Informatika melibatkan berbagai pihak untuk membahas tiga isu prioritas 

yang diangkat dalam Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 Indonesia 

Tahun 2022. "Pada kesempatan ini, kami membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan 

siapa saja. 
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Kementerian Komunikasi dan Informatika melibatkan berbagai pihak untuk membahas tiga isu prioritas 

yang diangkat dalam Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 Indonesia Tahun 

2022.Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba, menyatakan kerja sama lintas sektor untuk 

membahas tiga isu prioritas DEWG G20, yaitu Post Covid-19 Recovery and Connectivity, Digital Skills and 

Literacy, dan Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust akan melibatkan banyak pihak, di 

antaranya adalah National Knowledge Partners dan National Strategic Stakeholders."Pada kesempatan 

ini, kami membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan siapa saja. Kami bekerja sama dengan 

akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran dan Centre for 

Strategic and International Studies sebagai national knowledge partner DEWG," ujarnya dalam Media 

Gathering G20 yang berlangsung secara hibrida di Kaum, Jakarta Pusat, Rabu (26/01/2022).Menurut 

Sekjen Mira Tayyiba, selain keempat institusi tersebut, Kementerian Kominfo juga melibatkan National 

Strategic Stakeholders serta kementerian dan lembaga untuk membahas isu digital yang relevan dengan 

sektor-sektor terkait."Misalnya berbicara mengenai ketenagakerjaan dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan, pendidikan dengan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi. Selain 

dengan kementerian dan lembaga, kita juga bekerjasama dengan pelaku industri dan teman-teman 

asosiasi. baik yang bergelut di bidang e-commerce, big data, cyber security, infrastruktur digital, maupun 

literasi digital," jelasnya.Adapun National Strategic Stakeholders terdiri dari Asosiasi Big Data dan AI, 

Masyarakat Telematika Indonesia, Siberkreasi, Asosiasi e-Commerce Indonesia, Indonesia Cyber Security 

Forum, dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia."Jadi melalui DEWG ini kita berharap dapat 

menghasilkan program-program nyata yang relevan untuk semuanya. Bukan saja bagi negara maju, 

tetapi juga untuk negara berkembang. DEWG dapat kita jadikan sebagai panggung bersama, dan oleh 

karenanya harus kita kerjakan sama-sama," paparnya.Cakup Semua AspekSekjen Kementerian Kominfo 

yang menjabat sebagai Chair DEWG G20 menjelaskan bahwa DEWG sebagai bagian dari Sherpa Track 

G20 akan menjadi melting pot diskusi tentang isu digital yang mencakup seluruh aspek kehidupan 

pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pandemi COVID-19."Yang akan dibahas di isu Sherpa 

Track itu banyak, mulai dari perdagangan, perindustrian, pendidikan, kesehatan dan masih banyak lagi. 

Diskusi isu-isu tersebut difasilitasi melalui Working Group G20 yang dikelola oleh kementerian dan 

lembaga pengampunya. Perlu diperhatikan bahwa hampir semua working group mengangkat diskusi 

tentang isu digital. Mau berbicara tentang pendidikan kaitannya dengan digital, employment juga 

tentang digital," ujarnya 
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Title Dukung Keselamatan Berkendara, Hino Bikin Fasilitas 

Pelatihan Sopir Truk 

Author _noname 

Media Detikoto Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://oto.detik.com/berita/d-5916665/dukung-keselamatan-berkendara-hino-bikin-

fasilitas-pelatihan-sopir-truk 

Summary Fasilitas ini dapat digunakan para customer setia Hino untuk terus meningkatkan 

keterampilan berkendara para pengemudinya," terang Presiden Direktur HMSI,Masato 

Uchida, di Purwakarta, Kamis (27/1/2022). Karena Hino saat ini memiliki Lembaga Sertifikasi 

Profesi (LSP) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) atau disebut LSP-LPK PT Hino Motors Sales 

Indonesia yang merupakan LSP PIHAK 1 Pendidikan yang didirikan berdasarkan SK LPK nomor 

006/SK/LPK-HMSI/IV/2021, yang merupakan perpanjangan tangan dan sudah berlisensi 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Keselamatan berkendara menjadi salah satu isu 

penting di jalan raya. Hal itu pula yang menjadi perhatian PT Hino Motors Sales Indonesia 

(HMSI) yang kini sudah menginjak usia 40 tahun. 

 

 

Keselamatan berkendara menjadi salah satu isu penting di jalan raya. Hal itu pula yang menjadi perhatian 

PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) yang kini sudah menginjak usia 40 tahun. Produsen sasis-mesin 

truk dan bus asal Jepang tersebut meresmikan Hino Total Support Training Center (HTSCC), yang 

merupakan fasilitas pelatihan driver dengan materi pengujian yang sangat lengkap dan terstandar."Kami 

membangun Hino Total Support Training Center sebagai pusat pelatihan pengemudi untuk membantu 

kelancaran transportasi yang aman dan ekonomis melalui pengemudi yang andal dan tertib berlalu lintas. 

Fasilitas ini dapat digunakan para customer setia Hino untuk terus meningkatkan keterampilan 

berkendara para pengemudinya," terang Presiden Direktur HMSI,Masato Uchida, di Purwakarta, Kamis 

(27/1/2022).Berlokasi di kawasan Kota Bukit Indah (KBI) Purwakarta, Jawa Barat, HTSCC memiliki 

beragam fasilitas basic driving course, mulai blind spot test area, lalu inspection bay, stop & go, parking 

parallel, S shape curves, hairpin turn, parking reverse, circle road, portal, crank road, dan Safety 

brake.Selain itu di dalam fasilitas pelatihan yang dibangun di atas lahan seluas 24.000 meter persegi ini 

juga terdapat driving simulator dan kelas-kelas bagi pengemudi yang mengikuti pelatihan mengacu 

kepada standar BNSP. Hino mengklaim sebagai satu-satunya brand kendaraan komersial di Indonesia 

yang memiliki sirkuit pusat pelatihan berkendara bagi pengemudi pelanggannya.Sebagai informasi, 

HTSCC bisa digunakan untuk pelatihan berkendara truk dan bus yang aman, seperti teknik safety driving, 

teknik pengereman, mengemudi yang baik, mengemudi yang ekonomis, pemeriksaan harian, teknik blind 

spot, serta setiap pelatihan akan dipandu oleh video learning yang diberikan oleh Hino Motors Limited 

Japan.Selain pelatihan secara praktik, diberikan juga pelatihan secara teori seperti update informasi 

teknologi kendaraan Hino, karakteristik kendaraan dan manusia, serta basic english conversation."Kami 

sangat berterima kasih dan berharap kepada Hino, pasca penjualan bisa sama-sama memberikan 

edukasi, bisa sama-sama melakukan pengawasan terhadap kemampuan dan kemauan, serta keseriusan 

dari para operator di industri transportasi logistik di Indonesia," kata Dirjen Perhubungan Darat 

Kemenhub, Budi Setiyadi, yang hadir secara virtual.Instruktur TersertifikasiTak hanya bangunan dengan 

berbagai sarana lengkap, HTSCC juga dibekali dengan para instruktur andal, terlatih dan tersertifikasi. 
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Karena Hino saat ini memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) atau disebut 

LSP-LPK PT Hino Motors Sales Indonesia yang merupakan LSP PIHAK 1 Pendidikan yang didirikan 

berdasarkan SK LPK nomor 006/SK/LPK-HMSI/IV/2021, yang merupakan perpanjangan tangan dan sudah 

berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).LSP-LPK HMSI disebut memiliki tujuan untuk menjadi 

lembaga sertifikasi yang mengedepankan mutu dalam penyelenggaraan sertifikasi dan diakui secara 

nasional maupun internasional. Karena LSP LPK PT Hino Motors Sales Indonesia terus berkomitmen untuk 

menciptakan Sumber Daya Manusia di Indonesia yang lebih kompeten melalui sertifikasi profesi bidang 

tranportasi barang dan orang."Kami ingin melahirkan sebanyak mungkin duta keselamatan berkendara 

dari fasilitas ini, menyempurnakan apa yang sudah kami lakukan di bidang safety driving sejauh ini 

bersama pemerintah sehingga keselamatan berkendara menjadi sebuah budaya bangsa," ungkapCOO-

Director HMSI,Santiko Wardoyo, di kesempatan yang sama.Selanjutnya Halaman 1 2 
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Title Vaksinasi untuk Lansia Lamban, Bupati Banyumas Bentuk Task 

Force. Satu Hari Serbu 3 Desa 

Author _noname 

Media Tribun News Banyumas Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://banyumas.tribunnews.com/2022/01/27/vaksinasi-untuk-lansia-lamban-bupati-

banyumas-bentuk-task-force-satu-hari-serbu-3-desa 

Summary Namun, angka ini belum membuat Bupati Banyumas Achmad Husein puas dan lega. 

Vaksinasi dosis pertama di Kabupaten Banyumas telah mencapai 90,02 persen dari target 

sasaran. Vaksinasi lansia di Banyumas berada di angka 73 persen. "Saya minta dibentuk task 

force, satu hari minimal 3 desa bisa selesai. 

 

 

 

Vaksinasi dosis pertama di Kabupaten Banyumas telah mencapai 90,02 persen dari target 

sasaran.Namun, angka ini belum membuat Bupati Banyumas Achmad Husein puas dan lega.Pasalnya, 

tingginya angka vaksinasi dosis pertama untuk umum itu belum dibarengi capaian vaksinasi 

lansia.Bahkan, Husein menyebut, vaksinasi untuk lansia tergolong lambat bila dihitung sejak awal mula 

program vaksinasi digulirkan.Vaksinasi lansia di Banyumas berada di angka 73 persen."Saya minta 

dibentuk task force, satu hari minimal 3 desa bisa selesai. Yang khusus lansia. Sehingga, kerjanya vaksinasi 

untuk lansia dari desa ke desa.""Harapannya, 3 bulan selesai karena vaksin lansia sangat lambat," 

terangnya saat rapat Forkopimda, di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Rabu (26/1/2022).Padahal, 

berdasarkan prediksi epidemiologi, Omicron masuk Banyumas pada pertengahan Februari hingga awal 

Maret 2022.Varian Omicron sendiri sudah ditemukan di beberapa daerah di Jawa Tengah, di antaranya 

di Cilacap, Semarang, dan Sukoharjo."Sempat ada penambahan terus, yang dicurigai Omicron. RSDC UMP 

agar di intensifkan lagi, dan Sabtu akan dirapatkan," terangnya.Berdasarkan data terbaru dari Dinas 

Kesehatan, hingga Rabu, ada 13 kasus aktif.Sampel dari 13 kasus itu juga sudah dikirim untuk tes WGS 

guna memastikan varian Omicron namun hasilnya belum keluar.Sementara, persentase vaksinasi untuk 

dosis dua telah mencapai 60 persen, dan vaksin booster 1,73 persen.Vaksin anak dosis satu juga telah 

mencapai 94 persen, dan dosis dua sudah 30 persen. 
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Title Satpolairud Polres Karimun Tangkap 3 Pelaku Rekrutmen PMI asal 

Nusa Tenggara Barat | KEPRI BETTER - BERITA TERKINI 

Author Nama 

Media Kepri Better Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.kepribetter.com/2022/01/27/satpolairud-polres-karimun-tangkap-3-pelaku-

rekrutmen-pmi-asal-ntb 

Summary Pekerja Migran Indonesia secara illegal atau non prosedural asal Lombok Prov Nusa Tenggara 

Barat. Lapan orang calon PMI tersebut berasal dari Lombok Prov Nusa Tenggara Barat 

berangkat dari Lombok pada hari sabtu tanggal 22 januari 2022 setiba di batam. 

KEPRIBETTER.COM, Karimun- Polres Karimun melalui Satpolairut berhasil penangkapan 

terhadap 3 tersangka yang melakukan rekrutmen dan pengiriman 8 orang korban calon 

imingran Indonesia, Rabu (26/1). Konferensi pers dipimpin oleh Kasat Polairud Polres 

Karimun AKP Binsar Samosir, SH, MH dan turut hadir BP2MI Kabupaten Karimun 26/01/2022. 

 

 

 

KEPRIBETTER.COM, Karimun - Polres Karimun melalui Satpolairut berhasil penangkapan terhadap 3 

tersangka yang melakukan rekrutmen dan pengiriman 8 orang korban calon imingran Indonesia, Rabu 

(26/1). Pekerja Migran Indonesia secara illegal atau non prosedural asal Lombok Prov Nusa Tenggara 

Barat. Konferensi pers dipimpin oleh Kasat Polairud Polres Karimun AKP Binsar Samosir, SH, MH dan turut 

hadir BP2MI Kabupaten Karimun 26/01/2022. Dalam konferensi Persnya dijelaskan 3 tersangka yang 

ditangkap oleh Satpolairud Polres Karimun adalah kelompok yang saling berkaitan dan mempunyai peran 

masing masing. Lapan orang calon PMI tersebut berasal dari Lombok Prov Nusa Tenggara Barat berangkat 

dari Lombok pada hari sabtu tanggal 22 januari 2022 setiba di batam. Dan mereka dijemput tersangka G 

kemudian sebagian calon PMI di inapkan di rumah tersangka dan sebagian PMI di penginapan dan sampai 

jam 17.00 Wib salah seorang PMI (korban) berinisial P di panggil oleh tersangka G untukt menyerahkan 

uang sebesar Rp 32.500.000 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang telah dikumpul dari para 

korban Calon PMI. Di hari minggu tanggal 23 Januari 2022 jam 11.00 wib ke 8 (delapan) orang PMI 

tersebut diberangkatkan oleh tersangka G menuju Tanjung Balai Karimun Namun telah di arahkan dan di 

beri nomor HP tersangka R alias H setiba di tanjung balai Karimun para calon PMI tersebut telah di tunggu 

untuk di jemput oleh pelaku E sesuai pesanan dan perintah dari tersangka R alias H agar diantar ke pamak 

Kec Tebing Kbupaten Karimun untuk diserahkan kepadanya (R alias H). "Pengungkapan terhadap 3 
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Tersangka ini mempunya peran masing-masing diantaranya "G" perekrut calon PMI, "E" sebagai 

penjemput dan "R alias H" tekong boat yang akan membawa korban calon PMI ke Malaysia" terang Kasat 

Polairud Polres Karimun AKP Binsar Samosir, SH, MH Selain Tersangka sejumlah Barang Bukti yang telah 

kita amankan diantara Identitas Tersangka, Identitas Calon Korban PMI, ATM BNI dan buku rekening yang 

digunakan tersangka. Dalam menjalankan perannya, uang korban calon PMI yang telah dikumpulkan 

sebanyak Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua lima ratus ribu rupiah) oleh tersangka G ini ditransfer rekening 

BNI R alias H sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). "Kita sudah berkoordinasi dengan BP2MI 

Kabupaten Karimun dan Bapak Ronal terkait dengan pengembalian ke daerah asal korban, dan para 

tersangka akan kita sangkakan pasal 81 Jo 86 undang-undang nomor 18 tahun 2017 dengan ancaman 

pidana paling lama 10 sepuluh tahun" Kasat Polairud Polres Karimun AKP Binsar Samosir, SH, MH Penulis: 

N Lbs 
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Title Menko Airlangga: Presidensi G20 Indonesia Dorong Pemulihan 

Inklusif 

Author _noname 

Media Borneonews Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.borneonews.co.id/berita/252577-menko-airlangga-presidensi-g20-indonesia-

dorong-pemulihan-inklusif 

Summary Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presidensi G20 

Indonesia mendorong pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19 yang merata dan inklusif, 

termasuk dengan melibatkan penyandang disabilitas. Presidensi G20 Indonesia pun akan 

meneruskan pemulihan dan pembangunan yang inklusif dengan melibatkan kelompok 

disabilitas. Karena itu pemerintah Indonesia terus berupaya menyelesaikan persoalan 

disabilitas secara lintas sektor. Airlangga mengatakan jumlah penyandang disabilitas di 

Indonesia diperkirakan mencapai 21,2 juta orang dari total 1 miliar penyandang disabilitas di 

dunia. 

 

 

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presidensi G20 Indonesia 

mendorong pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19 yang merata dan inklusif, termasuk dengan 

melibatkan penyandang disabilitas."Karena mereka memiliki hak yang setara mulai dari akses 

pendidikan, akses tenaga kerja. Penyandang disabilitas bukan kelompok yang selalu dianggap bergantung 

tapi kelompok yang produktif," kata Airlangga dalam Kampanye G20 daring bertajuk "Engaging Persons 

with Disabilities for Inclusivity" yang dipantau di Jakarta, Rabu.Karena itu pemerintah Indonesia terus 

berupaya menyelesaikan persoalan disabilitas secara lintas sektor. Pemerintah juga terus mengajak dunia 

usaha turut membangun ekosistem agar penyandang disabilitas dapat terus produktif.Airlangga 

mengatakan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan mencapai 21,2 juta orang dari total 

1 miliar penyandang disabilitas di dunia. Sebanyak 80 persen penyandang disabilitas di dunia memang 

tinggal di negara berkembang.Penyandang disabilitas di negara berkembang mengalami tekanan yang 

semakin besar di tengah COVID-19, antara lain karena menjadi kelompok yang paling rentan kehilangan 

pekerjaan.Selain keterbatasan infrastruktur di negara berkembang, kondisi penyandang disabilitas di 

tengah COVID-19 juga diperparah oleh akses yang minim terhadap program jaminan sosial dan 

pendidikan."Hanya sekitar 28 persen dari penyandang disabilitas di negara berkembang yang memiliki 
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jaminan sosial, dan tidak lebih dari 1 persen penyandang disabilitas yang memiliki jaminan sosial di 

negara berpenghasilan rendah," kata Airlangga.Sementara itu anak-anak penyandang disabilitas juga 

kesulitan mengatasi learning loss karena keterbatasan alat peraga, alat pendidikan, soft ware, dan akses 

internet."Kita harus mampu melepaskan diri dari stigamatisasi terhadap kelompok disabilitas. Mereka 

anak-anak berkebutuhan khusus, vukan berarti mereka tidak mampu," ucapnya.Presidensi G20 Indonesia 

pun akan meneruskan pemulihan dan pembangunan yang inklusif dengan melibatkan kelompok 

disabilitas. Pelibatan ini juga akan dilakukan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana telah disepakati 

oleh para menteri ketenagakerjaan di Presidensi G20 Argentina tahun 2018 lalu. 

  



 

399 

 

Title Menaker: Presidensi G20 RI Berkomitmen Bangun Masyarakat 

Inklusif 

Author _noname 

Media Borneonews Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.borneonews.co.id/berita/252579-menaker-presidensi-g20-ri-berkomitmen-

bangun-masyarakat-inklusif 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan komitmen Indonesia dalam 

Presidensi G20 pada 2022 akan mendorong pembangunan masyarakat yang inklusif dan 

mendukung penyandang disabilitas menjalani hidup secara mandiri. "Presidensi G20 

Indonesia berkomitmen untuk bekerja membangun masyarakat yang inklusif dan 

mendukung penyandang disabilitas untuk menjalani kehidupan mereka secara mandiri," ujar 

Menaker Ida dalam acara Kampanye G20 "Melibatkan Penyandang Disabilitas Untuk 

Inklusivitas" di Jakarta pada Rabu malam. Indonesia, jelas Menaker, ingin memastikan bahwa 

pembangunan masyarakat dilaksanakan secara inklusif, berkeadilan dan sejahtera. "Oleh 

karena itu Indonesia mengajak untuk melanjutkan proses pembangunan ekonomi dan sosial 

secara inklusif," tegas Menaker. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan komitmen Indonesia dalam Presidensi 

G20 pada 2022 akan mendorong pembangunan masyarakat yang inklusif dan mendukung penyandang 

disabilitas menjalani hidup secara mandiri."Presidensi G20 Indonesia berkomitmen untuk bekerja 

membangun masyarakat yang inklusif dan mendukung penyandang disabilitas untuk menjalani 

kehidupan mereka secara mandiri," ujar Menaker Ida dalam acara Kampanye G20 "Melibatkan 

Penyandang Disabilitas Untuk Inklusivitas" di Jakarta pada Rabu malam.Indonesia, jelas Menaker, ingin 

memastikan bahwa pembangunan masyarakat dilaksanakan secara inklusif, berkeadilan dan 

sejahtera.Hal itu penting karena terdapat lebih dari satu miliar penyandang disabilitas atau setara 15 

persen dari total populasi dunia. Tidak hanya itu, 80 persen penyandang disabilitas berada dalam rentang 

usia 18 sampai 64 tahun.Ida secara khusus menyoroti bahwa prevalensi kelompok penyandang disabilitas 

di usia produktif lebih tinggi di negara-negara berkembang.Secara khusus di bidang ketenagakerjaan, 

penyandang disabilitas lebih sulit mendapatkan pekerjaan, berisiko mengalami kehilangan pekerjaan dan 

memiliki lebih banyak tantangan untuk kembali bekerja setelah pemulihan ekonomi di masa 
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pandemi."Oleh karena itu Indonesia mengajak untuk melanjutkan proses pembangunan ekonomi dan 

sosial secara inklusif," tegas Menaker.Dia menjelaskan beberapa langkah yang diambil Indonesia untuk 

melindungi hak para penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan.Dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah diamanatkan bahwa pemerintah pusat, daerah, BUMN 

dan BUMD wajib memperkerjakan penyandang disabilitas dua persen dari total pegawai. Sementara 

untuk perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit satu persen.Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga terus berusaha memperkuat pengarusutamaan hak penyandang 

disabilitas atas pekerjaan. Selain mendorong berbagai pemangku kepeningan, Kemnaker juga 

memberikan penghargaan tahunan untuk perusahaan dan BUMN yang memperkerjakan penyandang 

disabilitas.Menurut data Kemnaker per 2021 sebanyak 1.271 penyandang disabilitas telah bekerja di 72 

BUMN dan 4.554 penyandang disabilitas telah bekerja di 588 perusahaan swasta. Sementara jumlah 

penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan sekitar 16,5 juta. 
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Title Alasan Unilever PHK Ribuan Manajer di Seluruh Dunia Author Newswire 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://kabar24.bisnis.com/read/20220127/19/1494033/alasan-unilever-phk-ribuan-

manajer-di-seluruh-dunia 

Summary Pemutusan kerja tersebut dilakukan oleh Unilever agar bisa fokus di lima bidang produk 

utama. Pasalnya seperti yang diketahui, Unilever memperkerjakan sekitar 149. 000 orang di 

seluruh dunia. Menurut Unilever, pemangkasan disebabkan perusahaan akan berfokus pada 

bisnis kecantikan dan kesejahteraan, perawatan pribadi, perawatan di rumah, nutrisi, dan es 

krim. "Kami berpindah ke lima grup bisnis yang memungkinkan lebih responsif terhadap tren 

konsumen dengan akuntabilitas pengiriman yang sangat jelas," kata CEO Unilever Alan Jope. 

 

 

 

Sebanyak 1.500 manajer Univeler di seluruh dunia akan diberhentikan dari posisinya segara.Pemutusan 

kerja tersebut dilakukan oleh Unilever agar bisa fokus di lima bidang produk utama.Pasalnya seperti yang 

diketahui, Unilever memperkerjakan sekitar 149. 000 orang di seluruh dunia.Menurut Unilever, 

pemangkasan disebabkan perusahaan akan berfokus pada bisnis kecantikan dan kesejahteraan, 

perawatan pribadi, perawatan di rumah, nutrisi, dan es krim. Perampingan telah berjalan satu tahun 

terakhir."Kami berpindah ke lima grup bisnis yang memungkinkan lebih responsif terhadap tren 

konsumen dengan akuntabilitas pengiriman yang sangat jelas," kata CEO Unilever Alan Jope.Raksasa 

barang konsumsi itu berada di bawah tekanan kuat pemegang saham untuk mendongkrak 

pertumbuhan.Sebanyak 1.500 karyawan yang dipecat adalah 15 persen manajer senior dan 5 persen 

manajer junior. Sedangkan staf biasa tidak akan terpengaruh.Menurut Jope, perombakan akan 

memungkinkan Unilever menjadi lebih responsif terhadap konsumen dan memperbaiki 

pengiriman."Pertumbuhan perusahaan menjadi prioritas utama dan perubahan ini akan mendukung 

upaya untuk mencapainya," ujar Jope.Unilever mengalami tekanan dari pemegang saham sejak nilainya 

merosot 10 persen tahun lalu.Pekan lalu, saham perusahaan terpukul setelah menyatakan akan 

membuat tiga tawaran yang gagal untuk mengakuisisi bisnis perawatan kesehatan konsumen 

GlaxoSmithKline.Pandemi virus Corona juga memukul kinerja Unilever. Bulan depan perusahaan 

diperkirakan akan melaporkan penurunan pendapatan bersih pada 2021.Kinerja terpukul akibat kenaikan 



 

402 

 

biaya bahan baku, tenaga kerja dan transportasi. Sementara inflasi di negara berkembang yang 

meningkat tajam menurunkan penjualan. 
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Title Pemko Medan Akan Optimalkan Progam Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Buana Pagi Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://buanapagi.com/2022/01/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-

ketenagakerjaan 

Summary Pemerintah Kota (Pemko) Medan siap mendukung setiap kebijakan agar seluruh pekerja di 

Kota Medan ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Demikian hal ini disampaikan Wali Kota 

Medan Muhammad Bobby Afif Nasution diwakili Asisten Ekbang Khairul Syahnan ketika 

membuka pertemuan Forum Group Discusion (FGD) terkait Inpres No. 2 tahun 2021 yang 

digelar BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro, Kamis (27/1/2022). 

Pertemuan ini diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan. 

"Melalui diskusi ini diharapkan agar terjalin kolaborasi yang baik antara setiap sektor baik 

pemerintah, instansi terkait, swasta, perusahaan dan seluruh sektor terkait agar setiap 

pekerja di Kota Medan ikut dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

 

 

 

Pemerintah Kota (Pemko) Medan siap mendukung setiap kebijakan agar seluruh pekerja di Kota Medan 

ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan.Hal ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi sesuai dengan Instruksi 

Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program jaminan sosial 

ketenagakerjaan.Demikian hal ini disampaikan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution 

diwakili Asisten Ekbang Khairul Syahnan ketika membuka pertemuan Forum Group Discusion (FGD) 

terkait Inpres No.2 tahun 2021 yang digelar BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro, 

Kamis (27/1/2022). Pertemuan ini diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko 

MedanDikatakan Khairul Syahnan,setiap pekerjaan memiliki resiko, untuk itu setiap pekerja diarahkan 

untuk menjamin keselamatan pekerjaannya dimulai dari diri sendiri.Selain itu pekerja juga harus 

mengutamakan keselamatan dalam bekerja, untuk itu jaminan keselamatan pekerjaan juga menjadi 

kebutuhan."Melalui diskusi ini diharapkan agar terjalin kolaborasi yang baik antara setiap sektor baik 

pemerintah, instansi terkait, swasta, perusahaan dan seluruh sektor terkait agar setiap pekerja di Kota 

Medan ikut dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sesuai dengan Inpres No.2 tahun 2021 

,"katanya.Syahnan menambahkan Pemko Medan juga akan terus menggali kemungkinan kerjasama lain 

http://buanapagi.com/2022/01/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://buanapagi.com/2022/01/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
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dengan BPJS Ketenagakerjaan agar terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju dan 

kondusif. Artinya banyak hal yang dapat dikerjasamakan seperti memberi jaminan kepada warga atau 

pekerja difabel."Kami berharap kedepannya program yang dapat disinergikan adalah jaminan kerja bagi 

warga atau pekerja difabel. Memberikan pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan 

kerja yang mengalami kecacatan. Selain itu penyediaan rumah murah bagi buruh melalui program 

Mmanfat layanan tambahan," jelas SyahnanSebelumnya Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Medan Aang Suprana mengungkapkan, pertemuan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait 

dengan Inpres No. 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program jaminan sosial 

ketenagakerjaan.Artinya FGD ini dilakukan bersama dengan Pemko Medan untuk meningkatkan 

kerjasama mengenai peningkatan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja formal 

maupun informal di Kota Medan."Melalui pertemuan ini diharapkan semua pemangku kepentingan 

diharapkan dapat memahami peningkatan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan para 

pekerja, khususnya non asn atau para pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah. Sehingga 

nantinya agar informasi manfaat program tersampaikan dengan baik sesuai dengan aturan yang 

ada,"elasnya. 
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Title Menaker: Perlu adanya pendampingan pelatihan tenaga kerja di 

Mandalika 

Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-

pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan perlu adanya pendampingan 

dan pelatihan guna menciptakan tenaga kerja yang kompeten di sektor pariwisata 

Mandalika. Hal itu disebabkan karena sangat banyaknya jumlah peminat pekerja, namun 

keahliannya terkadang tak sesuai dengan yang dibutuhkan destinasi super prioritas seperti 

Mandalika tersebut. Guna memberikan dukungan pada Pemerintah Daerah Lombok Tengah 

untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di 

Mandalika, pihaknya akan berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif (Kemenparekraf) juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 

Kolaborasi itu bertujuan untuk mengembangkan desa wisata dan wirausaha mandiri di 

sekitar Mandalika. 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan perlu adanya pendampingan dan 

pelatihan guna menciptakan tenaga kerja yang kompeten di sektor pariwisata Mandalika."Perlunya 

penguatan dan pendampingan tenaga kerja yang bergerak di sektor pariwisata khususnya pelatihan 

digital dalam rangkaian promosi dan pengembangan wisata," kata Ida dalam keterangan tertulis 

Kemnaker yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.Ida menuturkan dalam menyiapkan sumber daya 

manusia lokal yang unggul di daerah Lombok Tengah, para tenaga kerja harus memiliki spesifikasi dan 

kualifikasi yang bisa didapatkan dari sebuah pelatihan yang dibutuhkan oleh sebuah destinasi super 

prioritas wisata.Hal itu disebabkan karena sangat banyaknya jumlah peminat pekerja, namun 

keahliannya terkadang tak sesuai dengan yang dibutuhkan destinasi super prioritas seperti Mandalika 

tersebut.Menurut dia, para pekerja itu kemudian perlu mendapatkan sebuah pelatihan, baik yang dapat 

meningkatkan hard skill maupun soft skill yang mengacu pada kondisi terkini. Sehingga kemampuan 

mereka, nantinya dapat bersifat multitasking dan multiskilled.Guna memberikan dukungan pada 

Pemerintah Daerah Lombok Tengah untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja di Mandalika, pihaknya akan berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud).Kolaborasi itu bertujuan untuk mengembangkan desa wisata dan wirausaha mandiri di 

sekitar Mandalika. Selain itu, Kemnaker juga membantu promosi dan partisipasi dari pelaku usaha swasta 

khususnya yang ada di destinasi super prioritas Mandalika.Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri 

mengatakan jajarannya telah melakukan koordinasi dengan asosiasi perhotelan di Mandalika dalam 

menyiapkan tenaga kerja.Penyiapan tenaga kerja itu dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang dibuat 

bersama lembaga pelatihan seperti BLK Lombok Timur, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), Asosiasi 

Industri Pariwisata, serta UMKM di wilayah Mandalika."Pelatihan-pelatihan tersebut, nantinya 

dikhususkan kepada pekerja perhotelan yang akan ditempatkan pada sejumlah hotel di Mandalika," kata 

Lalu. 
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Title Menaker: Perlu adanya pendampingan pelatihan tenaga 

kerja di Mandalika 

Author Hreeloita Dharma 

Shanti 

Media Antara Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-pendampingan-

pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan perlu adanya pendampingan 

dan pelatihan guna menciptakan tenaga kerja yang kompeten di sektor pariwisata 

Mandalika. Hal itu disebabkan karena sangat banyaknya jumlah peminat pekerja, namun 

keahliannya terkadang tak sesuai dengan yang dibutuhkan destinasi super prioritas seperti 

Mandalika tersebut. Guna memberikan dukungan pada Pemerintah Daerah Lombok Tengah 

untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di 

Mandalika, pihaknya akan berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif (Kemenparekraf) juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 

Kolaborasi itu bertujuan untuk mengembangkan desa wisata dan wirausaha mandiri di 

sekitar Mandalika. 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan perlu adanya pendampingan dan 

pelatihan guna menciptakan tenaga kerja yang kompeten di sektor pariwisata Mandalika."Perlunya 

penguatan dan pendampingan tenaga kerja yang bergerak di sektor pariwisata khususnya pelatihan 

digital dalam rangkaian promosi dan pengembangan wisata," kata Ida dalam keterangan tertulis 

Kemnaker yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.Ida menuturkan dalam menyiapkan sumber daya 

manusia lokal yang unggul di daerah Lombok Tengah, para tenaga kerja harus memiliki spesifikasi dan 

kualifikasi yang bisa didapatkan dari sebuah pelatihan yang dibutuhkan oleh sebuah destinasi super 

prioritas wisata.Hal itu disebabkan karena sangat banyaknya jumlah peminat pekerja, namun 

keahliannya terkadang tak sesuai dengan yang dibutuhkan destinasi super prioritas seperti Mandalika 

tersebut.Menurut dia, para pekerja itu kemudian perlu mendapatkan sebuah pelatihan, baik yang dapat 

meningkatkan hard skill maupun soft skill yang mengacu pada kondisi terkini. Sehingga kemampuan 

mereka, nantinya dapat bersifat multitasking dan multiskilled.Guna memberikan dukungan pada 

Pemerintah Daerah Lombok Tengah untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja di Mandalika, pihaknya akan berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud).Kolaborasi itu bertujuan untuk mengembangkan desa wisata dan wirausaha mandiri di 

sekitar Mandalika. Selain itu, Kemnaker juga membantu promosi dan partisipasi dari pelaku usaha swasta 

khususnya yang ada di destinasi super prioritas Mandalika.Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri 

mengatakan jajarannya telah melakukan koordinasi dengan asosiasi perhotelan di Mandalika dalam 

menyiapkan tenaga kerja.Penyiapan tenaga kerja itu dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang dibuat 

bersama lembaga pelatihan seperti BLK Lombok Timur, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), Asosiasi 

Industri Pariwisata, serta UMKM di wilayah Mandalika."Pelatihan-pelatihan tersebut, nantinya 

dikhususkan kepada pekerja perhotelan yang akan ditempatkan pada sejumlah hotel di Mandalika," kata 

Lalu. 
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Title Menteri Ida: Perlu Adanya Pendampingan dan Pelatihan Tenaga 

Kerja yang Kompeten di Mandalika 

Author _noname 

Media Cara Pandang Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://carapandang.com/read-news/menteri-ida-perlu-adanya-pendampingan-dan-

pelatihan-tenaga-kerja-yang-kompeten-di-mandalika 

Summary CARAPANDANG- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan perlu 

adanya pendampingan dan pelatihan guna menciptakan tenaga kerja yang kompeten di 

sektor pariwisata Mandalika. Hal itu disebabkan karena sangat banyaknya jumlah peminat 

pekerja, namun keahliannya terkadang tak sesuai dengan yang dibutuhkan destinasi super 

prioritas seperti Mandalika tersebut. Guna memberikan dukungan pada Pemerintah Daerah 

Lombok Tengah untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan 

pasar kerja di Mandalika, pihaknya akan berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud). Kolaborasi itu bertujuan untuk mengembangkan desa wisata dan wirausaha 

mandiri di sekitar Mandalika. 

 

 

 

CARAPANDANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan perlu adanya 

pendampingan dan pelatihan guna menciptakan tenaga kerja yang kompeten di sektor pariwisata 

Mandalika."Perlunya penguatan dan pendampingan tenaga kerja yang bergerak di sektor pariwisata 

khususnya pelatihan digital dalam rangkaian promosi dan pengembangan wisata," kata Ida dalam 

keterangan tertulis Kemnaker yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.Ida menuturkan dalam 

menyiapkan sumber daya manusia lokal yang unggul di daerah Lombok Tengah, para tenaga kerja harus 

memiliki spesifikasi dan kualifikasi yang bisa didapatkan dari sebuah pelatihan yang dibutuhkan oleh 

sebuah destinasi super prioritas wisata.Hal itu disebabkan karena sangat banyaknya jumlah peminat 

pekerja, namun keahliannya terkadang tak sesuai dengan yang dibutuhkan destinasi super prioritas 

seperti Mandalika tersebut.Menurut dia, para pekerja itu kemudian perlu mendapatkan sebuah 

pelatihan, baik yang dapat meningkatkan hard skill maupun soft skill yang mengacu pada kondisi terkini. 

Sehingga kemampuan mereka, nantinya dapat bersifat multitasking dan multiskilled.Guna memberikan 

dukungan pada Pemerintah Daerah Lombok Tengah untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten 
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sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Mandalika, pihaknya akan berkolaborasi dengan Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud).Kolaborasi itu bertujuan untuk mengembangkan desa wisata dan wirausaha mandiri di 

sekitar Mandalika. Selain itu, Kemnaker juga membantu promosi dan partisipasi dari pelaku usaha swasta 

khususnya yang ada di destinasi super prioritas Mandalika.Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri 

mengatakan jajarannya telah melakukan koordinasi dengan asosiasi perhotelan di Mandalika dalam 

menyiapkan tenaga kerja.Penyiapan tenaga kerja itu dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang dibuat 

bersama lembaga pelatihan seperti BLK Lombok Timur, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), Asosiasi 

Industri Pariwisata, serta UMKM di wilayah Mandalika."Pelatihan-pelatihan tersebut, nantinya 

dikhususkan kepada pekerja perhotelan yang akan ditempatkan pada sejumlah hotel di Mandalika," kata 

Lalu. 
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Title Menaker: Perlu adanya pendampingan pelatihan tenaga 

kerja di Mandalika 

Author Hreeloita Dharma 

Shanti 

Media Antara Riau Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-

pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan perlu adanya pendampingan 

dan pelatihan guna menciptakan tenaga kerja yang kompeten di sektor pariwisata 

Mandalika. Hal itu disebabkan karena sangat banyaknya jumlah peminat pekerja, namun 

keahliannya terkadang tak sesuai dengan yang dibutuhkan destinasi super prioritas seperti 

Mandalika tersebut. Guna memberikan dukungan pada Pemerintah Daerah Lombok Tengah 

untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di 

Mandalika, pihaknya akan berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif (Kemenparekraf) juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 

Kolaborasi itu bertujuan untuk mengembangkan desa wisata dan wirausaha mandiri di 

sekitar Mandalika. 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan perlu adanya pendampingan dan 

pelatihan guna menciptakan tenaga kerja yang kompeten di sektor pariwisata Mandalika."Perlunya 

penguatan dan pendampingan tenaga kerja yang bergerak di sektor pariwisata khususnya pelatihan 

digital dalam rangkaian promosi dan pengembangan wisata," kata Ida dalam keterangan tertulis 

Kemnaker yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.Ida menuturkan dalam menyiapkan sumber daya 

manusia lokal yang unggul di daerah Lombok Tengah, para tenaga kerja harus memiliki spesifikasi dan 

kualifikasi yang bisa didapatkan dari sebuah pelatihan yang dibutuhkan oleh sebuah destinasi super 

prioritas wisata.Hal itu disebabkan karena sangat banyaknya jumlah peminat pekerja, namun 

keahliannya terkadang tak sesuai dengan yang dibutuhkan destinasi super prioritas seperti Mandalika 

tersebut.Menurut dia, para pekerja itu kemudian perlu mendapatkan sebuah pelatihan, baik yang dapat 

meningkatkan hard skill maupun soft skill yang mengacu pada kondisi terkini. Sehingga kemampuan 

mereka, nantinya dapat bersifat multitasking dan multiskilled.Guna memberikan dukungan pada 

Pemerintah Daerah Lombok Tengah untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja di Mandalika, pihaknya akan berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud).Kolaborasi itu bertujuan untuk mengembangkan desa wisata dan wirausaha mandiri di 

sekitar Mandalika. Selain itu, Kemnaker juga membantu promosi dan partisipasi dari pelaku usaha swasta 

khususnya yang ada di destinasi super prioritas Mandalika.Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri 

mengatakan jajarannya telah melakukan koordinasi dengan asosiasi perhotelan di Mandalika dalam 

menyiapkan tenaga kerja.Penyiapan tenaga kerja itu dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang dibuat 

bersama lembaga pelatihan seperti BLK Lombok Timur, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), Asosiasi 

Industri Pariwisata, serta UMKM di wilayah Mandalika."Pelatihan-pelatihan tersebut, nantinya 

dikhususkan kepada pekerja perhotelan yang akan ditempatkan pada sejumlah hotel di Mandalika," kata 

Lalu. 
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Title BPJAMSOSTEK gandeng kepolisian tingkatkan kepatuhan regulasi 

ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Antara Sumut Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://sumut.antaranews.com/berita/455793/bpjamsostek-gandeng-kepolisian-

tingkatkan-kepatuhan-regulasi-ketenagakerjaan 

Summary Harapan kedepan, kepatuhan pemberi kerja wilayah kerja meliputi Kota Pematangsiantar, 

Kabupaten Simalungun, Samosir, Toba, Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan terhadap 

regulasi ketenagakerjaan semakin meningkat. BPJAMSOSTEK menjalin kesepahaman dengan 

Polri dalam upaya percepatan penegakan regulasi UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Nota 

kesepahaman ditandatangani Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dan Kapolri 

Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurut Anggoro, kerjasama dengan berbagai pihak, 

khususnya pihak yang berwenang memberikan tindakan hukum memiliki kontribusi positif 

dalam menegakkan regulasi. 

 

 

BPJAMSOSTEK menjalin kesepahaman dengan Polri dalam upaya percepatan penegakan regulasi UU No. 

24 Tahun 2011 tentang BPJS.Nota kesepahaman ditandatangani Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro 

Eko Cahyo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Anggoro, dalam rilis, Kamis (27/1) menjelaskan, UU 

tersebut memberikan kewenangan pihaknya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap 

ketidakpatuhan pemberi kerja atau badan usaha.Kerjasama itu diharapkan mampu mempercepat 

tercapainya perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja, sekaligus menjamin kesejahteraan pekerja 

dan keluarganya.Menurut Anggoro, kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya pihak yang berwenang 

memberikan tindakan hukum memiliki kontribusi positif dalam menegakkan regulasi.Apalagi pada akhir 

2024, BPJAMSOSTEK memiliki target capaian 74 juta pekerja aktif yang terdaftar, sementara kondisi 

eksisting saat ini sekitaran 30,6 juta.Kepala Cabang Pemangsiantar Andi Widya Leksana menyambut baik 

dukungan dan kerjasama strategis yang terjalin dengan Polri tersebut.Pihaknya akan segera melakukan 

koordinasi dengan kepolisian setempat guna mempercepat dukungan tercapainya perlindungan jaminan 

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

Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).Harapan kedepan, kepatuhan pemberi kerja 

wilayah kerja meliputi Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Samosir, Toba, Tapanuli Utara dan 

Humbang Hasundutan terhadap regulasi ketenagakerjaan semakin meningkat. 
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Title Menaker: Perlu adanya pendampingan pelatihan tenaga kerja di 

Mandalika 

Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2668249/menaker-perlu-adanya-

pendampingan-pelatihan-tenaga-kerja-di-mandalika 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan perlu adanya pendampingan 

dan pelatihan guna menciptakan tenaga kerja yang kompeten di sektor pariwisata 

Mandalika. Hal itu disebabkan karena sangat banyaknya jumlah peminat pekerja, namun 

keahliannya terkadang tak sesuai dengan yang dibutuhkan destinasi super prioritas seperti 

Mandalika tersebut.. Guna memberikan dukungan pada Pemerintah Daerah Lombok Tengah 

untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di 

Mandalika, pihaknya akan berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif (Kemenparekraf) juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 

Kolaborasi itu bertujuan untuk mengembangkan desa wisata dan wirausaha mandiri di 

sekitar Mandalika. 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan perlu adanya pendampingan dan 

pelatihan guna menciptakan tenaga kerja yang kompeten di sektor pariwisata Mandalika."Perlunya 

penguatan dan pendampingan tenaga kerja yang bergerak di sektor pariwisata khususnya pelatihan 

digital dalam rangkaian promosi dan pengembangan wisata," kata Ida dalam keterangan tertulis 

Kemnaker yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.Ida menuturkan dalam menyiapkan sumber daya 

manusia lokal yang unggul di daerah Lombok Tengah, para tenaga kerja harus memiliki spesifikasi dan 

kualifikasi yang bisa didapatkan dari sebuah pelatihan yang dibutuhkan oleh sebuah destinasi super 

prioritas wisata.Hal itu disebabkan karena sangat banyaknya jumlah peminat pekerja, namun 

keahliannya terkadang tak sesuai dengan yang dibutuhkan destinasi super prioritas seperti Mandalika 

tersebut.Guna memberikan dukungan pada Pemerintah Daerah Lombok Tengah untuk menyiapkan 

tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Mandalika, pihaknya akan 

berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).Kolaborasi itu bertujuan untuk mengembangkan desa 

wisata dan wirausaha mandiri di sekitar Mandalika. Selain itu, Kemnaker juga membantu promosi dan 

partisipasi dari pelaku usaha swasta khususnya yang ada di destinasi super prioritas Mandalika.Bupati 

Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri mengatakan jajarannya telah melakukan koordinasi dengan asosiasi 

perhotelan di Mandalika dalam menyiapkan tenaga kerja.Penyiapan tenaga kerja itu dilakukan melalui 

pelatihan-pelatihan yang dibuat bersama lembaga pelatihan seperti BLK Lombok Timur, Lembaga 

Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), Asosiasi Industri Pariwisata, serta UMKM di wilayah Mandalika."Pelatihan-

pelatihan tersebut, nantinya dikhususkan kepada pekerja perhotelan yang akan ditempatkan pada 

sejumlah hotel di Mandalika," kata Lalu. 
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Title BPJAMSOSTEK Banjarmasin sambangi desa-desa nelayan di Tanah 

Laut 

Author _noname 

Media Antara Kalsel Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://kalsel.antaranews.com/berita/308997/bpjamsostek-banjarmasin-sambangi-desa-

desa-nelayan-di-tanah-laut 

Summary Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Banjarmasin 

melakukan kegiatan menyambangi desa-desa nelayan di Kabupaten Tanah Laut. "Kita 

lakukan sosialisasi tentang program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

(Jamsostek) kepada saudara-saudara kita para nelayan," ujar Kepala Kantor Cabang 

BPJAMSOSTEK Banjarmasin, Tito Hartono dalam siaran pers yang disampaikan Kamis. Tito 

yang ditemani Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Tanah Laut Pelaihari, Tatep Fuadi 

Mukmin pada sosialisasi tersebut menyampaikan, kegiatan dihadiri para nelayan, perwakilan 

pemerintah desa dan koordinator masyarakat nelayan. Kegiatan yang berlangsung dari Senin 

hingga Rabu tersebut menemui para nelayan diantaranya di Desa Takisung dan Desa 

Penjaratan. 

 

 

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Banjarmasin melakukan kegiatan 

menyambangi desa-desa nelayan di Kabupaten Tanah LautKegiatan yang berlangsung dari Senin hingga 

Rabu tersebut menemui para nelayan diantaranya di Desa Takisung dan Desa Penjaratan"Kita lakukan 

sosialisasi tentang program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) kepada saudara-

saudara kita para nelayan," ujar Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Banjarmasin, Tito Hartono dalam 

siaran pers yang disampaikan KamisTito yang ditemani Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Tanah Laut 

Pelaihari, Tatep Fuadi Mukmin pada sosialisasi tersebut menyampaikan, kegiatan dihadiri para nelayan, 

perwakilan pemerintah desa dan koordinator masyarakat nelayan"Resiko dalam bekerja bisa terjadi di 

mana saja dan kapan saja, tidak terkecualiTermasuk kepada nelayan yang juga merupakan masyarakat 

pekerja," ucap TitoDia menambahkan, jika nelayan juga harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan agar memberikan rasa aman dalam bekerja kepada nelayan itu sendiri serta kepada 

keluarga"Minimal 2 Program, yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan 

iuran bulanan sebesar Rp16800," ungkapnya"Bisa juga ditambahkan dengan program Jaminan Hari Tua 
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(JHT) dengan besaram iuran menyesuaikan," tambah TitoDia pun menjelaskan, manfaat yang diperoleh 

para nelayan yaitu perlindungan saat bekerja, jika resiko terjadi, para nelayan yang terdaftar dan 

dilindungi program BPJAMSOSTEK ditanggung sampai sembuh tanpa batas (unlimited) jika terjadi 

kecelakaan kerja"Sedangkan jika musibah menimpa yang menyebabkan kematian saat bekerja, ahli waris 

nelayan (anak) mendapat beasiswa untuk 2 anak hingga jenjang kuliah S1," tuturnya 

  



 

414 

 

Title Menaker Terima Langsung Kunjungan Kehormatan Mendagri 

Malaysia 

Author _noname 

Media Sindikat Post Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://sindikatpost.com/2022/01/27/menaker-terima-langsung-kunjungan-kehormatan-

mendagri-malaysia 

Summary ( Menaker ), Ida Fauziyah, menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Menteri Dalam 

Negeri Malaysia, Dato' Seri Hamzah bin Zainuddin, di ruang Tridarma, Kemnaker, Jakarta. 

Menurut Menaker, melalui One Channel System (sistem satu kanal) ini akan menekan secara 

signifikan jumlah PMI masuk ke Malaysia yang tidak sesuai prosedur. Dalam pertemuan 

tersebut, Menaker Ida Fauziyah juga menegaskan bahwa Pemerintah RI mendorong 

pengembangan kerja sama pengawasan perbatasan darat dan laut antara Indonesia dan 

Malaysia untuk mencegah dan mengatasi kejahatan lintas batas, termasuk penyelundupan 

pekerja migran. Kedua pejabat negara tetangga tersebut membahas skema pelindungan PMI 

sektor domestik atau Pekerja Rumah Tangga di Malaysia. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ), Ida Fauziyah, menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) 

Menteri Dalam Negeri Malaysia, Dato' Seri Hamzah bin Zainuddin, di ruang Tridarma, Kemnaker, 

Jakarta.Kedua pejabat negara tetangga tersebut membahas skema pelindungan PMI sektor domestik 

atau Pekerja Rumah Tangga di Malaysia."Semua pihak perlu memastikan bahwa skema One Channel 

System adalah satu-satunya kanal untuk merekrut dan mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia sebagai 

pekerja pada rumah tangga," ujar Menaker Ida Fauziyah.Menurut Menaker, melalui One Channel System 

(sistem satu kanal) ini akan menekan secara signifikan jumlah PMI masuk ke Malaysia yang tidak sesuai 

prosedur. "Penempatan satu kanal ini akan memudahkan dua negara dalam melakukan pengawasan, dan 

dapat menekan biaya perekrutan dan penempatan PMI ke Malaysia," katanya.Menaker Ida Fauziyah 

menegaskan, pelindungan pekerja migran adalah aspek utama dalam proses penempatan para PMI. Ia 

mengingatkan kembali setiap PMI harus memiliki kompetensi terlebih dahulu sebelum berangkat ke luar 

negeri. "Sebagaimana amanat UU Nomor 18 Tahun 2017, PMI tak boleh berangkat ke luar negeri kalau 

tidak memiliki kompetensi," katanya.Menaker Ida Fauziyah menilai kehadiran UU Nomor 18 Tahun 2017 

merupakan langkah awal dalam membenahi tata kelola penempatan PMI dan harus diimplementasikan 
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oleh seluruh pihak. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa pemerintah pusat melalui 

kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah tingkat desa, termasuk pihak swasta dan 

masyarakat memiliki peranan masing-masing."Semua pihak terus bersinergi dari pusat hingga satuan 

terkecil untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut guna meningkatkan kompetensi 

masyarakat yang menjadi calon PMI," kata Menaker Ida Fauziyah didampingi Sekjen Kemnaker, Anwar 

Sanusi; Dirjen Binapenta & PKK, Suhartono; dan Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia, Rendra Setiawan.Dalam pertemuan tersebut, Menaker Ida Fauziyah juga menegaskan 

bahwa Pemerintah RI mendorong pengembangan kerja sama pengawasan perbatasan darat dan laut 

antara Indonesia dan Malaysia untuk mencegah dan mengatasi kejahatan lintas batas, termasuk 

penyelundupan pekerja migran."Pemerintah RI juga mendorong dilakukannya kerja sama investigasi dan 

penindakan hukum terhadap para pelaku penyelundupan PMI non-prosedural, baik pelaku di Malaysia 

maupun pelaku di Indonesia," katanya.Sedangkan Dato' Seri Hamzah bin Zainuddin, mengungkapkan, 

Pemerintah Malaysia menginginkan isu pelindungan PMI sektor domestik harus mendapatkan perhatian 

khusus karena berpotensi akan terjadinya berbagai pelanggaran kemanusiaan.PMI harus memiliki paspor 

khusus jika ingin bekerja di Malaysia. Pemerintah Malaysia saat ini sedang mengembangkan sistem E-

Locker bagi pekerja asing yang akan bekerja di Malaysia, khususnya yang akan bekerja sebagai pekerja 

domestik. "Sistem ini akan memberikan layanan perlindungan yang baik bagi PMI," ujarnya. 
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Title Pemda Lombok Tengah Segera Persiapkan Pasar Kerja di 

Mandalika 

Author _noname 

Media Sindikat Post Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://sindikatpost.com/2022/01/27/pemda-lombok-tengah-segera-persiapkan-pasar-

kerja-di-mandalika 

Summary Hal lain juga dilakukan Kemnaker dengan memberikan dukungan kepada Pemda Lombok 

Tengah melalui promosi dan partisipasi dari pelaku usaha swasta khususnya yang ada di 

destinasi super prioritas Mandalika. Kementerian Ketenagakerjaan memberikan dukungan 

kepada Pemerintah Daerah ( Pemda ) Lombok Tengah dalam menyiapkan tenaga kerja yang 

kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Mandalika. Menaker Ida Fauziyah 

mengatakan, untuk menyiapkan SDM lokal yang unggul di Lombok Tengah ini, Kemnaker 

berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam mengembangkan desa 

wisata dan wirausaha mandiri di sekitar Mandalika. Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul 

Bahri, menambahkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan asosiasi perhotelan di 

Mandalika dalam menyiapkan tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan yang bekerja sama 

dengan lembaga pelatihan seperti BLK Lombok Timur, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 

(LPKS), Asosiasi Industri Pariwisata, serta UMKM di wilayah Mandalika. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah ( Pemda ) Lombok 

Tengah dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di 

Mandalika.Hal lain juga dilakukan Kemnaker dengan memberikan dukungan kepada Pemda Lombok 

Tengah melalui promosi dan partisipasi dari pelaku usaha swasta khususnya yang ada di destinasi super 

prioritas Mandalika."Perlunya penguatan dan pendampingan tenaga kerja yang bergerak di sektor 

pariwisata khususnya pelatihan digital dalam rangkaian promosi dan pengembangan wisata," kata 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat menerima Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, di 

Kantor Kemnaker, Jakarta.Menaker Ida Fauziyah mengatakan, untuk menyiapkan SDM lokal yang unggul 

di Lombok Tengah ini, Kemnaker berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(Kemenparekraf) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam 
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mengembangkan desa wisata dan wirausaha mandiri di sekitar Mandalika.Pengembangan ini menurut 

Menaker Ida, dilakukan dengan cara pelatihan hard and soft skill yang mengacu pada kondisi terkini dan 

bersifat multitasking dan multiskilled."Harus ada spesifikasi dan kualifikasi dari pelatihan yang 

dibutuhkan oleh destinasi super prioritas wisata, mengingat peminat pekerja sangat banyak dengan 

keahlian yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan di Mandalika," ucap Menaker Ida.Bupati Lombok 

Tengah, Lalu Pathul Bahri, menambahkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan asosiasi 

perhotelan di Mandalika dalam menyiapkan tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan yang bekerja sama 

dengan lembaga pelatihan seperti BLK Lombok Timur, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), Asosiasi 

Industri Pariwisata, serta UMKM di wilayah Mandalika."Pelatihan-pelatihan tersebut nantinya 

dikhususkan kepada pekerja perhotelan yang akan ditempatkan pada sejumlah hotel di Mandalika," ujar 

Lalu Pathul Bahri. 
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Title Menaker Dorong Perluasan dalam Pasar Kerja Luar Negeri di 

Sektor Formal 

Author _noname 

Media Sindikat Post Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://sindikatpost.com/2022/01/27/menaker-dorong-perluasan-dalam-pasar-kerja-luar-

negeri-di-sektor-formal 

Summary Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah, mengatakan bahwa Kementerian 

Ketenagakerjaan sedang mendorong perluasan pasar kerja luar negeri di sektor formal. 

Alhamdulillah pasar kerja baru pada sektor formal luar biasa tinggi permintaannya," ucap 

Menaker saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komite III DPD RI di Ruang Rapat Padjajaran 

Gedung B Lantai 2 DPD RI, Jakarta. Menaker mengatakan, hingga kini pihaknya terus 

mendesain agar bisa memenuhi permintaan negara-negara Eropa, seperti Inggris dan 

Jerman untuk PMI di sektor formal. Hal tersebut sebagai respons atas banyaknya permintaan 

dari luar negeri terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah, mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan 

sedang mendorong perluasan pasar kerja luar negeri di sektor formal. Hal tersebut sebagai respons atas 

banyaknya permintaan dari luar negeri terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI)."Kita sedang 

mendorong agar memperluas kesempatan kerja. Alhamdulillah pasar kerja baru pada sektor formal luar 

biasa tinggi permintaannya," ucap Menaker saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komite III DPD RI di 

Ruang Rapat Padjajaran Gedung B Lantai 2 DPD RI, Jakarta.Menaker mengatakan, hingga kini pihaknya 

terus mendesain agar bisa memenuhi permintaan negara-negara Eropa, seperti Inggris dan Jerman untuk 

PMI di sektor formal."Kalau dari kompetensi, mereka (PMI) sudah punya. Yang sekarang dibutuhkan 

adalah menambah kompetensi baru, terutama kompetensi bahasa. Kebutuhan nurse (perawat) di negara 

Eropa tinggi, di Inggris, di Jerman, dan beberapa negara di wilayah Eropa itu sangat butuh," 

ucapnya.Lebih lanjut ia mengatakan, PMI dikenal sebagai pekerja yang baik di mata luar negeri. Namun, 

penilaian positif tersebut harus diikuti dengan kemampuan bahasa yang baik, sehingga bisa memenuhi 

permintaan negara-negara di Eropa guna mengisi sektor formal."Yang harus kita bangga, pekerja kita ini 

terkenal pekerja yang baik sebenarnya. Tinggal kita penuhi saja skill yang sangat dibutuhkan, yaitu 

kemampuan bahasa," ucapnya.Dalam rangka meningkatkan kompetensi bahasa pekerja migran, katanya, 
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Kemnaker pun terus mendorong pelatihan bahasa di Balai Latihan Kerja (BLK)."Ini salah satu bentuk kita 

merespons kebutuhan pekerja formal yang ada tambahan skill berupa kompetensi bahasa," ucapnya. 
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Title Penempatan PMI Ilegal Segera Ditindak Secara Hukum Author _noname 

Media Sindikat Post Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://sindikatpost.com/2022/01/27/penempatan-pmi-ilegal-segera-ditindak-secara-

hukum 

Summary ( Menaker ), Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya tidak segan-segan menindak secara 

hukum pihak-pihak yang terlibat dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia atau PMI 

ilegal atau unprosedural. Siapa pun yang menempatkan PMI secara unprosedural kami 

laporkan kepada kepolisian. Menurutnya, PMI unprosedural terus terjadi karena PMI 

tersebut diterima dan dipekerjakan. Selain kepada Pemerintah Malaysia, pihaknya juga 

mendorong Pemerintah Arab Saudi dan negara penempatan PMI lainnya. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ), Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya tidak segan-segan 

menindak secara hukum pihak-pihak yang terlibat dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia atau PMI 

ilegal atau unprosedural."Kami akan melakukan penegakan hukum di Indonesia. Kami berharap 

penegakan hukum dilakukan di sini. P3MI yang nakal kami cabut izinya. Siapa pun yang menempatkan 

PMI secara unprosedural kami laporkan kepada kepolisian. Kami dampingi para korban untuk melapor 

kepada kepolisian," ucap Menaker.Menaker menyampaikan hal itu pada Rapat Kerja dengan Komisi IX 

DPR RI di Gedung Nusantara I Lantai I DPR RI, Jakarta.Meski demikian, kata Menaker, dalam 

menyelesaikan persoalan , penegakan hukum tidak cukup jika hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga 

harus dilakukan di negara penempatan. Ia pun menyatakan telah mendorong negara-negara 

penempatan agar menindak majikan atau agency."Misalnya di negara penempatan Malaysia. Ini jangan 

sampai ada celah bagi majikan atau agency di Malaysia untuk melakukan pembiaran terhadap 

penempatan secara ilegal. Bahkan yang paling penting adalah bagaimana penegakan hukum di negara 

penempatan," ucapnya.Menurutnya, PMI unprosedural terus terjadi karena PMI tersebut diterima dan 

dipekerjakan. Untuk itu pemerintah di negara penempatan juga harus melakukan hukuman terhadap 

majikan atau agency."Alhamdulillah terkait ini ada kesepakatan dengan menteri KSM Malaysia untuk 

menjaga. Di Indonesia dijaga oleh kami, di Malaysia juga dijaga oleh Menteri KSM. Kami juga meminta 

agar dijaga juga oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia," ucapnya.Selain kepada Pemerintah Malaysia, 

pihaknya juga mendorong Pemerintah Arab Saudi dan negara penempatan PMI lainnya. Ia mendorong 
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Pemerintah Arab Saudi agar tidak memberikan visa ziarah atau kunjungan bagi PMI."Kami meminta betul 

bahwa visa ziarah itu sumber terjadinya pemempatan secara unprosedural Mereka dengan visa ziarah, 

visa kunjungan mengkonversi menjadi visa pekerja. Ini menyulitkan pendataan, pemantauan, dan 

menyuburkan penempatan secara unprosedural," ucapnya. 
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Title Epidemolog Puji Forkopimda Jawa Timur Tangani 

Omicron, Khofifah: Kita Harus Terus Sinergi 

Author Kempalan.Com Author 

Redaktur 

Media Kempalan Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://kempalan.com/2022/01/27/epidemolog-puji-forkopimda-jatim-tangani-omicron-

khofifah-kita-harus-terus-sinergi 

Summary SURABAYA-KEMPALAN: Epidemolog Dr. Windhu Purnomo dalam paparannya di Rakor 

Kordinasi COVID-19 Bersama dengan Forkopimda memuji langkah penanganan penyebaran 

covid-19 varian B.1.1.529 (omicron) di Jawa Timur. Pujian tersebut diberikan atas hasil 

assessment situasi Covid-19 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI per 21 

Januari 2022 yang menunjukan 8 indikator penentunya, Jawa Timur masuk dalam kategori 

memadai dan menjadi yang terbaik dengan Kabupaten dan Kota yang masuk level 1 paling 

banyak di Indonesia. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) No. 5 Tahun 

2022 Jawa Timur memiliki 26 Kabupaten /Kota yang masuk dalam kategori Level 1. Diantara 

provinsi lain se Jawa-Bali, Jawa Timur masih menduduki peringkat pertama untuk Kab/Kot 

terbanyak yang masuk dalam kategori level 1. 

 

 

 

SURABAYA-KEMPALAN: Epidemolog Dr. Windhu Purnomo dalam paparannya di Rakor Kordinasi COVID-

19 Bersama dengan Forkopimda memuji langkah penanganan penyebaran covid-19 varian B.1.1.529 

(omicron) di Jawa Timur. Pujian tersebut diberikan atas hasil assessment situasi Covid-19 yang dirilis oleh 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI per 21 Januari 2022 yang menunjukan 8 indikator penentunya, 

Jawa Timur masuk dalam kategori memadai dan menjadi yang terbaik dengan Kabupaten dan Kota yang 

masuk level 1 paling banyak di Indonesia. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) No. 5 

Tahun 2022 Jawa Timur memiliki 26 Kabupaten /Kota yang masuk dalam kategori Level 1. Dilanjutkan 

dengan 11 Kab/Kot dalam kategori Level 2 dan 1 Kabupaten dalam kategori level 3. Diantara provinsi lain 

se Jawa-Bali, Jawa Timur masih menduduki peringkat pertama untuk Kab/Kot terbanyak yang masuk 

dalam kategori level 1. Lebih detilnya, DKI Jakarta memiliki 6 kab/kot dalam kategori Level 2, Jawa Barat 

memiliki 10 Kab/Kot kategori level 1 dan 17 Kab/kot kategori level 2, Banten memiliki 8 Kab/Kot kategori 

level 2. Jawa Tengah memiliki 16 Kab/Kot kategori level 1 dan 19 Kab/Ko kategori level 2, Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) memiliki 5 Kab/kot kategori level 2, terakhir untuk Bali memiliki 9 Kab/Ko kategori level 

2. Untuk diketahui saat ini cakupan vaksinasi dosis pertama di Jawa Timur sudah mencapai 86.99%. 

Sedangkan untuk dosis pertama dengan sasaran lansia telah mencapai 71.37%. Atas apresiasi tersebut 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus 

menjaga disiplin protokol kesehatan (prokes) dan juga mempercepat vaksinasi bagi yang belum 

mendapatkan suntikan sama sekali ataupun yang belum lengkap dosis vaksinnya. Pasalnya, Gubernur 

Khofifah percaya bahwa perisai untuk melawan varian omicron adalah prokes dan vaksinasi. "Prokes 

penting untuk selalu diterapkan, jangan sampai lengah, ini perisai pertama. Begitu juga vaksin, akan 

menjadi perisai lapis keduanya," ucap Gubernur Khofifah Khofifah menjelaskan, varian baru Omicorn ini 

harus ditangani secara komperhensif tanpa menimbulkan kepanikan dan keresahan ditengah tengah 
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masyarakat. Terlebih, bedasarkan prediksi dari Menko Marves dan Menkes RI kemungkinan terdapat 

lonjakan dari mulai pertengahan Februari sampai Maret atau 65 hari dari pernyataan Menkes pada 

tanggal 16 Januari 2022. "Bagaimana seluruh elemen di Jawa Timur ini bekerja sama untuk menangani 

varian omicron secara komprehensif, waspada dan siaga tanpa menyebabkan kepanikan di masyarakat," 

ungkapnya Berdasarkan data Institute of Tropical Disease (ITD) Unair per 22 Januari 2022 tercatat ada 26 

kasus omicron yang tersebar di 7 kab/ko di Jawa Timur. Sedangkan untuk prosentase tracing di Jawa 

Timur berada dalam kategori memadai yakni 15,16 tiap 1 kasus. Bahkan, meski tren kasus covid-19 di 

Jawa Timur mengalami kenaikan Bed Occupancy Rate (BOR) cenderung tidak mengalami kenaikan yakni 

1,99%. Pemprov Jawa Timur, lanjut Khofifah terus menyiagakan fasilitas kesehatan seperti konversi 

tempat tidur (TT) 30-40 persen dari total kapasitas Rumah Sakit. Penataan sistem rujukan dan 

pemantauan isoman dengan pemanfaatan telemedicine juga dioptimalkan. Selain itu, pemenuhan SDM 

dan Logistik baik APD, Oksigen hingga Alkes serta pencatatan dan pelaporan data terus disiapkan. Masih 

dalam upaya pencegahan varian omicron di Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur bersama Forkopimda terus 

memantau secara ketat penanganan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Khofifah menyatakan, 

pada tanggal 22 Januari 2022, gelombang PMI tiba di Bandara Juanda sebanyak 129 orang PMI asal 

kedatangan dari Malaysia. Sedangkan hari ini, 26 Januari 2022 direncanakan akan datang lagi sebanyak 

164 orang. Sebagai bentuk kesiapsiagaan serta antisipasi kedatangan PMI, Forkopimda Jawa Timur telah 

melakukan melaksanakan dengan baik penyambutan kedatangan PMI sekaligus menyiapkan berbagai 

sarana dan prasarana karantina bagi PMI dengan total 2.990 bed. Oleh karenanya, Khofifah mengajak 

seluruh kab/ko untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para PMI. Para PMI ini adalah mereka yang 

telah berjuang di negara lain dan terkadang para PMI di negara mereka bekerja kurang mendapatkan 

perlakuan baik "Saya selalu berpesan kepada tim dari Pemprov Jawa Timur jangan dipulangkan saudara 

kita PMI kembali ke rumah dalam keadaan setengah sehat. Namun harus betul betul sehat," tegasnya. 

"Termasuk juga, saya mohon kepada para bupati/walikota untuk berkenan menjemput PMI yang 

dinyatakan negatif dan akan pulang ke tempat tinggalnya, mari kita siapkan penjemputan terbaik karena 

pasti mereka sangat dinanti oleh keluarganya" tambahnya. Berkaca dari penanganan lonjakan kasus 

varian delta pada pertengahan tahun 2021 lalu, upaya kolaboratif dengan mengedepankan pendekatan 

sains dan kolaboratif mampu menaklukkan varian delta. "Kita sudah belajar banyak dari pengalaman kita 

berjuang mendatarkan kurva varian delta. Mari kita bersinergi dan maksimalkan kolaborasi untuk 

memitigasi lonjakan kasus Omicron di bulan Februari-Maret ini dan menyelamatkan 40 Juta Warga Jawa 

Timur," pungkasnya. 
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Title BPJamsostek Medan Kota Serahkan Klaim Jaminan Kematian 

Rp605 Juta 

Author _noname 

Media Media Apakabar Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://www.mediaapakabar.com/2022/01/bpjamsostek-medan-kota-serahkan-klaim.html 

Summary Penyerahan klaim santunan kematian tersebut di sela-sela kegiatan Focus Group Discussion 

(FGD) BPJamsostek Cabang Medan Kota dengan Pemerintahan Kota Medan dalam 

menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi 

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Bahkan di Pemerintah Kota Medan 

atas dukungan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memberikan 

perlindungan kepada seluruh seluruh Non ASN nya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua sebanyak 

11.273 tenaga kerja," ungkapnya. BPJamsostek Cabang Medan Kota menyerahkan santunan 

klaim jaminan kematian secara simbolis kepada tiga ahli waris peserta BPJamsostek yang 

meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Kepala BPJamsostek Cabang Medan Kota, Aang 

Supono mengatakan, 3 ahli waris tersebut berasal dari karyawan PT Lingga Tiga Sawit 

bernama Alm Muhammad Ridwan dengan klaim sebesar Rp377 juta lebih. 

 

 

BPJamsostek Cabang Medan Kota menyerahkan santunan klaim jaminan kematian secara simbolis 

kepada tiga ahli waris peserta BPJamsostek yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.Kepala 

BPJamsostek Cabang Medan Kota, Aang Supono mengatakan, 3 ahli waris tersebut berasal dari karyawan 

PT Lingga Tiga Sawit bernama Alm Muhammad Ridwan dengan klaim sebesar Rp377 juta lebih. 

Selanjutnya, karyawan di Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Medan Unit Honorer bernama Alm Irwanto 

dengan jumlah santunan Rp186 juta lebih."Santunan ketiga diberikan kepada salah satu driver ojol Gojek 

bernama Alm M Idris dengan klaim santunan sebanyak Rp42 juta. Ketiga almarhum ini meninggal dunia 

ketika bekerja. Santunan ini merupakan hak para pekerja dan bentuk bahwa pemerintah melalui 

BPJamsostek hadir memberikan perlindungan pada pekerja. Maka, hari ini kami membuktikan bahwa 

pelayanan BPJamsostek dapat dirasakan manfaatnya kepada ahli waris," kata Aang di Hotel Adimulia 

Medan, Kamis (27/1/2022).Penyerahan klaim santunan kematian tersebut di sela-sela kegiatan Focus 

Group Discussion (FGD) BPJamsostek Cabang Medan Kota dengan Pemerintahan Kota Medan dalam 

menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.Aang menjelaskan, untuk klaim kepada peserta setiap harinya selalu ada. 

Bahkan, setiap hari pihaknya mengeluarkan klaim baikJaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Pensiun hampir Rp3 miloar setiap harinya."Yang terbaru 

pemerintah juga memberikan kepada peserta untuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Ini jadi catatan 

khusus. Sehingga untuk masyarakat yang ikut BPJamsostek ahli waris juga bisa mendapatkan beasiswa. 

Bagi yang kecelakaan kerja juga bisa berobat jalan biaya unlimited sampai sembuh. Maka kami terus 

mensosialisasikan manfaat ini pada masyarakat khususnya pekerja," jelasnya.Turut serta dalam kegiatan 

ini Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Medan, Khairul Syahnanmengungkapkan, 

selain penyerahan santunan pada pekerja kegiatan ini juga sembari bersama-sama menindaklanjuti 

Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 
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Ketenagakerjaan."Intinya ini agar peserta BPJamsostek ini bisa diketahui masyarakat secara luas 

terutama akan manfaatnya. Bahkan di Pemerintah Kota Medan atas dukungan terhadap program 

jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan kepada seluruh seluruh Non ASN nya 

sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan 

Jaminan Hari Tua sebanyak 11.273 tenaga kerja," ungkapnya.Selain itu, BPJamsostek juga bersinergi 

dengan perusahaan besar dalam memberikan perlindungan Jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja 

rentan sebanyak 10.000 tenaga kerja terdiri dari Penggali kubur, Bilal Jenazah, Ustad ustadzah, Para 

Pedagang, Nelayan, dimana perlindungannya diberikan selama 3 bulan dan harapannya pekerja rentan 

ini dapat dilindungi secara berkelanjutan.Kabid Hubungan Industrial Kelembagaan dan Jaminan Sosial, 

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Sukaiman menambahkan, pihaknya berharap sesuai dengan Inpres 

tersebut agar di implementasikan ke daerah-daerah. Agar di daerah bisa mengalokasikan dana sehingga 

pekerja di daerah tercover peserta aktif BPJamsostek."Keuntungannya untuk peserta banyak sekali baik 

kecelakaan kerja, jaminan kematian dan pensiun. Maka kita harapkan para pekerja yang tidak tersentuh 

BPJasmsotek bisa ikut menjadi peserta aktif," ujarnya 
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Title Lowongan Kerja Amerta Indah Otsuka Tangerang AKSES 

DISINI 

Author Wahyu Pemred 

Media Aksesdisini.com Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://aksesdisini.com/lowongan-kerja-amerta-indah-otsuka-tangerang 

Summary Rekrutmen Kerja PT Amerta Indah Otsuka Wilayah Tangerang Januari 2022 | halo sobat loker 

semua, balik lagi sama mimin disini yang akan update lowongan kerja terbaru hari ini. PT 

Amerta Indah Otsuka atau yang lebih kita kenal dengan produk yang paling populer Pocari 

Sweat, kembali membuka lowongan kerja pada bulan Januari tahun 2022 ini Lowongan kerja 

kali ini untuk penempatan di kantor Amerta Indah Otsuka Tangerang. Hari ini PT Amerta 

Indah Otsuka membuka kembali kesempatan kerja untuk penempatan di wilayah Tangerang 

dengan posisi sebagai: Direct Sales dan Head of Administration. Selain dari pocari sweat, 

produk lain dari PT Amerta Indah Otsuka adalah Soyjoy, ION Water, Oronamin C. PT Amerta 

Indah Otsuka juga dikenal oleh masyarakat indonesia dengan TVC yang menggandeng JKT48 

pada masa awal peluncurannya di indonesia. 

 

 

Rekrutmen Kerja PT Amerta Indah Otsuka Wilayah Tangerang Januari 2022 | halo sobat loker semua, 

balik lagi sama mimin disini yang akan update lowongan kerja terbaru hari ini. PT Amerta Indah Otsuka 

atau yang lebih kita kenal dengan produk yang paling populer Pocari Sweat, kembali membuka lowongan 

kerja pada bulan Januari tahun 2022 ini Lowongan kerja kali ini untuk penempatan di kantor Amerta 

Indah Otsuka Tangerang. Selain dari pocari sweat, produk lain dari PT Amerta Indah Otsuka adalah Soyjoy, 

ION Water, Oronamin C. PT Amerta Indah Otsuka juga dikenal oleh masyarakat indonesia dengan TVC 

yang menggandeng JKT48 pada masa awal peluncurannya di indonesia.Saat ini PT Amerta Indah Otsuka 

membuka 1 posisi lowongan kerja dengan lulusan minimal D3. Untuk gaji karyawan PT Amerta Indah 

Otsuka juga bisa dibilang berada di atas rata-rata umr daerah tersebut. ini dikarenakan PT Amerta Indah 

Otsuka sangat memperhatikan kesejahteraan para karyawannya.sekilas mengenai perusahaan PT 

Amerta Indah Otsuka. Pada awal berdirinya pada tahun 1997, Otsuka merupakan perusahaan kerjasama 

dari Otsuka Pharmaceutical Co, Ltd Jepang yang memulai perjalanannya di Indonesia dengan nama PT 

Kapal Indah Otsuka. Perusahaan ini terbentuk dari hasil investasi bersama antara Otsuka Pharmaceutical 

Jepang dan PT Kapal Api dengan Pocari Sweat sebagai produk pertama. Kemudian pada tahun 1999, PT 

Kapal Indah Otsuka mengubah namanya menjadi PT Amerta Indah Otsuka.Semakin berkembangnya 

perusahaan, pada tahun 2004 PT Amerta Indah Otsuka membuka pabrik pertama yang terletak di 

Sukabumi, Jawa Barat menyusul 6 tahun berikutnya pabrik Pocari Sweat di Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur 

didirikan. [ sumber ]Info Karir PT Amerta Indah Otsuka TerbaruPersyaratan & Tanggung Jawab: dan 

operasional cabang dan departemen. pencatatan stok, AR, data penjualan dan catatan lainnya yang 

akuntabel. Kembangkan anggaran. prioritas operasional. implementasi sistem berjalan sesuai dengan 

standar. komentar jawab atas profitabilitas ODI jawab jawab atas sistem pendukung penjualan. jawab 

jawab atas proses pengambilan. sistem pendukung penjualan.Tata cara pendaftaran rekrutmen PT 

Amerta Indah Otsukabagi yang tertarik untuk melakukan registrasi kerja silahkan klik link dibawah ini 

Posisi Penjualan Langsung | DAFTAR Jabatan Kepala Administrasi | DAFTARDemikian artikel mengenai 

Rekrutmen Kerja Pocari Sweat tahun 2022 yang bisa admin sampaikan pada hari ini, terima kasih atas 
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segala perhatiannya, silahkan bagikan artikel ini jika bermanfaat dan perlu diingat seluruh proses 

rekrutmen kerja PT. Amerta Indah Otsuka sama sekali tidak dipungut biaya apapun atau GRATIS. Salam 

sukses buat kita semua.Otsuka merupakan perusahaan Jepang dari Otsuka Pharmaceutical Co, Ltd yang 

memulai perjalanannya di Indonesia dengan nama PT Kapal Indah Otsuka. Perusahaan ini terbentuk dari 

hasil investasi bersama antara Otsuka Pharmaceutical Jepang dan PT Kapal Api dengan Pocari Sweat 

sebagai produk pertama. Kemudian pada tahun 1999, PT Kapal Indah Otsuka mengubah namanya 

menjadi PT Amerta Indah Otsuka. hari ini PT Amerta Indah Otsuka membuka kembali kesempatan kerja 

untuk penempatan di wilayah Tangerang dengan posisi sebagai: Direct Sales dan Head of Administration. 

dengan kualifikasi untuk posisi Direct Sales adalah sbb: Pria,Diploma,Telah menikah,min. IPK 3,20 - 30 

tahun,Pengalaman min. 
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Title Serap Puluhan Pencaker di Palu Author _noname 

Media Metrosulawesi.id Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://metrosulawesi.id/2022/01/27/serap-puluhan-pencaker-di-palu 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketrans) Provinsi Sulteng bersama PT IMIP 

menyelenggarakan Walk In Interview Hiring Campus di Aula UPT BLKPP Jalan Kelinci Nomor 

1 Palu, Selasa 25 Januari 2022. Pelaksanaannya bekerjasama dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan RI menggandeng salah satu IO ternama di Kota Palu. 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketrans) Provinsi Sulteng bersama PT IMIP menyelenggarakan 

Walk In Interview Hiring Campus di Aula UPT BLKPP Jalan Kelinci Nomor 1 Palu, Selasa 25 Januari 

2022.Kepala Dinaskertrans Provinsi Sulteng, Arnold Firdaus, menerangkan kegiatan yang ditunggu-

tunggu ini bertujuan menjaring pencari kerja (pencaker) yang ada di daerah ini agar menjadi tenaga kerja 

di PT IMIP.Antusiasme masyarakat cukup tinggi terbukti kegiatan yang diadakan setengah hari tersebut 

mampu menyerap sebanyak 78 pencaker sehingga proses wawancara harus dibagi menjadi dua sesi. Sesi 

pertama dimulai pada pukul 08.00-11.00 WITA sedangkan sesi kedua dimulai pukul 13.00-15.00 

WITA."Walk In Interview Hiring Campus tentunya membuka peluang dan memenuhi harapan pencari 

kerja yang ingin bekerja di PT. IMIP yang diimpikan," ujarnya.Diketahui, Dinaskertrans Provinsi Sulteng 

juga telah melaksanakan job fair secara virtual selama tiga hari pada September 2021. Pelaksanaannya 

bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI menggandeng salah satu IO ternama di Kota 

Palu.Mulai tahapan registrasi sampai pelaksanaan selama tiga hari akan dimaksimalkan secara online. 

Registrasi dan informasi kegiatan bisa diakses melalui https://jobfair.kemnaker.go.id. Bagi yang 

mengalami kendala jaringan atau koneksi internet datang ke Kantor Disnakertrans Provinsi Sulteng di 

Jalan Kartini Palu.Kepala Disnakertrans Provinsi Sulteng, Arnold Firdaus, menerangkan perusahaan yang 

membuka lowongan kerja dari berbagai sektor diantaranya pertambangan, industri, perhotelan, 

pembiayaan dan perdagangan."Memang yang paling besar IMIP, ada juga Donggi Senoro, kemudian PT 

Midi Utama, Patrako, Bank Sinar Mas, Adira, dan lainnya," ucap Arnold.Dia menambahkan job fair 

menjadi salah upaya kreatif di tengah pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas. Menurutnya pandemi 

jangan dijadikan hambatan, tapi harus menjadi tantangan. 
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Title Akan PHK Ribuan Pekerja, Ternyata Gaji Karyawan Unilever 

Fantastis! Jangan Iri Please! 

Author _noname 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://wartaekonomi.co.id/read389487/akan-phk-ribuan-pekerja-ternyata-gaji-karyawan-

unilever-fantastis-jangan-iri-please 

Summary Unilever dikenal sebagai perusahaan raksasa berskala global. Unilever diketahui 

memperkerjakan hingga 149. 000 karyawan di seluruh dunia, termasuk di Tanah Air melalui 

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Namun ada kabar mengejutkan, Unilever disebut akan 

melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.500 karyawannya. 

 

 

Unilever dikenal sebagai perusahaan raksasa berskala global. Unilever diketahui memperkerjakan hingga 

149. 000 karyawan di seluruh dunia, termasuk di Tanah Air melalui PT Unilever Indonesia Tbk 

(UNVR).Namun ada kabar mengejutkan, Unilever disebut akan melakukan pemutusan hubungan kerja 

(PHK) terhadap 1.500 karyawannya. Hal itu dilakukan seiring dengan rencana Unilever untuk fokus pada 

lima bidang produk utamanya. Perusahaan sebesar Unilever tentu saja menjadi dambaan bagi para 

pekerja, termasuk dalam hal gaji. Lantas, seberapa fantastis ya gaji karyawan Unilever?Pada tahun 2019 

lalu, Kelly Services melakukan sebuah riset gaji pekerja di Indonesia bertajuk "Indonesia 2019 Salary 

Guide" yang di dalamnya mencakup gaji untuk sektor barang konsumsi atau fast moving consumer goods 

(FMCG), sektor yang juga dijalankan oleh Unilever.Merujuk hasil riset tersebut, sektor FMCG 

menawarkan gaji yang relatif besar dibandingkan sektor lainnya. Gaji jajaran direksi dengan pengalaman 

kerja lebih dari 15 tahun diketahui mulai dari Rp150 juta hingga Rp315 juta per bulan. Bagi presiden 

direktur, gaji yang ditawarkan berada di kisaran Rp210 juta hingga Rp420 juta per bulan.Untuk bagian 

sales manager dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, kisaran gaji yang didapatkan mulai dari Rp12 juta 

hingga Rp25 juta per bulan. Kemudian, assistance finance manager dengan pengalaman lebih dari tujuh 

tahun berhak mendapat gaji mulai dari Rp16 juta hingga Rp22 juta per bulan, sedangkan gaji brand 

mananger ditaksir mulai dari Rp16,5 juta hingga Rp33 juta setiap bulannya.Sementara untuk bagian 

marketing executive dengan pengalaman lebih dari lima tahun memiliki gaji di kisaran Rp5,5 juta hingga 

Rp11 juta per bulan. Kisaran gaji tersebut sama persis dengan posisi akuntan dengan pengalaman lebih 

dari tiga tahun. Lantas, untuk gaji terendah seperti bagian document control dengan pengalaman nol 

hingga satu tahun berkisar dari Rp4,5 juta hingga Rp5,5 juta per bulan. 
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Title Ditutup 3 Hari Lagi! Cek Lowongan Kerja BPJamsostek untuk 19 

Posisi, Catat Syarat & Cara Melamarnya 

Author _noname 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/27/ditutup-3-hari-lagi-cek-lowongan-kerja-

bpjamsostek-untuk-19-posisi-catat-syarat-cara-melamarnya 

Summary Cek info Lowongan kerja BPJamsostek periode bulan Januari 2022, bakal ditutup 3 hari lagi!. 

Dijelaskan bahwa informasi lebih lanjut, termasuk posisi dan syarat lowongan pekerjaan di 

BP Jamsostek tertera pada laman https://rekrutmen.bpjsketenagakerjaan.go.id. Terdapat 19 

posisi pekerjaan yang ditawarkan dengan berbagai kualifikasi. Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek membuka banyak lowongan kerja berbagai 

posisi pada Januari 2022. Informasi awal lowongan kerja di BP Jamsostek diperoleh dari akun 

Instagram resmi perusahaan, @bpjs.ketenagakerjaan, Jumat (21/1/2022). 

 

 

 

Cek info Lowongan kerja BPJamsostek periode bulan Januari 2022, bakal ditutup 3 hari lagi!Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek membuka banyak lowongan 

kerja berbagai posisi pada Januari 2022.Informasi awal lowongan kerja di BP Jamsostek diperoleh dari 

akun Instagram resmi perusahaan, @bpjs.ketenagakerjaan, Jumat (21/1/2022).Dijelaskan bahwa 

informasi lebih lanjut, termasuk posisi dan syarat lowongan pekerjaan di BP Jamsostek tertera pada 

laman https://rekrutmen.bpjsketenagakerjaan.go.id.Terdapat 19 posisi pekerjaan yang ditawarkan 

dengan berbagai kualifikasi.Dilansir Kompas.com, pejabat pengganti sementara (Pps) Deputi Direktur 

Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Dian Agung Senoaji membenarkan adanya 

lowongan tersebut."Benar, ada rekrutmen secara terbuka untuk posisi setingkat VP, AVP, dan junior 

manajer pada bidang marketing communication, IT, investasi, dan hukum di BP Jamsostek," ujarnya, 

Minggu (23/1/2022).Registrasi dibuka mulai 21 hingga 30 Januari 2022."Putra-putri terbaik Indonesia 

dipersilakan untuk mendaftar rekrutmen ini," ungkapnya.Berikut informasi selengkapnya:Pendidikan 

minimal S1 di bidang ekonomi teknik/hukum/MIPA, diutamakan S2- Berasal dari perguruan tinggi yang 

terakreditasi minimal B- Memiliki pengalaman kerja di bidang investasi minimal 9 tahun dan/atau 5 tahun 

di level manajerial.- Memiliki sertifikasi aktif di bidang investasi diutamakan Chartered Financial Analyst 

(CFA).- Diutamakan memiliki pengalaman di bidang Investment Banking- Usia maksimal 45 tahun pada 
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tanggal 31 Desember 2022- Bukan merupakan Anak, Saudara Kandung, Saudara Ipar dari Karyawan Aktif, 

Direksi Aktif, Dewan Pengawas Aktif serta Anggota Komite Non Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan- 

Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan jaringan yang luasMemiliki interpersonal skill yang baik- 

Memiliki kemampuan bernegosiasi- Memiliki passion dalam bidang penyertaan dan investasi- 

Kemampuan berbahasa Inggris aktif.- Pendidikan minimal S1 di bidang ekonomi teknik/hukum/MIPA, 

diutamakan S2- Berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B- Memiliki pengalaman kerja 

di bidang investasi minimal 9 tahun dan/atau 5 tahun di level manajerial- Memiliki sertifikasi aktif di 

bidang investasi diutamakan Chartered Financial AnalystDiutamakan memiliki pengalaman di bidang 

Property.- Usia maksimal 45 tahun pada 31 Desember 2022- Bukan merupakan Anak, Saudara Kandung, 

Saudara Ipar dari Karyawan Aktif, Direksi Aktif, Dewan Pengawas Aktif serta Anggota Komite Non Dewan 

Pengawas BPJS Ketenagakerjaan- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan jaringan yang luas- 

Memiliki interpersonal skill yang baik- Memiliki kemampuan bernegosiasi- Memiliki passion dalam bidang 

penyertaan dan investasi- Kemampuan berbahasa Inggris aktif.- Pendidikan minimal S1 di bidang 

ekonomi teknik /hukum/MIPA, diutamakan S2- Berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal 

B- Memiliki pengalaman kerja di bidang investasi minimal 9 tahun dan/atau 5 tahun di level manajerial- 

Memiliki sertifikasi aktif di bidang investasi diutamakan Chartered Financial Analyst (CFA).- Diutamakan 

memiliki pengalaman di bidang Property.- Usia maksimal 45 tahun pada 31 Desember 2022- Bukan 

merupakan Anak, Saudara Kandung, Saudara Ipar dari Karyawan Aktif, Direksi Aktif, Dewan Pengawas 

Aktif serta Anggota Komite Non Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan- Memiliki kemampuan 

komunikasi yang baik dan jaringan yang luas- Memiliki interpersonal skill yang baik- Memiliki kemampuan 

bernegosiasi- Memiliki passion dalam bidang penyertaan dan investasi- Kemampuan berbahasa Inggris 

aktif.- Pendidikan minimal S1 di bidang ekonomi teknik /hukum/MIPA, diutamakan S2- Berasal dari 

perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B- Memiliki pengalaman kerja di bidang investasi minimal 9 

tahun dan/atau 5 tahun di level manajerial- Memiliki sertifikasi aktif di bidang investasi diutamakan 

Chartered Financial Analyst (CFA).- Diutamakan memiliki pengalaman di bidang Property.- Usia maksimal 

45 tahun pada 31 Desember 2022- Bukan merupakan Anak, Saudara Kandung, Saudara Ipar dari 

Karyawan Aktif, Direksi Aktif, Dewan Pengawas Aktif serta Anggota Komite Non Dewan Pengawas BPJS 

Ketenagakerjaan- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan jaringan yang luas- Memiliki 

interpersonal skill yang baik- Memiliki kemampuan bernegosiasi- Memiliki passion dalam bidang 

penyertaan dan investasi- Kemampuan berbahasa Inggris aktif.Posisi lainnya dan pendaftaran dapat 

diakses melalui laman https://rekrutmen.bpjsketenagakerjaan.go.id.Hanya pelamar terbaik dan 

memenuhi persyaratan administrasi yang akan diikutsertakan ke dalam tahap seleksi.Untuk mengikuti 

seluruh tahapan rekrutmen dan seleksi, BPJS Ketenagakerjaan tidak memungut biaya apa pun.Email 

hanya memberikan notifikasi bahwa pengumuman telah di-upload, untuk hasil kelulusan dan panggilan 

seleksi hanya bisa dilihat melalui menu notifikasi yang muncul apabila Anda log in ke website e-

Rekrutmen BPJS Ketenagakerjaan.Apabila Anda menerima email yang berisi bahwa Anda lulus atau tidak 

lulus ataupun telepon yang mengatasnamakan BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan proses seleksi, 

silakan hubungi contact center BPJS Ketenagakerjaan di 175. 
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Title Presidensi G20, Indonesia Serukan Dunia Kerja Inklusif 

Bagi Disabilitas 

Author Vendy Yhulia 

Susanto 

Media Kontan Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Neutral 

Link http://nasional.kontan.co.id/news/presidensi-g20-indonesia-serukan-dunia-kerja-inklusif-

bagi-disabilitas 

Summary "Presidensi G20 Indonesia berkomitmen untuk bekerja membangun masyarakat yang 

inklusif dan mendukung penyandang disabilitas untuk menjalani kehidupan mereka secara 

mandiri. Dalam pelaksanaan G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan, Kementerian 

Ketenagakerjaan akan mengampanyekan dunia kerja yang inklusif bagi penyandang 

disabilitas. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan masyarakat dilaksanakan secara 

inklusif, berkeadilan, dan sejahtera," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, pada 

acara Kampanye G20 dengan bertemakan Mendorong keterlibatan Penyandang Disabilitas 

untuk Inklusivitas di Jakarta, Rabu (26/1). Pperusahaan swasta juga wajib mempekerjakan 

paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. 

 

 

 

Dalam pelaksanaan G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan akan 

mengampanyekan dunia kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas.Kampanye ini diharapkan dapat 

mendorong seluruh stakeholder untuk terus mengikutsertakan dan memberdayakan penyandang 

disabilitas dalam pembangunan perekonomian."Presidensi G20 Indonesia berkomitmen untuk bekerja 

membangun masyarakat yang inklusif dan mendukung penyandang disabilitas untuk menjalani 

kehidupan mereka secara mandiri. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan masyarakat 

dilaksanakan secara inklusif, berkeadilan, dan sejahtera," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

pada acara Kampanye G20 dengan bertemakan Mendorong keterlibatan Penyandang Disabilitas untuk 

Inklusivitas di Jakarta, Rabu (26/1).Ida mengatakan, kampanye ini bertujuan untuk memberikan 

dukungan positif kepada seluruh komunitas penyandang disabilitas, serta meningkatkan kesadaran 

masyarakat luas.Menurutnya, saat ini ada lebih dari 1 miliar penyandang disabilitas, atau setara dengan 

15% populasi dunia, yang dalam kesehariannya hidup dengan tantangan dan keterbatasan.Selain itu, 

diketahui juga bahwa 80% penyandang disabilitas berada di rentang usia 18 tahun sampai 64 tahun. 

Prevalensi kelompok ini di usia produktif lebih tinggi di negara berkembang.Di bidang ketenagakerjaan, 
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penyandang disabilitas lebih sulit mendapatkan pekerjaan, lebih berisiko mengalami kehilangan 

pekerjaan, dan memiliki lebih banyak tantangan untuk kembali bekerja setelah pemulihan ekonomi di 

masa pandemi."Oleh karena itu, sudah saatnya untuk melihat isu disabilitas sebagai isu hak asasi 

manusia. Penting untuk diingat bahwa semua hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dan saling 

bergantung. Ini artinya bahwa hak satu kelompok tidak dapat dinikmati sepenuhnya tanpa adanya hak 

kelompok lainnya," terang Ida.Ida menambahkan, di tingkat nasional, penghormatan dan perlindungan 

hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 pasal 53 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan 

penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari jumlah pegawai atau pekerja. Pperusahaan swasta juga 

wajib mempekerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja."Kita 

harus memberikan dukungan bagi penyandang disabilitas dalam merumuskan rencana hidup mereka 

secara mandiri. Pandemi saat ini telah menunjukkan kepada kita urgensi untuk perlunya hal tersebut," 

tutur Ida. 
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Title BPJamsostek Cabang Medan Kota Serahkan Klaim Jaminan 

Kematian Sebesar Rp605 Juta Lebih 

Author _noname 

Media Mistar.id Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Negative 

Link http://www.mistar.id/medan/bpjamsostek-cabang-medan-kota-serahkan-klaim-jaminan-

kematian-sebesar-rp605-juta-lebih 

Summary BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Cabang Medan Kota menyerahkan secara simbolis 

santunan atau klaim jaminan kematian pada tiga ahli waris peserta yang meninggal dunai 

akibat kecelakaan kerja di Hotel Adimulia, Kamis (27/1/22). Dikatakan Kepala BPJamsostek 

Cabang Medan Kota, Aang Supono 3 ahli waris ini berasal dari karyawan PT Lingga Tiga Sawit 

bernama Almarhum (Alm) Muhammad Ridwan dengan jumlah Rp377 juta lebih. Lalu, 

karyawan di Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Medan Unit Honorer bernama Alm Irwanto 

dengan jumlah santunan Rp186 juta lebih. "Ketiga salah satu driver ojol Gojek bernama Alm 

M Idris dengan jumlah santunan sebesar Rp42 juta. 

 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Cabang Medan Kota menyerahkan secara simbolis santunan 

atau klaim jaminan kematian pada tiga ahli waris peserta yang meninggal dunai akibat kecelakaan kerja 

di Hotel Adimulia, Kamis (27/1/22).Dikatakan Kepala BPJamsostek Cabang Medan Kota, Aang Supono 3 

ahli waris ini berasal dari karyawan PT Lingga Tiga Sawit bernama Almarhum (Alm) Muhammad Ridwan 

dengan jumlah Rp377 juta lebih. Lalu, karyawan di Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Medan Unit Honorer 

bernama Alm Irwanto dengan jumlah santunan Rp186 juta lebih."Ketiga salah satu driver ojol Gojek 

bernama Alm M Idris dengan jumlah santunan sebesar Rp42 juta. Dimana ketiga almarhum ini meninggal 

dunia saat bekerja. Dan santunan ini adalah hak para pekerja dan bentuk bahwa pemerintah melalui 

BPJamsostek hadir memberikan perlindungan pada pekerja. Maka, kami hari ini membuktikan bahwa 

pelayanan BPJamsostek dapat di rasakan manfaatnya tentunya kepada ahli waris," jelasAang.Dalam 

penyerahan santunan ini juga digelar Focus GroupDiscussion (FGD)BPJS ketenagakerjaan Kantor Cabang 

Medan Kota dengan Pemerintahan Kota Medan dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) No 2 

Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.Disebutkan 

Aang, untuk klaim kepada peserta sebenarnya setiap hari selalu ada. Bahkan setiap hari pihaknya 

mengeluarkan klaim baik Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), 
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Jaminan Pensiun hampir Rp3 miliar setiap harinya."Ditambah terbaru pemerintah juga memberikan 

kepada peserta untuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Ini jadi catatat khusus. Sehingga untuk masyarakat 

yang ikut BPJamsostek ahli waris juga bisa mendapatkan beasiswa. Bagi yang kecelakaan kerja juga bisa 

berobat jalanbiaya unlimited sampai sembuh. Maka kami terus mensosialisasikan manfaat ini pada 

masyarakat khususnya pekerja," ungkapnya.Turut serta dalam kegiatan ini Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan (Ekbang) Setdako Medan, Khairul Syahnan mengatakan selain penyerahan santunan pada 

pekerja kegiatan ini juga sembari bersama-sama menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) No 2 

Tahun2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan."Intinya ini agar 

peserta BPJamsostek ini bisa diketahui masyarakat secara luas terutama akan manfaatnya. Bahkan di 

Pemko Medan atas dukungan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memberikan 

perlindungan kepada seluruh seluruh non ASNsebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan 

Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua sebanyak 11.273 tenaga kerja," 

jelasnya.Selain itu, BPJamsostek juga bersinergi dengan perusahaan besar dalam memberikan 

perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan sebanyak 10.000tenaga kerja terdiri dari 

Penggali kubur, Bilal Jenazah, Ustad ustadzah, Para Pedagang, Nelayan, dimana perlindungannya 

diberikan selama 3 bulan dan harapannya pekerja rentan ini dapat dilindungi secara 

berkelanjutan.Ditambahkan Kabid Hubungan Industrial Kelembagaan dan Jaminan Sosial, Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Medan, Sukaiman berharap sesuai dengan Inpres tersebut agardiimplementasikan 

ke daerah-daerah. Agar di daerah bisa mengalokasikan dana sehingga pekerja di daerah tercover peserta 

aktif BPJamsostek. "Keuntungannya untuk peserta banyak sekali baik kecelakaan kerja, jaminan kematian 

dan pensiun. Maka kita harapkan para pekerja yang tidak tersentuh BPJasmsotek bisa ikut menjadi 

peserta aktif," pungkasnya. 
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Title Tingkatkan Kepatuhan, BPJAMSOSTEK Sepakati 

Kerjasama dengan POLRI 

Author Oleh&#58; Hikmat 

Raharjo Oetomo 

Media Rrinews Denpasar Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1339843/tingkatkan-kepatuhan-bpjamsostek-sepakati-

kerjasama-dengan-polri 

Summary "Undang undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dengan sangat jelas menyatakan bahwa 

BPJAMSOSTEK dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap ketidakpatuhan 

pemberi kerja atau badan usaha yang bisa langsung dilaporkan kepada instansi yang 

berwenang, dalam hal ini kita menggandeng POLRI untuk menunaikan fungsi tersebut," 

tegas Anggoro dalam siaran pers yang diterima RRI.co.id, Kamis (27/1/2022). Salah satu 

upaya yang dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan POLRI 

(Kepolisian Negara Republik Indonesia). Kerjasama serupa juga telah disepakati 

BPJAMSOSTEK bersama Jamdatun (Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha 

Negara). Kesepakatan kerjasama dengan POLRI diharapkan mempertegas urgensi atas 

perlindungan Jamsostek dan kepatuhan pada regulasi yang berlaku. 

 

 

Berbagai upaya dilakukan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dalam memberikan perlindungan 

jaminan sosial ketenagakerjaan.Terlebih kepatuhan atas regulasi terkait perlindungan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (Jamsostek) masih terus menjadi isu berkepanjangan.Salah satu upaya yang dilakukan 

melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia).Poin 

kerjasama itu diantaranya menyepakati soal kepatuhan badan usaha atau pemberi kerja terhadap 

regulasi terkait ketenagakerjaan.Adapun ruang lingkup kerjasama ini, antara lain terkait pertukaran data 

dan informasi antara kedua belah pihak, pencegahan dan penanganan ketidakpatuhan pelaksanaan 

program Jamsostek.Tidak hanya itu, kerjasama ini dimungkinkan adanya bantuan pengamanan, 

peningkatan kapasitas dan pemanfaatan SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta kegiatan lainnya 

yang disepakati bersama.Kerjasama serupa juga telah disepakati BPJAMSOSTEK bersama Jamdatun 

(Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara).Sinergitas tersebut sebagai bentuk tindak 

lanjut atas badan usaha yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya pada program 

BPJAMSOSTEK.Kesepakatan kerjasama dengan POLRI diharapkan mempertegas urgensi atas 

perlindungan Jamsostek dan kepatuhan pada regulasi yang berlaku.Direktur Utama BPJAMSOSTEK 

Anggoro Eko Cahyo menyampaikan rasa terima kasih dan besarnya harapan kepada POLRI atas kontribusi 

dan peran aktif serta sinergi antar lembaga negara dalam menegakkan regulasi yang berlaku di 

Indonesia."Undang undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dengan sangat jelas menyatakan bahwa 

BPJAMSOSTEK dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap ketidakpatuhan pemberi kerja 

atau badan usaha yang bisa langsung dilaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini kita 

menggandeng POLRI untuk menunaikan fungsi tersebut," tegas Anggoro dalam siaran pers yang diterima 

RRI.co.id, Kamis (27/1/2022).Ia menggarisbawahi, perlindungan program Jamsostek ini bukan hanya 

bentuk kepatuhan badan usaha terhadap regulasi.Lebih dari itu, program jamsostek juga sebagai bentuk 

tanggung jawab dan kepedulian atas kesejahteraan para pekerja."Hal ini tersebut sesuai dengan amanah 

yang tertuang dalam pasal 2 UU 24/2011 bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional 
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berlandaskan 3 asas, yaitu kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial," ujarnya.Dikatakan, kerjasama 

dengan berbagai pihak diatur dalam Undang undang 24/2011 untuk mendukung BPJAMSOSTEK dalam 

menjalankan tugas dan fungsi sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).Menurut Anggoro 

kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya pihak yang berwenang memberikan tindakan hukum 

memiliki kontribusi positif dalam menegakkan regulasi"Nota kesepahaman diharapkan bisa segera 

terimplementasi agar penegakan regulasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dapat segera terwujud. 

Kerjasama ini tidak hanya berlaku bagi seluruh jajaran di tingkat Satuan Mabes POLRI, namun nantinya 

juga akan berlaku hingga ke tingkat Satuan Wilayah Polda dan Polres se-Indonesia," katanya."Dukungan 

masif seperti ini diharapkan mampu mempercepat tercapainya universal coverage (perlindungan 

menyeluruh) bagi seluruh pekerja sekaligus menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya," 

sambungnya.Anggoro mengaku, pihaknya memiliki target yang sangat menantang di akhir tahun 2024 

mendatang dengan capaian 74 juta pekerja aktif yang terdaftar di BPJAMSOSTEK."Kondisi eksisting saat 

ini pekerja aktif masih berada di sekitar 30,6 juta dan ke depan peta potensi mayoritas pekerja informal 

atau BPU (Bukan Penerima Upah). Target ini sangat menantang bagi kami," jelasnya.Deputi Direktur 

BPJAMSOSTEK Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), Toto Suharto di tempat terpisah 

menyampaikan, pihaknya akan terus menggalang sinergitas lintas sektoral.Hal itu bertujuan untuk 

meningkatkan coverage program jamsostek bagi seluruh pekerja di Tanah Air."Kerjasama strategis 

seperti ini akan terus dilakukan sebagai ikhtiar dari manajemen BPJAMSOSTEK agar dapat terus 

beradaptasi dan selalu memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan untuk kesejahteraan pekerja 

Indonesia," tutup Toto. 
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Title Stafsus Presiden: Presidensi G20 Indonesia Serius Tingkatkan 

Ekosistem Ketenagakerjaan yang Inklusif 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/stafsus-presiden-presidensi-g20.html 

Summary Stafsus Presiden: Presidensi G20 Indonesia Serius Tingkatkan Ekosistem Ketenagakerjaan 

yang Inklusif. Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Pemerintah Indonesia sangat serius 

meningkatkan inklusivitas ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Staf Khusus 

(Stafsus) Presiden RI, Angkie Yudistia, mengatakan bahwa pada masa Presidensi G20 di 

bidang ketenagakerjaan, Indonesia mengusung salah satu isu prioritas yakni inclusive labour 

market and affirmative decent jobs for person with disabilities (pasar kerja yang inklusif dan 

afirmasi pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas). "Ini terobosan yang baik sekali, 

Indonesia membuktikan bahwa no one left behind, tidak ada satupun yang boleh tertinggal 

dalam setiap program pemerintah, swasta, dan seluruh sektor," kata Angkie Yudistia, saat 

menghadiri Kampanye G20 bertemakan Mendorong keterlibatan Penyandang Disabilitas 

untuk Inklusivitas di Jakarta, Rabu (26/1/2022). 

 

 

Stafsus Presiden: Presidensi G20 Indonesia Serius Tingkatkan Ekosistem Ketenagakerjaan yang 

InklusifJakarta, Wartapembaruan.co.id - Pemerintah Indonesia sangat serius meningkatkan inklusivitas 

ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Keseriusan ini tercermin dari diangkatnya isu tersebut di 

ajang G20.Staf Khusus (Stafsus) Presiden RI, Angkie Yudistia, mengatakan bahwa pada masa Presidensi 

G20 di bidang ketenagakerjaan, Indonesia mengusung salah satu isu prioritas yakni inclusive labour 

market and affirmative decent jobs for person with disabilities (pasar kerja yang inklusif dan afirmasi 

pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas)."Ini terobosan yang baik sekali, Indonesia 

membuktikan bahwa no one left behind, tidak ada satupun yang boleh tertinggal dalam setiap program 

pemerintah, swasta, dan seluruh sektor," kata Angkie Yudistia, saat menghadiri Kampanye G20 

bertemakan Mendorong keterlibatan Penyandang Disabilitas untuk Inklusivitas di Jakarta, Rabu 

(26/1/2022).Melalui isu tersebut, menurutnya, Indonesia akan mendorong perhatian Negara-negara G20 

merumuskan kebijakan yang afirmasi dan inklusif terhadap kelompok disabilitas. Sehingga dapat 

berpartisipasi dalam pasar kerja dalam menghadapi disrupsi digital dan dampak pandemi."Kerja sama 

internasional di G20 saat ini adalah momentum kita untuk berbenah. Artinya, momentum Presidensi G20 

adalah framework kita untuk saling mem-bachmark antara Indonesia dan juga Negara-negara G20, dapat 

saling belajar serta memperbanyak experince, sehingga dapat membentuk ekosistem yang tepat, sesuai 

kebutuhan disabilitas secara inklusif," ujarnya.Ditambahkannya, sisi yang harus diperhatikan dalam 

mewujudkan ketenagakerjaan yang inklusif adalah sisi hulu, yaitu peningkatan akses keterampilan bagi 

penyandang disabilitas. Akses keterampilan tersebut selain disesuaikan antara suply and deman tenaga 

kerja juga harus disesuaikan dengan keramagaman dari masing-masing penyandang disabilitas."Karena 

penyandang disabilitas dengan ragam penyandang disabilitasnya memiliki kebutuhannya masing-masing. 

Maka dari itu, mudah-mudahan target 1% untuk swasta, 2% untuk BUMN dan pemerintah dapat segera 

terwujud," pungkas Angkie Yudistia. 
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Title Kemnaker Dukung Pemda Lombok Tengah Siapkan Tenaga Kerja 

Kompeten di Mandalika 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 27 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kemnaker-dukung-pemda-lombok-

tengah.html 

Summary Kemnaker Dukung Pemda Lombok Tengah Siapkan Tenaga Kerja Kompeten di Mandalika. 

Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Kementerian Ketenagakerjaan (Kembaker) memberikan 

dukungan kepada Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam menyiapkan tenaga kerja yang 

kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Mandalika. Menurut da Fauziyah, untuk 

menyiapkan SDM lokal yang unggul di Lombok Tengah ini, Kemnaker berkolaborasi dengan 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam mengembangkan desa wisata dan 

wirausaha mandiri di sekitar Mandalika dengan cara pelatihan hard and soft skill yang 

mengacu pada kondisi terkini dan bersifat multitasking dan multiskilled. 

 

 

Kemnaker Dukung Pemda Lombok Tengah Siapkan Tenaga Kerja Kompeten di MandalikaJakarta, 

Wartapembaruan.co.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kembaker) memberikan dukungan kepada 

Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja di Mandalika. Dukungan lainnya dengan melalui promosi dan partisipasi dari 

pelaku usaha swasta khususnya yang ada di destinasi super prioritas Mandalika."Perlu penguatan dan 

pendampingan tenaga kerja yang bergerak di sektor pariwisata khususnya pelatihan digital dalam 

rangkaian promosi dan pengembangan wisata," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, 

saat menerima Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu 

(26/1/2022).Menurut da Fauziyah, untuk menyiapkan SDM lokal yang unggul di Lombok Tengah ini, 

Kemnaker berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam mengembangkan desa wisata dan 

wirausaha mandiri di sekitar Mandalika dengan cara pelatihan hard and soft skill yang mengacu pada 

kondisi terkini dan bersifat multitasking dan multiskilled."Harus ada spesifikasi dan kualifikasi dari 

pelatihan yang dibutuhkan oleh destinasi super prioritas wisata, mengingat peminat pekerja sangat 

banyak dengan keahlian yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan di Mandalika," ujar Ida.Bupati 

Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, menambahkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan asosiasi 

perhotelan di Mandalika dalam menyiapkan tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan yang bekerja sama 

dengan lembaga pelatihan seperti BLK Lombok Timur, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), Asosiasi 

Industri Pariwisata, serta UMKM di wilayah Mandalika."Pelatihan-pelatihan tersebut nantinya 

dikhususkan kepada pekerja perhotelan yang akan ditempatkan pada sejumlah hotel di Mandalika," 

pungkas Lalu Pathul Bahri. 
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