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Table Of Contents : 27 July 2022 - 28 July 2022 
 

No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 28 July 

2022 

Atur Jam 

Kerja Solusi 

Atasi 

Kemacetan 

9 Positive Jawa 

Pos 

Atur Jam Kerja Solusi Atasi Kemacetan. 121856512700Atur 

Jam Kerja Solusi Atasi Kemacetan. Atur Jam Kerja Solusi 

Atasi Kemacetan. KEBAYORAN BARU- Kemacetan masih 

menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. 

2. 28 July 

2022 

PMI Ilegal 

Mendominasi, 

Masyarakat 

Diminta 

Waspada 

4 Negative Inilah 

Koran 

. PMI Ilegal Mendominasi, Masyarakat Diminta Waspada. 

2552700279400957262512700INILAH/MAMAN 

SUHARMAN. INILAH/MAMAN SUHARMAN. INILAH, 

Cirebon- Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, 

Afriansyah Noor menyebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

ilegal lebih mendominasi jum- lahnya dibandingkan den- 

gan PMI yang keluar melalui jalur yang legal. 

3. 28 July 

2022 

Afriansyah 

Konsen 

Meningkatkan 

Kompetensi 

dan Skill 

Kemampuan 

3 Positive Kabar 

Cirebon 

. Afriansyah: Konsen MeningkatkanKompetensi dan Skill 

Kemampuan. Afriansyah Noor mengatakan, dirinya datang 

ke Cirebon juga guna meningkatkan kerjasama dalam 

bidang ketenagakerjaan. "Tadi juga disinggung terkait 

anggaran di Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten dan Kota 

Cirebon yang masih kecil," kata Afriansyah. 

27959054514850WAKIL Menteri Ketenagakerjaan RI, 

Afriansyah Noor saat mengunjungi Cirebon.*. 

4. 28 July 

2022 

Fasilitasi 

Transmigran 

dan 

Maksimalkan 

Pelayanan 

Tenaga Kerja 

6 Positive Radar 

Banten 

. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

Kabupaten Serang hingga pertengahan tahun ini sudah 

melakukan berbagai program sesuai dengan indikator 

kinerja utama (IKU). Kemudian, di bidang Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pihaknya sudah 

meng- gelar peringatan May Day. Di bidang Pembinaan dan 

Penempatan Tenaga Kerja, pihaknya rutin melayani kartu 

kuning. Kemudian, di bidang Pelatihan dan Produktivitas 

Tenaga Kerja pihaknya melakukan berbagai pelatihan. 

5. 28 July 

2022 

Dorong 

Keselamatan 

dan 

Kesehatan 

Kerja 

9 Positive Jawa 

Pos 

. Dorong Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kementerian 

Ketenagakerjaan terus mendorong penerapan keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) di setiap. Hal tersebut ditekankan 

guna memaksimalkan terciptanya sumber daya 

manusiayang memadai dan andal sehingga meningkatkan 

daya saing. PEKERJA membersihkan gedung bertingkat di 

Jakarta Selatan, Rabu (27/7). 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/JAWA_POS1/Atur%20Jam%20Kerja%20Solusi%20Atasi%20Kemacetan=1=9=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/JAWA_POS1/Atur%20Jam%20Kerja%20Solusi%20Atasi%20Kemacetan=2=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/JAWA_POS1/Atur%20Jam%20Kerja%20Solusi%20Atasi%20Kemacetan=1=9=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/JAWA_POS1/Atur%20Jam%20Kerja%20Solusi%20Atasi%20Kemacetan=2=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/JAWA_POS1/Atur%20Jam%20Kerja%20Solusi%20Atasi%20Kemacetan=1=9=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/JAWA_POS1/Atur%20Jam%20Kerja%20Solusi%20Atasi%20Kemacetan=2=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/JAWA_POS1/Atur%20Jam%20Kerja%20Solusi%20Atasi%20Kemacetan=1=9=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/JAWA_POS1/Atur%20Jam%20Kerja%20Solusi%20Atasi%20Kemacetan=2=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/INILAH_KORAN1/PMI%20Ilegal%20Mendominasi,%20Masyarakat%20Diminta%20Waspada=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/INILAH_KORAN1/PMI%20Ilegal%20Mendominasi,%20Masyarakat%20Diminta%20Waspada=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/INILAH_KORAN1/PMI%20Ilegal%20Mendominasi,%20Masyarakat%20Diminta%20Waspada=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/INILAH_KORAN1/PMI%20Ilegal%20Mendominasi,%20Masyarakat%20Diminta%20Waspada=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/INILAH_KORAN1/PMI%20Ilegal%20Mendominasi,%20Masyarakat%20Diminta%20Waspada=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/KABAR_CIREBON1/Afriansyah%20Konsen%20Meningkatkan%20Kompetensi%20dan%20Skill%20Kemampuan=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/KABAR_CIREBON1/Afriansyah%20Konsen%20Meningkatkan%20Kompetensi%20dan%20Skill%20Kemampuan=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/KABAR_CIREBON1/Afriansyah%20Konsen%20Meningkatkan%20Kompetensi%20dan%20Skill%20Kemampuan=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/KABAR_CIREBON1/Afriansyah%20Konsen%20Meningkatkan%20Kompetensi%20dan%20Skill%20Kemampuan=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/KABAR_CIREBON1/Afriansyah%20Konsen%20Meningkatkan%20Kompetensi%20dan%20Skill%20Kemampuan=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/KABAR_CIREBON1/Afriansyah%20Konsen%20Meningkatkan%20Kompetensi%20dan%20Skill%20Kemampuan=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/RADAR_BANTEN1/Fasilitasi%20Transmigran%20dan%20Maksimalkan%20Pelayanan%20Tenaga%20Kerja=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/RADAR_BANTEN1/Fasilitasi%20Transmigran%20dan%20Maksimalkan%20Pelayanan%20Tenaga%20Kerja=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/RADAR_BANTEN1/Fasilitasi%20Transmigran%20dan%20Maksimalkan%20Pelayanan%20Tenaga%20Kerja=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/RADAR_BANTEN1/Fasilitasi%20Transmigran%20dan%20Maksimalkan%20Pelayanan%20Tenaga%20Kerja=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/RADAR_BANTEN1/Fasilitasi%20Transmigran%20dan%20Maksimalkan%20Pelayanan%20Tenaga%20Kerja=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/RADAR_BANTEN1/Fasilitasi%20Transmigran%20dan%20Maksimalkan%20Pelayanan%20Tenaga%20Kerja=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/JAWA_POS1/Dorong%20Keselamatan%20dan%20Kesehatan%20Kerja=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/JAWA_POS1/Dorong%20Keselamatan%20dan%20Kesehatan%20Kerja=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/JAWA_POS1/Dorong%20Keselamatan%20dan%20Kesehatan%20Kerja=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/JAWA_POS1/Dorong%20Keselamatan%20dan%20Kesehatan%20Kerja=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/JAWA_POS1/Dorong%20Keselamatan%20dan%20Kesehatan%20Kerja=1=9=1.jpg
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Title Atur Jam Kerja Solusi Atasi Kemacetan 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 28 July 2022 Tone Positive 

Page 9 PR Value  

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

28/JAWA_POS1/Atur%20Jam%20Kerja%20Solusi%20Atasi%20Kemacetan=1=9=1.jpg 

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

28/JAWA_POS1/Atur%20Jam%20Kerja%20Solusi%20Atasi%20Kemacetan=2=9=1.jpg 

Summary Atur Jam Kerja Solusi Atasi Kemacetan. 121856512700Atur Jam Kerja Solusi Atasi Kemacetan. 

Atur Jam Kerja Solusi Atasi Kemacetan. KEBAYORAN BARU- Kemacetan masih menjadi 

pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/JAWA_POS1/Atur%20Jam%20Kerja%20Solusi%20Atasi%20Kemacetan=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/JAWA_POS1/Atur%20Jam%20Kerja%20Solusi%20Atasi%20Kemacetan=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/JAWA_POS1/Atur%20Jam%20Kerja%20Solusi%20Atasi%20Kemacetan=2=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/JAWA_POS1/Atur%20Jam%20Kerja%20Solusi%20Atasi%20Kemacetan=2=9=1.jpg
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Title PMI Ilegal Mendominasi, Masyarakat Diminta Waspada 

Media Inilah Koran Reporter  

Date 28 July 2022 Tone Negative 

Page 4 PR Value  

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

28/INILAH_KORAN1/PMI%20Ilegal%20Mendominasi,%20Masyarakat%20Diminta%20Waspada

=1=4=1.jpg 

Summar

y 

PMI Ilegal Mendominasi, Masyarakat Diminta Waspada. 

2552700279400957262512700INILAH/MAMAN SUHARMAN. INILAH/MAMAN SUHARMAN. 

INILAH, Cirebon- Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, Afriansyah Noor menyebut 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal lebih mendominasi jum- lahnya dibandingkan den- gan 

PMI yang keluar melalui jalur yang legal. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/INILAH_KORAN1/PMI%20Ilegal%20Mendominasi,%20Masyarakat%20Diminta%20Waspada=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/INILAH_KORAN1/PMI%20Ilegal%20Mendominasi,%20Masyarakat%20Diminta%20Waspada=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/INILAH_KORAN1/PMI%20Ilegal%20Mendominasi,%20Masyarakat%20Diminta%20Waspada=1=4=1.jpg
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Title Afriansyah Konsen Meningkatkan Kompetensi dan Skill Kemampuan 

Media Kabar Cirebon Reporter  

Date 28 July 2022 Tone Positive 

Page 3 PR Value  

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

28/KABAR_CIREBON1/Afriansyah%20Konsen%20Meningkatkan%20Kompetensi%20dan%20Skill

%20Kemampuan=1=3=1.jpg  

Summ

ary 

. Afriansyah: Konsen MeningkatkanKompetensi dan Skill Kemampuan. Afriansyah Noor 

mengatakan, dirinya datang ke Cirebon juga guna meningkatkan kerjasama dalam bidang 

ketenagakerjaan. "Tadi juga disinggung terkait anggaran di Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten 

dan Kota Cirebon yang masih kecil," kata Afriansyah. 27959054514850WAKIL Menteri 

Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor saat mengunjungi Cirebon.*. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/KABAR_CIREBON1/Afriansyah%20Konsen%20Meningkatkan%20Kompetensi%20dan%20Skill%20Kemampuan=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/KABAR_CIREBON1/Afriansyah%20Konsen%20Meningkatkan%20Kompetensi%20dan%20Skill%20Kemampuan=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/KABAR_CIREBON1/Afriansyah%20Konsen%20Meningkatkan%20Kompetensi%20dan%20Skill%20Kemampuan=1=3=1.jpg
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Title Fasilitasi Transmigran dan Maksimalkan Pelayanan Tenaga Kerja 

Media Radar Banten Reporter  

Date 28 July 2022 Tone Positive 

Page 6 PR Value  

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

28/RADAR_BANTEN1/Fasilitasi%20Transmigran%20dan%20Maksimalkan%20Pelayanan%20Ten

aga%20Kerja=1=6=1.jpg 

Summa

ry 

. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang hingga pertengahan 

tahun ini sudah melakukan berbagai program sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU). 

Kemudian, di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pihaknya sudah 

meng- gelar peringatan May Day. Di bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, pihaknya 

rutin melayani kartu kuning. Kemudian, di bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 

pihaknya melakukan berbagai pelatihan. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/RADAR_BANTEN1/Fasilitasi%20Transmigran%20dan%20Maksimalkan%20Pelayanan%20Tenaga%20Kerja=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/RADAR_BANTEN1/Fasilitasi%20Transmigran%20dan%20Maksimalkan%20Pelayanan%20Tenaga%20Kerja=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/RADAR_BANTEN1/Fasilitasi%20Transmigran%20dan%20Maksimalkan%20Pelayanan%20Tenaga%20Kerja=1=6=1.jpg
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Title Dorong Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 28 July 2022 Tone Positive 

Page 9 PR Value  

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

28/JAWA_POS1/Dorong%20Keselamatan%20dan%20Kesehatan%20Kerja=1=9=1.jpg  

Summary . Dorong Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong 

penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di setiap. Hal tersebut ditekankan guna 

memaksimalkan terciptanya sumber daya manusiayang memadai dan andal sehingga 

meningkatkan daya saing. PEKERJA membersihkan gedung bertingkat di Jakarta Selatan, Rabu 

(27/7). 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/JAWA_POS1/Dorong%20Keselamatan%20dan%20Kesehatan%20Kerja=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-28/JAWA_POS1/Dorong%20Keselamatan%20dan%20Kesehatan%20Kerja=1=9=1.jpg
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Media News Positive Neutral Negative 
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Table Of Contents : 27 July 2022 - 28 July 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 27 July 

2022 

DPMPTSPTTK 

Balangan 

Sosialisasikan 

Akreditasi 

Lembaga Pelatihan 

Kerja 

Positive Jejak 

Rekam 

DINAS Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

(DPMPTSPTTK) Kabupaten Balangan, 

melaksanakan kegiatan diseminasi regulasi 

akreditasi lembaga pelatihan kerja dan perizinan 

berusaha berbasis risiko, di Aula BLK Balangan 

belum lama tadi. Dikatakan Kepala DPMPTSPTTK 

Balangan, Abiji, bahwa akreditasi merupakan suatu 

keharusan bagi pengelola Lembaga Pelatihan Kerja 

(LPK) untuk terus menjaga mutu pelatihan dan 

memastikan mampu menghasilkan lulusan yang 

kompeten. 

2. 27 July 

2022 

Soal Moratorium 

ke Malaysia, 

Aspataki Ungkap 

Ketiadaan Aturan 

dari Menaker 

Neutral Aktual Sejak pertengahan Juli lalu, Moratorium 

penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke 

Malaysia masih terus berlangsung hingga saat ini. 

Meskipun demikian, Asosiasi Perusahaan 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) 

menganggap moratorium belum sepenuhnya 

bekerja. 

3. 27 July 

2022 

Aliansi Ojol Gelar 

Aksi Jahit Mulut di 

Kemenhub, 

Ambulans 

Disiapkan 

Neutral Idn Times Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) bakal 

menggelar aksi bertajuk Tanpa Kata, di depan 

Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), 

Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2022) siang. "Sudah 

rapat berulang kali dengan Kemenhub, sudah 

bersurat berkali-kali, demo sudah berkali-kali. 

Padahal, kata Krisna, awal tahun ini tepatnya pada 

5 Januari 2022, sejumlah aliansi ojek online telah 

melakukan unjuk rasa serupa di depan kantor 

Kemenhub, dan dijanjikan akan segera 

direalisasikan. 

4. 27 July 

2022 

152 Karyawan 

Anak Usaha 

Garuda Kena PHK, 

Kemnaker Imbau 

Perusahaan Tinjau 

Ulang 

Positive En.badaksa

tu.com 

Indah mengaku dirinya telah menginstruksikan 

agar pihaknya melakukan pemanggilan terhadap 

manajemen dan Serikat Karyawan Aerofood 

Indonesia. "Saya sudah perintahkan jajaran 

Mediator Hubungan Industrial di kantor saya untuk 

segera memanggil pihak manajemen dan Serikat 

Karyawan Aerofood Indonesia. Kemnaker, lanjut 

Indah, mengarahkan agar manajemen lebih 

mengutamakan mediasi. Kabar PHK ini mencuat 

http://jejakrekam.com/2022/07/27/dpmptspttk-balangan-sosialisasikan-akreditasi-lembaga-pelatihan-kerja
http://jejakrekam.com/2022/07/27/dpmptspttk-balangan-sosialisasikan-akreditasi-lembaga-pelatihan-kerja
http://jejakrekam.com/2022/07/27/dpmptspttk-balangan-sosialisasikan-akreditasi-lembaga-pelatihan-kerja
http://jejakrekam.com/2022/07/27/dpmptspttk-balangan-sosialisasikan-akreditasi-lembaga-pelatihan-kerja
http://jejakrekam.com/2022/07/27/dpmptspttk-balangan-sosialisasikan-akreditasi-lembaga-pelatihan-kerja
http://jejakrekam.com/2022/07/27/dpmptspttk-balangan-sosialisasikan-akreditasi-lembaga-pelatihan-kerja
http://aktual.com/soal-moratorium-ke-malaysia-aspataki-ungkap-ketiadaan-aturan-dari-menaker
http://aktual.com/soal-moratorium-ke-malaysia-aspataki-ungkap-ketiadaan-aturan-dari-menaker
http://aktual.com/soal-moratorium-ke-malaysia-aspataki-ungkap-ketiadaan-aturan-dari-menaker
http://aktual.com/soal-moratorium-ke-malaysia-aspataki-ungkap-ketiadaan-aturan-dari-menaker
http://aktual.com/soal-moratorium-ke-malaysia-aspataki-ungkap-ketiadaan-aturan-dari-menaker
http://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/aliansi-ojol-gelar-aksi-jahit-mulut-di-kemenhub-ambulans-disiapkan
http://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/aliansi-ojol-gelar-aksi-jahit-mulut-di-kemenhub-ambulans-disiapkan
http://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/aliansi-ojol-gelar-aksi-jahit-mulut-di-kemenhub-ambulans-disiapkan
http://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/aliansi-ojol-gelar-aksi-jahit-mulut-di-kemenhub-ambulans-disiapkan
http://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/aliansi-ojol-gelar-aksi-jahit-mulut-di-kemenhub-ambulans-disiapkan
http://en.badaksatu.com/finance/111590/152-karyawan-anak-usaha-garuda-kena-phk-kemnaker-imbau-perusahaan-tinjau-ulang.html
http://en.badaksatu.com/finance/111590/152-karyawan-anak-usaha-garuda-kena-phk-kemnaker-imbau-perusahaan-tinjau-ulang.html
http://en.badaksatu.com/finance/111590/152-karyawan-anak-usaha-garuda-kena-phk-kemnaker-imbau-perusahaan-tinjau-ulang.html
http://en.badaksatu.com/finance/111590/152-karyawan-anak-usaha-garuda-kena-phk-kemnaker-imbau-perusahaan-tinjau-ulang.html
http://en.badaksatu.com/finance/111590/152-karyawan-anak-usaha-garuda-kena-phk-kemnaker-imbau-perusahaan-tinjau-ulang.html
http://en.badaksatu.com/finance/111590/152-karyawan-anak-usaha-garuda-kena-phk-kemnaker-imbau-perusahaan-tinjau-ulang.html
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setelah karyawan Aerofood Indonesia yang 

tergabung dalam Serikat Karyawan Sejahtera ACS 

mengajukan surat keberatan PHK kepada Direktur 

Utama Aerofood Indonesia, I Wayan Susena. 

5. 27 July 

2022 

152 Karyawan 

Anak Usaha 

Garuda Kena PHK, 

Kemnaker Imbau 

Perusahaan Tinjau 

Ulang 

Positive Idx Channel Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

meminta agar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

terhadap 152 karyawan anak usaha PT Garuda 

Indonesia Tbk, PT Aerofood Indonesia, ditinjau 

ulang dan mengedepankan dialog dengan 

karyawan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI 

dan Jamsos), Indah Anggoro Putri mengatakan 

manajemen Aerofood Indonesia seyogyanya 

mengedepankan dialog dengan karyawan, 

sebelum mengambil keputusan PHK. 

6. 27 July 

2022 

Pendaftaran Kartu 

Prakerja 

Gelombang 38 

Telah Ditutup, 

Begini Cara Cek 

Lolos atau Tidak 

Positive Tribun 

News 

Jakarta 

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 38 telah 

ditutup pada Selasa, (27/7/2022), simak cara cek 

hasilnya. Melansir Instagram @prakerja.go.id, 

pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 38 ditutup 

pukul 23.59 WIB. Diketahui, Kartu Prakerja 

gelombang 38 dibuka sejak Minggu (26/7/2022). 

Informasi penutupan Kartu Prakerja tersebut 

diketahui melalui akun Instagram resmi 

@prakerja.go.id. "Penutupan gelombang 38," tulis 

akun Kartu Prakerja. 

7. 27 July 

2022 

PT Bukaka Teknik 

Utama Tbk - 

DISNAKERJA.COM 

Neutral Jolly.my.id PT Bukaka Teknik Utama merupakan sebuah 

perusahaan multinasional yang bermarkas di 

Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 

tanggal 25 Oktober 1978. Perusahaan ini 

umumnya menghasilkan konstruksi seperti 

garbarata, jembatan dan infrastruktur lain seperti 

di pertambangan diantaranya smelter, di bidang 

kelistrikan yakni pembangkit listrik tenaga air, 

tenaga uap dan sebagainya. 

8. 27 July 

2022 

Info Lowongan 

Kerja BUMN PKWT 

PTPN XII Posisi 

Sekretaris dan 

Kesekretariatan 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalay

a 

Formasi yang tersedia dalam lowongan kerja 

(loker) di PKWT PTPN XII yakni, Sekretaris dan 

Kesekretariatan. PKWT PTPN XII merupakan 

sebuah perusahaan bagian dari Badan usaha milik 

Negara (BUMN). Pada saat ini, PKWT PTPN XII 

sedang membuka kesempatan bagi para pencari 

lowongan kerja (loker). Pendaftaran lowongan 

http://www.idxchannel.com/economics/152-karyawan-anak-usaha-garuda-kena-phk-kemnaker-imbau-perusahaan-tinjau-ulang
http://www.idxchannel.com/economics/152-karyawan-anak-usaha-garuda-kena-phk-kemnaker-imbau-perusahaan-tinjau-ulang
http://www.idxchannel.com/economics/152-karyawan-anak-usaha-garuda-kena-phk-kemnaker-imbau-perusahaan-tinjau-ulang
http://www.idxchannel.com/economics/152-karyawan-anak-usaha-garuda-kena-phk-kemnaker-imbau-perusahaan-tinjau-ulang
http://www.idxchannel.com/economics/152-karyawan-anak-usaha-garuda-kena-phk-kemnaker-imbau-perusahaan-tinjau-ulang
http://www.idxchannel.com/economics/152-karyawan-anak-usaha-garuda-kena-phk-kemnaker-imbau-perusahaan-tinjau-ulang
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/27/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-38-telah-ditutup-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/27/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-38-telah-ditutup-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/27/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-38-telah-ditutup-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/27/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-38-telah-ditutup-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/27/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-38-telah-ditutup-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/27/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-38-telah-ditutup-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://www.jolly.my.id/pt-bukaka-teknik-utama-tbk-disnakerja-com
http://www.jolly.my.id/pt-bukaka-teknik-utama-tbk-disnakerja-com
http://www.jolly.my.id/pt-bukaka-teknik-utama-tbk-disnakerja-com
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065113412/info-lowongan-kerja-bumn-pkwt-ptpn-xii-posisi-sekretaris-dan-kesekretariatan
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065113412/info-lowongan-kerja-bumn-pkwt-ptpn-xii-posisi-sekretaris-dan-kesekretariatan
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065113412/info-lowongan-kerja-bumn-pkwt-ptpn-xii-posisi-sekretaris-dan-kesekretariatan
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065113412/info-lowongan-kerja-bumn-pkwt-ptpn-xii-posisi-sekretaris-dan-kesekretariatan
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065113412/info-lowongan-kerja-bumn-pkwt-ptpn-xii-posisi-sekretaris-dan-kesekretariatan
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kerja (loker) di PKWT PTPN XII, paling lambat, pada 

28 Juli 2022. 

9. 27 July 

2022 

Kunjungi Cirebon, 

Afriansyah Noor 

Akan Tingkatkan 

Kerja Sama 

Ketenagakerjaan 

dengan Daerah 

Positive Inapos KAB CIREBON.- Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

Afriansyah Noor bersilaturahmi dengan jajaran 

Forkopimda Kota dan Kabupaten Cirebon. Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor 

mengatakan, dalam pertemuan ini pihaknya akan 

membawa keluhan terkait anggaran di Dinas 

Ketenagakerjaan yang masih kecil dan butuh 

support lebih. "Pasti akan difollow up terkait 

keluhan anggaran di Dinas Ketenagakerjaan di 

Kabupaten dan Kota Cirebon yang masih kecil," 

katanya, Selasa (26/7/22) malam. Hal ini dilakukan 

untuk meningkatkan kerja sama di bidang 

ketenagakerjaan yang ada di daerah dan menyerap 

beberapa saran dan masukan yang nantinya 

sebagai bahan evaluasi. 

10. 27 July 

2022 

Cara Mengatasi 

Lupa E-mail dan 

Password dari 

Akun Prakerja 

Positive Kompas Sebelum bisa menerima bantuan untuk 

pengembangan kompetensi kerja itu, masyarakat 

perlu memiliki akun Prakerja di situs web 

"prakerja.go.id". Akun Prakerja memiliki fungsi 

yang sangat penting bagi peserta. Oleh karena itu, 

peserta wajib untuk senantiasa mengingat alamat 

e-mail dan password dari akun Prakerja miliknya. 

Mungkin bakal cukup merepotkan apabila sampai 

lupa password atau e-mail dari akun Prakerja. 

11. 27 July 

2022 

Berita Ekonomi 

Terpopuler: 

Konsultasi Publik 

untuk Transparansi 

APBN 

Positive Medcom.id Konsultasi Publik Dorong APBN Lebih Kredibel dan 

Transparan Sekretaris Jenderal Kementerian 

Keuangan Heru Pambudi menyatakan konsultasi 

publik yang dilakukan pemerintah akan 

mendorong pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) lebih kredibel dan 

transparan dalam mencapai target pembangunan. 

Berita mengenai Sekretaris Jenderal Kementerian 

Keuangan Heru Pambudi yang menyatakan 

konsultasi publik yang dilakukan pemerintah 

mendorong pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) menjadi berita terpopuler 

kanal ekonomi Medcom.id kemarin. 3. Pemerintah 

Terbitkan Sukuk Negara Rp393,85 Miliar untuk 

Peserta PPS. 5. Menaker: Kondisi Ekonomi Sektor 

Ketenagakerjaan Mulai Tunjukkan Pemulihan. 

http://inapos.com/kunjungi-cirebon-afriansyah-noor-akan-tingkatkan-kerja-sama-ketenagakerjaan-dengan-daerah
http://inapos.com/kunjungi-cirebon-afriansyah-noor-akan-tingkatkan-kerja-sama-ketenagakerjaan-dengan-daerah
http://inapos.com/kunjungi-cirebon-afriansyah-noor-akan-tingkatkan-kerja-sama-ketenagakerjaan-dengan-daerah
http://inapos.com/kunjungi-cirebon-afriansyah-noor-akan-tingkatkan-kerja-sama-ketenagakerjaan-dengan-daerah
http://inapos.com/kunjungi-cirebon-afriansyah-noor-akan-tingkatkan-kerja-sama-ketenagakerjaan-dengan-daerah
http://inapos.com/kunjungi-cirebon-afriansyah-noor-akan-tingkatkan-kerja-sama-ketenagakerjaan-dengan-daerah
http://tekno.kompas.com/read/2022/07/27/10150047/cara-mengatasi-lupa-e-mail-dan-password-dari-akun-prakerja
http://tekno.kompas.com/read/2022/07/27/10150047/cara-mengatasi-lupa-e-mail-dan-password-dari-akun-prakerja
http://tekno.kompas.com/read/2022/07/27/10150047/cara-mengatasi-lupa-e-mail-dan-password-dari-akun-prakerja
http://tekno.kompas.com/read/2022/07/27/10150047/cara-mengatasi-lupa-e-mail-dan-password-dari-akun-prakerja
http://www.medcom.id/ekonomi/makro/GbmB7APk-berita-ekonomi-terpopuler-konsultasi-publik-untuk-transparansi-apbn
http://www.medcom.id/ekonomi/makro/GbmB7APk-berita-ekonomi-terpopuler-konsultasi-publik-untuk-transparansi-apbn
http://www.medcom.id/ekonomi/makro/GbmB7APk-berita-ekonomi-terpopuler-konsultasi-publik-untuk-transparansi-apbn
http://www.medcom.id/ekonomi/makro/GbmB7APk-berita-ekonomi-terpopuler-konsultasi-publik-untuk-transparansi-apbn
http://www.medcom.id/ekonomi/makro/GbmB7APk-berita-ekonomi-terpopuler-konsultasi-publik-untuk-transparansi-apbn
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12. 27 July 

2022 

Berita Ekonomi 

Terpopuler: 

Konsultasi Publik 

untuk Transparansi 

APBN - 

RedaksiHarian.com 

Positive Redaksihari

an.com 

Konsultasi Publik Dorong APBN Lebih Kredibel dan 

Transparan. Sekretaris Jenderal Kementerian 

Keuangan Heru Pambudi menyatakan konsultasi 

publik yang dilakukan pemerintah akan 

mendorong pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) lebih kredibel dan 

transparan dalam mencapai target pembangunan. 

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang 

Perekonomian mencatat, 150 isu yang dilaporkan 

dan ditindaklanjuti dalam proses pembangunan 

Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga semester I-

2022. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menyatakan kondisi perekonomian 

Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan 

menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah 

sekitar dua tahun menghadapi pandemi covid-19. 

13. 27 July 

2022 

Polda Metro: 

Wacana 

Pengaturan Jam 

Kerja di Jakarta 

Terus Dimatangkan 

- Dobrak 

Neutral Dobrak.co Polda Metro Jaya menyebut pengaturan jam kerja 

bagi pekerja di Jakarta hingga kini masih terus 

dimatangkan dan pembahasan internal. 

Wadirlantas Polda Metro Jaya, AKBP Rusdy 

Pramana mengatakan wacana pengaturan jam 

kerja bagi para pekerja di Jakarta masih bergulir. 

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya 

Komisaris Besar Latif Usman menyiapkan sejumlah 

program untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. 

Kebijakan ini untuk mengurai kemacetan. 

14. 27 July 

2022 

Diduga Puluhan 

Ribu TKI Berlabuh 

di Pelabuhan Muar 

Malaysia Setiap 

Bulan, DPR RI 

Minta Pihak Terkait 

Periksa Pengguna 

Paspor Pelancong 

ke Negeri Jiran - 

Detik12 

Negative Detik12 Menurut info yang berkembang, jumlah 

masyarakat yang berangkat ke Malaysia setiap hari 

berlabuh di pelabuhan tersebut berjumlah puluhan 

ribu setiap bulannya. Sementara itu, Anggota 

Komisi I DPR RI Christina Aryani mendukung 

kebijakan keputusan pemerintah Indonesia 

menghentikan sementara pengiriman Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) dan mencegah TKI ke 

Malaysia. DETIK12.com- Maraknya Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) non prosedural yang menggunakan 

paspor pelancong berangkat ke Malaysia setelah 

bebas Covid-19, membuat semua pihak gerah. 

Bahkan termasuk anggota DPR RI. 

15. 27 July 

2022 

PHK 152 Karyawan, 

Manajemen Anak 

Usaha Garuda 

Indonesia 

Negative Inews 

Portal 

Pemanggilan itu, terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) terhadap 152 karyawan PT Aerofood 

Indonesia, yang bergerak di bisnis katering untuk 

penerbangan domestik dan internasional. PHK 

terhadap 152 karyawan tersebut mulai mencuat 

http://redaksiharian.com/ekonomi/berita-ekonomi-terpopuler-konsultasi-publik-untuk-transparansi-apbn
http://redaksiharian.com/ekonomi/berita-ekonomi-terpopuler-konsultasi-publik-untuk-transparansi-apbn
http://redaksiharian.com/ekonomi/berita-ekonomi-terpopuler-konsultasi-publik-untuk-transparansi-apbn
http://redaksiharian.com/ekonomi/berita-ekonomi-terpopuler-konsultasi-publik-untuk-transparansi-apbn
http://redaksiharian.com/ekonomi/berita-ekonomi-terpopuler-konsultasi-publik-untuk-transparansi-apbn
http://redaksiharian.com/ekonomi/berita-ekonomi-terpopuler-konsultasi-publik-untuk-transparansi-apbn
http://www.dobrak.co/news/pr-933985658/polda-metro-wacana-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta-terus-dimatangkan
http://www.dobrak.co/news/pr-933985658/polda-metro-wacana-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta-terus-dimatangkan
http://www.dobrak.co/news/pr-933985658/polda-metro-wacana-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta-terus-dimatangkan
http://www.dobrak.co/news/pr-933985658/polda-metro-wacana-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta-terus-dimatangkan
http://www.dobrak.co/news/pr-933985658/polda-metro-wacana-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta-terus-dimatangkan
http://www.dobrak.co/news/pr-933985658/polda-metro-wacana-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta-terus-dimatangkan
http://detik12.com/diduga-puluhan-ribu-tki-berlabuh-di-pelabuhan-muar-malaysia-setiap-bulan-dpr-ri-minta-pihak-terkait-periksa-pengguna-paspor-pelancong-ke-negeri-jiran
http://detik12.com/diduga-puluhan-ribu-tki-berlabuh-di-pelabuhan-muar-malaysia-setiap-bulan-dpr-ri-minta-pihak-terkait-periksa-pengguna-paspor-pelancong-ke-negeri-jiran
http://detik12.com/diduga-puluhan-ribu-tki-berlabuh-di-pelabuhan-muar-malaysia-setiap-bulan-dpr-ri-minta-pihak-terkait-periksa-pengguna-paspor-pelancong-ke-negeri-jiran
http://detik12.com/diduga-puluhan-ribu-tki-berlabuh-di-pelabuhan-muar-malaysia-setiap-bulan-dpr-ri-minta-pihak-terkait-periksa-pengguna-paspor-pelancong-ke-negeri-jiran
http://detik12.com/diduga-puluhan-ribu-tki-berlabuh-di-pelabuhan-muar-malaysia-setiap-bulan-dpr-ri-minta-pihak-terkait-periksa-pengguna-paspor-pelancong-ke-negeri-jiran
http://detik12.com/diduga-puluhan-ribu-tki-berlabuh-di-pelabuhan-muar-malaysia-setiap-bulan-dpr-ri-minta-pihak-terkait-periksa-pengguna-paspor-pelancong-ke-negeri-jiran
http://detik12.com/diduga-puluhan-ribu-tki-berlabuh-di-pelabuhan-muar-malaysia-setiap-bulan-dpr-ri-minta-pihak-terkait-periksa-pengguna-paspor-pelancong-ke-negeri-jiran
http://detik12.com/diduga-puluhan-ribu-tki-berlabuh-di-pelabuhan-muar-malaysia-setiap-bulan-dpr-ri-minta-pihak-terkait-periksa-pengguna-paspor-pelancong-ke-negeri-jiran
http://detik12.com/diduga-puluhan-ribu-tki-berlabuh-di-pelabuhan-muar-malaysia-setiap-bulan-dpr-ri-minta-pihak-terkait-periksa-pengguna-paspor-pelancong-ke-negeri-jiran
http://detik12.com/diduga-puluhan-ribu-tki-berlabuh-di-pelabuhan-muar-malaysia-setiap-bulan-dpr-ri-minta-pihak-terkait-periksa-pengguna-paspor-pelancong-ke-negeri-jiran
http://www.inews.id/finance/bisnis/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha-garuda-indonesia-dipanggil-kemenaker
http://www.inews.id/finance/bisnis/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha-garuda-indonesia-dipanggil-kemenaker
http://www.inews.id/finance/bisnis/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha-garuda-indonesia-dipanggil-kemenaker
http://www.inews.id/finance/bisnis/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha-garuda-indonesia-dipanggil-kemenaker
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Dipanggil 

Kemenaker 

setelah karyawan Aerofood Indonesia yang 

tergabung dalam Serikat Karyawan Sejahtera ACS 

mengajukan surat keberatan PHK kepada Direktur 

Utama Aerofood Indonesia, I Wayan Susena. 

16. 27 July 

2022 

BSU 2022 BPJS 

Ketenagakerjaan 

Cair? Cek Segera 

Namamu di Link Ini 

untuk Dapat Rp1 

juta 

Neutral Ayo 

Bandung 

Benarkah BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan sudah 

cair? Hingga saat ini kabar pencairan BSU 2022 Rp1 

juta masih dinanti calon penerima khususnya 

pekerja dan buruh. BSU 2022 yang dijanjikan akan 

cair pada bulan April lalu hingga saat ini belum 

juga dicairkan ke rekening penerima. Lantas 

apakah hari ini BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan 

sudah cair? 

17. 27 July 

2022 

BSU 2022 Cair 

Tanggal Berapa? 

Ini Kode dari 

Menaker Ida 

Fauziyah Soal 

Jadwal Pencairan 

BSU BPJS 

Ketenagakerjaa 

Neutral Ayo 

Bandung 

Simak kode dari Menaker Ida Fauziyah terkait 

jadwal pencairan BSU 2022. Bagi para pekerja dan 

buruh simak penjelasan Menaker Ida Fauziyah di 

bawah ini yang menjadi kode jadwal pencairan 

bantuan subsidi upah 2022. Jadwal pencairan BSU 

2022 kerap kali dipertanyakan oleh calon penerima 

bantuan melalui Instagram resmi Kemnaker. BSU 

2022 cair tanggal berapa? 

18. 27 July 

2022 

BSU 2022 Kapan 

Cair? RESMI! Ini 

Jawaban Menaker 

Ida Fauziyah 

Neutral Ayo 

Bandung 

Simak jawaban Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah di bawah ini. Menaker Ida 

Fauziyah beberkan jawabannya. Bantuan Subsidi 

Upah alias BSU 2022 kapan cair ke calon 

penerima? Kabar mengenai pencairan BSU 2022 

kini membuat resah calon penerima. 

19. 27 July 

2022 

Login BSU 2022, 

Cek Nama 

Penerima Bantuan 

Subsidi Upah di 

Link Ini 

Positive Ayo 

Bandung 

Segera login BSU 2022 dan cek nama penerima 

Bantuan Subsidi Upah di website Kemnaker dan 

BSU BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah telah 

mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 

triliun yang akan cair ke rekening pekerja penerima 

upah yang menerima gaji paling besar Rp3,5 juta 

per bulan. Apakah nama anda termasuk dalam 

syarat penerima BSU 2022 dari Kemnaker? Anda 

dapat melakukan login BSU 2022 untuk cek 

Bantuan Subsidi Upah cair melalui website 

Kemnaker dan BSU BPJS Ketenagakerjaan. 

20. 27 July 

2022 

BSU 2022 Cair Juli 

atau Agustus? 

Login di 

Kemnaker.go.id 

Neutral Ayo 

Bandung 

Apakah BSU 2022 cair Juli atau Agustus? Diketahui 

BSU 2022 yang telah dijadwalkan cair April 2022 

yang lalu, telah dibatalkan oleh Kemnaker lantas 

apakah BSU 2022 cair Juli atau Agustus 2022?. 

Sehingga besar kemungkinan bahwa BSU 2022 

http://www.inews.id/finance/bisnis/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha-garuda-indonesia-dipanggil-kemenaker
http://www.inews.id/finance/bisnis/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha-garuda-indonesia-dipanggil-kemenaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985606/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-cair-cek-segera-namamu-di-link-ini-untuk-dapat-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985606/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-cair-cek-segera-namamu-di-link-ini-untuk-dapat-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985606/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-cair-cek-segera-namamu-di-link-ini-untuk-dapat-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985606/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-cair-cek-segera-namamu-di-link-ini-untuk-dapat-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985606/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-cair-cek-segera-namamu-di-link-ini-untuk-dapat-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985606/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-cair-cek-segera-namamu-di-link-ini-untuk-dapat-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985645/bsu-2022-cair-tanggal-berapa-ini-kode-dari-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaa
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985645/bsu-2022-cair-tanggal-berapa-ini-kode-dari-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaa
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985645/bsu-2022-cair-tanggal-berapa-ini-kode-dari-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaa
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985645/bsu-2022-cair-tanggal-berapa-ini-kode-dari-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaa
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985645/bsu-2022-cair-tanggal-berapa-ini-kode-dari-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaa
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985645/bsu-2022-cair-tanggal-berapa-ini-kode-dari-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaa
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985645/bsu-2022-cair-tanggal-berapa-ini-kode-dari-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaa
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985645/bsu-2022-cair-tanggal-berapa-ini-kode-dari-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaa
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985471/bsu-2022-kapan-cair-resmi-ini-jawaban-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985471/bsu-2022-kapan-cair-resmi-ini-jawaban-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985471/bsu-2022-kapan-cair-resmi-ini-jawaban-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985471/bsu-2022-kapan-cair-resmi-ini-jawaban-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985311/login-bsu-2022-cek-nama-penerima-bantuan-subsidi-upah-di-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985311/login-bsu-2022-cek-nama-penerima-bantuan-subsidi-upah-di-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985311/login-bsu-2022-cek-nama-penerima-bantuan-subsidi-upah-di-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985311/login-bsu-2022-cek-nama-penerima-bantuan-subsidi-upah-di-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985311/login-bsu-2022-cek-nama-penerima-bantuan-subsidi-upah-di-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985163/bsu-2022-cair-juli-atau-agustus-login-di-kemnakergoid-dan-cek-caranya-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985163/bsu-2022-cair-juli-atau-agustus-login-di-kemnakergoid-dan-cek-caranya-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985163/bsu-2022-cair-juli-atau-agustus-login-di-kemnakergoid-dan-cek-caranya-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985163/bsu-2022-cair-juli-atau-agustus-login-di-kemnakergoid-dan-cek-caranya-di-sini
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dan Cek Caranya di 

SIni! 

akan cair Agustus. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziah, mengatakan bahwa, BSU 2022 pasti akan 

dicairkan kepada pekerja dan buruh yang telah 

mengantongi beberapa persyaratan dan kriteria 

yang telah mereka tentukan. 

21. 27 July 

2022 

5 Cara Mudah 

Daftar BSU dari 

Kemnaker, Cukup 

Klik Satu Link Ini 

Bisa Dapat Rp1 

Juta 

Neutral Ayo 

Bandung 

Sudah Daftar BSU 2022? Kelanjutan proses 

penyaluran BSU kini masih menjadi pertanyaan 

banyak pekerja. Akan tetapi hingga sekarang 

belum ada informasi mengenai kelanjutan proses 

penyaluran BSU tahun 2022. Agar pekerja bisa 

mendapatkan Bantuan Subsidi Upah, mereka 

diharuskan memenuhi kriteria penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh 

Kemnaker yaitu:. 

22. 27 July 

2022 

Lowongan Kerja di 

Bali Wapa Di Ume 

Sidemen Posisi 

Accounting, Batas 

Daftar 31 Juli 2022 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalay

a 

Batas pendaftaran lowongan kerja (loker) di Wapa 

Di Ume Sidemen ini sampai pada 31 Juli 2022. 

Sekarang Wapa Di Ume Sidemen tengah membuka 

lowongan kerja (loker). Lokasi lowongan kerja 

(loker) Wapa Di Ume Sidemen ini berada di 

Sidemen, Kabupaten Karang Asem, Bali. Posisi 

lowongan kerja (loker) yang tersedia di Wapa Di 

Ume Sidemen, yaitu Accounting. 

23. 27 July 

2022 

Kemnaker Gelar 

Rakornas 

Penempatan dan 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

2022 

Positive Infopublik.i

d 

Rakornas itu akan membahas berbagai hal, seperti 

Perencanaan Nasional Bidang Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja 2023, Capaian Kinerja 

Prioritas Nasional Bidang Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 2022, dan 

Tata Cara Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara yang Akuntabel. 

Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Rapat 

Koordinasi Nasional dan Expo Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 2022 pada 

27-29 Juli 2022 secara hybrid. 

24. 27 July 

2022 

Siapkan Lulusan 

Berkompenten 

Prodi D-IV TMPP 

POLINEMA Bekali 

Mahasiswa dengan 

Soft Skill - Malang 

Pariwara 

Negative Malangpari

wara.com 

Kaprodi D-IV TMPP menjelaskan bahwa workshop 

ini bertujuan untuk membekali mahasiswa Prodi D-

IV TMPP dengan kemampuan soft skill yang belum 

diberikan di perkuliahan seperti communication 

skill, serta memberikan informasi terkait 

bagaimana memasuki dunia kerja seperti cara 

melamar pekerjaan, menulis CV yg baik, cara 

mengikuti tes psikologi, wawancara serta 

bagaimana memahami undang-undang 

perburuhan dan ketenagakerjaan. 135 mahasiswa 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985163/bsu-2022-cair-juli-atau-agustus-login-di-kemnakergoid-dan-cek-caranya-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985163/bsu-2022-cair-juli-atau-agustus-login-di-kemnakergoid-dan-cek-caranya-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985082/5-cara-mudah-daftar-bsu-dari-kemnaker-cukup-klik-satu-link-ini-bisa-dapat-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985082/5-cara-mudah-daftar-bsu-dari-kemnaker-cukup-klik-satu-link-ini-bisa-dapat-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985082/5-cara-mudah-daftar-bsu-dari-kemnaker-cukup-klik-satu-link-ini-bisa-dapat-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985082/5-cara-mudah-daftar-bsu-dari-kemnaker-cukup-klik-satu-link-ini-bisa-dapat-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985082/5-cara-mudah-daftar-bsu-dari-kemnaker-cukup-klik-satu-link-ini-bisa-dapat-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985082/5-cara-mudah-daftar-bsu-dari-kemnaker-cukup-klik-satu-link-ini-bisa-dapat-rp1-juta
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065113504/lowongan-kerja-di-bali-wapa-di-ume-sidemen-posisi-accounting-batas-daftar-31-juli-2022
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065113504/lowongan-kerja-di-bali-wapa-di-ume-sidemen-posisi-accounting-batas-daftar-31-juli-2022
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065113504/lowongan-kerja-di-bali-wapa-di-ume-sidemen-posisi-accounting-batas-daftar-31-juli-2022
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065113504/lowongan-kerja-di-bali-wapa-di-ume-sidemen-posisi-accounting-batas-daftar-31-juli-2022
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065113504/lowongan-kerja-di-bali-wapa-di-ume-sidemen-posisi-accounting-batas-daftar-31-juli-2022
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/653135/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-dan-perluasan-kesempatan-kerja-2022
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/653135/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-dan-perluasan-kesempatan-kerja-2022
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/653135/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-dan-perluasan-kesempatan-kerja-2022
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/653135/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-dan-perluasan-kesempatan-kerja-2022
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/653135/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-dan-perluasan-kesempatan-kerja-2022
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/653135/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-dan-perluasan-kesempatan-kerja-2022
http://malangpariwara.com/2022/07/27/siapkan-lulusan-berkompenten-prodi-d-iv-tmpp-polinema-bekali-mahasiswa-dengan-soft-skill
http://malangpariwara.com/2022/07/27/siapkan-lulusan-berkompenten-prodi-d-iv-tmpp-polinema-bekali-mahasiswa-dengan-soft-skill
http://malangpariwara.com/2022/07/27/siapkan-lulusan-berkompenten-prodi-d-iv-tmpp-polinema-bekali-mahasiswa-dengan-soft-skill
http://malangpariwara.com/2022/07/27/siapkan-lulusan-berkompenten-prodi-d-iv-tmpp-polinema-bekali-mahasiswa-dengan-soft-skill
http://malangpariwara.com/2022/07/27/siapkan-lulusan-berkompenten-prodi-d-iv-tmpp-polinema-bekali-mahasiswa-dengan-soft-skill
http://malangpariwara.com/2022/07/27/siapkan-lulusan-berkompenten-prodi-d-iv-tmpp-polinema-bekali-mahasiswa-dengan-soft-skill
http://malangpariwara.com/2022/07/27/siapkan-lulusan-berkompenten-prodi-d-iv-tmpp-polinema-bekali-mahasiswa-dengan-soft-skill
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tingkat akhir Program Studi D-IV Teknik Mesin 

Produksi dan Perawatan (TMPP) ikuti Workshop 

Peningkatan Kompetensi Mahasiswa. Workshop 

pembekalan ini adalah kegiatan rutin tahunan 

Prodi D-IV TMPP bagi mahasiswa tingkat akhir. 

25. 27 July 

2022 

Kemnaker Ikuti dan 

Pahami Putusan 

MK Tentang UU 

Cipta Kerja 

Positive Bisnistoday

.co.id 

Menaker mengatakan bahwa dalam konteks 

pemberlakuan suatu Undang-Undang, konstitusi 

menjamin hak setiap warga negara untuk 

melakukan uji materiil di MK terhadap UU yang 

dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945. MK 

sejatinya merupakan tempat yang tepat bagi para 

pencari keadilan karena dalam setiap putusan yang 

dikeluarkan oleh hakim terdapat kepastian hukum. 

Mengenai keharusan menghormati dan menaati 

keputusan MK, katanya, pihak-pihak terkait dapat 

mengambil pembelajaran berharga dari putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 atas 

uji formil UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja 

yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional 

bersyarat. 

26. 27 July 

2022 

PHK 152 Karyawan, 

Manajemen Anak 

Usaha Garuda 

Indonesia 

Dipanggil 

Kemenaker 

Negative Fajar 

Sumbar 

Pemanggilan itu, terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) terhadap 152 karyawan PT Aerofood 

Indonesia, yang bergerak di bisnis katering untuk 

penerbangan domestik dan internasional. 

JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemwnaker) akan memanggil manajemen dan 

Serikat Karyawan PT Aerofood Indonesia, anak 

usaha PT Garuda Indonesia Tbk. Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker, 

Indah Anggoro Putri, mengatakan pemanggilan 

terhadap manajemen dan Serikat Karyawan 

Aerofood Indonesia untuk upaya mediasi yang 

difasilitasi Kemenaker. "Saya sudah perintahkan 

jajaran Mediator Hubungan Industrial di kantor 

saya untuk segera memanggil pihak manajemen 

dan Serikat Karyawan Aerofood Indonesia. 

27. 27 July 

2022 

Disnaker Berikan 

Sosialisasi Tata 

Cara 

Pemberitahuan 

dan Pelaporan PHK 

Negative Intelejen.id INTELEJEN,ID-PROBOLINGGO- Dinas Tenaga Kerja 

(Disnaker) Kabupaten Probolinggo memberikan 

sosialisasi tata cara pemberitahuan dan pelaporan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Selasa 

(26/7/2022). Selama kegiatan mereka 

mendapatkan materi dari narasumber yang berasal 

dari Disnaker Kabupaten Probolinggo dan BPJS 

http://bisnistoday.co.id/kemnaker-ikuti-dan-pahami-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-ikuti-dan-pahami-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-ikuti-dan-pahami-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-ikuti-dan-pahami-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja
http://www.fajarsumbar.com/2022/07/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha.html
http://www.fajarsumbar.com/2022/07/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha.html
http://www.fajarsumbar.com/2022/07/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha.html
http://www.fajarsumbar.com/2022/07/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha.html
http://www.fajarsumbar.com/2022/07/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha.html
http://www.fajarsumbar.com/2022/07/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha.html
http://intelejen.id/disnaker-berikan-sosialisasi-tata-cara-pemberitahuan-dan-pelaporan-phk
http://intelejen.id/disnaker-berikan-sosialisasi-tata-cara-pemberitahuan-dan-pelaporan-phk
http://intelejen.id/disnaker-berikan-sosialisasi-tata-cara-pemberitahuan-dan-pelaporan-phk
http://intelejen.id/disnaker-berikan-sosialisasi-tata-cara-pemberitahuan-dan-pelaporan-phk
http://intelejen.id/disnaker-berikan-sosialisasi-tata-cara-pemberitahuan-dan-pelaporan-phk
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Kesehatan Cabang Kabupaten Probolinggo. Kepala 

Disnaker Kabupaten Probolinggo Doddy Nur 

Baskoro mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk 

menindaklanjuti surat dari Kementerian Tenaga 

Kerja (Kemenaker) dan Disnaker Provinsi Jawa 

Timur sesuai amanah Undang-undang (UU) Nomor 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU 

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 

Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), 

Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan 

Pemutusan Hubungan Kerja. 

28. 27 July 

2022 

Nasib Bantuan 

Subsidi Upah 

Terungkap, 

Kemnaker 

Akhirnya Beri 

Penjelasan 

Positive Nova Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

akhirnya buka suara soal kelanjutan penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU). "Tapi kami juga 

menunggu arahan dari Pak Presiden dan Menteri 

Keuangan," ujarnya, dilansir dari Kompas.com. 

Data Kemnaker menunjukkan adanya perbaikan 

sektor ketenagakerjaan. View this post on 

Instagram. A post shared by NOVA 

(@tabloidnovaofficial). 

29. 27 July 

2022 

Informasi Terbaru 

soal BSU Rp 1 Juta 

Diungkap 

Kemnaker, Kapan 

Subsidi Gaji 

Disalurkan? - 

Tribun Wow 

Neutral Tribun 

Wow 

Berikut ini informasi terbaru terkait Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 atau BLT Subsidi 

gaji sebesar Rp 1 juta. Dilansir Tribunnews, pekerja 

dan buruh yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta 

akan mendapatkan BSU atau BLT Subsidi gaji. 

Kelima, rata-rata upah buruh di Indonesia 

mengalami peningkatan dari Rp 2.860.630 pada 

tahun 2021, menjadi Rp 2.892.537 pada 2022. 

"Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 

sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per 

penerima sebesar Rp1 juta," ujar Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Rabu (6/4/2022), 

dilansir laman Kemnaker. 

30. 27 July 

2022 

Mengapa BSU 

2022 Belum Cair? 

Ciri Bantuan 

Subsidi Upah 

Sudah Masuk 

Rekening, Cek 

Lewat Link Ini 

Positive Ayo 

Bandung 

Mengapa BSU 2022 belum cair? simak informasi 

dari ciri bantuan subsidi upah sudah masuk 

rekening melalui link ini. Proses penyaluran BSU 

2022 masih menjadi pertanyaan pekerja, karena 

sebelumnya pemerintah telah menjanjikan bahwa 

Bantuan Subsidi Upah akan cair pada bulan April 

sebelum lebaran Idul Fitri. Namun, hingga saat ini 

masih belum ada informasi lebih lanjut mengenai 

proses penyaluran BSU tahun 2022. 

http://nova.grid.id/read/053395587/nasib-bantuan-subsidi-upah-terungkap-kemnaker-akhirnya-beri-penjelasan
http://nova.grid.id/read/053395587/nasib-bantuan-subsidi-upah-terungkap-kemnaker-akhirnya-beri-penjelasan
http://nova.grid.id/read/053395587/nasib-bantuan-subsidi-upah-terungkap-kemnaker-akhirnya-beri-penjelasan
http://nova.grid.id/read/053395587/nasib-bantuan-subsidi-upah-terungkap-kemnaker-akhirnya-beri-penjelasan
http://nova.grid.id/read/053395587/nasib-bantuan-subsidi-upah-terungkap-kemnaker-akhirnya-beri-penjelasan
http://nova.grid.id/read/053395587/nasib-bantuan-subsidi-upah-terungkap-kemnaker-akhirnya-beri-penjelasan
http://wow.tribunnews.com/2022/07/27/informasi-terbaru-soal-bsu-rp-1-juta-diungkap-kemnaker-kapan-subsidi-gaji-disalurkan
http://wow.tribunnews.com/2022/07/27/informasi-terbaru-soal-bsu-rp-1-juta-diungkap-kemnaker-kapan-subsidi-gaji-disalurkan
http://wow.tribunnews.com/2022/07/27/informasi-terbaru-soal-bsu-rp-1-juta-diungkap-kemnaker-kapan-subsidi-gaji-disalurkan
http://wow.tribunnews.com/2022/07/27/informasi-terbaru-soal-bsu-rp-1-juta-diungkap-kemnaker-kapan-subsidi-gaji-disalurkan
http://wow.tribunnews.com/2022/07/27/informasi-terbaru-soal-bsu-rp-1-juta-diungkap-kemnaker-kapan-subsidi-gaji-disalurkan
http://wow.tribunnews.com/2022/07/27/informasi-terbaru-soal-bsu-rp-1-juta-diungkap-kemnaker-kapan-subsidi-gaji-disalurkan
http://wow.tribunnews.com/2022/07/27/informasi-terbaru-soal-bsu-rp-1-juta-diungkap-kemnaker-kapan-subsidi-gaji-disalurkan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793986092/mengapa-bsu-2022-belum-cair-ciri-bantuan-subsidi-upah-sudah-masuk-rekening-cek-lewat-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793986092/mengapa-bsu-2022-belum-cair-ciri-bantuan-subsidi-upah-sudah-masuk-rekening-cek-lewat-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793986092/mengapa-bsu-2022-belum-cair-ciri-bantuan-subsidi-upah-sudah-masuk-rekening-cek-lewat-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793986092/mengapa-bsu-2022-belum-cair-ciri-bantuan-subsidi-upah-sudah-masuk-rekening-cek-lewat-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793986092/mengapa-bsu-2022-belum-cair-ciri-bantuan-subsidi-upah-sudah-masuk-rekening-cek-lewat-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793986092/mengapa-bsu-2022-belum-cair-ciri-bantuan-subsidi-upah-sudah-masuk-rekening-cek-lewat-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793986092/mengapa-bsu-2022-belum-cair-ciri-bantuan-subsidi-upah-sudah-masuk-rekening-cek-lewat-link-ini
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31. 27 July 

2022 

BSU 2022 Cair 

Tanggal Berapa? 

Ini Kode Menaker 

Ida Fauziyah Soal 

Jadwal Pencairan 

BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Ayo 

Bandung 

Simak kode dari Menaker Ida Fauziyah terkait 

jadwal pencairan BSU 2022. Bagi para pekerja dan 

buruh simak penjelasan Menaker Ida Fauziyah di 

bawah ini yang menjadi kode jadwal pencairan 

bantuan subsidi upah 2022. Jadwal pencairan BSU 

2022 kerap kali dipertanyakan oleh calon penerima 

bantuan melalui Instagram resmi Kemnaker. BSU 

2022 cair tanggal berapa? 

32. 27 July 

2022 

BSU 2022 Tidak 

Jadi Cair? Ini 

Penjelasan 

Kemnaker soal 

Pencairan BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Ayoindone

sia.com 

BSU 2022 tidak jadi cair ? simak penjelasan 

Kemnaker soal pencairan BLT BPJS 

Ketenagakerjaan Belum adanya keterangan lebih 

lanjut dari media sosial Kementerian 

Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mengenai program 

BSU 2022, mengakibatkan para pekerja terus 

bertanya-tanya apakah program yang juga dikenal 

sebagai BLT BPJS Ketenagakerjaan ini benar-benar 

tidak jadi cair. Bagi yang masih ragu akan cairnya 

BLT BPJS ini, ada kabar baik bahwa Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah, sudah 

mengeluarkan pernyataan terbaru mengenai BSU. 

Namun Kemnaker pernah menyatakan bahwa 

sedang melakukan penyusunan regulasi BSU 2022, 

para pekerja tetap meragukan hal itu karena 

hingga beberapa bulan masih belum ada update 

mengenai regulasi tersebut.  

33. 27 July 

2022 

Tujuh Mata Lomba 

Peserta Calon ASC 

di Hotel Santika 

Neutral Tribun 

News 

Makassar 

Sebanyak 10 peserta yang mengikuti uji 

kompetensi yang berlangsung di Hotel Santika, Jl 

Sultan Hasanuddin No 40, Maloku, Kecamatan 

Ujung Pandang, Kota Makassar selama tiga hari, 

Senin hingga Rabu (25-27/7/2022). Ada tujuh mata 

lomba yang diujikan yakni menutup meja buffet, 

melipat serbet, menata potongan buah, meramu 

minuman campuran. Balai Besar Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas/BBPVP Makassar yang 

sebelumnya dikenal Balai Latihan Kerja (BLK) 

Makassar menjadi penyelenggara seleksi daerah 

(Selekda) ASEAN Skill Competition (ASC). 

34. 27 July 

2022 

Cara Cek BSU 2022 

Lewat Link 

kemnaker.go.id 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Banyak pekerja dan buruh mempertanyakan kapan 

BSU 2022 akan cair. Menjawab mengenai 

pencairan BSU 2022, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan bahwa 

hingga saat ini masih menyiapkan peraturan 

penyalurannya. Adapun penyebab BSU 2022 

belum cair karena Kemnaker sedang 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985645/bsu-2022-cair-tanggal-berapa-ini-kode-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985645/bsu-2022-cair-tanggal-berapa-ini-kode-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985645/bsu-2022-cair-tanggal-berapa-ini-kode-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985645/bsu-2022-cair-tanggal-berapa-ini-kode-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985645/bsu-2022-cair-tanggal-berapa-ini-kode-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985645/bsu-2022-cair-tanggal-berapa-ini-kode-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985645/bsu-2022-cair-tanggal-berapa-ini-kode-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013986194/bsu-2022-tidak-jadi-cair-ini-penjelasan-kemnaker-soal-pencairan-blt-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013986194/bsu-2022-tidak-jadi-cair-ini-penjelasan-kemnaker-soal-pencairan-blt-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013986194/bsu-2022-tidak-jadi-cair-ini-penjelasan-kemnaker-soal-pencairan-blt-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013986194/bsu-2022-tidak-jadi-cair-ini-penjelasan-kemnaker-soal-pencairan-blt-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013986194/bsu-2022-tidak-jadi-cair-ini-penjelasan-kemnaker-soal-pencairan-blt-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013986194/bsu-2022-tidak-jadi-cair-ini-penjelasan-kemnaker-soal-pencairan-blt-bpjs-ketenagakerjaan
http://makassar.tribunnews.com/2022/07/27/tujuh-mata-lomba-peserta-calon-asc-di-hotel-santika
http://makassar.tribunnews.com/2022/07/27/tujuh-mata-lomba-peserta-calon-asc-di-hotel-santika
http://makassar.tribunnews.com/2022/07/27/tujuh-mata-lomba-peserta-calon-asc-di-hotel-santika
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095115477/cara-cek-bsu-2022-lewat-link-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095115477/cara-cek-bsu-2022-lewat-link-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095115477/cara-cek-bsu-2022-lewat-link-bsukemnakergoid
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menyelesaikan masalah administrasi yang 

menyebabkan penyaluran bantuan ini terhambat. 

Sub Koordinator Kepesertaan Jaminan Sosial 

Kemnaker Nindya Putri mengatakan penyaluran 

BSU 2022 antara lain memerlukan penerbitan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 

mengenai syarat dan tata cara pencairan bantuan. 

35. 27 July 

2022 

Sambangi Cirebon, 

Wamen Afriansyah 

Noor Janjikan 

Pelatihan 

Kompetensi untuk 

Pelajar dan 

Masyarakat 

Neutral Republik 

Merdeka 

Jabar 

Hal tersebut disampaikan, Wakil Menteri Tenaga 

Kerja, Afriansyah Noor saat kunker dengan 

Forkopimda Kabupaten dan Kota Cirebon 

dibilangan Cideng Cirebon, Selasa (26/7), malam. 

Kementerian tenaga kerja siap meningkatkan 

kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan dengan 

Dinas Tenaga Kerja di daerah guna menyiapkan 

tenaga kerja yang terampil sesuai dengan 

bidangnya.. Afriansyah mengatakan 

kedatangannya tersebut bertujuan selain untuk 

bersilaturahmi dengan jajaran Forkopimda juga 

untuk mengetahui secara langsung permasalahan 

ketenagakerjaan di daerah. "Tadi juga disinggung 

terkait anggaran di Dinas Ketenagakerjaan di 

Kabupaten dan Kota Cirebon yang masih kecil dan 

keluhan tersebut akan disampaikan ke 

Kementerian Ketenagakerjaan agar dapat 

bekerjasama dengan pemerintah daerah," 

jelasnya. 

36. 27 July 

2022 

Ini Penyebab BSU 

2022 Belum Cair 

Juga, Sabar Dana 

Rp8 Trilun Sudah 

Dianggarkan 

Positive Ayoindone

sia.com 

Mengapa BSU 2022 belum cair? Namun, hingga 

saat ini masih belum ada informasi lebih lanjut 

mengenai proses penyaluran BSU tahun 2022.. 

Proses penyaluran BSU masih menjadi banyak 

pertanyaan pekerja karena sebelumnya 

pemerintah telah menjanjikan bahwa Bantuan 

Subsidi Upah akan cair pada bulan April sebelum 

lebaran Idulfitri. 

37. 27 July 

2022 

Cegah Tindak 

Pidana 

Perdagangan 

Orang, Pemerintah 

Persiapkan 

RPerpres RAN PP 

TTPO 

Positive Kemenkop

mk 

Untuk memperkuat pencegahan TPPO dan 

mempertegas hukuman pada pelaku, maka 

pemerintah menyiapkan beleid pendukung, yakni 

Rencana Perpres Rencana Aksi Nasional 

Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (RPerpres RAN. PP TPPO). 

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas 

Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK 

Femmy Eka Kartika Putri menyampaikan, RPerpres 

RAN PP TPPO adalah penguatan dari Permenko 

http://www.rmoljabar.id/sambangi-cirebon-wamen-afriansyah-noor-janjikan-pelatihan-kompetensi-untuk-pelajar-dan-masyarakat
http://www.rmoljabar.id/sambangi-cirebon-wamen-afriansyah-noor-janjikan-pelatihan-kompetensi-untuk-pelajar-dan-masyarakat
http://www.rmoljabar.id/sambangi-cirebon-wamen-afriansyah-noor-janjikan-pelatihan-kompetensi-untuk-pelajar-dan-masyarakat
http://www.rmoljabar.id/sambangi-cirebon-wamen-afriansyah-noor-janjikan-pelatihan-kompetensi-untuk-pelajar-dan-masyarakat
http://www.rmoljabar.id/sambangi-cirebon-wamen-afriansyah-noor-janjikan-pelatihan-kompetensi-untuk-pelajar-dan-masyarakat
http://www.rmoljabar.id/sambangi-cirebon-wamen-afriansyah-noor-janjikan-pelatihan-kompetensi-untuk-pelajar-dan-masyarakat
http://www.rmoljabar.id/sambangi-cirebon-wamen-afriansyah-noor-janjikan-pelatihan-kompetensi-untuk-pelajar-dan-masyarakat
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013986606/ini-penyebab-bsu-2022-belum-cair-juga-sabar-dana-rp8-trilun-sudah-dianggarkan
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013986606/ini-penyebab-bsu-2022-belum-cair-juga-sabar-dana-rp8-trilun-sudah-dianggarkan
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013986606/ini-penyebab-bsu-2022-belum-cair-juga-sabar-dana-rp8-trilun-sudah-dianggarkan
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013986606/ini-penyebab-bsu-2022-belum-cair-juga-sabar-dana-rp8-trilun-sudah-dianggarkan
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013986606/ini-penyebab-bsu-2022-belum-cair-juga-sabar-dana-rp8-trilun-sudah-dianggarkan
http://www.kemenkopmk.go.id/index.php/cegah-tindak-pidana-perdagangan-orang-pemerintah-persiapkan-rperpres-ran-pp-ttpo
http://www.kemenkopmk.go.id/index.php/cegah-tindak-pidana-perdagangan-orang-pemerintah-persiapkan-rperpres-ran-pp-ttpo
http://www.kemenkopmk.go.id/index.php/cegah-tindak-pidana-perdagangan-orang-pemerintah-persiapkan-rperpres-ran-pp-ttpo
http://www.kemenkopmk.go.id/index.php/cegah-tindak-pidana-perdagangan-orang-pemerintah-persiapkan-rperpres-ran-pp-ttpo
http://www.kemenkopmk.go.id/index.php/cegah-tindak-pidana-perdagangan-orang-pemerintah-persiapkan-rperpres-ran-pp-ttpo
http://www.kemenkopmk.go.id/index.php/cegah-tindak-pidana-perdagangan-orang-pemerintah-persiapkan-rperpres-ran-pp-ttpo
http://www.kemenkopmk.go.id/index.php/cegah-tindak-pidana-perdagangan-orang-pemerintah-persiapkan-rperpres-ran-pp-ttpo
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PMK No 2 Tahun 2016 tentang RAN PTPPO 2015-

2019. Dia menyatakan, RAN PP TPPO telah melalui 

jalan panjang untuk menjadi RPerpres. Dari yang 

semulanya hanya Permenko, kemudian disepakati 

menjadi RPerpres pada 2020 awal, penyusunan 

draft, dan saat ini tengah memasuki proses 

pencermatan untuk dibawa ke Presiden. 

38. 27 July 

2022 

Polda Metro Jaya 

Matangkan 

Wacana 

Pengaturan Jam 

Kerja 

Positive Merah 

Putih 

Polda Metro Jaya menyebut pengaturan jam kerja 

bagi pekerja di Jakarta hingga kini masih terus 

dimatangkan. Wadirlantas Polda Metro Jaya, AKBP 

Rusdy Pramana mengatakan, wacana pengaturan 

jam kerja bagi para pekerja di Jakarta masih 

bergulir. Dalam pertemuan dengan pihak-pihak 

terkait, lanjut Rusdy, Polda Metro Jaya akan 

menghimpun setiap masukan yang disampaikan 

terkait kebijakan tersebut. Direktur Lalu Lintas 

Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman 

mengatakan, pihaknya menyiapkan sejumlah 

program untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. 

39. 27 July 

2022 

Mengapa BSU BLT 

Subsidi Gaji via 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 Belum Cair? 

Ketahui Tahapan 

Penyalurannya di 

Sini! 

Negative Ayo 

Bandung 

Mengapa BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Belum Cair? Pekerja calon 

penerima dana tak henti-henti menanyakan kapan 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

Rp1 juta cair?. Pertanyaan tersebut pun wajar, 

lantaran sebelumnya pemerintah menyebut BSU 

BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

bakal cair April. 

40. 27 July 

2022 

PHK 152 Karyawan, 

Manajemen Anak 

Usaha Garuda 

Indonesia 

Dipanggil 

Kemenaker 

Negative Fajar 

Harapan 

Pemanggilan itu, terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) terhadap 152 karyawan PT Aerofood 

Indonesia, yang bergerak di bisnis katering untuk 

penerbangan domestik dan internasional. PHK 

terhadap 152 karyawan tersebut mulai mencuat 

setelah karyawan Aerofood Indonesia yang 

tergabung dalam Serikat Karyawan Sejahtera ACS 

mengajukan surat keberatan PHK kepada Direktur 

Utama Aerofood Indonesia, I Wayan Susena. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemwnaker) akan 

memanggil manajemen dan Serikat Karyawan PT 

Aerofood Indonesia, anak usaha PT Garuda 

Indonesia Tbk. Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro 

Putri, mengatakan pemanggilan terhadap 

manajemen dan Serikat Karyawan Aerofood 

http://merahputih.com/post/read/polda-metro-jaya-matangkan-wacana-pengaturan-jam-kerja
http://merahputih.com/post/read/polda-metro-jaya-matangkan-wacana-pengaturan-jam-kerja
http://merahputih.com/post/read/polda-metro-jaya-matangkan-wacana-pengaturan-jam-kerja
http://merahputih.com/post/read/polda-metro-jaya-matangkan-wacana-pengaturan-jam-kerja
http://merahputih.com/post/read/polda-metro-jaya-matangkan-wacana-pengaturan-jam-kerja
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783986635/mengapa-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-belum-cair-ketahui-tahapan-penyalurannya-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783986635/mengapa-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-belum-cair-ketahui-tahapan-penyalurannya-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783986635/mengapa-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-belum-cair-ketahui-tahapan-penyalurannya-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783986635/mengapa-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-belum-cair-ketahui-tahapan-penyalurannya-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783986635/mengapa-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-belum-cair-ketahui-tahapan-penyalurannya-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783986635/mengapa-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-belum-cair-ketahui-tahapan-penyalurannya-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783986635/mengapa-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-belum-cair-ketahui-tahapan-penyalurannya-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783986635/mengapa-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-belum-cair-ketahui-tahapan-penyalurannya-di-sini
http://www.fajarharapan.id/2022/07/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha.html
http://www.fajarharapan.id/2022/07/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha.html
http://www.fajarharapan.id/2022/07/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha.html
http://www.fajarharapan.id/2022/07/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha.html
http://www.fajarharapan.id/2022/07/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha.html
http://www.fajarharapan.id/2022/07/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha.html
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Indonesia untuk upaya mediasi yang difasilitasi 

Kemenaker. 

41. 27 July 

2022 

BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 Cair ke 

Rekening? Ini 

Tanda BLT Subsidi 

Gaji Sudah 

Ditransfer 

Neutral Ayo 

Semarang 

Beberapa syarat untuk menjadi penerima dana 

bantuan subsidi upah diantaranya, WNI, memiliki 

penghasilan dibawah 3,5 juta, masih terdaftar aktif 

sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Program 

dana BSU 2022 atau BLT subsidi gaji merupakan 

salah satu bantuan yang diberikan oleh 

pemerintah melalui kemnaker untuk para pekerja 

yang terdampak covid 19. Program BSU 2022 

bertujuan untuk mempertahankan, melindungi 

serta meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja 

atau buruh dalam penanganan dampak Covid-19. 

Para pekerja yang berhak menerima dana BSU 

2022, merupakan pekerja yang sudah memenuhi 

syarat yang diberikan dan ditentukan oleh 

kemnaker. 

42. 27 July 

2022 

Malaysia 

Menyerah, 

Kemnaker Sebut 

Negeri Jiran Siap 

Patuhi Aturan soal 

PMI 

Positive Tribun 

News 

Batam 

Negeri jiran Malaysia akhirnya mematuhi 

perjanjian yang dibuat dengan Pemerintah 

Indonesia terkait pekerja migran. Malaysia 

sebelumnya dibuat pusing dengan penghentian 

sementara pengiriman pekerja migran Indonesia 

(PMI) sejak 13 Juli 2022. Langkah tegas Pemerintah 

Indonesia itu diambil karena Malaysia mengingkari 

kesepakatan perjanjian sebelumnya ditanda 

tangani pada 1 April 2022. Dalam nota 

kesepahaman tentang penempatan dan 

perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia 

serta di tandatangani di Kantor Kementerian 

Ketenagakerjaan, Jakarta itu mengatur mekanisme 

satu kanal untuk semua proses penempatan, 

pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia. 

43. 27 July 

2022 

Empat SMK di 

Sijunjung dan 

Sawahlunto terima 

penghargaan dari 

BPJAMSOSTEK 

Positive Antara 

Sumut 

Sebanyak empat Sekolah Menengah Kejujuran 

(SMK) di Kabupaten Sijunjung dan Kota 

Sawahlunto menerima penghargaan dari 

BPJAMSOSTEK karena peduli terhadap jaminan 

sosial. "Ke empat SMK ini telah memberikan 

perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan 

kepada siswa kerja praktik dan mendukung 

program pemerintah sehingga kami berikan 

piagam penghargaan," kata Kepala Kantor 

BPJAMSOSTEK Cabang Solok Maulana Anshari 

Siregar, di Solok, Rabu. Sekolah yang menerima 

penghargaan yaitu tiga di Kabupaten Sijunjung 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773986732/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-ke-rekening-ini-tanda-blt-subsidi-gaji-sudah-ditransfer
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773986732/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-ke-rekening-ini-tanda-blt-subsidi-gaji-sudah-ditransfer
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773986732/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-ke-rekening-ini-tanda-blt-subsidi-gaji-sudah-ditransfer
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773986732/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-ke-rekening-ini-tanda-blt-subsidi-gaji-sudah-ditransfer
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773986732/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-ke-rekening-ini-tanda-blt-subsidi-gaji-sudah-ditransfer
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773986732/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-ke-rekening-ini-tanda-blt-subsidi-gaji-sudah-ditransfer
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773986732/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-ke-rekening-ini-tanda-blt-subsidi-gaji-sudah-ditransfer
http://batam.tribunnews.com/2022/07/27/malaysia-menyerah-kemnaker-sebut-negeri-jiran-siap-patuhi-aturan-soal-pmi
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SMK Negeri 1, SMK Negeri 5 dan SMK Negeri 8 

Sijunjung serta SMK Negeri 1 Sawahlunto. Dia 

berharap, hubungan silaturahmi dan koordinasi 

tetap terjaga baik dan semua siswa dapat 

terlindungi program BPJSTK. 

44. 27 July 

2022 

Rayakan HUT 

Kemnaker RI ke 75, 

Dr La Ode Haji 

Polondu Jadi 

Komandan 

Upacara di BPVP 

Banda Aceh | 

KUMBANEWS.COM 

Positive Kumbanew

s.com 

Kumbanews.com-Memperingati Hari Ulang Tahun 

(HUT) Kementerian Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia (Kemnaker RI) ke 75, Kepala Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari 

Dr La Ode Haji Polondu jadi Komandan Upacara di 

BPVP Banda Aceh, Senin (25/7/2022). La Ode Haji 

Polondu menambahkan, terkait posisinya yang ada 

di BPVP Banda Aceh dan tidak dapat memimpin 

upacara secara langsung di BPVP Kendari, 

disebabkan karena sedang menghadiri acara 

Pembukaan Kompetisi Instruktur Nasional (KKIN) 

Regional Barat di BPVP Banda Aceh, namun meski 

demikian, dalam perayaan HUT Kemnaker RI 

dirinya tetap menyempatkan diri untuk merayakan 

hal itu dan bertindak sebagai komandan upacara di 

BPVP Banda Aceh. Pada giat tersebut, Kepala Balai 

Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) 

Medan, Andri Susila, S.T, M, Si bertindak sebagai 

Inspektur Upacara, Kepala BPVP Banda Aceh 

Rahmad Faisal, S.T. Bertindak sebagai Pembaca 

Pembukaan UUD 1945, dan Koordinator Dit. 

45. 27 July 

2022 

Sektor 

Ketenagakerjaan 

Mulai Pulih, 

Subsidi Gaji Jadi 

Disalurkan? 

Neutral News 

Summed 

Up 

Menurut Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan 

Dita Indah Sari, program subsidi gaji masih 

menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo 

(Jokowi). "Kementerian Ketenagakerjaan dengan 

BPJS Ketenagakerjaan sudah siap semuanya 

sampai data kalau memang program ini berjalan. 

Lantas masihkah program bantuan subsidi upah 

(BSU) atau subsidi gaji bakal disalurkan? 

46. 27 July 

2022 

Anak Usaha 

Garuda Dituding 

PHK Sepihak 152 

Karyawan 

Negative Cnn 

Indonesia 

PT Aerofood Indonesia dikabarkan melakukan 

pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak 

terhadap 152 karyawan sejak 22 Juli 2022. 

Aerofood Indonesia sendiri merupakan anak usaha 

PT Garuda Indonesia Tbk yang bergerak di bidang 

penyedia katering untuk penerbangan domestik 

dan internasional. Kabar PHK ini diungkapkan oleh 

karyawan Aerofood yang tergabung dalam Serikat 

Karyawan Sejahtera ACS. "Bahwa keputusan PHK 

tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa ada 

http://kumbanews.com/rayakan-hut-kemnaker-ri-ke-75-dr-la-ode-haji-polondu-jadi-komandan-upacara-di-bpvp-banda-aceh
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kesepakatan dengan kami pengurus Serikat 

Karyawan Sejahtera ACS," tulis surat yang 

ditandatangani oleh Ketua Serikat Karyawan 

Sejahtera ACS Agus Sulistiyo dan Sekretaris 

Jenderal Serikat Karyawan Sejahtera ACS Antonius 

Vebrianto seperti dikutip pada Rabu (27/7). 

47. 27 July 

2022 

Kunjungi Cirebon, 

Wamenaker RI 

Bahas Soal 

Kerjasama 

Ketenagakerjaan 

Neutral Times 

Indonesia 

Untuk meningkatkan kerjasama di bidang 

ketenagakerjaan dengan daerah, Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan RI (Wamenaker RI) Afriansyah 

Noor mengunjungi wilayah Cirebon, Selasa 

(26/7/2022) malam. Wamenaker RI Afriansyah 

Noor mengatakan, dirinya datang ke Cirebon juga 

guna meningkatkan kerjasama dalam bidang 

ketenagakerjaan. Kedatangannya tersebut, 

bertujuan untuk bersilaturahmi dengan jajaran 

Forkopimda di wilayah Kabupaten dan Kota 

Cirebon. "Ada juga yang menyinggung soal 

anggaran di Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten 

dan Kota Cirebon yang masih kecil," katanya. 

48. 27 July 

2022 

Sektor Tenaga 

Kerja Mulai Pulih 

Positive Infoindone

sia.id 

Salah satunya dilihat dari Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) naik dari 68,08 persen pada 

2021 menjadi 69,06 persen pada 2022. JAKARTA- 

Kondisi ekonomi, khususnya sektor 

ketenagakerjaan menunjukkan tren pemulihan 

setelah dua tahun dihantam pandemi COVID-19. 

"Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja 

menjadi lebih aktif untuk masuk ke dalam pasar 

kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja 

mulai menunjukkan optimisme terhadap perbaikan 

kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan 

ekonomi pasca pandemi COVID-19," tutur 

Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, 

Selasa (26/7/2022). Menaker juga menyebut 

pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2022 

mencapai 5,01 persen. 

49. 27 July 

2022 

Info Pencairan BSU 

2022: Jelang 

Agustus, BLT 

Subsidi Gaji Rp1 

Juta akan Cair? Cek 

Penerima di Sini 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Simak info pencairan BSU 2022 atau BLT subsidi 

gaji Rp1 juta, jelang Agustus akankah segera cair?. 

Lantas apakah BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 

juta akan cair di bulan Agustus mendatang?. BSU 

2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta hingga kini 

masih terus dinantikan oleh para buruh atau 

pekerja. Hal ini karena rencana pencairan BSU 

2022 dijadwalkan cair pada bulan April lalu, namun 
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sampai saat ini masih belum disalurkan karena 

aturannya belum rampung. 

50. 27 July 

2022 

UPDATE : Protes 

Kinerja 

Pemerintah, Ojol 

Lakukan Aksi Jahit 

Mulut di 

Kemenhub Hari Ini 

Negative Ninopedia - Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) menggelar 

aksi bertajuk Aksi Tanpa Kata, di depan Kantor 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Rabu 

(27/7/2022). "Sudah rapat berulang kali dengan 

Kemenhub, sudah bersurat berkali-kali, demo 

sudah berkali-kali. Aksi ini guna menuntut 

konsistensi Kemenhub dalam penerapan Peraturan 

Menteri Nomor 12 tahun 2019 dan Keputusan 

Menteri Nomor 548 tahun 2020. Padahal, kata 

Krisna, awal tahun ini tepatnya pada 5 Januari 

2022, sejumlah aliansi ojek online telah melakukan 

unjuk rasa serupa di depan kantor Kemenhub, dan 

dijanjikan akan segera direalisasikan. 

51. 27 July 

2022 

VIRAL : Protes 

Kinerja 

Pemerintah, Ojol 

Lakukan Aksi Jahit 

Mulut di 

Kemenhub Hari Ini 

Negative Tugunews.

com 

- Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) menggelar 

aksi bertajuk Aksi Tanpa Kata, di depan Kantor 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Rabu 

(27/7/2022). "Sudah rapat berulang kali dengan 

Kemenhub, sudah bersurat berkali-kali, demo 

sudah berkali-kali. Aksi ini guna menuntut 

konsistensi Kemenhub dalam penerapan Peraturan 

Menteri Nomor 12 tahun 2019 dan Keputusan 

Menteri Nomor 548 tahun 2020. Padahal, kata 

Krisna, awal tahun ini tepatnya pada 5 Januari 

2022, sejumlah aliansi ojek online telah melakukan 

unjuk rasa serupa di depan kantor Kemenhub, dan 

dijanjikan akan segera direalisasikan. 

52. 27 July 

2022 

Protes Kinerja 

Pemerintah, Ojol 

Lakukan Aksi Jahit 

Mulut di 

Kemenhub Hari Ini 

Negative Tribun 

News 

Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) menggelar 

aksi bertajuk Aksi Tanpa Kata, di depan Kantor 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Rabu 

(27/7/2022). "Sudah rapat berulang kali dengan 

Kemenhub, sudah bersurat berkali-kali, demo 

sudah berkali-kali. Aksi ini guna menuntut 

konsistensi Kemenhub dalam penerapan Peraturan 

Menteri Nomor 12 tahun 2019 dan Keputusan 

Menteri Nomor 548 tahun 2020. Padahal, kata 

Krisna, awal tahun ini tepatnya pada 5 Januari 

2022, sejumlah aliansi ojek online telah melakukan 

unjuk rasa serupa di depan kantor Kemenhub, dan 

dijanjikan akan segera direalisasikan. 
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53. 27 July 

2022 

3 Hari Aksi Mogok 

Makan, Heriyanto 

Harap Menaker 

Dengar Keluhan 

Tak Dapat JKK 

Neutral Detik Sebelumnya, Heriyanto menggelar aksi mogok 

makan di depan kantor Kemenaker. Herianto 

mengaku sudah dua hari melakukan aksi mogok 

makan di depan Kemenaker RI. Atas kejadian 

tersebut, Heri melakukan aksinya dan meminta 

kepada Kemenaker untuk memberikan sanksi ke 

perusahaan tempatnya bekerja. Heri sendiri 

mengaku selama melakukan aksinya telah bertemu 

dengan perwakilan Kemenaker. 

54. 27 July 

2022 

Cacat Kecelakaan 

Kerja, Pria Ciamis 

Mogok Makan 

Protes ke 

Kemenaker 

Negative Cnn 

Indonesia 

Seorang pria asal Ciamis, Jawa Barat, Heriyanto 

melakukan mogok makan sebagai bentuk protes 

terhadap perusahaan akibat cacat permanen yang 

dialaminya saat bekerja. Heriyanto mengalami 

tulang remuk dan retak pada punggung sampai 

cacat permanen akibat kecelakaan yang 

menimpanya saat bekerja di pabrik penyaringan 

pada 2015 silam. Bersamaan dengan mogok 

makan itu, Heriyanto juga mendesak Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemenaker) menindak tegas 

perusahaan tersebut. "Meminta kepada 

kementerian untuk mewujudkan keadilan dan 

memberikan perlindungan hukum kepada saya dan 

pekerja yang lain yang memiliki nasib sama," kata 

Heriyanto dalam surat terbukanya, Rabu (27/7). 

55. 27 July 

2022 

 
Neutral Rakyat 

News 

Serikat Karyawan Sejahtera ACS dalam suratnya 

menuliskan bahwa keputusan tersebut dilakukan 

secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dari 

pengurus lembaga. "Bahwa keputusan PHK 

tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa ada 

kesepakatan dengan kami pengurus Serikat 

Karyawan Sejahtera ACS," terang surat tersebut 

dilansir dari CNNIndonesia.com. Adapun surat ini 

ditujukan kepada Direktur Utama Aerofood 

Indonesia, I Wayan Susena. Kemudian, Surat ini 

ditembuskan ke Presiden Jokowi; Menteri BUMN, 

Erick Thohir; Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah; Seluruh Direksi dan Komisaris Garuda 

Indonesia, dan Komisi VI DPR RI. Pada poin 

selanjutnya dijelaskan, keputusan PHK secara 

sepihak ini bertentangan dengan Undang-Undang 

dan menciptakan hubungan industrial yang tidak 

harmonis dan karyawan menjadi resah serta tidak 

tenang dalam bekerja. 
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56. 27 July 

2022 

KABAR TERBARU 

BSU 2022 Kapan 

Cair? Ini Jawaban 

RESMI BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Ayo 

Bandung 

Berikut kabar terbaru BSU 2022 kapan cair? Resmi 

jawaban BPJS Ketenagakerjaan. Simak info seputar 

pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 di 

bawah ini. Seperti diketahui, pencairan dana BSU 

2022 akan berlanjut hingga 2022 dan rencananya 

akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja yang 

membutuhkan. 

57. 27 July 

2022 

Kacau! Anak Usaha 

Garuda Indonesia 

PHK Sepihak 

Ratusan Karyawan 

Negative Kronologi PT Aerofood Indonesia dikabarkan melakukan 

pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak 

terhadap 152 karyawan sejak 22 Juli 2022. 

Aerofood Indonesia sendiri merupakan anak usaha 

PT Garuda Indonesia Tbk yang bergerak di bidang 

penyedia katering untuk penerbangan domestik 

dan internasional. Adapun surat ini ditujukan 

kepada Direktur Utama Aerofood Indonesia I 

Wayan Susena. Kemudian, Surat ini ditembuskan 

ke Presiden Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Seluruh 

Direksi dan Komisaris Garuda Indonesia, dan 

Komisi VI DPR RI. 

58. 27 July 

2022 

Info Loker Terbaru 

Juli 2022 PT 

Dankos Farma 

Kalbe Grup, Cek 

Persyaratan yang 

Dibutuhkan 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Bekasi 

Dalam artikel ini, akan dibagikan informasi loker 

atau lowongan kerja di PT Dankos Farma untuk 

bulan Juli 2022. PT Dankos Farma adalah 

perusahaan Farmasi yang berada di bawah 

naungan Kalbe Group yang berlokasi di Jakarta 

Timur. Bagi Anda yang berminat menjadi Project 

and Automation Supervisor di PT Dankos Farma, 

bisa melamar lowongan kerja tersebut paling 

lambat 15 Agustus 2022. Dikutip PikiranRakyat-

Bekasi.com dari Instagram @kemnaker pada Rabu, 

27 Juli 2022, berikut persyaratan PT Dankos Farma 

(Kalbe Grup) yang harus disiapkan:. 

59. 27 July 

2022 

Pengaturan Jam 

Kerja Dianggap 

Solusi Kemacetan, 

Polda Metro Ajak 

Bicara 

Kementerian 

Positive Tempo.co Dalam agenda pembicaraan dengan pemangku 

kepentingan lainnya pada pekan depan, Rusdy 

menjelaskan, Polda Metro Jaya akan menghimpun 

setiap masukan yang disampaikan terkait 

kebijakan tersebut, diantaranya dari Dinas 

Perhubungan, Kemeterian Ketenagakerjaan, 

hingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi. Direktorat Lalu 

Lintas Polda Metro Jaya akan mengajak sejumlah 

kementerian dan lembaga untuk mematangkan 

wacana pengaturan jam kerja. Wakil Direktur Lalu 

Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793987165/kabar-terbaru-bsu-2022-kapan-cair-ini-jawaban-resmi-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793987165/kabar-terbaru-bsu-2022-kapan-cair-ini-jawaban-resmi-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793987165/kabar-terbaru-bsu-2022-kapan-cair-ini-jawaban-resmi-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793987165/kabar-terbaru-bsu-2022-kapan-cair-ini-jawaban-resmi-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793987165/kabar-terbaru-bsu-2022-kapan-cair-ini-jawaban-resmi-bpjs-ketenagakerjaan
http://kronologi.id/2022/07/27/kacau-anak-usaha-garuda-indonesia-phk-sepihak-ratusan-karyawan
http://kronologi.id/2022/07/27/kacau-anak-usaha-garuda-indonesia-phk-sepihak-ratusan-karyawan
http://kronologi.id/2022/07/27/kacau-anak-usaha-garuda-indonesia-phk-sepihak-ratusan-karyawan
http://kronologi.id/2022/07/27/kacau-anak-usaha-garuda-indonesia-phk-sepihak-ratusan-karyawan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125115135/info-loker-terbaru-juli-2022-pt-dankos-farma-kalbe-grup-cek-persyaratan-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125115135/info-loker-terbaru-juli-2022-pt-dankos-farma-kalbe-grup-cek-persyaratan-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125115135/info-loker-terbaru-juli-2022-pt-dankos-farma-kalbe-grup-cek-persyaratan-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125115135/info-loker-terbaru-juli-2022-pt-dankos-farma-kalbe-grup-cek-persyaratan-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125115135/info-loker-terbaru-juli-2022-pt-dankos-farma-kalbe-grup-cek-persyaratan-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125115135/info-loker-terbaru-juli-2022-pt-dankos-farma-kalbe-grup-cek-persyaratan-yang-dibutuhkan
http://metro.tempo.co/read/1616392/pengaturan-jam-kerja-dianggap-jadi-solusi-kemacetan-polda-metro-ajak-bicara-kementerian
http://metro.tempo.co/read/1616392/pengaturan-jam-kerja-dianggap-jadi-solusi-kemacetan-polda-metro-ajak-bicara-kementerian
http://metro.tempo.co/read/1616392/pengaturan-jam-kerja-dianggap-jadi-solusi-kemacetan-polda-metro-ajak-bicara-kementerian
http://metro.tempo.co/read/1616392/pengaturan-jam-kerja-dianggap-jadi-solusi-kemacetan-polda-metro-ajak-bicara-kementerian
http://metro.tempo.co/read/1616392/pengaturan-jam-kerja-dianggap-jadi-solusi-kemacetan-polda-metro-ajak-bicara-kementerian
http://metro.tempo.co/read/1616392/pengaturan-jam-kerja-dianggap-jadi-solusi-kemacetan-polda-metro-ajak-bicara-kementerian
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Rusdy Pramana mengatakan, wacana yang 

diusulkan pihaknya itu sebetulnya sejauh ini masih 

dalam tahap kajian internal. Direktur Lalu Lintas 

Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Latif Usman, 

mengungkapkan sejumlah temuannya yang 

menjadi dasar usulan pengaturan jam masuk kerja. 

60. 27 July 

2022 

Rakornas 

Penempatan 

Tenaga Kerja dan 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Kemnaker Tahun 

2022 Dihadiri 

Kadisnaker di 34 

Provinsi 

Positive Progresne

ws.info 

Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Rapat 

Koordinasi Nasional dan Expo Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022 

pada Rabu-Jumat (27-29/7/2022) secara hybrid. 

Rakornas ini akan membahas berbagai hal, seperti 

Perencanaan Nasional Bidang Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2023, Capaian 

Kinerja Prioritas Nasional Bidang Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

tahun 2022, dan Tata Cara Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara yang Akuntabel. 

61. 27 July 

2022 

Tuntut Pesangon 

dan Hak Lainnya, 

Herianto Aksi 

Mogok Makan - 

Sriwijaya Media 

Negative Sriwijaya 

Media 

Jakarta, Sriwijaya Media- Lantaran hak-haknya 

sebagai pekerja tak dipenuhi oleh PT Bumi Hutani 

Lestari (BHL) beralamat di Mirah Kalamanan 

Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan 

Propinsi Kalimantan Tengah, Herianto melakukan 

aksi mogok makan. Sekitar 4 tahun bekerja sebagai 

pengairan untuk orang chemis / semprot lahan 

untuk mematikan rumput, saya dialihkan ke bagian 

pengawasan alat berat, yang diperuntukan untuk 

pembukaan akses jalan dan jembatan dan lain-

lain," cerita Heri, Rabu (27/7/2022). Heri mengaku 

dirinya bekerja dengan baik, dan tidak pernah 

mendapatkan komplain dari atasan serta tidak 

pernah melakukan pelanggaran berakibat pada 

kerugian perusahaan. Akibat kecelakaan tersebut, 

Heri mengalami tulang remuk dan retak pada 

punggung dan saat ini Heri mengalami cacat 

permanen. 

62. 27 July 

2022 

Kemnaker Gelar 

Rakornas 

Penempatan 

Tenaga Kerja dan 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Tahun 2022 

Positive Pripos Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Rapat 

Koordinasi Nasional dan Expo Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022 

pada Rabu-Jumat (27-29/7/2022) secara hybrid. 

Rakornas ini akan membahas berbagai hal, seperti 

Perencanaan Nasional Bidang Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2023, 

Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022, dan Tata 

http://progresnews.info/2022/07/27/8115
http://progresnews.info/2022/07/27/8115
http://progresnews.info/2022/07/27/8115
http://progresnews.info/2022/07/27/8115
http://progresnews.info/2022/07/27/8115
http://progresnews.info/2022/07/27/8115
http://progresnews.info/2022/07/27/8115
http://progresnews.info/2022/07/27/8115
http://progresnews.info/2022/07/27/8115
http://sriwijayamedia.com/2022/07/27/tuntut-pesangon-dan-hak-lainnya-herianto-aksi-mogok-makan
http://sriwijayamedia.com/2022/07/27/tuntut-pesangon-dan-hak-lainnya-herianto-aksi-mogok-makan
http://sriwijayamedia.com/2022/07/27/tuntut-pesangon-dan-hak-lainnya-herianto-aksi-mogok-makan
http://sriwijayamedia.com/2022/07/27/tuntut-pesangon-dan-hak-lainnya-herianto-aksi-mogok-makan
http://sriwijayamedia.com/2022/07/27/tuntut-pesangon-dan-hak-lainnya-herianto-aksi-mogok-makan
http://pripos.id/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-tenaga-kerja-dan-perluasan-kesempatan-kerja-tahun-2022
http://pripos.id/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-tenaga-kerja-dan-perluasan-kesempatan-kerja-tahun-2022
http://pripos.id/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-tenaga-kerja-dan-perluasan-kesempatan-kerja-tahun-2022
http://pripos.id/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-tenaga-kerja-dan-perluasan-kesempatan-kerja-tahun-2022
http://pripos.id/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-tenaga-kerja-dan-perluasan-kesempatan-kerja-tahun-2022
http://pripos.id/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-tenaga-kerja-dan-perluasan-kesempatan-kerja-tahun-2022
http://pripos.id/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-tenaga-kerja-dan-perluasan-kesempatan-kerja-tahun-2022
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Cara Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara yang Akuntabel. Kegiatan yang mengusung 

tema Penguatan Peran Pusat dan Daerah Bidang 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja di Era Disrupsi Pasar Kerja ini 

digelar dalam rangka menyamakan persepsi terkait 

penempatan antara Kemnaker dan Dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan di provinsi, 

kabupaten, dan kota. "Rakornas juga dihadiri oleh 

para pejabat dan pegawai terkait di lingkungan 

Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk para 

Koordinator dan Subkoordinator, serta pejabat 

fungsional Pengantar Kerja," ucap Suhartono. 

63. 27 July 

2022 

Pengaturan Jam 

Kerja Dianggap 

Solusi Kemacetan, 

Polda Metro Ajak 

Bicara 

Kementerian 

Positive Tempo.co Dalam agenda pembicaraan dengan pemangku 

kepentingan lainnya pada pekan depan, Rusdy 

menjelaskan, Polda Metro Jaya akan menghimpun 

setiap masukan yang disampaikan terkait 

kebijakan tersebut, diantaranya dari Dinas 

Perhubungan, Kemeterian Ketenagakerjaan, 

hingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi. Direktorat Lalu 

Lintas Polda Metro Jaya akan mengajak sejumlah 

kementerian dan lembaga untuk mematangkan 

wacana pengaturan jam kerja. Wakil Direktur Lalu 

Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar 

Rusdy Pramana mengatakan, wacana yang 

diusulkan pihaknya itu sebetulnya sejauh ini masih 

dalam tahap kajian internal. Direktur Lalu Lintas 

Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Latif Usman, 

mengungkapkan sejumlah temuannya yang 

menjadi dasar usulan pengaturan jam masuk kerja. 

64. 27 July 

2022 

Malaysia Akhirnya 

Patuhi 

Penempatan PMI 

Menggunakan 

Sistem Pemerintah 

Indonesia 

Positive Republika Setelah dua pekan Pemerintah Indonesia 

menghentikan penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI), Pemerintah Malaysia akhirnya 

menyerah. Adapun, Pemerintah Indonesia belum 

membuat keputusan. Ketika ditanya strategi 

diplomasi apa yang dimainkan Pemerintah 

Indonesia sehingga Malaysia akhirnya menyerah, 

Dita mengatakan, pihaknya dan Kementerian Luar 

Negeri banyak melakukan dialog dan diskusi 

informal dengan pihak Malaysia. Sebelumnya, 

Pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman 

PMI baru ke Malaysia untuk sementara waktu. 

http://metro.tempo.co/read/1616392/pengaturan-jam-kerja-dianggap-solusi-kemacetan-polda-metro-ajak-bicara-kementerian
http://metro.tempo.co/read/1616392/pengaturan-jam-kerja-dianggap-solusi-kemacetan-polda-metro-ajak-bicara-kementerian
http://metro.tempo.co/read/1616392/pengaturan-jam-kerja-dianggap-solusi-kemacetan-polda-metro-ajak-bicara-kementerian
http://metro.tempo.co/read/1616392/pengaturan-jam-kerja-dianggap-solusi-kemacetan-polda-metro-ajak-bicara-kementerian
http://metro.tempo.co/read/1616392/pengaturan-jam-kerja-dianggap-solusi-kemacetan-polda-metro-ajak-bicara-kementerian
http://metro.tempo.co/read/1616392/pengaturan-jam-kerja-dianggap-solusi-kemacetan-polda-metro-ajak-bicara-kementerian
http://www.republika.co.id/berita/rfo63t428/malaysia-akhirnya-patuhi-penempatan-pmi-menggunakan-sistem-pemerintah-indonesia
http://www.republika.co.id/berita/rfo63t428/malaysia-akhirnya-patuhi-penempatan-pmi-menggunakan-sistem-pemerintah-indonesia
http://www.republika.co.id/berita/rfo63t428/malaysia-akhirnya-patuhi-penempatan-pmi-menggunakan-sistem-pemerintah-indonesia
http://www.republika.co.id/berita/rfo63t428/malaysia-akhirnya-patuhi-penempatan-pmi-menggunakan-sistem-pemerintah-indonesia
http://www.republika.co.id/berita/rfo63t428/malaysia-akhirnya-patuhi-penempatan-pmi-menggunakan-sistem-pemerintah-indonesia
http://www.republika.co.id/berita/rfo63t428/malaysia-akhirnya-patuhi-penempatan-pmi-menggunakan-sistem-pemerintah-indonesia
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65. 27 July 

2022 

Malaysia Akhirnya 

Patuhi 

Penempatan PMI 

Menggunakan 

Sistem Pemerintah 

Indonesia 

Positive Republika Setelah dua pekan Pemerintah Indonesia 

menghentikan penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI), Pemerintah Malaysia akhirnya 

menyerah. Adapun, Pemerintah Indonesia belum 

membuat keputusan. Ketika ditanya strategi 

diplomasi apa yang dimainkan Pemerintah 

Indonesia sehingga Malaysia akhirnya menyerah, 

Dita mengatakan, pihaknya dan Kementerian Luar 

Negeri banyak melakukan dialog dan diskusi 

informal dengan pihak Malaysia. Sebelumnya, 

Pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman 

PMI baru ke Malaysia untuk sementara waktu. 

66. 27 July 

2022 

Empat SMK peduli 

jaminan sosial 

terima penghargan 

dari BPJAMSOSTEK 

Positive Berita 

Minang 

"Ke empat SMK ini telah memberikan 

perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan 

kepada siswa kerja praktik dan mendukung 

program pemerintah sehingga kami berikan 

piagam penghargaan," kata Kepala Kantor 

BPJAMSOSTEK Cabang Solok Maulana Anshari 

Siregar, di Solok, Rabu. Penulis: AA | : Redaktur. 

Padang Aro, Sebanyak empat Sekolah Menengah 

Kejujuran (SMK) di Kabupaten Sijunjung dan Kota 

Sawahlunto menerima penghargaan dari 

BPJAMSOSTEK karena peduli terhadap jaminan 

sosial. (27/7/2022). 

67. 27 July 

2022 

Gelar Rakornas, 

Kemnaker Bahas 

Hal Penting Terkait 

Penempatan Naker 

dan Kesempatan 

Kerja 

Positive Jawa Post 

National 

Network 

Kegiatan yang mengusung tema "Penguatan Peran 

Pusat dan Daerah Bidang Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Era 

Disrupsi Pasar Kerja" itu digelar demi menyamakan 

persepsi terkait program penempatan antara 

Kemnaker dan dinas yang membidangi 

ketenagakerjaan di provinsi, kabupaten, dan kota. 

Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker 

Suhartono menyebutkan Rakornas dihadiri kepala 

dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di 

34 provinsi baik yang hadir secara offline maupun 

online. Kementerian Ketenagakerjaan menggelar 

rapat koordinasi nasional (rakornas) dan ekspo 

penempatan tenaga kerja dan perluasan 

kesempatan kerja secara hybrid yang berlangsung 

selama tiga hari, mulai 27-29 Juli.  

68. 27 July 

2022 

Wamenaker RI 

Sebut PMI Ilegal 

Neutral Inilah 

Koran 

Karena prosesnya lebih gampang," kata 

Wamenaker RI saat melakukan kunjungan di 

Kabupaten Cirebon, Selasa malam 27 Juli 2022. 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, Ir 

http://republika.co.id/berita/rfo63t428/malaysia-akhirnya-patuhi-penempatan-pmi-menggunakan-sistem-pemerintah-indonesia
http://republika.co.id/berita/rfo63t428/malaysia-akhirnya-patuhi-penempatan-pmi-menggunakan-sistem-pemerintah-indonesia
http://republika.co.id/berita/rfo63t428/malaysia-akhirnya-patuhi-penempatan-pmi-menggunakan-sistem-pemerintah-indonesia
http://republika.co.id/berita/rfo63t428/malaysia-akhirnya-patuhi-penempatan-pmi-menggunakan-sistem-pemerintah-indonesia
http://republika.co.id/berita/rfo63t428/malaysia-akhirnya-patuhi-penempatan-pmi-menggunakan-sistem-pemerintah-indonesia
http://republika.co.id/berita/rfo63t428/malaysia-akhirnya-patuhi-penempatan-pmi-menggunakan-sistem-pemerintah-indonesia
http://www.beritaminang.com/berita/16919/empat-smk-peduli-jaminan-sosial-terima-penghargan-dari-bpjamsostek.html
http://www.beritaminang.com/berita/16919/empat-smk-peduli-jaminan-sosial-terima-penghargan-dari-bpjamsostek.html
http://www.beritaminang.com/berita/16919/empat-smk-peduli-jaminan-sosial-terima-penghargan-dari-bpjamsostek.html
http://www.beritaminang.com/berita/16919/empat-smk-peduli-jaminan-sosial-terima-penghargan-dari-bpjamsostek.html
http://www.jpnn.com/news/gelar-rakornas-kemnaker-bahas-hal-penting-terkait-penempatan-naker-dan-kesempatan-kerja
http://www.jpnn.com/news/gelar-rakornas-kemnaker-bahas-hal-penting-terkait-penempatan-naker-dan-kesempatan-kerja
http://www.jpnn.com/news/gelar-rakornas-kemnaker-bahas-hal-penting-terkait-penempatan-naker-dan-kesempatan-kerja
http://www.jpnn.com/news/gelar-rakornas-kemnaker-bahas-hal-penting-terkait-penempatan-naker-dan-kesempatan-kerja
http://www.jpnn.com/news/gelar-rakornas-kemnaker-bahas-hal-penting-terkait-penempatan-naker-dan-kesempatan-kerja
http://www.jpnn.com/news/gelar-rakornas-kemnaker-bahas-hal-penting-terkait-penempatan-naker-dan-kesempatan-kerja
http://www.inilahkoran.com/regional/pr-1183988166/wamenaker-ri-sebut-pmi-ilegal-lebih-mendominasi
http://www.inilahkoran.com/regional/pr-1183988166/wamenaker-ri-sebut-pmi-ilegal-lebih-mendominasi
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Lebih 

Mendominasi 

Afriansyah Noor menyebut Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) ilegal lebih mendominasi 

jumlahnya dibandingkan dengan PMI yang keluar 

melalui jalur yang legal. Ia pun mengimbau agar 

masyarakat calon PMI perlu hati-hati, dan harus 

memilih perusahaan penyalur PMI yang jelas dan 

legal. Apalagi Kabupaten Cirebon dan Indramayu 

menjadi salah satu penyumbang PMI yang cukup 

besar serta minat masyarakat untuk menjadi PMI-

nya pun cukup tinggi. 

69. 27 July 

2022 

Kemnaker Gelar 

Rakornas 

Penempatan 

Tenaga Kerja dan 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Tahun 2022 

Positive Wartapem

baruan.co.i

d 

Kemnaker Gelar Rakornas Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 

2022. Wartapembaruan.co.id, Jakarta ~ Dalam 

rangka menyamakan persepsi terkait program 

penempatan antara Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) dan Dinas yang membidangi 

ketenagakerjaan di Provinsi, Kabupaten, dan Kota, 

Kemnaker menggelar Rapat Koordinasi Nasional 

dan Expo Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Tahun 2022 yang mengusung 

tema "Penguatan Peran Pusat dan Daerah Bidang 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja di Era Disrupsi Pasar Kerja" pada 

Rabu-Jumat (27-29/7/2022) secara hybrid. 

Rakornas ini akan membahas berbagai hal, seperti 

Perencanaan Nasional Bidang Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2023, Capaian 

Kinerja Prioritas Nasional Bidang Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

tahun 2022, dan Tata Cara Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara yang Akuntabel.  

70. 27 July 

2022 

Kemnaker Gelar 

Rakornas 

Penempatan 

Tenaga Kerja dan 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Positive Bisnistoday

.co.id 

Kegiatan yang mengusung tema "Penguatan Peran 

Pusat dan Daerah Bidang Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Era 

Disrupsi Pasar Kerja" ini digelar dalam rangka 

menyamakan persepsi terkait program 

penempatan antara Kemnaker dan Dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan di provinsi, 

kabupaten, dan kota. Rakornas ini akan membahas 

berbagai hal, seperti Perencanaan Nasional Bidang 

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

tahun 2023, Capaian Kinerja Prioritas Nasional 

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

http://www.inilahkoran.com/regional/pr-1183988166/wamenaker-ri-sebut-pmi-ilegal-lebih-mendominasi
http://www.inilahkoran.com/regional/pr-1183988166/wamenaker-ri-sebut-pmi-ilegal-lebih-mendominasi
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan.html
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-tenaga-kerja-dan-perluasan-kesempatan-kerja
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-tenaga-kerja-dan-perluasan-kesempatan-kerja
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-tenaga-kerja-dan-perluasan-kesempatan-kerja
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-tenaga-kerja-dan-perluasan-kesempatan-kerja
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-tenaga-kerja-dan-perluasan-kesempatan-kerja
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-tenaga-kerja-dan-perluasan-kesempatan-kerja
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Kesempatan Kerja tahun 2022, dan Tata Cara 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara yang Akuntabel. Kementerian 

Ketenagakerjaan menggelar Rapat Koordinasi 

Nasional dan Expo Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022 pada 

Rabu, 27 juli- Jumat, 29 Juli 2022 secara hybrid. 

"Rakornas juga dihadiri para pejabat dan pegawai 

terkait di lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan, termasuk para Koordinator dan 

Subkoordinator, serta pejabat fungsional 

Pengantar Kerja," ucap Suhartono./. 

71. 27 July 

2022 

Penyerahan 

Penghargaan K3 

Kemenaker di 

Rumah Dinas 

Gubernur Jambi - 

PERS 

BHAYANGKARA 

Positive Persbhayan

gkara.id 

GM Witel Jambi yang diwakilkan oleh Manager GS 

& Logistik Witel Jambi Denny Andhika bersama Off 

3 Logistik Aldafi Salsabilah & SPV GSD Witel Jambi 

Novrizal Fery menghadiri kegiatan Penyerahan 

Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) dari Menteri Ketenagakerjaan R.I oleh 

Gubernur Jambi di Ruang Auditorium Rumah Dinas 

Gubernur Jambi pukul 19.30 WIB pada Selasa 

(26/7) Hal ini berdasarkan Surat Direktur Jenderal 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 

nomor : B.5/330/AS.01.03/V/2022 tanggal 11 Mei 

2022 tanggal Penyerahan Penghargaan K3 Tahun 

2022. Dilanjutkan dengan Sambutan dan Arahan 

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH yang 

mengucapkan Selamat buat yang menerima 

Penghargaan K3 semoga tetap konsisten dalam 

memberikan angka Zero Accident kecelakaan Nihil 

ataupun Pencegahan dan Penanggulangan HIV 

Aids. Diawali dengan Menyanyikan bersama Lagu 

Indonesia Raya, Pembacaan Doa dan Laporan 

Kepala Disnatkertrans Provinsi Jambi sekaligus 

sebagai Ketua Dewan K3 Provinsi Jambi. K3 

merupakan hak dasar bagi para pekerja yang 

menjadi komponen Hak Asasi Manusia (HAM). 

72. 27 July 

2022 

Titik Cerah 

Penempatan 

Kembali PMI ke 

Malaysia 

Positive Kompas Indonesia dan Malaysia mulai menemukan titik 

cerah soal penempatan kembali pekerja migran 

Indonesia (PMI) ke Negeri Jiran. Seperti diketahui, 

Indonesia menghentikan sementara penempatan 

pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, 

termasuk ribuan PMI yang direkrut untuk sektor 

perkebunan. Penghentian pengiriman PMI ini 

dipicu oleh Malaysia yang melanggar kesepakatan 

http://persbhayangkara.id/2022/07/27/penyerahan-penghargaan-k3-kemenaker-di-rumah-dinas-gubernur-jambi
http://persbhayangkara.id/2022/07/27/penyerahan-penghargaan-k3-kemenaker-di-rumah-dinas-gubernur-jambi
http://persbhayangkara.id/2022/07/27/penyerahan-penghargaan-k3-kemenaker-di-rumah-dinas-gubernur-jambi
http://persbhayangkara.id/2022/07/27/penyerahan-penghargaan-k3-kemenaker-di-rumah-dinas-gubernur-jambi
http://persbhayangkara.id/2022/07/27/penyerahan-penghargaan-k3-kemenaker-di-rumah-dinas-gubernur-jambi
http://persbhayangkara.id/2022/07/27/penyerahan-penghargaan-k3-kemenaker-di-rumah-dinas-gubernur-jambi
http://persbhayangkara.id/2022/07/27/penyerahan-penghargaan-k3-kemenaker-di-rumah-dinas-gubernur-jambi
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/27/155338426/titik-cerah-penempatan-kembali-pmi-ke-malaysia
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/27/155338426/titik-cerah-penempatan-kembali-pmi-ke-malaysia
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/27/155338426/titik-cerah-penempatan-kembali-pmi-ke-malaysia
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/27/155338426/titik-cerah-penempatan-kembali-pmi-ke-malaysia
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dalam perjanjian antar dua negara yang diteken 

pada 1 April 2022. Pada 13 Juli 2022, Menteri 

Sumber Daya Manusia Malaysia S Saravanan 

mengonfirmasi menerima surat dari pihak 

berwenang Indonesia yang memberitahukan 

tentang penghentian penempatan PMI tersebut. 

73. 27 July 

2022 

Titik Cerah 

Penempatan 

Kembali PMI ke 

Malaysia 

Positive Kompas Indonesia dan Malaysia mulai menemukan titik 

cerah soal penempatan kembali pekerja migran 

Indonesia (PMI) ke Negeri Jiran. Seperti diketahui, 

Indonesia menghentikan sementara penempatan 

pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, 

termasuk ribuan PMI yang direkrut untuk sektor 

perkebunan. Penghentian pengiriman PMI ini 

dipicu oleh Malaysia yang melanggar kesepakatan 

dalam perjanjian antar dua negara yang diteken 

pada 1 April 2022. Pada 13 Juli 2022, Menteri 

Sumber Daya Manusia Malaysia S Saravanan 

mengonfirmasi menerima surat dari pihak 

berwenang Indonesia yang memberitahukan 

tentang penghentian penempatan PMI tersebut. 

74. 27 July 

2022 

Gelar Rakornas 

2022, Kemnaker: 

Semoga Berikan 

Banyak Manfaat 

Positive Jawa Post 

National 

Network 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 

dan Expo Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Tahun 2022 selama tiga hari 

mulai dari Rabu hingga Jumat (27-29/7/2022) 

secara hybrid. Menurut dia, Rakornas ini 

membahas berbagai hal, seperti Perencanaan 

Nasional Bidang Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja tahun 2023, Capaian Kinerja 

Prioritas Nasional Bidang Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2022. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 

dan Expo Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja 2022. Kegiatan yang mengusung 

tema "Penguatan Peran Pusat dan Daerah Bidang 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja di Era Disrupsi Pasar Kerja" itu 

digelar dalam rangka menyamakan persepsi terkait 

program penempatan antara Kemnaker dan Dinas 

yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi, 

kabupaten, dan kota. 

http://money.kompas.com/read/2022/07/27/155338426/titik-cerah-penempatan-kembali-pmi-ke-malaysia
http://money.kompas.com/read/2022/07/27/155338426/titik-cerah-penempatan-kembali-pmi-ke-malaysia
http://money.kompas.com/read/2022/07/27/155338426/titik-cerah-penempatan-kembali-pmi-ke-malaysia
http://money.kompas.com/read/2022/07/27/155338426/titik-cerah-penempatan-kembali-pmi-ke-malaysia
http://www.jpnn.com/news/gelar-rakornas-2022-kemnaker-semoga-berikan-banyak-manfaat
http://www.jpnn.com/news/gelar-rakornas-2022-kemnaker-semoga-berikan-banyak-manfaat
http://www.jpnn.com/news/gelar-rakornas-2022-kemnaker-semoga-berikan-banyak-manfaat
http://www.jpnn.com/news/gelar-rakornas-2022-kemnaker-semoga-berikan-banyak-manfaat
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75. 27 July 

2022 

Menaker Ida 

Ungkap Kondisi 

Ekonomi Sektor 

Ketenagakerjaan 

Mulai Tunjukkan 

Pemulihan - 

Dobrak 

Positive Dobrak.co Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

menyatakan bahwa kondisi ekonomi di Indonesia, 

khususnya pada sektor ketenagakerjaan 

memperlihatkan tanda-tanda pemulihan setelah 

sekitar 2 tahun menghadapi pandemi Covid-19. 

Menaker Ida mengatakan, kondisi pemulihan 

perekonomian di sektor ketenegakaerjaan 

tersebut setidaknya terlihat pada enam hal. "Ini 

mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja 

menjadi lebih aktif untuk masuk ke dalam pasar 

kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja 

mulai menunjukkan optimisme terhadap perbaikan 

kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan 

ekonomi paska pandemi Covid-19," kata Menaker 

melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa 

(26/7/2022). Pertama, pertumbuhan ekonomi 

pada Triwulan I 2022 mencapai 5,01 % (y-o-y). 

76. 27 July 

2022 

Warganet Banjiri 

Instagram 

Kemnaker, 

Tanyakan 

Pencairan BSU 

Neutral Kompas Warganet membanjiri akun Instagram 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Mereka menanyakan terkait pencairan BSU di 

kolom komentar unggahan Instagram Kemnaker 

yang menyebut kondisi ketenagakerjaan mulai 

pulih. Warganet membanjiri akun Instagram 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Mereka menanyakan terkait pencairan BSU di 

kolom komentar unggahan Instagram Kemnaker 

yang menyebut kondisi ketenagakerjaan mulai 

pulih. 

77. 27 July 

2022 

PHK 152 Karyawan, 

Manajemen Anak 

Usaha Garuda 

Indonesia 

Dipanggil 

Kemenaker 

Negative Koran 

Perdjoeang

an 

Pemanggilan itu, terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) terhadap 152 karyawan PT Aerofood 

Indonesia, yang bergerak di bisnis katering untuk 

penerbangan domestik dan internasional. PHK 

terhadap 152 karyawan tersebut mulai mencuat 

setelah karyawan Aerofood Indonesia yang 

tergabung dalam Serikat Karyawan Sejahtera ACS 

mengajukan surat keberatan PHK kepada Direktur 

Utama Aerofood Indonesia, I Wayan Susena. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemwnaker) akan 

memanggil manajemen dan Serikat Karyawan PT 

Aerofood Indonesia, anak usaha PT Garuda 

Indonesia Tbk. Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro 

Putri, mengatakan pemanggilan terhadap 

http://www.dobrak.co/news/pr-933988867/menaker-ida-ungkap-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://www.dobrak.co/news/pr-933988867/menaker-ida-ungkap-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://www.dobrak.co/news/pr-933988867/menaker-ida-ungkap-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://www.dobrak.co/news/pr-933988867/menaker-ida-ungkap-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://www.dobrak.co/news/pr-933988867/menaker-ida-ungkap-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://www.dobrak.co/news/pr-933988867/menaker-ida-ungkap-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://www.dobrak.co/news/pr-933988867/menaker-ida-ungkap-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://www.kompas.com/tren/read/2022/07/27/163000765/warganet-banjiri-instagram-kemnaker-tanyakan-pencairan-bsu
http://www.kompas.com/tren/read/2022/07/27/163000765/warganet-banjiri-instagram-kemnaker-tanyakan-pencairan-bsu
http://www.kompas.com/tren/read/2022/07/27/163000765/warganet-banjiri-instagram-kemnaker-tanyakan-pencairan-bsu
http://www.kompas.com/tren/read/2022/07/27/163000765/warganet-banjiri-instagram-kemnaker-tanyakan-pencairan-bsu
http://www.kompas.com/tren/read/2022/07/27/163000765/warganet-banjiri-instagram-kemnaker-tanyakan-pencairan-bsu
http://www.koranperdjoeangan.com/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha-garuda-indonesia-dipanggil-kemenaker
http://www.koranperdjoeangan.com/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha-garuda-indonesia-dipanggil-kemenaker
http://www.koranperdjoeangan.com/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha-garuda-indonesia-dipanggil-kemenaker
http://www.koranperdjoeangan.com/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha-garuda-indonesia-dipanggil-kemenaker
http://www.koranperdjoeangan.com/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha-garuda-indonesia-dipanggil-kemenaker
http://www.koranperdjoeangan.com/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha-garuda-indonesia-dipanggil-kemenaker
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manajemen dan Serikat Karyawan Aerofood 

Indonesia untuk upaya mediasi yang difasilitasi 

Kemenaker. 

78. 27 July 

2022 

Hadiri Munas FSB 

NIKEUBA, Ini 

Harapan 

Wamenaker 

Neutral Abadikini.c

om 

Afriansyah mengatakan kehadirannya di Munas 

FSB NIKEUBA adalah bagian dari vokasi bagi 

federasi serikat buruh atau serikat pekerja yang 

selama ini menjadi mitra pemerintah. "Saya 

berharap melalui Munas FSB NIKEUBA mampu 

melahirkan pemikiran dan rumusan program 

maupun kegiatan lebih konkret dan konstruktif 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kesejahteraan buruh dan pekerja," katanya. 

Menurut Rudi, dengan adanya Munas FSB 

NIKEUBA ini dapat membantu pemerintah daerah 

dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran 

khususnya di Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor membuka 

Musyawarah Nasional Federasi Serikat Buruh 

Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan, dan 

Aneka Industri (FSB NIKEUBA) 2022 di Kabupaten 

Tangerang, Minggu (24/7/2022). 

79. 27 July 

2022 

Afriansyah Noor : 

Minta Agar 

Masyarakat 

Hindari Penyalur 

PMI Ilegal 

Positive Pojok Jabar Hal tersebut diungkapkan Wakil menteri 

ketenagakerjaan indonesia, Afriansyah Noor. 

Afriansyah Noor, mengatakan,adanya penyalur 

ilegal perlu dihindari masyarakat yang ingin 

bekerja di luar negeri. "Untuk mengamankan 

penyalur pmi ilegal guna mengurangi kasus yang 

kerap menimpa pmi yang bekerja di luar negeri." 

tutup Afriansyah Noor. Banyaknya penyalur 

pekerja migran indonesia ilegal cukup banyak. 

80. 27 July 

2022 

Staf Khusus 

Menaker: Malaysia 

Minta Penempatan 

per 1 Agustus 

Dibuka 

Neutral Aktual Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), 

Dita Indah Sari mengatakan mulai 1 Agustus 

mendatang, penempatan PMI ke Malaysia akan 

dibuka kembali. Malaysia meminta agar per 1 

Agustus (penempatan) dibuka lagi," kata Dita 

Indah Sari seperti dikutip dari akun Twitter-nya. 

Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah mengatakan 

moratorium pengiriman PMI dilakukan karena 

Pemerintah Malaysia melanggar MoU. Malaysia 

kedapatan tak menggunakan Sistem Penempatan 

Satu Kanal saat merekrut PMI. Pemerintah 

Malaysia akhirnya menyetujui penggunaan sistem 

http://www.abadikini.com/2022/07/27/hadiri-munas-fsb-nikeuba-ini-harapan-wamenaker
http://www.abadikini.com/2022/07/27/hadiri-munas-fsb-nikeuba-ini-harapan-wamenaker
http://www.abadikini.com/2022/07/27/hadiri-munas-fsb-nikeuba-ini-harapan-wamenaker
http://www.abadikini.com/2022/07/27/hadiri-munas-fsb-nikeuba-ini-harapan-wamenaker
http://jabar.pojoksatu.id/cirebon/2022/07/27/afriansyah-noor-minta-agar-masyarakat-hindari-penyalur-pmi-ilegal
http://jabar.pojoksatu.id/cirebon/2022/07/27/afriansyah-noor-minta-agar-masyarakat-hindari-penyalur-pmi-ilegal
http://jabar.pojoksatu.id/cirebon/2022/07/27/afriansyah-noor-minta-agar-masyarakat-hindari-penyalur-pmi-ilegal
http://jabar.pojoksatu.id/cirebon/2022/07/27/afriansyah-noor-minta-agar-masyarakat-hindari-penyalur-pmi-ilegal
http://jabar.pojoksatu.id/cirebon/2022/07/27/afriansyah-noor-minta-agar-masyarakat-hindari-penyalur-pmi-ilegal
http://aktual.com/staf-menaker-malaysia-minta-penempatan-per-1-agustus-dibuka
http://aktual.com/staf-menaker-malaysia-minta-penempatan-per-1-agustus-dibuka
http://aktual.com/staf-menaker-malaysia-minta-penempatan-per-1-agustus-dibuka
http://aktual.com/staf-menaker-malaysia-minta-penempatan-per-1-agustus-dibuka
http://aktual.com/staf-menaker-malaysia-minta-penempatan-per-1-agustus-dibuka
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perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang 

sesuai dengan keinginan pemerintah Indonesia. 

81. 27 July 

2022 

Pasca Pandemi, 

Menteri Ida 

Fauziyah: Sektor 

Ketenagakerjaan 

Mulai Terlihat 

Pemulihan 

Neutral Radar 

Bangsa 

Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah, kondisi pemulihan perekonomian di 

sektor ketenegakaerjaan tersebut setidaknya 

terlihat pada enam hal. Rabu, 27/07/2022 18:09 

WIB. RADARBANGSA.COM- Kondisi perekonomian 

Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan 

menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah 

sekitar 2 tahun menghadapi pandemi COVID-19. 

Pertama, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 

2022 mencapai 5,01 % (y-o-y). 

82. 27 July 

2022 

144 Angkatan Kerja 

di Palangka Raya 

Ikuti Pelatihan 

Berbasis 

Kompetensi 

Neutral Borneonew

s 

Sebanyak 144 peserta dengan sembilan kejuruan 

mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 

program pelatihan vokasi dan produktivitas tahap 

II tahun 2022 di Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka 

Raya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka 

Raya, Mesliani Tara mengatakan peserta ini 

nantinya akan mengikuti pelatihan hingga 30 

Agustus 2022 sesuai dengan jumlah jam pelajaran 

yang diberikan. Kegiatan pelatihan ini merupakan 

kerja sama Pemerintah Daerah dengan 

Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia 

melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BBPVP) Kota Bekasi. Pelatihan yang 

diberikan meliputi servis sepeda motor, 

mengerjakan finishing dengan teknik semprot, 

computer operator assistant, menjahit pakaian 

dengan mesin, pemeliharaan dan perbaikan AC 

untuk rumah tangga, tata kecantikan kulit, bakery, 

dan teknik pengelasan. 

83. 27 July 

2022 

Menaker: Aplikasi 

e-Pengantar Kerja 

dan e-Jabatan 

Terintegrasi di 

Aplikasi SIAPKerja 

Neutral Tribun 

News 

Semuanya terintegrasi baik di tingkat pusat 

maupun di tingkat daerah," kata Menaker dalam 

keterangannya. Menaker menjelaskan bahwa 

melalui aplikasi e-Pengantar Kerja, para Pengantar 

Kerja dapat mengakses berbagai layanan 

peningkatan kapasitas dan melakukan 

pengembangan profesinya secara terpusat di 

dalam aplikasi. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) secara resmi meluncurkan aplikasi e-

Pengantar Kerja dan e-Jabatan guna menunjang 

dan memfasilitasi pengembangan SDM 

penempatan, Selasa (27/7/2022) Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam sambutannya 

http://www.radarbangsa.com/news/39979/pasca-pandemi-menteri-ida-fauziyah-sektor-ketenagakerjaan-mulai-terlihat-pemulihan
http://www.radarbangsa.com/news/39979/pasca-pandemi-menteri-ida-fauziyah-sektor-ketenagakerjaan-mulai-terlihat-pemulihan
http://www.radarbangsa.com/news/39979/pasca-pandemi-menteri-ida-fauziyah-sektor-ketenagakerjaan-mulai-terlihat-pemulihan
http://www.radarbangsa.com/news/39979/pasca-pandemi-menteri-ida-fauziyah-sektor-ketenagakerjaan-mulai-terlihat-pemulihan
http://www.radarbangsa.com/news/39979/pasca-pandemi-menteri-ida-fauziyah-sektor-ketenagakerjaan-mulai-terlihat-pemulihan
http://www.radarbangsa.com/news/39979/pasca-pandemi-menteri-ida-fauziyah-sektor-ketenagakerjaan-mulai-terlihat-pemulihan
http://www.borneonews.co.id/berita/271570-144-angkatan-kerja-di-palangka-raya-ikuti-pelatihan-berbasis-kompetensi
http://www.borneonews.co.id/berita/271570-144-angkatan-kerja-di-palangka-raya-ikuti-pelatihan-berbasis-kompetensi
http://www.borneonews.co.id/berita/271570-144-angkatan-kerja-di-palangka-raya-ikuti-pelatihan-berbasis-kompetensi
http://www.borneonews.co.id/berita/271570-144-angkatan-kerja-di-palangka-raya-ikuti-pelatihan-berbasis-kompetensi
http://www.borneonews.co.id/berita/271570-144-angkatan-kerja-di-palangka-raya-ikuti-pelatihan-berbasis-kompetensi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/27/menaker-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatanterintegrasi-di-aplikasi-siapkerja
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/27/menaker-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatanterintegrasi-di-aplikasi-siapkerja
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/27/menaker-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatanterintegrasi-di-aplikasi-siapkerja
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/27/menaker-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatanterintegrasi-di-aplikasi-siapkerja
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/27/menaker-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatanterintegrasi-di-aplikasi-siapkerja
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mengatakan bahwa kehadiran aplikasi ini tidak 

berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan sistem 

yang sudah ada, yakni SIAPKerja. "Kita tidak 

sedang memperbanyak aplikasi-aplikasi, ya. 

84. 27 July 

2022 

Kemnaker 

Luncurkan Aplikasi 

e-Pengantar Kerja 

dan e-Jabatan 

untuk Menunjang 

dan Fasilitasi 

Pengembangan 

SDM Penempatan 

Positive Wartapem

baruan.co.i

d 

Kemnaker Luncurkan Aplikasi e-Pengantar Kerja 

dan e-Jabatan untuk Menunjang dan Fasilitasi 

Pengembangan SDM Penempatan. Jakarta, 

Wartapembaruan.co.id- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kembaker) secara resmi 

meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-

Jabatan guna menunjang dan memfasilitasi 

pengembangan SDM penempatan. Peluncuran 

aplikasi ini ditandai dengan penabuhan gong di 

layar virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah saat membuka Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja 2022, dengan 

didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

(Wamenaker), Afriansyah Noor, dan Dirjen 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono 

pada Selasa (27/7/2022) di Jakarta. Adapun terkait 

aplikasi e-Jabatan ini disusun untuk memudahkan 

Pengantar Kerja dalam memberikan layanan dan 

informasi kepada perusahaan-perusahaan. 

85. 27 July 

2022 

Kemnaker 

Luncurkan Aplikasi 

e 

Neutral Liputan.co.i

d 

Peluncuran aplikasi ini ditandai dengan penabuhan 

gong di layar virtual oleh Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat membuka 

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penempatan 

dan Perluasan Kesempatan Kerja 2022, didampingi 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, 

serta Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, 

Suhartono, Selasa (27/7/2022) di Jakarta. Oleh 

karena itu, ia mengajak peran aktif dari seluruh 

Pemerintah Daerah untuk berkontribusi dalam 

mewujudkan dan mencapai target dari kebijakan 

Pemerintah Pusat, khususnya kebijakan terkait 9 

Lompatan Kemnaker. Kementerian 

Ketenagakerjaan secara resmi meluncurkan 

aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan guna 

menunjang dan memfasilitasi pengembangan SDM 

penempatan. Ida Fauziyah dalam sambutannya 

mengatakan bahwa kehadiran aplikasi ini tidak 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar.html
http://liputan.co.id/2022/07/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan
http://liputan.co.id/2022/07/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan
http://liputan.co.id/2022/07/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan
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berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan sistem 

yang sudah ada, yakni SIAPKerja. 

86. 27 July 

2022 

Anies Ajukan 

Banding Putusan 

PTUN Batalkan 

UMP DKI, PDIP: 

Hak Pemprov tapi 

Neutral Tempo.co Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan 

banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan besaran 

UMP DKI sebesar Rp 4,6 juta. "Kami sangat setuju 

dan mendukung sikap konsisten gubernur yang 

menginginkan buruh DKI mendapatkan upah layak 

dengan mengajukan banding atas hasil utusan 

PTUN terkait UMP DKI," ujar dia lewat keterangan 

tertulis, Rabu, 27 Juli 2022. "Dari sudut 

pemerintahan, kenaikan UMP ini justru 

merepotkan Pemprov DKI dengan beban APBD 

bertambah sekitar Rp 22 M per bulan," ujar dia 

melalui pesan WhatsApp, pada Rabu, 27 Juli 2022. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 

(KSPI) Said Iqbal mengapresiasi Gubernur DKI Anies 

Baswedan yang memutuskan upaya banding atas 

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Jakarta. 

87. 27 July 

2022 

PT Inti Guna Nabati 

Jambi, Kembali 

Raih Penghargaan 

K3 Terbaik di 

Provinsi Jambi oleh 

Kemenaker RI 

Positive Tribun 

News 

Jambi 

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh 

Gubernur Jambi Al Haris kepada Manager PKS PT 

Inti Guna Nabati, Ali Hanafi melalui humasnya 

Jefrey Novandha Tarigan di rumah Dinas Gubernur 

Jambi, pada Selasa (26/7/22) malam. Dalam 

penyampaian Gubernur Jambi Al Haris 

mengatakan, yang mendapatkan penghargaan K3 

dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia 

untuk perusahaan di Provinsi Jambi sebanyak 65 

perusahaan termasuk PT Inti Guna Nabati (PT 

IGUN) Gubenur Jambi Al Haris juga menyampaikan 

selamat dan sukses pada perusahaan yang 

mendapatkan penghargaan tersebut. PT.Inti Guna 

Nabati (PT IGUN) yang bergerak di bidang Pabrik 

Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Sarolangun, 

Provinsi Jambi kembali terima penghargaan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari 

Kementeri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 

Untuk diketahui, piagam penghargaan K3 dari 

Kementeri Tenaga Kerja Republik Indonesia yang 

diterima oleh PT Inti Guna Nabati itu, bentuk 

apresiasi pemerintah pada perusahaan yang 

sangat baik menerapkan K3 yang nihil kecelakaan 

kerja (zero accident) dan pencegahan Covid-19 

http://metro.tempo.co/read/1616499/anies-ajukan-banding-putusan-ptun-batalkan-ump-dki-pdip-hak-pemprov-tapi
http://metro.tempo.co/read/1616499/anies-ajukan-banding-putusan-ptun-batalkan-ump-dki-pdip-hak-pemprov-tapi
http://metro.tempo.co/read/1616499/anies-ajukan-banding-putusan-ptun-batalkan-ump-dki-pdip-hak-pemprov-tapi
http://metro.tempo.co/read/1616499/anies-ajukan-banding-putusan-ptun-batalkan-ump-dki-pdip-hak-pemprov-tapi
http://metro.tempo.co/read/1616499/anies-ajukan-banding-putusan-ptun-batalkan-ump-dki-pdip-hak-pemprov-tapi
http://jambi.tribunnews.com/2022/07/27/pt-inti-guna-nabati-jambi-kembali-raih-penghargaan-k3-terbaik-di-provinsi-jambi-oleh-kemenaker-ri
http://jambi.tribunnews.com/2022/07/27/pt-inti-guna-nabati-jambi-kembali-raih-penghargaan-k3-terbaik-di-provinsi-jambi-oleh-kemenaker-ri
http://jambi.tribunnews.com/2022/07/27/pt-inti-guna-nabati-jambi-kembali-raih-penghargaan-k3-terbaik-di-provinsi-jambi-oleh-kemenaker-ri
http://jambi.tribunnews.com/2022/07/27/pt-inti-guna-nabati-jambi-kembali-raih-penghargaan-k3-terbaik-di-provinsi-jambi-oleh-kemenaker-ri
http://jambi.tribunnews.com/2022/07/27/pt-inti-guna-nabati-jambi-kembali-raih-penghargaan-k3-terbaik-di-provinsi-jambi-oleh-kemenaker-ri
http://jambi.tribunnews.com/2022/07/27/pt-inti-guna-nabati-jambi-kembali-raih-penghargaan-k3-terbaik-di-provinsi-jambi-oleh-kemenaker-ri
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dilingkungan kerja perusahaan selama periode 

tahun 2021. 

88. 27 July 

2022 

Terima Audiensi 

Japbusi, KSPSI 

Bahas 

Kesejahteraan 

Pekerja Sektor 

Sawit 

Positive Rmco.id Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menerima 

audiensi Jejaring Serikat Pekerja Sawit Indonesia 

(Japbusi) di Kantor KSPSI, Jakarta, Rabu (27/7). 

Dalam audiensi tersebut, banyak membahas 

kesejahteraan pekerja di sektor perkebunan kelapa 

sawit. Apalagi, sektor kelapa sawit merupakan 

salah satu sektor industri yang berperan penting 

terhadap perekonomian Indonesia dan menyerap 

banyak tenaga kerja. Andi Gani menjelaskan, 

permasalahan ketenagakerjaan di sektor sawit 

selain soal kesejahteraan, banyak pekerja yang 

belum terlindungi secara optimal. 

89. 27 July 

2022 

Kemnaker 

Luncurkan Aplikasi 

e-Pengantar Kerja 

dan e-Jabatan yang 

Terintegrasi 

dengan SIAPKerja 

Neutral Jawa Post 

National 

Network 

Menaker Ida Fauziyah menyampaikan kehadiran 

aplikasi ini tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi 

dengan SIAPKerja. Ini semuanya terintegrasi dalam 

SIAPKerja. Kementerian Ketenagakerjaan 

meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-

Jabatan. Peluncuran apikasi yang berguna dalam 

menunjang dan memfasilitasi pengembangan SDM 

penempatan itu ditandai dengan penabuhan gong 

di layar virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah. 

90. 27 July 

2022 

Kemnaker Gelar 

Rakornas, Apa Saja 

yang Dibahas? 

Neutral Liputan 6 Kegiatan yang mengusung tema "Penguatan Peran 

Pusat dan Daerah Bidang Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Era 

Disrupsi Pasar Kerja" ini digelar dalam rangka 

menyamakan persepsi terkait program 

penempatan antara Kemnaker dan Dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan di provinsi, 

kabupaten, dan kota. Rakornas ini akan membahas 

berbagai hal, seperti Perencanaan Nasional Bidang 

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

tahun 2023, Capaian Kinerja Prioritas Nasional 

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja tahun 2022, dan Tata Cara 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara yang Akuntabel. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah berharap kegiatan 

Rakornas ini dapat menghasilkan diskusi yang 

konstruktif, dan menghasilkan sinergitas program 

dan kolaborasi kegiatan antara Pemerintah Pusat 

http://rm.id/baca-berita/nasional/134184/terima-audiensi-japbusi-kspsi-bahas-kesejahteraan-pekerja-sektor-sawit
http://rm.id/baca-berita/nasional/134184/terima-audiensi-japbusi-kspsi-bahas-kesejahteraan-pekerja-sektor-sawit
http://rm.id/baca-berita/nasional/134184/terima-audiensi-japbusi-kspsi-bahas-kesejahteraan-pekerja-sektor-sawit
http://rm.id/baca-berita/nasional/134184/terima-audiensi-japbusi-kspsi-bahas-kesejahteraan-pekerja-sektor-sawit
http://rm.id/baca-berita/nasional/134184/terima-audiensi-japbusi-kspsi-bahas-kesejahteraan-pekerja-sektor-sawit
http://rm.id/baca-berita/nasional/134184/terima-audiensi-japbusi-kspsi-bahas-kesejahteraan-pekerja-sektor-sawit
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-yang-terintegrasi-dengan-siapkerja
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-yang-terintegrasi-dengan-siapkerja
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-yang-terintegrasi-dengan-siapkerja
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-yang-terintegrasi-dengan-siapkerja
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-yang-terintegrasi-dengan-siapkerja
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-yang-terintegrasi-dengan-siapkerja
http://www.liputan6.com/news/read/5025911/kemnaker-gelar-rakornas-apa-saja-yang-dibahas
http://www.liputan6.com/news/read/5025911/kemnaker-gelar-rakornas-apa-saja-yang-dibahas
http://www.liputan6.com/news/read/5025911/kemnaker-gelar-rakornas-apa-saja-yang-dibahas
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dan Pemerintah Daerah. Dirjen Binapenta dan PKK, 

Suhartono mengatakan, Rakornas dihadiri Kepala 

Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di 

34 provinsi baik yang hadir secara offline maupun 

online. 

91. 27 July 

2022 

Kemnaker Gelar 

Rakornas 

Penempatan 

Tenaga Kerja dan 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Tahun 2022 

Positive Pewartasat

u.com 

Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Rapat 

Koordinasi Nasional dan Expo Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022 

pada Rabu-Jumat (27-29/7/2022) secara hybrid. 

Rakornas ini akan membahas berbagai hal, seperti 

Perencanaan Nasional Bidang Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2023, Capaian 

Kinerja Prioritas Nasional Bidang Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

tahun 2022, dan Tata Cara Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara yang Akuntabel. "Semoga acara ini berjalan 

dengan baik dan lancar serta memberikan banyak 

manfaat, terutama bagi pembangunan bidang 

ketenagakerjaan nasional," kata Menaker di 

Jakarta, Rabu (27/7/2022). Kegiatan yang 

mengusung tema "Penguatan Peran Pusat dan 

Daerah Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja di Era Disrupsi Pasar 

Kerja" ini digelar dalam rangka menyamakan 

persepsi terkait program penempatan antara 

Kemnaker dan Dinas yang membidangi 

ketenagakerjaan di provinsi, kabupaten, dan kota. 

92. 27 July 

2022 

Untuk 

Memfasilitasi 

Pengembangan 

SDM Penempatan, 

Kemnaker 

Luncurkan Aplikasi 

e-Pengantar Kerja 

dan e-Jabatan 

Positive Pewartasat

u.com 

Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi 

meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-

Jabatan guna menunjang dan memfasilitasi 

pengembangan SDM penempatan. "Jadi saya 

berharap Pak Dirjen, e-Pengantar Kerja dan e-

Jabatan ini bener-bener mempermudah bagi 

temen-temen Pengantar Kerja, bagi pemberi kerja, 

dan pencari kerja," ucapnya. Peluncuran aplikasi 

ini ditandai dengan penabuhan gong di layar 

virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

saat membuka Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja 2022, dengan didampingi Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, dan 

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono 

http://pewartasatu.com/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-tenaga-kerja-dan-perluasan-kesempatan-kerja-tahun-2022
http://pewartasatu.com/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-tenaga-kerja-dan-perluasan-kesempatan-kerja-tahun-2022
http://pewartasatu.com/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-tenaga-kerja-dan-perluasan-kesempatan-kerja-tahun-2022
http://pewartasatu.com/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-tenaga-kerja-dan-perluasan-kesempatan-kerja-tahun-2022
http://pewartasatu.com/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-tenaga-kerja-dan-perluasan-kesempatan-kerja-tahun-2022
http://pewartasatu.com/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-tenaga-kerja-dan-perluasan-kesempatan-kerja-tahun-2022
http://pewartasatu.com/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-tenaga-kerja-dan-perluasan-kesempatan-kerja-tahun-2022
http://pewartasatu.com/untuk-memfasilitasi-pengembangan-sdm-penempatan-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan
http://pewartasatu.com/untuk-memfasilitasi-pengembangan-sdm-penempatan-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan
http://pewartasatu.com/untuk-memfasilitasi-pengembangan-sdm-penempatan-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan
http://pewartasatu.com/untuk-memfasilitasi-pengembangan-sdm-penempatan-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan
http://pewartasatu.com/untuk-memfasilitasi-pengembangan-sdm-penempatan-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan
http://pewartasatu.com/untuk-memfasilitasi-pengembangan-sdm-penempatan-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan
http://pewartasatu.com/untuk-memfasilitasi-pengembangan-sdm-penempatan-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan
http://pewartasatu.com/untuk-memfasilitasi-pengembangan-sdm-penempatan-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan
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pada Selasa (27/7/2022) di Jakarta. Menaker 

menjelaskan bahwa melalui aplikasi e-Pengantar 

Kerja, para Pengantar Kerja dapat mengakses 

berbagai layanan peningkatan kapasitas dan 

melakukan pengembangan profesinya secara 

terpusat di dalam aplikasi. 

93. 27 July 

2022 

Guna Memfasilitasi 

Pengembangan 

SDM Penempatan, 

Kemnaker 

Luncurkan Aplikasi 

e-Pengantar Kerja 

dan e-Jabatan 

Positive Progresne

ws.info 

Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi 

meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-

Jabatan guna menunjang dan memfasilitasi 

pengembangan SDM penempatan. Jadi saya 

berharap Pak Dirjen, e-Pengantar Kerja dan e-

Jabatan ini bener-bener mempermudah bagi 

temen-temen Pengantara Kerja, bagi pemberi 

kerja, dan pencari kerja," ucapnya. Peluncuran 

aplikasi ini ditandai dengan penabuhan gong di 

layar virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah saat membuka Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja 2022, dengan didampingi Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, dan 

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono 

pada Selasa (27/7/2022) di Jakarta. Menaker 

menjelaskan bahwa melalui aplikasi e-Pengantar 

Kerja, para Pengantar Kerja dapat mengakses 

berbagai layanan peningkatan kapasitas dan 

melakukan pengembangan profesinya secara 

terpusat di dalam aplikasi. 

94. 28 July 

2022 

Kemnaker 

Luncurkan Aplikasi 

e-Pengantar Kerja 

dan e-Jabatan 

untuk 

Pengembangan 

SDM Penempatan 

Neutral Infopublik.i

d 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara 

resmi meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan 

e-Jabatan, guna menunjang dan memfasilitasi 

pengembangan SDM penempatan. Peluncuran 

aplikasi itu ditandai dengan penabuhan gong di 

layar virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah, saat membuka Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja 2022, dengan 

didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 

Afriansyah Noor, dan Dirjen Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono di Jakarta, 

Rabu (27/7/2022). 

http://progresnews.info/2022/07/27/guna-memfasilitasi-pengembangan-sdm-penempatan-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan
http://progresnews.info/2022/07/27/guna-memfasilitasi-pengembangan-sdm-penempatan-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan
http://progresnews.info/2022/07/27/guna-memfasilitasi-pengembangan-sdm-penempatan-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan
http://progresnews.info/2022/07/27/guna-memfasilitasi-pengembangan-sdm-penempatan-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan
http://progresnews.info/2022/07/27/guna-memfasilitasi-pengembangan-sdm-penempatan-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan
http://progresnews.info/2022/07/27/guna-memfasilitasi-pengembangan-sdm-penempatan-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan
http://progresnews.info/2022/07/27/guna-memfasilitasi-pengembangan-sdm-penempatan-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/653235/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-untuk-pengembangan-sdm-penempatan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/653235/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-untuk-pengembangan-sdm-penempatan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/653235/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-untuk-pengembangan-sdm-penempatan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/653235/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-untuk-pengembangan-sdm-penempatan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/653235/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-untuk-pengembangan-sdm-penempatan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/653235/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-untuk-pengembangan-sdm-penempatan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/653235/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-untuk-pengembangan-sdm-penempatan
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95. 28 July 

2022 

Pekerja 

Perkebunan Sawit 

Butuh Pengawasan 

Ketat Kemnaker, 

Kenapa? 

Neutral Liputan 6 Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menerima 

audiensi Jejaring Serikat Pekerja Sawit Indonesia 

(Japbusi) di Kantor KSPSI, Jakarta, beberapa waktu 

lalu. Dalam audiensi tersebut, banyak membahas 

kesejahteraan pekerja di sektor perkebunan kelapa 

sawit. Apalagi, sektor kelapa sawit merupakan 

salah satu sektor industri yang berperan penting 

terhadap perekonomian Indonesia dan menyerap 

banyak tenaga kerja. Andi Gani menjelaskan, 

permasalahan ketenagakerjaan di sektor sawit 

selain soal kesejahteraan, banyak pekerja yang 

belum terlindungi secara optimal. 

96. 28 July 

2022 

BLT Subsidi Gaji 

Cair, Berikut Cara 

Cek Dapat Rp1 Juta 

Masuk Rekening : 

Okezone Economy 

Positive Okezone Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyatakan bahwa, saat ini Kementerian 

Ketenagakerjaan tengah mempersiapkan 

instrumen kebijakan pelaksanaan Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) 2022 dan memastikan program BSU 

dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan 

akuntabel. 3. Masuk Login kedalam akun Anda 4. 

Cek Pemberitahuan Setelah itu, Anda akan 

mendapatkan notifikasi seperti gambar berikut. 

Pekerja yang memenuhi syarat bisa mengecek 

status penerima di situs Kementerian 

Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan. 

97. 28 July 

2022 

BSU 2022 Rp 1 Juta 

Kapan Cair? Ini 

Penjelasan Terbaru 

Kemnaker hingga 

Cara Cek Penerima 

Subsidi Gaji - 

Tribun Wow 

Neutral Tribun 

Wow 

Simak informasi terbaru terkait Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) tahun 2022 atau BLT Subsidi gaji 

sebesar Rp 1 juta yang diungkap Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). "Pemerintah 

mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 

triliun dengan alokasi bantuan per penerima 

sebesar Rp1 juta," ujar Menteri Ketenagakerjaan, 

Ida Fauziyah, Rabu (6/4/2022), dilansir laman 

Kemnaker. 

98. 28 July 

2022 

PT. Socfindo 

Perkebunan 

Seunagan Kembali 

Raih Anugerah 

Penghargaan Dari 

Kemnaker RI 

Positive Barsela24n

ews 

PER-01/MEN/I/2007, diberikan Penghargaan 

Kecelakaan Nihil (Zero. Accident Award) kepada PT 

Socfindo Seunagan atas prestasinya dalam 

melaksanakan program keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) sehingga mencapai 6.136.982 

jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja, terhitung 

sejak tanggal 01 Januari 2018 s.d. 30 Oktober 

2021. Pengurus PT Socfindo Seunagan, Wandi 

Cahyadi melalui awak media menyampaikan rasa 

terima kasihnya kepada semua pihak, baik 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/5025984/pekerja-perkebunan-sawit-butuh-pengawasan-ketat-kemnaker-kenapa
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5025984/pekerja-perkebunan-sawit-butuh-pengawasan-ketat-kemnaker-kenapa
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5025984/pekerja-perkebunan-sawit-butuh-pengawasan-ketat-kemnaker-kenapa
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5025984/pekerja-perkebunan-sawit-butuh-pengawasan-ketat-kemnaker-kenapa
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5025984/pekerja-perkebunan-sawit-butuh-pengawasan-ketat-kemnaker-kenapa
http://economy.okezone.com/read/2022/07/27/320/2637499/blt-subsidi-gaji-cair-berikut-cara-cek-dapat-rp1-juta-masuk-rekening
http://economy.okezone.com/read/2022/07/27/320/2637499/blt-subsidi-gaji-cair-berikut-cara-cek-dapat-rp1-juta-masuk-rekening
http://economy.okezone.com/read/2022/07/27/320/2637499/blt-subsidi-gaji-cair-berikut-cara-cek-dapat-rp1-juta-masuk-rekening
http://economy.okezone.com/read/2022/07/27/320/2637499/blt-subsidi-gaji-cair-berikut-cara-cek-dapat-rp1-juta-masuk-rekening
http://economy.okezone.com/read/2022/07/27/320/2637499/blt-subsidi-gaji-cair-berikut-cara-cek-dapat-rp1-juta-masuk-rekening
http://wow.tribunnews.com/2022/07/28/bsu-2022-rp-1-juta-kapan-cair-ini-penjelasan-terbaru-kemnaker-hingga-cara-cek-penerima-subsidi-gaji
http://wow.tribunnews.com/2022/07/28/bsu-2022-rp-1-juta-kapan-cair-ini-penjelasan-terbaru-kemnaker-hingga-cara-cek-penerima-subsidi-gaji
http://wow.tribunnews.com/2022/07/28/bsu-2022-rp-1-juta-kapan-cair-ini-penjelasan-terbaru-kemnaker-hingga-cara-cek-penerima-subsidi-gaji
http://wow.tribunnews.com/2022/07/28/bsu-2022-rp-1-juta-kapan-cair-ini-penjelasan-terbaru-kemnaker-hingga-cara-cek-penerima-subsidi-gaji
http://wow.tribunnews.com/2022/07/28/bsu-2022-rp-1-juta-kapan-cair-ini-penjelasan-terbaru-kemnaker-hingga-cara-cek-penerima-subsidi-gaji
http://wow.tribunnews.com/2022/07/28/bsu-2022-rp-1-juta-kapan-cair-ini-penjelasan-terbaru-kemnaker-hingga-cara-cek-penerima-subsidi-gaji
http://wow.tribunnews.com/2022/07/28/bsu-2022-rp-1-juta-kapan-cair-ini-penjelasan-terbaru-kemnaker-hingga-cara-cek-penerima-subsidi-gaji
http://barsela24newss.wordpress.com/2022/07/28/pt-socfindo-perkebunan-seunagan-kembali-raih-anugerah-penghargaan-dari-kemnaker-ri
http://barsela24newss.wordpress.com/2022/07/28/pt-socfindo-perkebunan-seunagan-kembali-raih-anugerah-penghargaan-dari-kemnaker-ri
http://barsela24newss.wordpress.com/2022/07/28/pt-socfindo-perkebunan-seunagan-kembali-raih-anugerah-penghargaan-dari-kemnaker-ri
http://barsela24newss.wordpress.com/2022/07/28/pt-socfindo-perkebunan-seunagan-kembali-raih-anugerah-penghargaan-dari-kemnaker-ri
http://barsela24newss.wordpress.com/2022/07/28/pt-socfindo-perkebunan-seunagan-kembali-raih-anugerah-penghargaan-dari-kemnaker-ri
http://barsela24newss.wordpress.com/2022/07/28/pt-socfindo-perkebunan-seunagan-kembali-raih-anugerah-penghargaan-dari-kemnaker-ri
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Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh 

terkhusus Pemkab Nagan Raya atas support dan 

arahannya melalui instansi terkait. "Alhamdulillah 

kami (PT Socfindo Seunagan) berkat kerja keras 

bisa melakukan yang terbaik, ucapan terima kasih 

saya juga terutama kepada direksi yang selalu 

memberikan arahan kepada kami, tak luput saya 

sampaikan terima kasih atas kerjasama semua 

pihak terutama karyawan PT Socfindo Seunagan," 

ungkap Wandi Cahyadi. "Kita doakan PT Socfindo 

Seunagan dapat mempertahankan nihil kecelakaan 

kerja," tambahnya. 

99. 28 July 

2022 

Zoelkifli M.Adam 

Resmi Terpilih 

Menjadi Ketua DPP 

Forum PLKP Secara 

Aklamasi 

Positive Galamedia Dalam Munas tersebut Zoelkifli M.Adam yang 

menjabat sebagai Sekjen DPP Forum PLKP terpilih 

menjadi ketua umum DPP Forum PLKP yang 

sebelumnya dijabat oleh Ali Badarudin. Dimana 

salah satu agendanya adalah memilih Ketua Umum 

DPP Forum PLKP yang baru. Dalam hal itu, Ketua 

Umum DPP Forum PLKP yang baru telah 

dilaksanakan dan ditetapkan Zoelkifli M.Adam 

sebagai Ketua Umum menggantikan Ali Badarudin. 

Dalam hal penjaringan hanya satu yang mendaftar 

yaitu pak Zoelkifli, sehingga beliau ditetapkan 

terpilih sebagai Ketua Umum DPP Forum PLKP 

periode tahun 2022-2027," katanya. 

100. 28 July 

2022 

PT.Socfindo 

Perkebunan 

Seunagan Kembali 

Raih Anugerah 

Penghargaan Dari 

Kemnaker RI 

Positive Pwpmnews

.com 

"Pemberian Anugerah Berturut-turut tersebut Dari 

kementerian tenaga Kerja RI itu karena di nilai 

Nihil kecelakaan Kerja. Di berikan Penghargaan 

Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) kepada PT 

Socfindo Seunagan atas prestasinya. Pengurus PT 

Socfindo Seunagan, Wandi Cahyadi melalui awak 

media menyampaikan rasa terima kasihnya kepada 

semua pihak. "Alhamdulillah kami (PT Socfindo 

Seunagan) berkat kerja keras bisa melakukan yang 

terbaik. 

101. 28 July 

2022 

Nihil Kecelakaan 

Kerja, PT Socfindo 

Seunagan Kembali 

Raih Penghargaan 

Positive Harian 

Rakyat 

Aceh 

PER-01/MEN/I/2007, diberikan Penghargaan 

Kecelakaan Nihil (zero accident award) kepada PT 

Socfindo Seunagan atas prestasinya dalam 

melaksanakan program keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) sehingga mencapai 6.136.982 

jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja, terhitung 

sejak tanggal 01 Januari 2018 s.d. 30 Oktober 

2021. Lebih 6 juta jam kerja orang nihil kecelakaan 

kerja, PT Socfindo perkebunan Seunagan tiga 

http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-355122520/zoelkifli-madam-resmi-terpilih-menjadi-ketua-dpp-forum-plkp-secara-aklamasi
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-355122520/zoelkifli-madam-resmi-terpilih-menjadi-ketua-dpp-forum-plkp-secara-aklamasi
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-355122520/zoelkifli-madam-resmi-terpilih-menjadi-ketua-dpp-forum-plkp-secara-aklamasi
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-355122520/zoelkifli-madam-resmi-terpilih-menjadi-ketua-dpp-forum-plkp-secara-aklamasi
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-355122520/zoelkifli-madam-resmi-terpilih-menjadi-ketua-dpp-forum-plkp-secara-aklamasi
http://pwpmnews.com/2022/07/28/pt-socfindo-perkebunan-seunagan-kembali-raih-anugerah-penghargaan-dari-kemnaker-ri
http://pwpmnews.com/2022/07/28/pt-socfindo-perkebunan-seunagan-kembali-raih-anugerah-penghargaan-dari-kemnaker-ri
http://pwpmnews.com/2022/07/28/pt-socfindo-perkebunan-seunagan-kembali-raih-anugerah-penghargaan-dari-kemnaker-ri
http://pwpmnews.com/2022/07/28/pt-socfindo-perkebunan-seunagan-kembali-raih-anugerah-penghargaan-dari-kemnaker-ri
http://pwpmnews.com/2022/07/28/pt-socfindo-perkebunan-seunagan-kembali-raih-anugerah-penghargaan-dari-kemnaker-ri
http://pwpmnews.com/2022/07/28/pt-socfindo-perkebunan-seunagan-kembali-raih-anugerah-penghargaan-dari-kemnaker-ri
http://harianrakyataceh.com/2022/07/28/nihil-kecelakaan-kerja-pt-socfindo-seunagan-kembali-raih-penghargaan
http://harianrakyataceh.com/2022/07/28/nihil-kecelakaan-kerja-pt-socfindo-seunagan-kembali-raih-penghargaan
http://harianrakyataceh.com/2022/07/28/nihil-kecelakaan-kerja-pt-socfindo-seunagan-kembali-raih-penghargaan
http://harianrakyataceh.com/2022/07/28/nihil-kecelakaan-kerja-pt-socfindo-seunagan-kembali-raih-penghargaan
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tahun berturut-turut raih anugerah penghargaan 

dari Kementerian Tenaga Kerja RI. Pengurus PT 

Socfindo Seunagan, Wandi Cahyadi, melalui awak 

media menyampaikan rasa terima kasihnya kepada 

semua pihak, baik Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Aceh terkhusus Pemkab Nagan Raya 

atas support dan arahannya melalui instansi 

terkait. "Alhamdulillah kami (PT Socfindo 

Seunagan) berkat kerja keras bisa melakukan yang 

terbaik. 

102. 28 July 

2022 

3 Hal yang Dapat 

Kamu Lakukan 

untuk Dapat 

Penghasilan 

Tambahan 

Neutral Suara.com Kalian bisa mendapatkan keuntungan IDR 30,000 

untuk setiap pendaftar aktif yang melakukan 

transaksi pengajuan kredit pada OK Bank. Kondisi 

inilah yang mendorong banyak masyarakat berpikir 

kreatif dan mengupayakan pekerjaan sampingan, 

untuk memiliki penghasilan tambahan. Selain 

tambahan dana yang bisa disisihkan untuk 

kebutuhan genting, pekerjaan sampingan juga 

membuka peluang untuk memperluas jaringan 

relasi yang berkemungkinan memberikan 

pengalaman, pengetahuan serta kesempatan yang 

lebih besar lagi. Berikut ini adalah beberapa 

contoh pekerjaan sampingan mudah yang cukup 

berpotensi dan menghasilkan dan tidak diperlukan 

pendidikan tinggi untuk dijalankan:. 

  

http://www.suara.com/bisnis/2022/07/28/084855/3-hal-yang-dapat-kamu-lakukan-untuk-dapat-penghasilan-tambahan
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/28/084855/3-hal-yang-dapat-kamu-lakukan-untuk-dapat-penghasilan-tambahan
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/28/084855/3-hal-yang-dapat-kamu-lakukan-untuk-dapat-penghasilan-tambahan
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/28/084855/3-hal-yang-dapat-kamu-lakukan-untuk-dapat-penghasilan-tambahan
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/28/084855/3-hal-yang-dapat-kamu-lakukan-untuk-dapat-penghasilan-tambahan
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Title DPMPTSPTTK Balangan Sosialisasikan Akreditasi Lembaga 

Pelatihan Kerja 

Author _noname 

Media Jejak Rekam Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://jejakrekam.com/2022/07/27/dpmptspttk-balangan-sosialisasikan-akreditasi-

lembaga-pelatihan-kerja 

Summary DINAS Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

(DPMPTSPTTK) Kabupaten Balangan, melaksanakan kegiatan diseminasi regulasi akreditasi 

lembaga pelatihan kerja dan perizinan berusaha berbasis risiko, di Aula BLK Balangan belum 

lama tadi. Dikatakan Kepala DPMPTSPTTK Balangan, Abiji, bahwa akreditasi merupakan 

suatu keharusan bagi pengelola Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk terus menjaga mutu 

pelatihan dan memastikan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten. Mengingat data 

LPK se-Kabupaten Balangan masih ada yang belum terakreditasi, agar kiranya hal ini dapat 

ditindak lanjuti untuk kelancaran operasional dan ketaatan akan regulasi tersebut. "Semoga 

LPK di Balangan bisa lebih maksimal dan terakreditasi sehingga dalam pelaksanaannya tidak 

ada timbul permasalahan dikemudian hari," harapnya. 

 

 

 

DINAS Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTTK) 

Kabupaten Balangan, melaksanakan kegiatan diseminasi regulasi akreditasi lembaga pelatihan kerja dan 

perizinan berusaha berbasis risiko, di Aula BLK Balangan belum lama tadi.KEGIATAN dilakukan guna 

membantu para pengelola LPK agar memperoleh izin dari dinas kabupaten/kota untuk memenuhi 

standar mutu LPK yang diterbitkan Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.Dikatakan Kepala 

DPMPTSPTTK Balangan, Abiji, bahwa akreditasi merupakan suatu keharusan bagi pengelola Lembaga 

Pelatihan Kerja (LPK) untuk terus menjaga mutu pelatihan dan memastikan mampu menghasilkan lulusan 

yang kompeten.LPK yang terakreditasi, adalah LPK yang sudah mendapatkan pengakuan dari 

pemerintah, karena sudah memenuhi delapan standar yang sudah ditetapkan. Pada akhirnya dari 

akreditasi suatu lembaga adalah untuk pengendalian dan penjaminan mutu, hal ini sangatlah penting 

bagi lembaga itu sendiri untuk tetap diminati oleh masyarakat."Ada delapan standar persyaratan yang 

perlu dipersiapkan mereka dan itu nanti akan digali lebih lanjut untuk difasilitasi supaya semuanya 

terakreditasi," terang Abiji.Kemudian berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI 
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Nomor 5 Tahun 2022 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja pasal 29 disebutkan bahwa LPK 

sebelum memperoleh akreditasi wajib memiliki perizinan berusaha sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.Mengingat data LPK se-Kabupaten Balangan masih ada yang belum terakreditasi, 

agar kiranya hal ini dapat ditindak lanjuti untuk kelancaran operasional dan ketaatan akan regulasi 

tersebut."Semoga LPK di Balangan bisa lebih maksimal dan terakreditasi sehingga dalam pelaksanaannya 

tidak ada timbul permasalahan dikemudian hari," harapnya.Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala 

DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan Abiji, dengan narasumber dari Dinas Pertanahan dan Lingkungan 

Hidup serta diikuti 20 orang peserta. 
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Title Soal Moratorium ke Malaysia, Aspataki Ungkap Ketiadaan 

Aturan dari Menaker 

Author Arie Saputra 

Media Aktual Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://aktual.com/soal-moratorium-ke-malaysia-aspataki-ungkap-ketiadaan-aturan-dari-

menaker 

Summary Sejak pertengahan Juli lalu, Moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke 

Malaysia masih terus berlangsung hingga saat ini. Meskipun demikian, Asosiasi Perusahaan 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) menganggap moratorium belum 

sepenuhnya bekerja. Ketua Umum DPP Aspataki Saiful Mashud mengatakan dirinya tidak 

sependapat dengan narasi Moratorium. Menurut Saiful, Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) dalam hal ini juga tidak menghentikan sepenuhnya pengiriman PMI ke 

Malaysia. 

 

Sejak pertengahan Juli lalu, Moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia masih 

terus berlangsung hingga saat ini. Meskipun demikian, Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia (Aspataki) menganggap moratorium belum sepenuhnya bekerja. Ketua Umum DPP Aspataki 

Saiful Mashud mengatakan dirinya tidak sependapat dengan narasi Moratorium. Pasalnya, yang 

dihentikan sementara waktu hanya permintaan pekerjaan (Job Order) yang baru dan tidak berlaku bagi 

Job Order yang sudah lama."Karena hingga saat ini yang dihentikan hanya pengurusan Job order baru. 

Job order yang lama, SIP2MI yang telah diterbitkan oleh BP2MI tetap berproses dan PMI tetap 

berangkat," kata Saiful dalam keterangannya yang diterima Selasa (26/7) kemarin. Menurut Saiful, 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dalam hal ini juga tidak menghentikan sepenuhnya 

pengiriman PMI ke Malaysia. Meskipun, akibat pemberitaan yang luas, sejumlah dinas ketenagakerjaan 

di beberapa daerah enggan melayani proses pembuatan ID Pekerja Migran Indonesia dan Perjanjian 

Penempatan. "Lagi pula Tidak ada Peraturan Menteri yang menghentikan penempatan PMI ke Malaysia, 

baik untuk domestic worker atau ke pemberi kerja berbadan hukum sesuai amanat pasal 37 UU No.18 

tahun 2017 (UU Pelindungan PMI). (Dan) Meskipun tidak ada edaran pemberhentian, ada beberapa Dinas 

yang tidak mau melayani ID maupun Perjanjian Penempatan (PP) sehingga bermuara kerugian baik PMI 

maupun P3MI dan mitra kerjanya," ujarnya. Lebih lanjut Saiful menjelaskan bahwa organisasinya 

mendukung Perban No.7 tahun 2022 Tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran 

Indonesia. Sebab dengan hadirnya aturan tersebut, calon PMI diberikan kemudahan untuk mengurus 

registrasi identitas pemberangkatannya. "Salah satunya, pengurusan ID dan PP bisa ke Disnaker asal PMI 

(Sesuai alamat KTP) dan bisa ke Disnaker terdekat dengan domisili P3MI. Bahkan bisa juga ke BP3MI 

dimana PP ditanda tangani PMI, P3MI diketahui Petugas Pengantar kerja" terang Saiful. Pada kesempatan 

ini juga Saiful berharap ketika pengurusan Job Order baru tidak dilayani, maka sistem baru yang 

digunakan untuk proses ke depan harus benar-benar optimal untuk disiapkan. Sehingga ketika 

moratorium sementara ini sudah dicabut, proses penempatan nanti bisa berjalan lancar kembali. "Kita 

(justru) tidak sibuk berbenah tentang sistem pendukung one channel system yang digunakan sebagai 

amanat MoU Indonesia-Malaysia," tutur Saiful. 
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Title Aliansi Ojol Gelar Aksi Jahit Mulut di Kemenhub, 

Ambulans Disiapkan 

Author Yosafat Diva Bayu 

Wisesa 

Media Idn Times Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/aliansi-ojol-gelar-aksi-jahit-

mulut-di-kemenhub-ambulans-disiapkan 

Summary Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) bakal menggelar aksi bertajuk Tanpa Kata, di depan 

Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2022) siang. 

"Sudah rapat berulang kali dengan Kemenhub, sudah bersurat berkali-kali, demo sudah 

berkali-kali. Padahal, kata Krisna, awal tahun ini tepatnya pada 5 Januari 2022, sejumlah 

aliansi ojek online telah melakukan unjuk rasa serupa di depan kantor Kemenhub, dan 

dijanjikan akan segera direalisasikan. Dalam aksi tersebut sejumlah pengemudi ojek online 

bakal melakukan aksi jahit mulut. 

 

Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) bakal menggelar aksi bertajuk Tanpa Kata, di depan Kantor 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2022) siang. Dalam aksi tersebut 

sejumlah pengemudi ojek online bakal melakukan aksi jahit mulut.Penanggung jawab aksi, Krisna, 

memastikan aksi jahit mulut akan dipantau langsung oleh tim medis. Dia mengaku sudah berkoordinasi 

dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat, untuk menyediakan sebuah ambulans."Betul, kita 

sudah bersurat secara resmi untuk minta dukungan dan pendampingan ke PMI Jakarta pusat. Jadi untuk 

penyediaan ambulans dan medisnya kita sudah minta dan yang bersangkutan sudah bersedia," ujar dia 

kepada IDN Times, Rabu (27/7/2022).1. Lima pengemudi ojek online sukarela mulutnya dijahitKrisna 

menjelaskan, dalam aksi yang digelar mulai pukul 13.00 WIB ini, akan ada lima pengemudi ojek online 

yang bersedia mulutnya dijahit.Menurutnya, aksi jahit mulut dilakukan lantaran mereka sudah lelah 

dengan sikap pemerintah yang acuh terhadap kesejahteraan ojek online."Itukan aksi tanpa bicara. Bakal 

diikuti oleh lima orang peserta jahit mulut, jadi kita fokus ke aksi jahit mulutnya karena kita sudah capek," 

ujar Krisna."Sudah rapat berulang kali dengan Kemenhub, sudah bersurat berkali-kali, demo sudah 

berkali-kali. kita sudah hopeless, makanya kita fokusin lima orang akan jahit mulut," sambung dia.Selain 

aksi lima pengemudi ojek online menjahit mulut, massa lainnya juga bakal mengawal aksi tersebut. 

Namun, Krisna tak bisa memprediksi berapa jumlah massa yang akan hadir."Sisanya teman-teman akan 

hadir untuk mengawal aksi tersebut sampai tuntutan itu dipenuhi. Gak bisa diprediksi ya (jumlah massa), 

biasanya tiba-tiba ada teman-teman dari ojol yang bergabung," ucap dia.2. Tuntut evaluasi terhadap tarif 

ojek onlineKrisna menjelaskan tuntutan tersebut disuarakan pengemudi ojek sekaligus Tim Sepuluh yang 

jadi bagian perumusan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dan Nomor 548 Tahun 

2020."Semua tuntutan itu bukan tanpa alasan, ditambah lagi biaya hidup yang layak semakin meningkat. 

Tarif atau pendapatan yang layak semestinya direvisi maksimal satu tahun sekali, sedangkan evaluasi tarif 

terakhir dilakukan pada awal 2020 silam," kata dia.Padahal, kata Krisna, awal tahun ini tepatnya pada 5 

Januari 2022, sejumlah aliansi ojek online telah melakukan unjuk rasa serupa di depan kantor Kemenhub, 

dan dijanjikan akan segera direalisasikan. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan."Kami sudah 

menghitung bersama dengan Kementerian Perhubungan perihal persentase kenaikan tersebut. Bahkan 

kami juga beberapa kali melayangkan surat. Kenyataannya sampai detik ini tidak ada realisasi konkret 

yang dilakukan pihak-pihak terkait," ujar dia.3. Aliansi ojol desak pemerintah cabut UU Omnibus Law 
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Cipta KerjaKrisna juga mendesak pemerintah mencabut atau merevisi UU Omnibus Law Cipta Kerja, 

karena dinilai tidak mengakomodasi kehidupan profesi pengemudi ojek online. Dia meminta 

kesejahteraan pengemudi ojek online lebih diperhatikan, karena sudah menjadi bagian dari kebutuhan 

masyarakat sehari-hari."Saat ini yang di mata masyarakat umum ojek online sudah menjadi kebutuhan 

sehari-hari, dan penggerak roda perekonomian UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)," tutur 

dia.Lebih lanjut, Krisna menegaskan, pengemudi ojek online merupakan rakyat Indonesia, sehingga juga 

memiliki hak mendapatkan kehidupan yang layak."Hak kami sebagai rakyat dan dijamin oleh konstitusi, 

jika kementerian perhubungan selaku perpanjangan tangan presiden tidak dapat menjalankan amanah 

konstitusi maka ini akan jadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin," ucap dia.4. 

Pemerintah diminta evaluasi terhadap beberapa kementerianKrisna berharap melalui aksi tersebut 

pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap kinerja beberapa kementerian terkait ekosistem 

transportasi berbasiskan aplikasi. Di antaranya, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan 

UMKM, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Kominfo."Kami anggap mereka lalai dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden, dalam hal mengimplementasikan amanah konstitusi 

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945," tutur dia.Baca Artikel Selengkapnya 
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Title 152 Karyawan Anak Usaha Garuda Kena PHK, Kemnaker Imbau 

Perusahaan Tinjau Ulang 

Author Oliver O 

Connell 

Media En.badaksatu.com Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://en.badaksatu.com/finance/111590/152-karyawan-anak-usaha-garuda-kena-phk-

kemnaker-imbau-perusahaan-tinjau-ulang.html 

Summary Indah mengaku dirinya telah menginstruksikan agar pihaknya melakukan pemanggilan 

terhadap manajemen dan Serikat Karyawan Aerofood Indonesia. "Saya sudah perintahkan 

jajaran Mediator Hubungan Industrial di kantor saya untuk segera memanggil pihak 

manajemen dan Serikat Karyawan Aerofood Indonesia. Kemnaker, lanjut Indah, 

mengarahkan agar manajemen lebih mengutamakan mediasi. Kabar PHK ini mencuat 

setelah karyawan Aerofood Indonesia yang tergabung dalam Serikat Karyawan Sejahtera 

ACS mengajukan surat keberatan PHK kepada Direktur Utama Aerofood Indonesia, I Wayan 

Susena. 

 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), 

Indah Anggoro Putri mengatakan manajemen Aerofood Indonesia seyogyanya mengedepankan dialog 

dengan karyawan, sebelum mengambil keputusan PHK. "Kedepankan dialog antara manajemen dan 

pekerja harus dilaksanakan sebelum memutuskan apapun (PHK)," ungkap Indah saat dihubungi MNC 

Portal Indonesia, Rabu (27/7/2022). Indah mengaku dirinya telah menginstruksikan agar pihaknya 

melakukan pemanggilan terhadap manajemen dan Serikat Karyawan Aerofood Indonesia. Pemanggilan 

ini terkait upaya mediasi kedua pihak. "Saya sudah perintahkan jajaran Mediator Hubungan Industrial di 

kantor saya untuk segera memanggil pihak manajemen dan Serikat Karyawan Aerofood Indonesia. 

Semoga hari ini mereka bisa hadir ke kantor saya, untuk kami mediasi," tutur Indah.Kemnaker, lanjut 

Indah, mengarahkan agar manajemen lebih mengutamakan mediasi. Artinya, keputusan PHK harus 

ditangani dengan bijak dan hati-hati lantaran menyangkut nasib dan masa depan pekerja dan 

keluarganya. "Saya sudah kembali menghimbau agar, setiap keputusan PHK itu, harus ditangani dgn 

sangat hati2 karena menyangkut urusan dapur, nasib dan masa depan pekerja dan keluarganya," kata 

dia.Kabar PHK ini mencuat setelah karyawan Aerofood Indonesia yang tergabung dalam Serikat Karyawan 

Sejahtera ACS mengajukan surat keberatan PHK kepada Direktur Utama Aerofood Indonesia, I Wayan 

Susena.Dalam isi surat tersebut, Ketua Serikat Karyawan Sejahtera ACS Agus Sulistiyo mengklaim jika 

Aerofood Indonesia sudah melakukan PHK secara sepihak. Sikap ini diambil manajemen tanpa adanya 

kesepakatan dengan Pengurus Serikat Pekerja Sekar Sejahtera ACS."Bahwa keputusan PHK tersebut 

dilakukan secara sepihak dan tanpa ada kesepakatan dengan kami Pengurus Serikat Pekerja Sekar 

Sejahtera ACS," ungkap Agus yang dituangkan dalam surat.Poin lain yang dituangkan dalam surat bahwa 

keputusan PHK bertentangan dengan Undang-undang dan menciptakan hubungan industrial yang tidak 

harmonis. Bahkan, karyawan menjadi resah serta tidak tenang dalam bekerja.Lalu, pernyataan Presiden 

Joko Widodo (Jokowi) ihwal larangan PHK pun menjadi dasar Serikat Karyawan Sejahtera ACS 

melontarkan kritik kepada manajemen perusahaan. 
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Title 152 Karyawan Anak Usaha Garuda Kena PHK, Kemnaker Imbau 

Perusahaan Tinjau Ulang 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.idxchannel.com/economics/152-karyawan-anak-usaha-garuda-kena-phk-

kemnaker-imbau-perusahaan-tinjau-ulang 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta agar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

terhadap 152 karyawan anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk, PT Aerofood Indonesia, 

ditinjau ulang dan mengedepankan dialog dengan karyawan. Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri 

mengatakan manajemen Aerofood Indonesia seyogyanya mengedepankan dialog dengan 

karyawan, sebelum mengambil keputusan PHK.  

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta agar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 

152 karyawan anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk, PT Aerofood Indonesia, ditinjau ulang dan 

mengedepankan dialog dengan karyawan.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri mengatakan manajemen Aerofood 

Indonesia seyogyanya mengedepankan dialog dengan karyawan, sebelum mengambil keputusan 

PHK."Kedepankan dialog antara manajemen dan pekerja harus dilaksanakan sebelum memutuskan 

apapun (PHK)," ungkap Indah saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (27/7/2022).Indah mengaku 

dirinya telah menginstruksikan agar pihaknya melakukan pemanggilan terhadap manajemen dan Serikat 

Karyawan Aerofood Indonesia. Pemanggilan ini terkait upaya mediasi kedua pihak."Saya sudah 

perintahkan jajaran Mediator Hubungan Industrial di kantor saya untuk segera memanggil pihak 

manajemen dan Serikat Karyawan Aerofood Indonesia. Semoga hari ini mereka bisa hadir ke kantor saya, 

untuk kami mediasi," tutur Indah.Kemnaker, lanjut Indah, mengarahkan agar manajemen lebih 

mengutamakan mediasi. Artinya, keputusan PHK harus ditangani dengan bijak dan hati-hati lantaran 

menyangkut nasib dan masa depan pekerja dan keluarganya."Saya sudah kembali menghimbau agar, 

setiap keputusan PHK itu, harus ditangani dgn sangat hati2 karena menyangkut urusan dapur, nasib dan 

masa depan pekerja dan keluarganya," kata dia.Kabar PHK ini mencuat setelah karyawan Aerofood 

Indonesia yang tergabung dalam Serikat Karyawan Sejahtera ACS mengajukan surat keberatan PHK 

kepada Direktur Utama Aerofood Indonesia, I Wayan Susena.Dalam isi surat tersebut, Ketua Serikat 

Karyawan Sejahtera ACS Agus Sulistiyo mengklaim jika Aerofood Indonesia sudah melakukan PHK secara 

sepihak. Sikap ini diambil manajemen tanpa adanya kesepakatan dengan Pengurus Serikat Pekerja Sekar 

Sejahtera ACS."Bahwa keputusan PHK tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa ada kesepakatan 

dengan kami Pengurus Serikat Pekerja Sekar Sejahtera ACS," ungkap Agus yang dituangkan dalam 

surat.Poin lain yang dituangkan dalam surat bahwa keputusan PHK bertentangan dengan Undang-

undang dan menciptakan hubungan industrial yang tidak harmonis. Bahkan, karyawan menjadi resah 

serta tidak tenang dalam bekerja.Lalu, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal larangan PHK 

pun menjadi dasar Serikat Karyawan Sejahtera ACS melontarkan kritik kepada manajemen perusahaan. 
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Title Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 38 Telah Ditutup, Begini 

Cara Cek Lolos atau Tidak 

Author _noname 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/27/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-38-

telah-ditutup-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak 

Summary Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 38 telah ditutup pada Selasa, (27/7/2022), simak cara 

cek hasilnya. Melansir Instagram @prakerja.go.id, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 38 

ditutup pukul 23.59 WIB. Diketahui, Kartu Prakerja gelombang 38 dibuka sejak Minggu 

(26/7/2022). Informasi penutupan Kartu Prakerja tersebut diketahui melalui akun Instagram 

resmi @prakerja.go.id. "Penutupan gelombang 38," tulis akun Kartu Prakerja. 

 

 

 

Pengumuman! Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 38 telah ditutup pada Selasa, (27/7/2022), simak 

cara cek hasilnya.Melansir Instagram @prakerja.go.id, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 38 ditutup 

pukul 23.59 WIB.Diketahui, Kartu Prakerja gelombang 38 dibuka sejak Minggu (26/7/2022).Informasi 

penutupan Kartu Prakerja tersebut diketahui melalui akun Instagram resmi @prakerja.go.id"Penutupan 

gelombang 38," tulis akun Kartu PrakerjaBerikut cara cek hasil Kartu Prakerja gelombang 38 dirangkum 

TribunJakarta:Kamu bisa secara berkala mengecek dashboard di laman Kartu Prakerja, dengan login 

menggunakan akun masing-masing.Jika dinyatakan lolos, nomor Kartu Prakerja akan tertera dan muncul 

status saldo pada dashboard akun.Sedangkan jika tidak lolos, akan mendapatkan notifikasi pada 

dashboard dengan keterangan "Kamu Belum Berhasil".Untuk dapat melihat nomor Kartu Prakerja, kamu 

perlu menonton 3 video yang telah disediakan.Video tersebut berisi informasi dasar mengenai Kartu 

Prakerja, mulai dari mengenali tantangan di dunia kerja sampai penjelasan manfaat Kartu Prakerja."Kamu 

juga tidak dapat menutup video jika belum selesai menonton atau mempercepat laju video. Apabila kamu 

mengalami kendala saat menonton video, kamu dapat menghubungi kami di Formulir Pengaduan," bunyi 

tulisan dalam laman resmi Kartu Prakerja.Pelaksana Prakerja akan mengirimkan notifikasi melalui SMS 

kepada peserta yang dinyatakan lolos.Pemberitahuan SMS ini dikirimkan ke nomor telepon yang 

digunakan saat membuat akun.Untuk itu pastikan nomor yang Anda masukkan ketika mendaftar telah 

benar dan masih aktif.SMS diberikan saat tanggal pengumuman seleksi masing-masing gelombang.Jika 

pendaftar mendapatkan pemberitahuan lolos, maka dapat mengikuti langkah selanjutnya sesuai 
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petunjuk yang ada. Namun, jika tidak lolos, jangan berkecil hati.Kamu bisa mengikuti pendaftaran 

gelombang selanjutnya."Kamu tidak perlu memasukkan semua data lagi untuk pendaftaran ulang. Jangan 

berkecil hati, kamu masih bisa memilih Gelombang berikutnya," tulis situs tersebut.Adapun syarat bagi 

pendaftar program Kartu Prakerja antara lain WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang menempuh 

pendidikan formal, sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang 

membutuhkan peningkatan kompetensi kerja.Seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja 

bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.Syarat selanjutnya, bukan penerima 

bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19, bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, 

ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa serta direksi/komisaris/dewan 

pengawas pada BUMN atau BUMD.Kemudian, calon peserta harus mendaftarkan maksimal 2 Nomor 

Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga (KK) yang menjadi penerima Kartu Prakerja.Nantinya, 

peserta Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar 

Rp 3,55 juta.Untuk skema penyaluran dana program Kartu Prakerja ini, peserta yang lolos akan 

mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, dana insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang 

akan diberikan sebesar Rp 600. 000 selama 4 bulan.Lalu, dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150. 

000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap survei.Demi pemerataan penyaluran, setiap KK dibatasi 

maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi 

penerima (tidak berulang).Penerima Kartu Prakerja dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh 

ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui platform digital.Beberapa di antaranya platform 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tokopedia, Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, Mau Belajar, dan 

Pijar. 
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Title PT Bukaka Teknik Utama Tbk - DISNAKERJA.COM Author Jeckoniah Roy 

Media Jolly.my.id Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.jolly.my.id/pt-bukaka-teknik-utama-tbk-disnakerja-com 

Summary PT Bukaka Teknik Utama merupakan sebuah perusahaan multinasional yang bermarkas di 

Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 25 Oktober 1978. Perusahaan ini 

umumnya menghasilkan konstruksi seperti garbarata, jembatan dan infrastruktur lain 

seperti di pertambangan diantaranya smelter, di bidang kelistrikan yakni pembangkit listrik 

tenaga air, tenaga uap dan sebagainya. Dengan dukungan sumber daya manusia yang ahli di 

bidangnya, Perseroan turut berkontribusi terhadap percepatan pembangunan nasional 

melalui penyediaan produk dan layanan yang berkualitas terhadap sektor-sektor strategis, 

seperti energi, transportasi dan komunikasi. 

 

 

 

PT Bukaka Teknik Utama merupakan sebuah perusahaan multinasional yang bermarkas di Jakarta, 

Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 25 Oktober 1978. Perusahaan ini umumnya 

menghasilkan konstruksi seperti garbarata, jembatan dan infrastruktur lain seperti di pertambangan 

diantaranya smelter, di bidang kelistrikan yakni pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap dan sebagainya. 

Dengan dukungan sumber daya manusia yang ahli di bidangnya, Perseroan turut berkontribusi terhadap 

percepatan pembangunan nasional melalui penyediaan produk dan layanan yang berkualitas terhadap 

sektor-sektor strategis, seperti energi, transportasi dan komunikasi. Perseroan juga didukung oleh entitas 

anak usahanya, PT Bukaka Mandiri Sejahtera (BMS) yang bergerak di bidang pertambangan, pengolahan 

dan perdagangan nikel serta PT Bukaka Energi (BE) yang bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik. 

HSE Officer Kualifikasi D3/S1 Teknik Lingkungan/K3/Kesehatan Masyarakat Fresh Graduate are welcome 

to apply Diutamakan Laki-laki Memahami CSMS, JSA, HIRADC Memiliki pengetahuan mengenai alat 

angkat & angkut Memiliki sertifikat AK3U (kemnaker) Menguasai ms. Office Bahasa: Indonesia & English 

Placement: CileungsiSilahkan kirim CV ke : [email protected] dengan mencantumkan BTU_HSE sebagai 

subject email. INFO LOWONGAN LAINNYA, DAPAT DITEMUKAN DI: T. 
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Title Info Lowongan Kerja BUMN PKWT PTPN XII Posisi Sekretaris 

dan Kesekretariatan 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065113412/info-lowongan-kerja-bumn-

pkwt-ptpn-xii-posisi-sekretaris-dan-kesekretariatan 

Summary Formasi yang tersedia dalam lowongan kerja (loker) di PKWT PTPN XII yakni, Sekretaris dan 

Kesekretariatan. PKWT PTPN XII merupakan sebuah perusahaan bagian dari Badan usaha 

milik Negara (BUMN). Pada saat ini, PKWT PTPN XII sedang membuka kesempatan bagi para 

pencari lowongan kerja (loker). Pendaftaran lowongan kerja (loker) di PKWT PTPN XII, paling 

lambat, pada 28 Juli 2022. 

 

 

 

PKWT PTPN XII merupakan sebuah perusahaan bagian dari Badan usaha milik Negara (BUMN).Pada saat 

ini, PKWT PTPN XII sedang membuka kesempatan bagi para pencari lowongan kerja (loker).Formasi yang 

tersedia dalam lowongan kerja (loker) di PKWT PTPN XII yakni, Sekretaris dan 

Kesekretariatan.Pendaftaran lowongan kerja (loker) di PKWT PTPN XII, paling lambat, pada 28 Juli 

2022.Lalu, apa saja persyaratan bagi calon pelamar kerja?Simak informasi berikut ini, seperti yang dikutip 

PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Instagram @kemnaker.Terdapat beberapa persyaratan dan 

kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:1. Jenis kelamin wanita2. Usia maksimal yaitu 25 tahun (per 1 Agustus 

2022)3. Pendidikan minimal D3/S1 jurusan Public Relations/Sekretaris/Administrasi 

Perkantoran/Manajemen Perhotelan4. IPK minimal 3,00 (PTN/PTS)5. Status belum menikah6. Mampu 

mengoperasikan komputer dengan aplikasi program administrasi perkantoran7. Tekun, pekerja keras, 

bertanggungjawab, serta teliti8. Mampu berbahasa Inggris dengan aktifKamu, dapat melakukan 

pendaftaran di laman berikut https://ptpn12.com/category/karir/.Ayo, segera daftarkan diri Anda. 
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Title Kunjungi Cirebon, Afriansyah Noor Akan Tingkatkan Kerja 

Sama Ketenagakerjaan dengan Daerah 

Author Muhammad Ery - 

Media Inapos Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://inapos.com/kunjungi-cirebon-afriansyah-noor-akan-tingkatkan-kerja-sama-

ketenagakerjaan-dengan-daerah 

Summary KAB CIREBON.- Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor bersilaturahmi dengan 

jajaran Forkopimda Kota dan Kabupaten Cirebon. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor mengatakan, dalam pertemuan ini pihaknya akan membawa keluhan terkait anggaran 

di Dinas Ketenagakerjaan yang masih kecil dan butuh support lebih. "Pasti akan difollow up 

terkait keluhan anggaran di Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten dan Kota Cirebon yang 

masih kecil," katanya, Selasa (26/7/22) malam. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kerja 

sama di bidang ketenagakerjaan yang ada di daerah dan menyerap beberapa saran dan 

masukan yang nantinya sebagai bahan evaluasi. 

 

 

 

KAB CIREBON.- Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor bersilaturahmi dengan jajaran 

Forkopimda Kota dan Kabupaten Cirebon. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kerja sama di bidang 

ketenagakerjaan yang ada di daerah dan menyerap beberapa saran dan masukan yang nantinya sebagai 

bahan evaluasi. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, dalam pertemuan ini 

pihaknya akan membawa keluhan terkait anggaran di Dinas Ketenagakerjaan yang masih kecil dan butuh 

support lebih. "Pasti akan difollow up terkait keluhan anggaran di Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten 

dan Kota Cirebon yang masih kecil," katanya, Selasa (26/7/22) malam. Lebih lanjut, Afriansyah 

menuturkan saat ini kemampuan dari lulusan baru sangat sedikit, terlebih tamatan SMA. "Saat ini yang 

menjadi konsen dari kementerian sendiri adalah meningkatkan kompetensi, dan skill kemampuan teman-

teman," paparnya. Selain itu, kementerian juga akan melakukan berbagai macam pelatihan bagi 

masyarakat. "Pelatihan ini ada yang satu bulan dan berbagai macam, sesuai dengan bidang yang masing-

masing individu ambil," pungkasnya. 
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Title Cara Mengatasi Lupa E-mail dan Password dari Akun Prakerja Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://tekno.kompas.com/read/2022/07/27/10150047/cara-mengatasi-lupa-e-mail-dan-

password-dari-akun-prakerja 

Summary Sebelum bisa menerima bantuan untuk pengembangan kompetensi kerja itu, masyarakat 

perlu memiliki akun Prakerja di situs web "prakerja.go.id". Akun Prakerja memiliki fungsi 

yang sangat penting bagi peserta. Oleh karena itu, peserta wajib untuk senantiasa mengingat 

alamat e-mail dan password dari akun Prakerja miliknya. Mungkin bakal cukup merepotkan 

apabila sampai lupa password atau e-mail dari akun Prakerja. 

 

Sebagaimana umum diketahui, Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja 

yang diselenggarakan pemerintah kepada masyarakat yang tengah mencari kerja.Masyarakat yang 

terdaftar sebagai peserta Kartu Prakerja bakal menerima bantuan biaya pelatihan kerja sebesar Rp 

1.000.000. Selain itu, juga mendapat insentif biaya mencari kerja sebesar Rp 600. 000 per bulan selama 

4 bulan.Sebelum bisa menerima bantuan untuk pengembangan kompetensi kerja itu, masyarakat perlu 

memiliki akun Prakerja di situs web "prakerja.go.id". Setelah memiliki akun, masyarakat bisa mendaftar 

sebagai peserta Kartu Prakerja saat gelombang telah dibuka.Akun Prakerja memiliki fungsi yang sangat 

penting bagi peserta. Akun tersebut punya fungsi sebagai sarana untuk mengakses layanan dan 

mengautentikasi status kepesertaan dari program Kartu Prakerja.Oleh karena itu, peserta wajib untuk 

senantiasa mengingat alamat e-mail dan password dari akun Prakerja miliknya. Selain itu, juga perlu 

untuk tidak membagikan ke pihak lain informasi mengenai data akun tersebut.Mungkin bakal cukup 

merepotkan apabila sampai lupa password atau e-mail dari akun Prakerja. Peserta jadi tidak bisa login 

dan mengakses layanan dari Kartu Prakerja di situs web "prakerja.go.id".Seandainya lupa password 

Prakerja, lalu apakah ada cara untuk mengatasinya? Untuk mengatasi lupa password Prakerja, caranya 

cukup mudah. Di situs web "prakerja.go.id", sejatinya tersedia opsi untuk mengatasi lupa password 

Prakerja.Untuk lebih lengkapnya, berikut KompasTekno rangkumkan penjelasan mengenai bagaimana 

cara mengatasi lupa password Prakerja, sebagaimana dilansir laman resmi Prakerja.Cara mengatasi lupa 

password Prakerja Buka situs web "prakerja.go.id" dan klik menu "Masuk". Pada halaman login akun 

Prakerja, klik opsi "Lupa Password?" Masukkan alamat email, nomor HP atau NIK (pilih salah satu) yang 

telah terdaftar di Kartu Prakerja, lalu klik opsi "Kirim". Sistem Prakerja bakal mengirim tautan untuk 

verifikasi permohonan perubahan password melalui e-mail. Klik tautan tersebut untuk melakukan 

verifikasi. Setelah itu, buat password baru dan klik opsi "Kirim". Bila password telah diganti, silakan login 

ulang akun Prakerja menggunakan password yang baru.Itulah penjelasan seputar cara mengatasi lupa 

password Prakerja. Bila masalah yang terjadi adalah lupa password, mungkin masih diatasi dengan 

mudah. Namun, bagaimana jika masalahnya adalah lupa e-mail Prakerja?Lupa e-mail Prakerja bisa 

dikatakan sebagai masalah yang cukup sulit. Pasalnya, opsi untuk mengatasi lupa e-mail Prakerja tidak 

tersedia di situs web "prakerja.go.id", beda dengan masalah lupa password.Sebagaimana umum 

diketahui, Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja yang diselenggarakan 

pemerintah kepada masyarakat yang tengah mencari kerja.Masyarakat yang terdaftar sebagai peserta 

Kartu Prakerja bakal menerima bantuan biaya pelatihan kerja sebesar Rp 1.000.000. Selain itu, juga 

mendapat insentif biaya mencari kerja sebesar Rp 600. 000 per bulan selama 4 bulan.Sebelum bisa 
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menerima bantuan untuk pengembangan kompetensi kerja itu, masyarakat perlu memiliki akun Prakerja 

di situs web "prakerja.go.id". Setelah memiliki akun, masyarakat bisa mendaftar sebagai peserta Kartu 

Prakerja saat gelombang telah dibuka.Akun Prakerja memiliki fungsi yang sangat penting bagi peserta. 

Akun tersebut punya fungsi sebagai sarana untuk mengakses layanan dan mengautentikasi status 

kepesertaan dari program Kartu Prakerja.Oleh karena itu, peserta wajib untuk senantiasa mengingat 

alamat e-mail dan password dari akun Prakerja miliknya. Selain itu, juga perlu untuk tidak membagikan 

ke pihak lain informasi mengenai data akun tersebut.Mungkin bakal cukup merepotkan apabila sampai 

lupa password atau e-mail dari akun Prakerja. Peserta jadi tidak bisa login dan mengakses layanan dari 

Kartu Prakerja di situs web "prakerja.go.id".Seandainya lupa password Prakerja, lalu apakah ada cara 

untuk mengatasinya? Untuk mengatasi lupa password Prakerja, caranya cukup mudah. Di situs web 

"prakerja.go.id", sejatinya tersedia opsi untuk mengatasi lupa password Prakerja.Untuk lebih lengkapnya, 

berikut KompasTekno rangkumkan penjelasan mengenai bagaimana cara mengatasi lupa password 

Prakerja, sebagaimana dilansir laman resmi Prakerja.Cara mengatasi lupa password Prakerja Buka situs 

web "prakerja.go.id" dan klik menu "Masuk". Pada halaman login akun Prakerja, klik opsi "Lupa 

Password?" Masukkan alamat email, nomor HP atau NIK (pilih salah satu) yang telah terdaftar di Kartu 

Prakerja, lalu klik opsi "Kirim". Sistem Prakerja bakal mengirim tautan untuk verifikasi permohonan 

perubahan password melalui e-mail. Klik tautan tersebut untuk melakukan verifikasi. Setelah itu, buat 

password baru dan klik opsi "Kirim". Bila password telah diganti, silakan login ulang akun Prakerja 

menggunakan password yang baru.Itulah penjelasan seputar cara mengatasi lupa password Prakerja. Bila 

masalah yang terjadi adalah lupa password, mungkin masih diatasi dengan mudah. Namun, bagaimana 

jika masalahnya adalah lupa e-mail Prakerja?Lupa e-mail Prakerja bisa dikatakan sebagai masalah yang 

cukup sulit. Pasalnya, opsi untuk mengatasi lupa e-mail Prakerja tidak tersedia di situs web 

"prakerja.go.id", beda dengan masalah lupa password.Lantas, bagaimana cara mengatasi lupa e-mail 

Prakerja? Untuk mengatasi lupa e-mail Prakerja, peserta perlu menghubungi Call Center dari pihak 

manajemen pelaksana Prakerja, begini penjelasannya.Cara mengatasi lupa e-mail PrakerjaDikutip dari 

laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan, cara mengatasi lupa e-mail Prakerja bisa dilakukan dengan 

menghubungi e-mail "info@prakerja.go.id" (tanpa tanda kutip). Kepada e-mail tersebut, sampaikan 

kendala mengenai lupa e-mail Prakerja.Selain melalui e-mail, keluhan mengenai masalah lupa e-mail 

akun juga bisa disampaikan dengan menghubungi Call Center Prakerja di nomor "08001503001".Perlu 

diketahui, Call Centre Prakerja beroperasi dari hari Senin hingga Minggu, mulai pukul 08.00 - 20.00 WIB. 

Demikian penjelasan seputar cara mengatasi lupa e-mail Prakerja, semoga bermanfaat. 
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Title Berita Ekonomi Terpopuler: Konsultasi Publik untuk 

Transparansi APBN 

Author Medcom.Id Developer 

Media Medcom.id Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.medcom.id/ekonomi/makro/GbmB7APk-berita-ekonomi-terpopuler-

konsultasi-publik-untuk-transparansi-apbn 

Summary Konsultasi Publik Dorong APBN Lebih Kredibel dan Transparan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyatakan konsultasi publik yang dilakukan 

pemerintah akan mendorong pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 

lebih kredibel dan transparan dalam mencapai target pembangunan. Berita mengenai 

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi yang menyatakan konsultasi 

publik yang dilakukan pemerintah mendorong pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN) menjadi berita terpopuler kanal ekonomi Medcom.id kemarin. 3. Pemerintah 

Terbitkan Sukuk Negara Rp393,85 Miliar untuk Peserta PPS. 5. Menaker: Kondisi Ekonomi 

Sektor Ketenagakerjaan Mulai Tunjukkan Pemulihan. 

 

Berita mengenai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi yang menyatakan konsultasi 

publik yang dilakukan pemerintah mendorong pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 

menjadi berita terpopuler kanal ekonomi Medcom.id kemarin.|Berikut rangkuman berita terpopuler 

kanal ekonomi Medcom.id: 1. Konsultasi Publik Dorong APBN Lebih Kredibel dan Transparan Sekretaris 

Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyatakan konsultasi publik yang dilakukan pemerintah 

akan mendorong pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) lebih kredibel dan 

transparan dalam mencapai target pembangunan.Baca berita selengkapnya di sini.2. BI Diminta 'Gercep' 

Tangkis Dampak Kenaikan Suku Bunga The FedEkonom CORE Indonesia Piter Abdullah menilai saat ini 

ketidakpastian di pasar global sudah lebih jelas dengan rencana bank sentral Amerika Serikat (AS) The 

Federal Reserve yang diprediksi akan kembali menaikkan suku bunga acuan 75 basis poin (bps) pada 

bulan ini.Baca berita selengkapnya di sini. 3. Pemerintah Terbitkan Sukuk Negara Rp393,85 Miliar untuk 

Peserta PPSKementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan transaksi penerbitan Surat Berharga 

Syariah Negara (SBSN) dengan cara Private Placement dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela 

(PPS) dengan jumlah sebesar Rp393,85 miliar.Baca berita selengkapnya di sini. 4. Ada 150 Isu 

Penghambat PSN, Mayoritas soal Pengadaan TanahKementerian Koordinator (Kemenko) Bidang 

Perekonomian mencatat, 150 isu yang dilaporkan dan ditindaklanjuti dalam proses pembangunan Proyek 

Strategis Nasional (PSN) hingga semester I-2022. Kendala utama yang paling banyak dihadapi adalah 

pengadaan lahan sebesar 27 persen.Baca berita selengkapnya di sini. 5. Menaker: Kondisi Ekonomi Sektor 

Ketenagakerjaan Mulai Tunjukkan PemulihanMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

menyatakan kondisi perekonomian Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-

tanda pemulihan setelah sekitar dua tahun menghadapi pandemi covid-19.Baca berita selengkapnya di 

sini. 
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Title Berita Ekonomi Terpopuler: Konsultasi Publik untuk Transparansi 

APBN - RedaksiHarian.com 

Author Oleh Redaksi 

Media Redaksiharian.com Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://redaksiharian.com/ekonomi/berita-ekonomi-terpopuler-konsultasi-publik-untuk-

transparansi-apbn 

Summary Konsultasi Publik Dorong APBN Lebih Kredibel dan Transparan. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyatakan konsultasi publik yang dilakukan 

pemerintah akan mendorong pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 

lebih kredibel dan transparan dalam mencapai target pembangunan. Kementerian 

Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mencatat, 150 isu yang dilaporkan dan 

ditindaklanjuti dalam proses pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga semester 

I-2022. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan kondisi 

perekonomian Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda 

pemulihan setelah sekitar dua tahun menghadapi pandemi covid-19. 

 

Berikut rangkuman berita terpopuler kanal ekonomi Medcom.id: 1. Konsultasi Publik Dorong APBN Lebih 

Kredibel dan TransparanSekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyatakan 

konsultasi publik yang dilakukan pemerintah akan mendorong pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) lebih kredibel dan transparan dalam mencapai target pembangunan.Baca berita 

selengkapnya di sini.2. BI Diminta 'Gercep' Tangkis Dampak Kenaikan Suku Bunga The FedEkonom CORE 

Indonesia Piter Abdullah menilai saat ini ketidakpastian di pasar global sudah lebih jelas dengan rencana 

bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve yang diprediksi akan kembali menaikkan suku 

bunga acuan 75 basis poin (bps) pada bulan ini.Baca berita selengkapnya di sini.Kementerian Keuangan 

(Kemenkeu) telah melakukan transaksi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan cara 

Private Placement dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dengan jumlah sebesar Rp393,85 

miliar.Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?4. Ada 150 Isu Penghambat PSN, Mayoritas soal 

Pengadaan TanahBaca berita selengkapnya di sini.Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang 

Perekonomian mencatat, 150 isu yang dilaporkan dan ditindaklanjuti dalam proses pembangunan Proyek 

Strategis Nasional (PSN) hingga semester I-2022. Kendala utama yang paling banyak dihadapi adalah 

pengadaan lahan sebesar 27 persen.Baca berita selengkapnya di sini.Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah menyatakan kondisi perekonomian Indonesia, khususnya di sektor 

ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sekitar dua tahun menghadapi pandemi 

covid-19.Baca berita selengkapnya di sini.(SAW) 
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Title Polda Metro: Wacana Pengaturan Jam Kerja di Jakarta Terus 

Dimatangkan - Dobrak 

Author Alvian Hamzah 

Media Dobrak.co Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.dobrak.co/news/pr-933985658/polda-metro-wacana-pengaturan-jam-kerja-

di-jakarta-terus-dimatangkan 

Summary Polda Metro Jaya menyebut pengaturan jam kerja bagi pekerja di Jakarta hingga kini masih 

terus dimatangkan dan pembahasan internal. Wadirlantas Polda Metro Jaya, AKBP Rusdy 

Pramana mengatakan wacana pengaturan jam kerja bagi para pekerja di Jakarta masih 

bergulir. Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman 

menyiapkan sejumlah program untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Kebijakan ini untuk 

mengurai kemacetan. 

 

 

 

 Polda Metro Jaya menyebut pengaturan jam kerja bagi pekerja di Jakarta hingga kini masih terus 

dimatangkan dan pembahasan internal. Kebijakan ini untuk mengurai kemacetan. Wadirlantas Polda 

Metro Jaya, AKBP Rusdy Pramana mengatakan wacana pengaturan jam kerja bagi para pekerja di Jakarta 

masih bergulir. Rencanannya, polisi akan mengundang pihak-pihak terkait untuk dimintai masukan. 

"Langkah-langkah koordinasi sudah. Ini tentunya ditindaklanjuti, contohnya Minggu depan kami akan 

rapat dan mengundang pemangku kepentingan terkait," ungkap Rusdy, Rabu (27/7/2022). Dalam 

pertemuan dengan pihak-pihak terkait, lanjut Rusdy, Polda Metro Jaya akan menghimpun setiap 

masukan yang disampaikan terkait kebijakan tersebut. Dia berharap rencana ini dapat semakin matang. 

"Ini namanya usulan, ide yang kami harus bicarakan dengan masing-masing instansi terkait. Ada Dinas 

Perhubungan, sampai Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian PAN-RB barangkali," tuturnya. 

"Ini sedang kami minta masukan, kira-kira pihak mana saja yang bisa kami ajak untuk duduk bersama 

membahas tentang usulan ini," tukasnya.Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris 

Besar Latif Usman menyiapkan sejumlah program untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Salah satunya 

jam keberangkatan pekerja diatur supaya tidak menumpuk pada jam yang sama. 
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Title Diduga Puluhan Ribu TKI Berlabuh di Pelabuhan Muar Malaysia Setiap 

Bulan, DPR RI Minta Pihak Terkait Periksa Pengguna Paspor Pelancong 

ke Negeri Jiran - Detik12 

Author July 

Media Detik12 Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Negative 

Link http://detik12.com/diduga-puluhan-ribu-tki-berlabuh-di-pelabuhan-muar-malaysia-setiap-

bulan-dpr-ri-minta-pihak-terkait-periksa-pengguna-paspor-pelancong-ke-negeri-jiran 

Summary Menurut info yang berkembang, jumlah masyarakat yang berangkat ke Malaysia setiap hari 

berlabuh di pelabuhan tersebut berjumlah puluhan ribu setiap bulannya. Sementara itu, 

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendukung kebijakan keputusan pemerintah 

Indonesia menghentikan sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan 

mencegah TKI ke Malaysia. DETIK12.com- Maraknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non 

prosedural yang menggunakan paspor pelancong berangkat ke Malaysia setelah bebas 

Covid-19, membuat semua pihak gerah. Bahkan termasuk anggota DPR RI. 

 

 

 

DETIK12.com- Maraknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non prosedural yang menggunakan paspor 

pelancong berangkat ke Malaysia setelah bebas Covid-19, membuat semua pihak gerah. Bahkan 

termasuk anggota DPR RI.Dari informasi yang didapatkan awak media, para TKI tersebut masuk ke 

Malaysia melalui Pelabuhan Muar Feri Terminal. Menurut info yang berkembang, jumlah masyarakat 

yang berangkat ke Malaysia setiap hari berlabuh di pelabuhan tersebut berjumlah puluhan ribu setiap 

bulannya.Hal ini sangat disayang apabila dibiarkan begitu saja oleh pemerintah. Untuk itu, semua pihak 

mengharapkan pemerintah untuk melakukan pemeriksa setiap masyarakat yang ingin ke Negeri 

Jiran.Adapun info dari berbagai pihak, kedatangan masyarakat Indonesia ke Malaysia menggunakan 

paspor pelancong. Namun sampai di Malaysia para masyarakat ini malah bekerja, bukan untuk 

melancong.Kebanyakan masyarakat yang menggunakan paspor pelancong untuk bekerja di Malaysia 

melalui pelabuhan yang berada di Kota Dumai dan Bengkalis Provinsi Riau dan Kalimantan.Sementara itu, 

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendukung kebijakan keputusan pemerintah Indonesia 

menghentikan sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan mencegah TKI ke Malaysia. 

Hal itu karena pemerintah negeri jiran tidak mengikuti kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya 

oleh kedua negara."Maka apabila Malaysia tidak mengikuti kesepakatan bersama tersebut pemerintah 
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Indonesia harus mengambil langkah tegas menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia untuk sementara 

waktu. Tapi kalau ada juga yang bandel langsung tangkap dan hukum seberat-beratnya. Kita juga 

meminta pihak terkait untuk melakukan razia atau pemeriksaan terhadap pengguna paspor pelancong 

yang ingin ke Malaysia," kata Christina saat dikonfirmasi awak media beberapa hari lalu.Dia menilai, 

keputusan pemerintah tidak mengirimkan PMI sudah tepat karena MoU kedua negara dibuat untuk 

memastikan pelindungan PMI domestik melalui penempatan sistem satu kanal.Dia mengatakan, 

pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah ada kesepakatan melalui nota kesepahaman (MoU) pada 1 

April 2022 lalu untuk menerapkan sistem satu kanal pengiriman PMI domestik sebagai bagian dari 

komitmen melindungi PMI.Namun menurut dia, sistem maid Online (SMO) yang mendegradasi martabat 

PMI, ternyata masih juga diterapkan Malaysia. SMO adalah mekanisme rekrutmen pekerja migran yang 

diluar kesepakatan MoU bilateral 1 April 2022.Christina menegaskan bahwa penggunaan SMO membuat 

posisi PMI rentan tereksploitasi karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia."Sementara penempatan satu kanal yang diatur dalam MoU akan 

memudahkan dua negara dalam melakukan pengawasan serta menekan biaya perekrutan dan 

penempatan PMI ke Malaysia," ujarnya.Menurut dia, sistem satu kanal juga diharapkan akan menekan 

secara signifikan jumlah PMI yang masuk ke Malaysia tidak sesuai prosedur."Maka dalam hal Malaysia 

tidak mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat, ya kita harus ambil sikap. Kami mendukung keputusan 

pemerintah untuk menghentikan sementara pengiriman PMI ke Malaysia," katanyaSebelumnya, Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan 

pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti 

kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 

2022.Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (15/7/2022) malam, mengatakan kedua negara 

telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia 

pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara 

menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker, perwakilan Indonesia di Malaysia 

menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati 

bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri 

Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia. 
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Title PHK 152 Karyawan, Manajemen Anak Usaha Garuda Indonesia 

Dipanggil Kemenaker 

Author _noname 

Media Inews Portal Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.inews.id/finance/bisnis/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha-garuda-

indonesia-dipanggil-kemenaker 

Summary Pemanggilan itu, terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 152 karyawan PT 

Aerofood Indonesia, yang bergerak di bisnis katering untuk penerbangan domestik dan 

internasional. PHK terhadap 152 karyawan tersebut mulai mencuat setelah karyawan 

Aerofood Indonesia yang tergabung dalam Serikat Karyawan Sejahtera ACS mengajukan 

surat keberatan PHK kepada Direktur Utama Aerofood Indonesia, I Wayan Susena. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemwnaker) akan memanggil manajemen dan Serikat 

Karyawan PT Aerofood Indonesia, anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk. Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) 

Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pemanggilan terhadap manajemen dan 

Serikat Karyawan Aerofood Indonesia untuk upaya mediasi yang difasilitasi Kemenaker. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemwnaker) akan memanggil manajemen dan Serikat Karyawan PT 

Aerofood Indonesia, anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk.Pemanggilan itu, terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) terhadap 152 karyawan PT Aerofood Indonesia, yang bergerak di bisnis katering untuk 

penerbangan domestik dan internasional.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pemanggilan 

terhadap manajemen dan Serikat Karyawan Aerofood Indonesia untuk upaya mediasi yang difasilitasi 

Kemenaker."Saya sudah perintahkan jajaran Mediator Hubungan Industrial di kantor saya untuk segera 

memanggil pihak manajemen dan Serikat Karyawan Aerofood Indonesia. Semoga hari ini mereka bisa 

hadir ke kantor saya, untuk kami mediasi," ungkap Indah, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu 

(27/7/202.Kemenaker, lanjutnya, mengarahkan agar manajemen lebih mengutamakan mediasi. Artinya, 

keputusan PHK harus ditangani dengan bijak dan hati-hati lantaran menyangkut nasib dan masa depan 

pekerja dan keluarganya."Saya sudah kembali menghimbau agar, setiap keputusan PHK itu, harus 

ditangani dgn sangat hati2 karena menyangkut urusan dapur, nasib dan masa depan pekerja dan 
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keluarganya," tutur Indah.Dia menjelaskan, Kemenaker juga melihat kinerja keuangan dan bisnis 

Aerofood Indonesia. Bahkan sejumlah bukti lain yang menyangkut dasar manajemen melakukan 

pemutusan kerja. Data-data ini akan menjadi referensi bagi Kemenaker memberikan arahan kepada 

perusahaan."Kami dengarkan dan cek dulu performance keuangan dan bisnisnya, bukti-bukti nya. 

Apakah betul PHK jalan atau keputusan terakhir atau bisa dengan cara yang lebih baik," ungkap 

Indah.PHK terhadap 152 karyawan tersebut mulai mencuat setelah karyawan Aerofood Indonesia yang 

tergabung dalam Serikat Karyawan Sejahtera ACS mengajukan surat keberatan PHK kepada Direktur 

Utama Aerofood Indonesia, I Wayan Susena.Dari isi surat tersebut, Ketua Serikat Karyawan Sejahtera ACS 

Agus Sulistiyo mengklaim jika Aerofood Indonesia sudah melakukan PHK secara sepihak. Sikap ini diambil 

manajemen tanpa adanya kesepakatan dengan Pengurus Serikat Pekerja Sekar Sejahtera ACS."Bahwa 

keputusan PHK tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa ada kesepakatan dengan kami Pengurus 

Serikat Pekerja Sekar Sejahtera ACS," ungkap Agus yang dituangkan dalam surat.Poin lain bahwa 

keputusan PHK bertentangan dengan Undang-undang dan menciptakan hubungan industrial yang tidak 

harmonis. Bahkan, karyawan menjadi resah serta tidak tenang dalam bekerja. 
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Title BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan Cair? Cek Segera Namamu di Link 

Ini untuk Dapat Rp1 juta 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985606/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-cair-

cek-segera-namamu-di-link-ini-untuk-dapat-rp1-juta 

Summary Benarkah BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan sudah cair? Hingga saat ini kabar pencairan BSU 

2022 Rp1 juta masih dinanti calon penerima khususnya pekerja dan buruh. BSU 2022 yang 

dijanjikan akan cair pada bulan April lalu hingga saat ini belum juga dicairkan ke rekening 

penerima. Lantas apakah hari ini BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan sudah cair? 

 

 

 

Benarkah BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan sudah cair? Cek segera namamu di link ini untuk dapat bantuan 

subsidi upah Rp1 juta.Hingga saat ini kabar pencairan BSU 2022 Rp1 juta masih dinanti calon penerima 

khususnya pekerja dan buruh.BSU 2022 yang dijanjikan akan cair pada bulan April lalu hingga saat ini 

belum juga dicairkan ke rekening penerima.Lantas apakah hari ini BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan sudah 

cair? Cek faktanya di bawah ini.Selain itu, pekerja dan buruh juga bisa melakukan cek nama calon 

penerima bantuan subsidi upah di link yang tertera di artikel ini.Para pekerja yang menunggu pencairan 

BSU 2022 wajib tahu ada syarat-syarat tertentu agar bisa mendapat bantuan subsidi Rp1 juta.Jika anda 

merasa tidak termasuk dalam syarat di bawah ini kemungkinan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan tidak 

akan masuk ke rekening.Untuk mendapatkan bantuan ini, calon penerima harus memenuhi syarat 

berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022. Apa saja? 
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Title BSU 2022 Cair Tanggal Berapa? Ini Kode dari Menaker Ida Fauziyah 

Soal Jadwal Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaa 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985645/bsu-2022-cair-tanggal-berapa-ini-

kode-dari-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaa 

Summary Simak kode dari Menaker Ida Fauziyah terkait jadwal pencairan BSU 2022. Bagi para pekerja 

dan buruh simak penjelasan Menaker Ida Fauziyah di bawah ini yang menjadi kode jadwal 

pencairan bantuan subsidi upah 2022. Jadwal pencairan BSU 2022 kerap kali dipertanyakan 

oleh calon penerima bantuan melalui Instagram resmi Kemnaker. BSU 2022 cair tanggal 

berapa? 

 

 

 

Simak kode dari Menaker Ida Fauziyah terkait jadwal pencairan BSU 2022. Tanggal berapa BSU BPJS 

Ketenagakerjaan cair?Jadwal pencairan BSU 2022 kerap kali dipertanyakan oleh calon penerima bantuan 

melalui Instagram resmi Kemnaker.Banyak yang masih harap-harap cemas kapan bantuan subsidi upah 

Rp1 juta ini cair ke rekening penerima.BSU 2022 cair tanggal berapa? Hal ini yang kemudian menjadi 

pertanyaan besar bagi para pekerja dan buruh.Pasalnya BSU BPJS Ketenagakerjaan yang dijanjikan akan 

cair bulan April lalu hingga kini belum ada titik terangnya.Bagi para pekerja dan buruh simak penjelasan 

Menaker Ida Fauziyah di bawah ini yang menjadi kode jadwal pencairan bantuan subsidi upah 2022.Tapi 

sebelum itu, calon penerima harus mengetahui bahwa bantuan Rp1 juta ini hanya akan cair ke pekerja 

dengan syarat dan kriteria tertentu. 
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Title BSU 2022 Kapan Cair? RESMI! Ini Jawaban Menaker Ida 

Fauziyah 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985471/bsu-2022-kapan-cair-resmi-ini-

jawaban-menaker-ida-fauziyah 

Summary Simak jawaban Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di bawah ini. Menaker Ida 

Fauziyah beberkan jawabannya. Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 kapan cair ke calon 

penerima? Kabar mengenai pencairan BSU 2022 kini membuat resah calon penerima. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 kapan cair ke calon penerima? Simak jawaban Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di bawah ini.Kabar mengenai pencairan BSU 2022 kini membuat 

resah calon penerima.Terpantau melalui Instagram Kemnaker banyak pekerja yang kemudian 

mempertanyakan kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan akan dicairkan.BSU 2022 kapan cair? Kiranya 

pertanyaan itu yang dituliskan di kolom komentar Instagram Kemnaker.Pekerja dibuat resah karena 

bantuan subsidi upah yang dijanjikan akan cair bulan April belum juga disalurkan ke calon penerima.Apa 

yang membuat BSU 2022 belum juga dicairkan hingga saat ini? Menaker Ida Fauziyah beberkan 

jawabannya.Namun sebelum itu, calon penerima wajib mengetahui syarat mendaftar BSU BPJS 

Ketenagakerjaan di bawah ini.Untuk mendapatkan bantuan ini, calon penerima harus memenuhi syarat 

berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022. Apa saja? 
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Title Login BSU 2022, Cek Nama Penerima Bantuan Subsidi Upah di 

Link Ini 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985311/login-bsu-2022-cek-nama-penerima-

bantuan-subsidi-upah-di-link-ini 

Summary Segera login BSU 2022 dan cek nama penerima Bantuan Subsidi Upah di website Kemnaker 

dan BSU BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran BSU 2022 

sebesar Rp8,8 triliun yang akan cair ke rekening pekerja penerima upah yang menerima gaji 

paling besar Rp3,5 juta per bulan. Apakah nama anda termasuk dalam syarat penerima BSU 

2022 dari Kemnaker? Anda dapat melakukan login BSU 2022 untuk cek Bantuan Subsidi Upah 

cair melalui website Kemnaker dan BSU BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

Segera login BSU 2022 dan cek nama penerima Bantuan Subsidi Upah di website Kemnaker dan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan. Apakah nama anda termasuk?Pemerintah telah mengalokasikan anggaran BSU 2022 

sebesar Rp8,8 triliun yang akan cair ke rekening pekerja penerima upah yang menerima gaji paling besar 

Rp3,5 juta per bulan.Apakah nama anda termasuk dalam syarat penerima BSU 2022 dari Kemnaker? 

Bagaimana cara cek Bantuan Subsidi Upah sudah cair?Anda dapat melakukan login BSU 2022 untuk cek 

Bantuan Subsidi Upah cair melalui website Kemnaker dan BSU BPJS Ketenagakerjaan.Adapun syarat 

penerima BSU 2022, langkah login, dan cek nama penerima BSU 2022 dapat anda simak secara lengkap 

di sini.Melalui akun instagram @bpjs.ketenagakerjaan BSU 2022 belum dapat dipastikan kapan cair 

karena masih dalam tahap penyusunan regulasi oleh pemerintah."Perihal informasi rencana pemberian 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 BPJamsostek sebagai mitra penyedia data mendukung kebijakan 

BSU 2022 akan mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi. Namun, sampai 

saat ini kami belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

dikarenakan hal tersebut masih dalam tahap penyusunan regulasi oleh pemerintah," tulis admin akun 

BPJS Ketenagakerjaan dikutip pada Rabu, 27 Juli 2022. 

  



 

69 

 

Title BSU 2022 Cair Juli atau Agustus? Login di Kemnaker.go.id dan 

Cek Caranya di SIni! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985163/bsu-2022-cair-juli-atau-agustus-login-

di-kemnakergoid-dan-cek-caranya-di-sini 

Summary Apakah BSU 2022 cair Juli atau Agustus? Diketahui BSU 2022 yang telah dijadwalkan cair 

April 2022 yang lalu, telah dibatalkan oleh Kemnaker lantas apakah BSU 2022 cair Juli atau 

Agustus 2022?. Sehingga besar kemungkinan bahwa BSU 2022 akan cair Agustus. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, mengatakan bahwa, BSU 2022 pasti akan dicairkan kepada 

pekerja dan buruh yang telah mengantongi beberapa persyaratan dan kriteria yang telah 

mereka tentukan. 

 

 

 

Apakah BSU 2022 cair Juli atau Agustus? Login di Kemnaker.go.id dan cek caranya dalam artikel 

ini.Diketahui BSU 2022 yang telah dijadwalkan cair April 2022 yang lalu, telah dibatalkan oleh Kemnaker 

lantas apakah BSU 2022 cair Juli atau Agustus 2022?Jika merujuk kepada pola jadwal pencairan pada 

tahun 2021 lalu yang mana Bantuan subsidi upah bagi pekerja ini tersalurkan kepada pekerja pada bulan 

Agustus. Sehingga besar kemungkinan bahwa BSU 2022 akan cair Agustus.Namun apakah Kemnaker akan 

mengikuti pola pencairan pada tahun lalu yang mana pencairannya akan dilaksanakan pada bulan 

Agustus 2022?Adapun mengenai jadwal pencairan dana bantuan subsidi upah anggaran 2022 dari 

Kemnaker ini sudah diberikan oleh Menaker Ida Fauziyah melalui akun instagramnya.Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, mengatakan bahwa, BSU 2022 pasti akan dicairkan kepada pekerja dan 

buruh yang telah mengantongi beberapa persyaratan dan kriteria yang telah mereka tentukan. 
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Title 5 Cara Mudah Daftar BSU dari Kemnaker, Cukup Klik Satu Link Ini 

Bisa Dapat Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985082/5-cara-mudah-daftar-bsu-dari-

kemnaker-cukup-klik-satu-link-ini-bisa-dapat-rp1-juta 

Summary Sudah Daftar BSU 2022? Kelanjutan proses penyaluran BSU kini masih menjadi pertanyaan 

banyak pekerja. Akan tetapi hingga sekarang belum ada informasi mengenai kelanjutan 

proses penyaluran BSU tahun 2022. Agar pekerja bisa mendapatkan Bantuan Subsidi Upah, 

mereka diharuskan memenuhi kriteria penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan yang telah 

ditetapkan oleh Kemnaker yaitu:. 

 

 

 

Sudah Daftar BSU 2022? Pekerja bisa langsung mendaftar melalui link yang akan kami berikan di akhir 

artikel ini.Kelanjutan proses penyaluran BSU kini masih menjadi pertanyaan banyak pekerja. Pasalnya, 

beberapa waktu yang lalu pemerintah telah menjanjikan bahwa Bantuan Subsidi Upah akan cair pada 

bulan April sebelum lebaran Idulfitri.Akan tetapi hingga sekarang belum ada informasi mengenai 

kelanjutan proses penyaluran BSU tahun 2022.Agar pekerja bisa mendapatkan Bantuan Subsidi Upah, 

mereka diharuskan memenuhi kriteria penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh 

Kemnaker yaitu:- Diperuntukan untuk WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.- Peserta aktif 

program BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 2021.- Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta.- 

Bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4 yang ditetapkan pemerintah. 
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Title Lowongan Kerja di Bali Wapa Di Ume Sidemen Posisi 

Accounting, Batas Daftar 31 Juli 2022 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065113504/lowongan-kerja-di-bali-

wapa-di-ume-sidemen-posisi-accounting-batas-daftar-31-juli-2022 

Summary Batas pendaftaran lowongan kerja (loker) di Wapa Di Ume Sidemen ini sampai pada 31 Juli 

2022. Sekarang Wapa Di Ume Sidemen tengah membuka lowongan kerja (loker). Lokasi 

lowongan kerja (loker) Wapa Di Ume Sidemen ini berada di Sidemen, Kabupaten Karang 

Asem, Bali. Posisi lowongan kerja (loker) yang tersedia di Wapa Di Ume Sidemen, yaitu 

Accounting. 

 

 

 

Sekarang Wapa Di Ume Sidemen tengah membuka lowongan kerja (loker).Lokasi lowongan kerja (loker) 

Wapa Di Ume Sidemen ini berada di Sidemen, Kabupaten Karang Asem, Bali.Posisi lowongan kerja (loker) 

yang tersedia di Wapa Di Ume Sidemen, yaitu Accounting.Batas pendaftaran lowongan kerja (loker) di 

Wapa Di Ume Sidemen ini sampai pada 31 Juli 2022.Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari 

Instagram @kemnaker, terdapat beberapa deskripsi pekerjaan dan kualifikasi yang harus diperhatikan, 

yaitu:DESKRIPSI PEKERJAAN:Pertama, Anda membuat dan memperbarui laporan 

pengeluaran.Selanjutnya, yang kedua, masukkan transaksi keuangan ke dalam database internal.Ketiga, 

memeriksa spreadsheet untuk akurasi.Keempat, mempertahankan catatan keuangan digital dan 

fisik.Kelima, menerbitkan faktur kepada pelanggan dan mitra eksternal, sesuai dengan 

kebutuhan.KUALIFIKASI:1. Laki-laki, usia maksimal 35 tahun2. Pendidikan minimal D33. Memiliki 

pengalaman minimal 1 tahun dalam industri perhotelan4. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik5. 

Memiliki pendidikan umum yang berhubungan dengan perhotelan6. Mampu berkomunikasi yang baik 

dalam Bahasa InggrisKirim lamaran Anda dengan melalui website berikut 

karirhub.kemnaker.go.id.Segera persiapkan dirimu, dan jangan lupa bagikan informasi ini kepada teman-

teman. 
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Title Kemnaker Gelar Rakornas Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja 2022 

Author Nama 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/653135/kemnaker-gelar-rakornas-

penempatan-dan-perluasan-kesempatan-kerja-2022 

Summary Rakornas itu akan membahas berbagai hal, seperti Perencanaan Nasional Bidang 

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 2023, Capaian Kinerja Prioritas Nasional 

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 2022, dan Tata Cara 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang Akuntabel. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Rapat Koordinasi Nasional dan Expo Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja 2022 pada 27-29 Juli 2022 secara hybrid. Kegiatan yang mengusung 

tema "Penguatan Peran Pusat dan Daerah Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 

Kerja di Era Disrupsi Pasar Kerja itu digelar dalam rangka menyamakan persepsi terkait program 

penempatan antara Kemnaker dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi, kabupaten, dan 

kota. Rakornas itu akan membahas berbagai hal, seperti Perencanaan Nasional Bidang Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja 2023, Capaian Kinerja Prioritas Nasional Bidang Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja 2022, dan Tata Cara Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara yang Akuntabel. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, berharap kegiatan 

Rakornas ini dapat menghasilkan diskusi yang konstruktif, dan menghasilkan sinergitas program dan 

kolaborasi kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. "Semoga acara ini berjalan dengan 

baik dan lancar serta memberikan banyak manfaat, terutama bagi pembangunan bidang 

ketenagakerjaan nasional," kata Menaker di Jakarta, Rabu (27/7/2022). Dirjen Binapenta dan PKK, 

Suhartono, mengatakan Rakornas dihadiri Kepala Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di 34 

provinsi baik yang hadir secara offline maupun online. "Rakornas juga dihadiri para pejabat dan pegawai 

terkait di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk para Koordinator dan Subkoordinator, 

serta pejabat fungsional Pengantar Kerja," ucap Suhartono. 
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Title Siapkan Lulusan Berkompenten Prodi D-IV TMPP POLINEMA Bekali 

Mahasiswa dengan Soft Skill - Malang Pariwara 

Author Menit Ago 

Media Malangpariwara.com Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Negative 

Link http://malangpariwara.com/2022/07/27/siapkan-lulusan-berkompenten-prodi-d-iv-tmpp-

polinema-bekali-mahasiswa-dengan-soft-skill 

Summary Kaprodi D-IV TMPP menjelaskan bahwa workshop ini bertujuan untuk membekali mahasiswa 

Prodi D-IV TMPP dengan kemampuan soft skill yang belum diberikan di perkuliahan seperti 

communication skill, serta memberikan informasi terkait bagaimana memasuki dunia kerja 

seperti cara melamar pekerjaan, menulis CV yg baik, cara mengikuti tes psikologi, wawancara 

serta bagaimana memahami undang-undang perburuhan dan ketenagakerjaan. 135 

mahasiswa tingkat akhir Program Studi D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (TMPP) 

ikuti Workshop Peningkatan Kompetensi Mahasiswa. Workshop pembekalan ini adalah 

kegiatan rutin tahunan Prodi D-IV TMPP bagi mahasiswa tingkat akhir. "Jumlah lulusan Prodi 

D-IV TMPP sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 berjumlah 362 orang. 

 

135 mahasiswa tingkat akhir Program Studi D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (TMPP) ikuti 

Workshop Peningkatan Kompetensi Mahasiswa. Tema Workshop kali ini "Pembekalan Soft Skill dan 

Persiapan Menuju Dunia Kerja" dan di gelar selama dua hari Sabtu-Minggu (23-24 Juli 2022) di Auditorium 

Lantai 8 Gedung Teknik Sipil. Workshop, yang diikuti oleh sekitar 135 mahasiswa tingkat akhir itu, 

menghadirkan dua narasumber dari Citra Prestasi Gemilang yaitu Sri Sudarwati dan Evi Dhiani. "Kedua 

narasumber adalah asessor BNSP Kemenaker RI. Workshop ini dilaksanakan selama 2 hari, hari pertama 

materi Pembekalan Soft Skill dan hari kedua untuk materi Pembekalan Memasuki Dunia Kerja," kata Dr. 

Drs. Moh. Hartono, MT, Kaprodi D-IV TMPP. Kaprodi D-IV TMPP menjelaskan bahwa workshop ini 

bertujuan untuk membekali mahasiswa Prodi D-IV TMPP dengan kemampuan soft skill yang belum 

diberikan di perkuliahan seperti communication skill, serta memberikan informasi terkait bagaimana 

memasuki dunia kerja seperti cara melamar pekerjaan, menulis CV yg baik, cara mengikuti tes psikologi, 

wawancara serta bagaimana memahami undang-undang perburuhan dan ketenagakerjaan. Workshop 

pembekalan ini adalah kegiatan rutin tahunan Prodi D-IV TMPP bagi mahasiswa tingkat akhir. Kegiatan 

ini sangat efektif dan bermanfaat bagi alumni dalam rangka untuk meningkatkan serapan alumni di 

industri. Kaprodi D-IV TMPP berharap waktu tunggu alumni untuk diserap oleh industri menjadi lebih 

singkat. "Jumlah lulusan Prodi D-IV TMPP sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 berjumlah 362 orang. Dari 

jumlah tersebut, berdasarkan hasil tracer study yang dilakukan Prodi D-IV TMPP, 2022 alumni yang 

terlacak dan kurang lebih 44 persennya diserap oleh industri dalam waktu tunggu kurang dari tiga bulan," 

tandasnya. 
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Title Kemnaker Ikuti dan Pahami Putusan MK Tentang UU Cipta 

Kerja 

Author _noname 

Media Bisnistoday.co.id Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://bisnistoday.co.id/kemnaker-ikuti-dan-pahami-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja 

Summary Menaker mengatakan bahwa dalam konteks pemberlakuan suatu Undang-Undang, 

konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk melakukan uji materiil di MK terhadap 

UU yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945. MK sejatinya merupakan tempat yang 

tepat bagi para pencari keadilan karena dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim 

terdapat kepastian hukum. 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyambut baik acara Peningkatan Pemahaman Hak 

Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi organisasi pekerja yang diselenggarakan Mahkamah 

Konstitusi.Menurut Menaker, acara seperti ini dapat semakin meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi 

semua pihak, khususnya bagi para pekerja dan organisasi serikatnya. Demikian disampaikan Menaker 

saat memberikan sambutan pada pembukaan acara PPHKWN bagi organisasi pekerja, Selasa (26/7) 

secara virtual.Menaker mengatakan bahwa dalam konteks pemberlakuan suatu Undang-Undang, 

konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk melakukan uji materiil di MK terhadap UU yang 

dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945.MK sejatinya merupakan tempat yang tepat bagi para pencari 

keadilan karena dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim terdapat kepastian hukum. "Setiap 

orang, termasuk pemerintah pun harus menghormati dan menaati putusan Mahkamah Konstitusi," 

ucapnya.Mengenai keharusan menghormati dan menaati keputusan MK, katanya, pihak-pihak terkait 

dapat mengambil pembelajaran berharga dari putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 atas 

uji formil UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional 

bersyarat."Terhadap putusan MK tersebut, secara elegan pemerintah menghormati dan melaksanakan 

putusan MK, yakni dengan menerbitkan UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua UU 12/2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan UU Cipta Kerja," 

ucapnya.Lebih lanjut ia mengatakan, dalam konteks uji materiil UU di bidang ketenagakerjaan, telah 

banyak pemangku kepentingan, baik pekerja maupun pengusaha yang melakukan uji materiil UU di 

bidang ketenagakerjaan.Ia mencontohkan pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan tercatat sebanyak 

33 kali upaya pengujian materiil yang telah dilakukan oleh pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat 

buruh.Begitu pula dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, pihaknya 

mencatat sebanyak 7 permohonan pengujian formil dan 9 permohonan pengujian materiil yang 

dilakukan oleh pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh."Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran 

berkonstitusi warga negara semakin meningkat, di mana bagi pekerja atau pengusaha yang tidak puas 

terhadap suatu undang-undang bisa melakukan upaya koreksi melalui uji materiil di Mahkamah 

Konstitusi," ucapnya. 
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Title PHK 152 Karyawan, Manajemen Anak Usaha Garuda Indonesia 

Dipanggil Kemenaker 

Author _noname 

Media Fajar Sumbar Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.fajarsumbar.com/2022/07/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha.html 

Summary Pemanggilan itu, terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 152 karyawan PT 

Aerofood Indonesia, yang bergerak di bisnis katering untuk penerbangan domestik dan 

internasional. JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemwnaker) akan memanggil 

manajemen dan Serikat Karyawan PT Aerofood Indonesia, anak usaha PT Garuda Indonesia 

Tbk. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI 

dan Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pemanggilan terhadap 

manajemen dan Serikat Karyawan Aerofood Indonesia untuk upaya mediasi yang difasilitasi 

Kemenaker. "Saya sudah perintahkan jajaran Mediator Hubungan Industrial di kantor saya 

untuk segera memanggil pihak manajemen dan Serikat Karyawan Aerofood Indonesia. 

 

 

 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemwnaker) akan memanggil manajemen dan Serikat 

Karyawan PT Aerofood Indonesia, anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk.Pemanggilan itu, terkait 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 152 karyawan PT Aerofood Indonesia, yang bergerak di bisnis 

katering untuk penerbangan domestik dan internasional.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri, 

mengatakan pemanggilan terhadap manajemen dan Serikat Karyawan Aerofood Indonesia untuk upaya 

mediasi yang difasilitasi Kemenaker."Saya sudah perintahkan jajaran Mediator Hubungan Industrial di 

kantor saya untuk segera memanggil pihak manajemen dan Serikat Karyawan Aerofood Indonesia. 

Semoga hari ini mereka bisa hadir ke kantor saya, untuk kami mediasi," ungkap Indah, saat dihubungi 

MNC Portal Indonesia, Rabu 
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Title Disnaker Berikan Sosialisasi Tata Cara Pemberitahuan dan 

Pelaporan PHK 

Author Juli 

Media Intelejen.id Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Negative 

Link http://intelejen.id/disnaker-berikan-sosialisasi-tata-cara-pemberitahuan-dan-pelaporan-

phk 

Summary INTELEJEN,ID-PROBOLINGGO- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo 

memberikan sosialisasi tata cara pemberitahuan dan pelaporan Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK), Selasa (26/7/2022). Selama kegiatan mereka mendapatkan materi dari narasumber 

yang berasal dari Disnaker Kabupaten Probolinggo dan BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten 

Probolinggo. Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo Doddy Nur Baskoro mengatakan 

kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti surat dari Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker) dan Disnaker Provinsi Jawa Timur sesuai amanah Undang-undang (UU) Nomor 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Atas 

dasar kepatuhan setiap perusahaan terhadap peraturan yang berlaku maka setiap 

perusahaan mempunyai kewajiban melaporkan pemutusan hubungan kerja/PHK ke 

Disnaker Kabupaten Probolinggo sesuai format laporan Pemutusan Hubungan Kerja," 

pungkasnya. 

 

 

 

 INTELEJEN,ID-PROBOLINGGO - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo memberikan 

sosialisasi tata cara pemberitahuan dan pelaporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Selasa 

(26/7/2022). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo. 

Selama kegiatan mereka mendapatkan materi dari narasumber yang berasal dari Disnaker Kabupaten 

Probolinggo dan BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Probolinggo. Kepala Disnaker Kabupaten 

Probolinggo Doddy Nur Baskoro mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti surat dari 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Disnaker Provinsi Jawa Timur sesuai amanah Undang-

undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta 

Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), 
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Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. "Saya akan menyampaikan 

data terkait data perusahaan yang sudah tutup antara lain tahun 2020 PT Balsa Bantaran, tahun 2021 PT 

Victory Panel Gending serta tahun 2022 PT Ami Wood Leces, PT Suryajaya Abadi Perkasa Sumberasih. 

Perusahaan yang berhenti sementara produksi PT Dura Surya Gending, PT Dharma Sukses Niaga Malasan 

dan PT Prima Sejahtera International Dua Leces," katanya. Doddy menerangkan salah satu perusahaan 

yang telah memberikan laporan secara tertulis tentang pemberitahuan kepailitan perusahaan adalah PT 

Suryajaya Abadi Perkasa. Harapannya, perusahaan tersebut berkewajiban memberikan laporan tertulis 

terkait kepailitan perusahaan maupun laporan PHK. "Keterlambatan laporan tersebut kami memahami 

dikarenakan dampak Covid-19 yang sangat mempengaruhi kelangsungan aktifitas perusahaan. Atas dasar 

kepatuhan setiap perusahaan terhadap peraturan yang berlaku maka setiap perusahaan mempunyai 

kewajiban melaporkan pemutusan hubungan kerja/PHK ke Disnaker Kabupaten Probolinggo sesuai 

format laporan Pemutusan Hubungan Kerja," pungkasnya. Pewarta. 
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Title Nasib Bantuan Subsidi Upah Terungkap, Kemnaker Akhirnya Beri 

Penjelasan 

Author _noname 

Media Nova Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://nova.grid.id/read/053395587/nasib-bantuan-subsidi-upah-terungkap-kemnaker-

akhirnya-beri-penjelasan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akhirnya buka suara soal kelanjutan penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU). "Tapi kami juga menunggu arahan dari Pak Presiden dan 

Menteri Keuangan," ujarnya, dilansir dari Kompas.com. Data Kemnaker menunjukkan 

adanya perbaikan sektor ketenagakerjaan. View this post on Instagram. A post shared by 

NOVA (@tabloidnovaofficial). 

 

View this post on InstagramA post shared by NOVA (@tabloidnovaofficial)Namun, Dita belum dapat 

memastikan kapan program subsidi upah yang ini disalurkan."Kami masih belum tahu kapan 

disalurkannya. Tetapi kami berharap BSU ini tetap bisa berlanjut karena masih banyak pekerja yang 

belum pulih seutuhnya," sambungnya.Menaker Ida Fauziyah mengatakan, ada enam hal yang 

membuktikan kondisi sektor ketenegakaerjaan mulai pulih.Pertama, pertumbuhan ekonomi pada 

triwulan I 2022 mencapai 5,01 persen. Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor industri yaitu 

sebesar 1,06 persen.Kedua, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08 persen pada 

tahun 2021, menjadi 69,06 persen pada tahun ini.Ketiga, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 

6,26 persen pada Februari 2021, menjadi 5,83 persen pada Februari 2022.Jumlah pengangguran karena 

Covid-19 menurun dari 1,62 juta orang menjadi 0,96 juta orang pada periode yang sama. Selain itu, 

jumlah penduduk yang berstatus sementara tidak bekerja karena Covid-19 menurun dari 1,11 juta orang 

pada tahun 2021, menjadi 0,58 juta orang pada 2022.Keempat, jumlah penduduk bekerja bertambah 

4,55 juta orang dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari 131,06 juta orang pada tahun 2021 menjadi 

135,61 juta orang pada tahun 2022.Kelima, rata-rata upah buruh di Indonesia mengalami peningkatan 

dari Rp 2.860.630 pada tahun 2021, menjadi Rp 2.892.537 pada 2022.Keenam, jumlah kepesertaan aktif 

BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga peningkatannya selama masa pandemi dari 29,98 juta orang 

pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang pada Mei 2022. Dapatkan pembahasan yang lebih lengkap 

dan mendalam di Tabloid NOVA.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akhirnya buka suara soal 

kelanjutan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU).Sejak dijanjikan cair bulan April 2022 lalu, BSU hingga 

kini belum ada kelanjutannya.Selama 3 bulan lamanya para pekerja menantikan kabar baik bantuan 

subsidi gaji sebesar Rp1 juta ini.Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari menjelaskan situasi 

terkini.Menurutnya, pihak Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan sudah menyiapkan 

semua data.Namun mereka masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan 

Sri Mulyani."Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan sudah siap semuanya sampai 

data kalau memang program ini berjalan.""Tapi kami juga menunggu arahan dari Pak Presiden dan 

Menteri Keuangan," ujarnya, dilansir dari Kompas.com.Data Kemnaker menunjukkan adanya perbaikan 

sektor ketenagakerjaan. 
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Title Informasi Terbaru soal BSU Rp 1 Juta Diungkap Kemnaker, 

Kapan Subsidi Gaji Disalurkan? - Tribun Wow 

Author Ven Sreenivasan 

Media Tribun Wow Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://wow.tribunnews.com/2022/07/27/informasi-terbaru-soal-bsu-rp-1-juta-diungkap-

kemnaker-kapan-subsidi-gaji-disalurkan 

Summary Berikut ini informasi terbaru terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 atau BLT Subsidi 

gaji sebesar Rp 1 juta. Dilansir Tribunnews, pekerja dan buruh yang memiliki gaji di bawah 

Rp 3,5 juta akan mendapatkan BSU atau BLT Subsidi gaji. Kelima, rata-rata upah buruh di 

Indonesia mengalami peningkatan dari Rp 2.860.630 pada tahun 2021, menjadi Rp 2.892.537 

pada 2022. "Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan 

alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 juta," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, Rabu (6/4/2022), dilansir laman Kemnaker. 

 

 

 

 Berikut ini informasi terbaru terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 atau BLT Subsidi gaji sebesar 

Rp 1 juta. Dikutip dari Kompas.com, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari menyebut 

program BSU atau BLT Subsidi gaji masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan sudah siap semuanya sampai data kalau 

memang program ini berjalan. Tapi kami juga menunggu arahan dari Pak Presiden dan Menteri 

Keuangan," katanya, Selasa (26/7/2022).Diketahui, Pemerintah menyatakan bahwa perekonomian 

Indonesia khususnya di sektor ketenagakerjaan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah 2 

tahun menghadapi pandemi Covid-19. Meski sektor ketenagakerjaan mulai pulih, Dita mengaku tidak 

dapat memastikan kapan program subsidi upah yang sempat dilontarkan ini disalurkan. Dita menyebut 

masih ada sejumlah pekerja yang masih terdampak akibat pandemi. "Kami masih belum tahu kapan 

disalurkannya. Tetapi kami berharap BSU ini tetap bisa berlanjut karena masih banyak pekerja yang 

belum pulih seutuhnya," ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah mengatakan, ada 

enam hal yang membuktikan kondisi sektor ketenegakaerjaan mulai pulih. Pertama, pertumbuhan 

ekonomi pada triwulan I 2022 mencapai 5,01 persen.Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada 

sektor industri yaitu sebesar 1,06 persen. Kedua, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat 

dari 68,08 persen pada tahun 2021, menjadi 69,06 persen pada tahun ini. Ketiga, tingkat pengangguran 
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terbuka menurun dari 6,26 persen pada Februari 2021, menjadi 5,83 persen pada Februari 2022. Dalam 

konteks ini, jumlah pengangguran karena Covid-19 menurun dari 1,62 juta orang menjadi 0,96 juta orang 

pada periode yang sama. Selain itu, jumlah penduduk yang berstatus sementara tidak bekerja karena 

Covid-19 menurun dari 1,11 juta orang pada tahun 2021, menjadi 0,58 juta orang pada 2022.3. Jika belum 

punya, klik '"Buat Akun Baru" dan ikuti petunjuk yang tersedia; 4. Setelah mempunyai akun, masuk ke 

laman awal; 5. Klik tombol "Kartu Digital" dan klik gambar kartu;6. Tunggu hingga muncul nama dan data 

diri peserta yang menunjukkan status aktif atau tidaknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta 

nomor rekening; 7. Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar akan menerima bantuan saat BSU 

disalurkan oleh Kemnaker.5. Cek menu pemberitahuan; 6. Kamu akan mendapatkan notifikasi pada layar, 

jika kamu terdaftar sebagai penerima BSU. Jika kamu tidak terdaftar, maka akan muncul notifikasi "Belum 

Memenuhi Syarat" 1.2. Peserta dapat menyebutkan data pribadi KTP, Nama, dan Tanggal Lahir jika 

diminta oleh karyawan BPJS yang bertugas. 3. Jika peserta terdaftar, peserta datang ke kantor cabang 

terdekat dengan membawa KTP dan Kartu Peserta BPJAMSOSTEK.Keempat, jumlah penduduk bekerja 

bertambah 4,55 juta orang dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari 131,06 juta orang pada tahun 

2021 menjadi 135,61 juta orang pada tahun 2022. Kelima, rata-rata upah buruh di Indonesia mengalami 

peningkatan dari Rp 2.860.630 pada tahun 2021, menjadi Rp 2.892.537 pada 2022. Keenam, jumlah 

kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga peningkatannya selama masa pandemi dari 

29,98 juta orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang pada Mei 2022.Dilansir Tribunnews, pekerja 

dan buruh yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta akan mendapatkan BSU atau BLT Subsidi gaji. Mereka 

yang mendapatkan BSU tersebut juga harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Pada bulan April 2022, 

Menteri Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 

sebesar Rp 8,8 triliun. "Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan 

alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 juta," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Rabu 

(6/4/2022), dilansir laman Kemnaker. Ia juga mengatakan bahwa rincian mekanismenya sedang digodok 

oleh pemerintah."Adapun rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan," jelas Ida. Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan dari pemerintah 

soal penerimaan BSU ini. 1. Masuk ke laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id; 2. 
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Title Mengapa BSU 2022 Belum Cair? Ciri Bantuan Subsidi Upah Sudah 

Masuk Rekening, Cek Lewat Link Ini 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793986092/mengapa-bsu-2022-belum-cair-ciri-

bantuan-subsidi-upah-sudah-masuk-rekening-cek-lewat-link-ini 

Summary Mengapa BSU 2022 belum cair? simak informasi dari ciri bantuan subsidi upah sudah masuk 

rekening melalui link ini. Proses penyaluran BSU 2022 masih menjadi pertanyaan pekerja, 

karena sebelumnya pemerintah telah menjanjikan bahwa Bantuan Subsidi Upah akan cair 

pada bulan April sebelum lebaran Idul Fitri. Namun, hingga saat ini masih belum ada 

informasi lebih lanjut mengenai proses penyaluran BSU tahun 2022. Program BSU sendiri 

merupakan bantuan yang diberikan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi 

pekerja/buruh. 

 

 

 

Mengapa BSU 2022 belum cair? simak informasi dari ciri bantuan subsidi upah sudah masuk rekening 

melalui link ini.Proses penyaluran BSU 2022 masih menjadi pertanyaan pekerja, karena sebelumnya 

pemerintah telah menjanjikan bahwa Bantuan Subsidi Upah akan cair pada bulan April sebelum lebaran 

Idul Fitri.Namun, hingga saat ini masih belum ada informasi lebih lanjut mengenai proses penyaluran BSU 

tahun 2022.Program BSU sendiri merupakan bantuan yang diberikan pemerintah berupa subsidi gaji atau 

upah bagi pekerja/buruh.Subsidi upah tersebut dilaksanakan guna melindungi, mempertahankan dan 

meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam rangka penanganan Covid-19.Bentuk dari 

subsidi upah ini berupa bantuan uang tunai sebesar Rp500 ribu/bln selama 2 bulan yang akan diberikan 

dalam 1 tahap yakni sebesar Rp 1 juta.Agar pekerja bisa mendapatkan BSU, mereka diharuskan 

memenuhi kriteria penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Kemnaker yaitu:1. 

Diperuntukan untuk WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK. 
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Title BSU 2022 Cair Tanggal Berapa? Ini Kode Menaker Ida Fauziyah Soal 

Jadwal Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793985645/bsu-2022-cair-tanggal-berapa-ini-

kode-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Simak kode dari Menaker Ida Fauziyah terkait jadwal pencairan BSU 2022. Bagi para pekerja 

dan buruh simak penjelasan Menaker Ida Fauziyah di bawah ini yang menjadi kode jadwal 

pencairan bantuan subsidi upah 2022. Jadwal pencairan BSU 2022 kerap kali dipertanyakan 

oleh calon penerima bantuan melalui Instagram resmi Kemnaker. BSU 2022 cair tanggal 

berapa? 

 

 

 

Simak kode dari Menaker Ida Fauziyah terkait jadwal pencairan BSU 2022. Tanggal berapa BSU BPJS 

Ketenagakerjaan cair?Jadwal pencairan BSU 2022 kerap kali dipertanyakan oleh calon penerima bantuan 

melalui Instagram resmi Kemnaker.Banyak yang masih harap-harap cemas kapan bantuan subsidi upah 

Rp1 juta ini cair ke rekening penerima.BSU 2022 cair tanggal berapa? Hal ini yang kemudian menjadi 

pertanyaan besar bagi para pekerja dan buruh.Pasalnya BSU BPJS Ketenagakerjaan yang dijanjikan akan 

cair bulan April lalu hingga kini belum ada titik terangnya.Bagi para pekerja dan buruh simak penjelasan 

Menaker Ida Fauziyah di bawah ini yang menjadi kode jadwal pencairan bantuan subsidi upah 2022.Tapi 

sebelum itu, calon penerima harus mengetahui bahwa bantuan Rp1 juta ini hanya akan cair ke pekerja 

dengan syarat dan kriteria tertentu. 
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Title BSU 2022 Tidak Jadi Cair? Ini Penjelasan Kemnaker soal 

Pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan 

Author Husnul 

Khatimah 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013986194/bsu-2022-tidak-jadi-cair-ini-

penjelasan-kemnaker-soal-pencairan-blt-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary BSU 2022 tidak jadi cair ? simak penjelasan Kemnaker soal pencairan BLT BPJS 

Ketenagakerjaan Belum adanya keterangan lebih lanjut dari media sosial Kementerian 

Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mengenai program BSU 2022, mengakibatkan para pekerja 

terus bertanya-tanya apakah program yang juga dikenal sebagai BLT BPJS Ketenagakerjaan 

ini benar-benar tidak jadi cair. Bagi yang masih ragu akan cairnya BLT BPJS ini, ada kabar baik 

bahwa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah, sudah mengeluarkan 

pernyataan terbaru mengenai BSU. 

 

 

 

 BSU 2022 tidak jadi cair ? simak penjelasan Kemnaker soal pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan Belum 

adanya keterangan lebih lanjut dari media sosial Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mengenai 

program BSU 2022, mengakibatkan para pekerja terus bertanya-tanya apakah program yang juga dikenal 

sebagai BLT BPJS Ketenagakerjaan ini benar-benar tidak jadi cair. Namun Kemnaker pernah menyatakan 

bahwa sedang melakukan penyusunan regulasi BSU 2022, para pekerja tetap meragukan hal itu karena 

hingga beberapa bulan masih belum ada update mengenai regulasi tersebut.Bagi yang masih ragu akan 

cairnya BLT BPJS ini, ada kabar baik bahwa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah, sudah 

mengeluarkan pernyataan terbaru mengenai BSU. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Ida setelah banyak 

komentar dari pekerja yang membanjiri unggahan Instagram Kemnaker maupun unggahan di akun 

Instagram resmi Menaker sendiri.Komentar yang ditinggalkan oleh para pekerja sebagian besar bernada 

hampir sama yaitu mengenai kelanjutan BSU 2022. Foto Ida yang sedang mewakili pemerintah Indonesia 

untuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah Austria juga tidak luput untuk dijadikan tempat 

bertanya tentang BLT BPJS Ketenagakerjaan. Beruntung, pada saat itu Ida bersedia merespon keingin 

tahuan dari salah seorang pekerja tersebut. 
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Title Tujuh Mata Lomba Peserta Calon ASC di Hotel Santika Author _noname 

Media Tribun News Makassar Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://makassar.tribunnews.com/2022/07/27/tujuh-mata-lomba-peserta-calon-asc-di-

hotel-santika 

Summary Sebanyak 10 peserta yang mengikuti uji kompetensi yang berlangsung di Hotel Santika, Jl 

Sultan Hasanuddin No 40, Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar selama tiga 

hari, Senin hingga Rabu (25-27/7/2022). Ada tujuh mata lomba yang diujikan yakni menutup 

meja buffet, melipat serbet, menata potongan buah, meramu minuman campuran. Balai 

Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas/BBPVP Makassar yang sebelumnya dikenal Balai 

Latihan Kerja (BLK) Makassar menjadi penyelenggara seleksi daerah (Selekda) ASEAN Skill 

Competition (ASC). Salah satu uji kompetensi yang menjadi bagian seleksi adalah kompetensi 

Restoran. 

 

 

 

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas/BBPVP Makassar yang sebelumnya dikenal Balai Latihan 

Kerja (BLK) Makassar menjadi penyelenggara seleksi daerah (Selekda) ASEAN Skill Competition 

(ASC).Salah satu uji kompetensi yang menjadi bagian seleksi adalah kompetensi RestoranSebanyak 10 

peserta yang mengikuti uji kompetensi yang berlangsung di Hotel Santika, Jl Sultan Hasanuddin No 40, 

Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar selama tiga hari, Senin hingga Rabu (25-

27/7/2022).Mereka berasal dari berbagai instansi seperti Politeknik Pariwisata Makassar, SMK, dan juga 

alumni BBPVP Makassar.Sub Koordinator Pelaksana Pemberdayaan BBPVP Makassar Nasrun Ilmullah 

mengatakan dalam uji kompetensi ini.Target kompetensi dirumuskan berdasarkan situasi dunia kerja 

atau industri dengan tetap memperhatikan serta mengukur pengetahuan dan pemahaman melalui 

penampilan atau unjuk kerja."Proyek uji, skema penilaian dan bobot masing-masing modul proyek uji 

dikembangkan berdasarkan spesifikasi kompetensi," kata Nasrun Ilmullah saat ditemui di BBPVP 

Makassar, Selasa (26/7/2022).Ada tujuh mata lomba yang diujikan yakni menutup meja buffet, melipat 

serbet, menata potongan buah, meramu minuman campuran.Selain itu juga cara menyajikan dan 

membuat hidangan penutup, persiapan pelayanan Restoran, dan pelayanan restoran.Adapun kriteria 

yang menjadi penilaian yaitu keterampilan melayani pesanan makanan, persiapan meja persediaan, 

kemampuan menawarkan menu dan komunikasi efektif dengan tamu, serta penampilan diri.Selain uji 
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kompetensi Restoran, juga ada uji kompetensi Elektronika.Untuk uji kompetensi Elektronika 

dilaksanakan di BBPVP Makassar, Jl Taman Makam Pahlawan No 4, Paropo, Kecamatan Panakkukang, 

Kota Makassar."Kita sebagai venue dan juga nanti ada juri daerah yang berasal dari BBPVP Makassar dan 

dari pusat yang ditentukan Kementerian Ketenagakerjaan," kata Nasrun.Ia berharap masyarakat dari 

berbagai instansi di Makassar untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam seleksi daerah hingga 

ke tingkat Asean."Kita yakin anak bangsa juga bisa bersaing dengan negara lain," katanya.Asean Skill 

Competition merupakan kompetisi keterampilan tingkat ASEAN, sebagai jalur menuju Worldskills 

Competitions (WSC).Tujuan dari kompetisi Keterampilan ASEAN adalah untuk mempromosikan 

pengembangan nilai-nilai kejuruan dan teknis dan kerja yang berkualitas di kalangan pemuda dan pekerja 

terampil.Kemudian untuk mendukung kerjasama teknis dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan / 

teknis antar negara anggota.Mendorong kerjasama yang erat antara pemerintah, industri, pengusaha, 

dan organisasi pekerja dan lembaga pelatihan kejuruanASC juga akan membuka jalan bagi keunggulan 

kerja dan pengembangan pekerja terampil tinggi.Serta sebagai tempat kegiatan di mana negara-negara 

anggota ASEAN dapat bekerjasama dan bersinergi di tingkat kawasan dalam hal pengembangan 

keterampilan, guna mencapai standar internasional. 
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Title Cara Cek BSU 2022 Lewat Link kemnaker.go.id Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095115477/cara-cek-bsu-2022-lewat-link-

bsukemnakergoid 

Summary Banyak pekerja dan buruh mempertanyakan kapan BSU 2022 akan cair. Menjawab mengenai 

pencairan BSU 2022, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan bahwa hingga 

saat ini masih menyiapkan peraturan penyalurannya. Adapun penyebab BSU 2022 belum 

cair karena Kemnaker sedang menyelesaikan masalah administrasi yang menyebabkan 

penyaluran bantuan ini terhambat. Sub Koordinator Kepesertaan Jaminan Sosial Kemnaker 

Nindya Putri mengatakan penyaluran BSU 2022 antara lain memerlukan penerbitan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) mengenai syarat dan tata cara pencairan 

bantuan. 

 

 

 

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di tahun 2022 sangat dinantikan oleh pekerja dan buruh.Seperti 

diketahui, BSU dikabarkan kembali disalurkan pada 2022. Namun, belum ada pengumuman terkait jadwal 

pencairan program ini.Banyak pekerja dan buruh mempertanyakan kapan BSU 2022 akan cair. Pasalnya, 

program tersebut sangat bermanfaat karena memberikan bantuan berupa uang.Menjawab mengenai 

pencairan BSU 2022, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan bahwa hingga saat ini 

masih menyiapkan peraturan penyalurannya.Adapun penyebab BSU 2022 belum cair karena Kemnaker 

sedang menyelesaikan masalah administrasi yang menyebabkan penyaluran bantuan ini terhambat.Sub 

Koordinator Kepesertaan Jaminan Sosial Kemnaker Nindya Putri mengatakan penyaluran BSU 2022 

antara lain memerlukan penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) mengenai syarat 

dan tata cara pencairan bantuan."Jadi memang akhirnya belum selesai sampai sekarang. Tapi 

Permenakernya sedang diproses," katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara. 
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Title Sambangi Cirebon, Wamen Afriansyah Noor Janjikan Pelatihan 

Kompetensi untuk Pelajar dan Masyarakat 

Author Wartawan 001 

Media Republik Merdeka Jabar Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.rmoljabar.id/sambangi-cirebon-wamen-afriansyah-noor-janjikan-pelatihan-

kompetensi-untuk-pelajar-dan-masyarakat 

Summary Hal tersebut disampaikan, Wakil Menteri Tenaga Kerja, Afriansyah Noor saat kunker dengan 

Forkopimda Kabupaten dan Kota Cirebon dibilangan Cideng Cirebon, Selasa (26/7), malam. 

Kementerian tenaga kerja siap meningkatkan kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan 

dengan Dinas Tenaga Kerja di daerah guna menyiapkan tenaga kerja yang terampil sesuai 

dengan bidangnya.. Afriansyah mengatakan kedatangannya tersebut bertujuan selain untuk 

bersilaturahmi dengan jajaran Forkopimda juga untuk mengetahui secara langsung 

permasalahan ketenagakerjaan di daerah. 

 

 

 

Kementerian tenaga kerja siap meningkatkan kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan dengan Dinas 

Tenaga Kerja di daerah guna menyiapkan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan bidangnya. Hal 

tersebut disampaikan, Wakil Menteri Tenaga Kerja, Afriansyah Noor saat kunker dengan Forkopimda 

Kabupaten dan Kota Cirebon dibilangan Cideng Cirebon, Selasa (26/7), malam. Afriansyah mengatakan 

kedatangannya tersebut bertujuan selain untuk bersilaturahmi dengan jajaran Forkopimda juga untuk 

mengetahui secara langsung permasalahan ketenagakerjaan di daerah. "Tadi juga disinggung terkait 

anggaran di Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten dan Kota Cirebon yang masih kecil dan keluhan tersebut 

akan disampaikan ke Kementerian Ketenagakerjaan agar dapat bekerjasama dengan pemerintah 

daerah," jelasnya. "Kita pasti follow up terkait keluhan ini. Tadi juga disinggung terkait anggaran di Dinas 

Ketenagakerjaan di Kabupaten dan Kota Cirebon yang masih kecil," tuturnya. Afriansyah menuturkan 

saat ini kemampuan dari lulusan baru sangat sedikit, terlebih tamatan SMA. Kementerian juga akan 

melakukan berbagai macam pelatihan bagi masyarakat. "Saat ini yang menjadi konsen dari kementerian 

sendiri adalah meningkatkan kompetensi, dan skill kemampuan. Pelatihan ini ada yang satu bulan dan 

berbagai macam, sesuai dengan bidang yang masing-masing individu ambil," tutupnya. 
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Title Ini Penyebab BSU 2022 Belum Cair Juga, Sabar Dana Rp8 

Trilun Sudah Dianggarkan 

Author Rina Marlina 

Fitriana 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013986606/ini-penyebab-bsu-2022-belum-

cair-juga-sabar-dana-rp8-trilun-sudah-dianggarkan 

Summary Mengapa BSU 2022 belum cair? Namun, hingga saat ini masih belum ada informasi lebih 

lanjut mengenai proses penyaluran BSU tahun 2022.. Proses penyaluran BSU masih menjadi 

banyak pertanyaan pekerja karena sebelumnya pemerintah telah menjanjikan bahwa 

Bantuan Subsidi Upah akan cair pada bulan April sebelum lebaran Idulfitri. Agar pekerja bisa 

mendapatkan BSU, mereka diharuskan memenuhi kriteria penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Kemnaker yaitu: Diperuntukan untuk WNI yang 

dibuktikan dengan kepemilikan NIK. 

 

 

 

 Mengapa BSU 2022 belum cair? Proses penyaluran BSU masih menjadi banyak pertanyaan pekerja 

karena sebelumnya pemerintah telah menjanjikan bahwa Bantuan Subsidi Upah akan cair pada bulan 

April sebelum lebaran Idulfitri. Namun, hingga saat ini masih belum ada informasi lebih lanjut mengenai 

proses penyaluran BSU tahun 2022. Agar pekerja bisa mendapatkan BSU, mereka diharuskan memenuhi 

kriteria penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Kemnaker yaitu: Diperuntukan 

untuk WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK. Peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 

2021. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4 

yang ditetapkan pemerintah. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, 

transportasi, aneka industri, property dan real estate, perdagangan & jasa kecuali pendidikan dan 

kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK). 
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Title Cegah Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Persiapkan 

RPerpres RAN PP TTPO 

Author _noname 

Media Kemenkopmk Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.kemenkopmk.go.id/index.php/cegah-tindak-pidana-perdagangan-orang-

pemerintah-persiapkan-rperpres-ran-pp-ttpo 

Summary Untuk memperkuat pencegahan TPPO dan mempertegas hukuman pada pelaku, maka 

pemerintah menyiapkan beleid pendukung, yakni Rencana Perpres Rencana Aksi Nasional 

Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RPerpres RAN. PP TPPO). 

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko 

PMK Femmy Eka Kartika Putri menyampaikan, RPerpres RAN PP TPPO adalah penguatan dari 

Permenko PMK No 2 Tahun 2016 tentang RAN PTPPO 2015-2019. Dia menyatakan, RAN PP 

TPPO telah melalui jalan panjang untuk menjadi RPerpres. Dari yang semulanya hanya 

Permenko, kemudian disepakati menjadi RPerpres pada 2020 awal, penyusunan draft, dan 

saat ini tengah memasuki proses pencermatan untuk dibawa ke Presiden. 

 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan luar biasa yang mencoreng kehidupan 

manusia. Perempuan dan anak-anak kerap menjadi korban dalam kejahatan ini. Praktiknya ini dilakukan 

dalam berbagai bentuk dan cara cukup marak terjadi di seluruh Indonesia.Pemerintah telah berupaya 

mencegah terjadinya TPPO. Salah satunya dengan menerbitkan Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang 

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.Untuk memperkuat 

pencegahan TPPO dan mempertegas hukuman pada pelaku, maka pemerintah menyiapkan beleid 

pendukung, yakni Rencana Perpres Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (RPerpres RANPP TPPO).Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, 

Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri menyampaikan, RPerpres RAN PP TPPO 

adalah penguatan dari Permenko PMK No 2 Tahun 2016 tentang RAN PTPPO 2015-2019.Dia menyatakan, 

RAN PP TPPO telah melalui jalan panjang untuk menjadi RPerpres. Dari yang semulanya hanya Permenko, 

kemudian disepakati menjadi RPerpres pada 2020 awal, penyusunan draft, dan saat ini tengah memasuki 

proses pencermatan untuk dibawa ke Presiden."Tujuan penyusunan RPerpres RAN TPPO adalah untuk 

meningkatkan kordinasi dan kerjasama dalam upaya pencegahandan penanganan korban, serta 

penindakan terhadap pelaku TPPO," ujar Femmy dalam rapat koordinasi secara daring, pada Selasa 

(26/7)Lebih lanjut, Femmy menerangkan, adanya RPerpres RAN PP TPPO guna menjamin sinergitas dan 

kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu."Dari 

Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan 

hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, 

program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah," jelasnya."Selain itu, 

adanya RAN PP TPPO ini juga diharapkan bisa mencegah terjadinya TPPO di di kancah multinasional. 

Karenanya. Butuh koordinasi dan sinergi yang kuat dengan dipandu RAN PP TPPO ini," imbuhnya.Femmy 

berharap, RPerpres RAN PP TPPO segera rampung pembahasannya dan bisa dibawa ke Presiden. Dia juga 

berharap pengajuan RAN PP TPPO menjadi Perpres bisa berlangsung cepat dan lancar.Dalam rapat 

koordinasi secara daring itu hadir perwakilan Kementerian PPPA, Kemenlu, Kemendagri, Kemenkumham, 

Kemenag, Kemendikbudristek, Kemensos, Kemnaker, LPSK, dan BP2MI. 
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Title Polda Metro Jaya Matangkan Wacana Pengaturan Jam Kerja Author Mula Akmal 

Media Merah Putih Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://merahputih.com/post/read/polda-metro-jaya-matangkan-wacana-pengaturan-jam-

kerja 

Summary Polda Metro Jaya menyebut pengaturan jam kerja bagi pekerja di Jakarta hingga kini masih 

terus dimatangkan. Wadirlantas Polda Metro Jaya, AKBP Rusdy Pramana mengatakan, 

wacana pengaturan jam kerja bagi para pekerja di Jakarta masih bergulir. 

 

 

 

 Polda Metro Jaya menyebut pengaturan jam kerja bagi pekerja di Jakarta hingga kini masih terus 

dimatangkan. Termasuk melakukan pembahasan internal. Kebijakan ini diklaim untuk mengurai 

kemacetan. Wadirlantas Polda Metro Jaya, AKBP Rusdy Pramana mengatakan, wacana pengaturan jam 

kerja bagi para pekerja di Jakarta masih bergulir. Rencanannya, polisi akan mengundang pihak-pihak 

terkait untuk dimintai masukan. "Langkah-langkah koordinasi sudah. Ini tentunya ditindaklanjuti, 

contohnya pekan depan kami akan rapat dan mengundang pemangku kepentingan terkait," ungkap 

Rusdy, Rabu (27/7). Dalam pertemuan dengan pihak-pihak terkait, lanjut Rusdy, Polda Metro Jaya akan 

menghimpun setiap masukan yang disampaikan terkait kebijakan tersebut. Dia berharap rencana ini 

dapat semakin matang. "Ini namanya usulan, ide yang kami harus bicarakan dengan masing-masing 

instansi terkait. Ada Dinas Perhubungan, sampai Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian PAN-

RB barangkali," tuturnya. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengatakan, 

pihaknya menyiapkan sejumlah program untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Salah satunya jam 

keberangkatan pekerja diatur supaya tidak menumpuk pada jam yang sama. Latif mencontohkan, 

misalnya karyawan masuk pada jam 07.00 maka waktu pulang jam 14.00 WIB. Pun demikian jika 

karyawan masuk kantor pada jam 08.00 pulang maka pulang pada jam 15.00. "Jadi tidak pulang secara 

bersamaan,"jelad Latif. Dia juga menyebut penumpukan kendaraan terlihat di sejumlah titik, seperti tiga 

titik tol pintu masuk ke Jakarta, dari Cikampek, Jagorawi, Merak-Tangerang ke Jakarta. Kemudian di jalan 

arteri, seperti Kalimalang, Cakung, Bogor, Depok, Lebak Bulus, Jagakarsa, Lenteng Agung, dan Daan 

Mogot. 
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Title Mengapa BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

Belum Cair? Ketahui Tahapan Penyalurannya di Sini! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783986635/mengapa-bsu-blt-subsidi-gaji-via-

bpjs-ketenagakerjaan-2022-belum-cair-ketahui-tahapan-penyalurannya-di-sini 

Summary Mengapa BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Belum Cair? Pekerja calon 

penerima dana tak henti-henti menanyakan kapan BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta cair?. Pertanyaan tersebut pun wajar, lantaran sebelumnya 

pemerintah menyebut BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 bakal cair April. 

Namun, rupanya proses penyaluran dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

Rp1 juta kepada 8,8 juta pekerja ini tak semudah membalik telapak tangan. 

 

 

 

Mengapa BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Belum Cair? Ketahui tahapan penyaluran 

dan Rp1 juta dalam artikel ini.Pekerja calon penerima dana tak henti-henti menanyakan kapan BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta cair?Pertanyaan tersebut pun wajar, lantaran 

sebelumnya pemerintah menyebut BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 bakal cair 

April.Namun, rupanya proses penyaluran dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 

juta kepada 8,8 juta pekerja ini tak semudah membalik telapak tangan.Pihak penyelenggara, dalam hal 

ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerangkan jika penyaluran dana bantuan subsidi upah 

2022 akan disalurkan jika tahapan-tahapannya telah rampung.Tak hanya tahapan penyaluran, Kemnaker 

pun bekerja sama dengan berbagai pihak agar BSU 2022 dapat disalurkan sesuai yang 

diharapkan.Langkah pertama, Kemnaker bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan dan 

merevisi anggaran BSU 2022.Berikutnya, menyiapkan data pekerja dengan mitra penyedia data tenaga 

kerja, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 
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Title PHK 152 Karyawan, Manajemen Anak Usaha Garuda Indonesia 

Dipanggil Kemenaker 

Author _noname 

Media Fajar Harapan Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.fajarharapan.id/2022/07/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha.html 

Summary Pemanggilan itu, terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 152 karyawan PT 

Aerofood Indonesia, yang bergerak di bisnis katering untuk penerbangan domestik dan 

internasional. PHK terhadap 152 karyawan tersebut mulai mencuat setelah karyawan 

Aerofood Indonesia yang tergabung dalam Serikat Karyawan Sejahtera ACS mengajukan 

surat keberatan PHK kepada Direktur Utama Aerofood Indonesia, I Wayan Susena. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemwnaker) akan memanggil manajemen dan Serikat 

Karyawan PT Aerofood Indonesia, anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk. Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) 

Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pemanggilan terhadap manajemen dan 

Serikat Karyawan Aerofood Indonesia untuk upaya mediasi yang difasilitasi Kemenaker. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemwnaker) akan memanggil manajemen dan Serikat Karyawan PT 

Aerofood Indonesia, anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk.Pemanggilan itu, terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) terhadap 152 karyawan PT Aerofood Indonesia, yang bergerak di bisnis katering untuk 

penerbangan domestik dan internasional.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pemanggilan 

terhadap manajemen dan Serikat Karyawan Aerofood Indonesia untuk upaya mediasi yang difasilitasi 

Kemenaker."Saya sudah perintahkan jajaran Mediator Hubungan Industrial di kantor saya untuk segera 

memanggil pihak manajemen dan Serikat Karyawan Aerofood Indonesia. Semoga hari ini mereka bisa 

hadir ke kantor saya, untuk kami mediasi," ungkap Indah, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu 

(27/7/202.Kemenaker, lanjutnya, mengarahkan agar manajemen lebih mengutamakan mediasi. Artinya, 

keputusan PHK harus ditangani dengan bijak dan hati-hati lantaran menyangkut nasib dan masa depan 

pekerja dan keluarganya, sebagaimana juga dikutip iNews.id."Saya sudah kembali menghimbau agar, 

setiap keputusan PHK itu, harus ditangani dgn sangat hati2 karena menyangkut urusan dapur, nasib dan 

masa depan pekerja dan keluarganya," tutur Indah. Dia menjelaskan, Kemenaker juga melihat kinerja 
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keuangan dan bisnis Aerofood Indonesia. Bahkan sejumlah bukti lain yang menyangkut dasar manajemen 

melakukan pemutusan kerja. Data-data ini akan menjadi referensi bagi Kemenaker memberikan arahan 

kepada perusahaan."Kami dengarkan dan cek dulu performance keuangan dan bisnisnya, bukti-bukti nya. 

Apakah betul PHK jalan atau keputusan terakhir atau bisa dengan cara yang lebih baik," ungkap 

Indah.PHK terhadap 152 karyawan tersebut mulai mencuat setelah karyawan Aerofood Indonesia yang 

tergabung dalam Serikat Karyawan Sejahtera ACS mengajukan surat keberatan PHK kepada Direktur 

Utama Aerofood Indonesia, I Wayan Susena. Dari isi surat tersebut, Ketua Serikat Karyawan Sejahtera 

ACS Agus Sulistiyo mengklaim jika Aerofood Indonesia sudah melakukan PHK secara sepihak. Sikap ini 

diambil manajemen tanpa adanya kesepakatan dengan Pengurus Serikat Pekerja Sekar Sejahtera 

ACS."Bahwa keputusan PHK tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa ada kesepakatan dengan kami 

Pengurus Serikat Pekerja Sekar Sejahtera ACS," ungkap Agus yang dituangkan dalam surat. Poin lain 

bahwa keputusan PHK bertentangan dengan Undang-undang dan menciptakan hubungan industrial yang 

tidak harmonis. Bahkan, karyawan menjadi resah serta tidak tenang dalam bekerja.(*) 
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Title BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 Cair ke Rekening? Ini Tanda BLT 

Subsidi Gaji Sudah Ditransfer 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773986732/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-

ke-rekening-ini-tanda-blt-subsidi-gaji-sudah-ditransfer 

Summary Beberapa syarat untuk menjadi penerima dana bantuan subsidi upah diantaranya, WNI, 

memiliki penghasilan dibawah 3,5 juta, masih terdaftar aktif sebagai anggota BPJS 

Ketenagakerjaan. Program dana BSU 2022 atau BLT subsidi gaji merupakan salah satu 

bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui kemnaker untuk para pekerja yang 

terdampak covid 19. Program BSU 2022 bertujuan untuk mempertahankan, melindungi 

serta meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak 

Covid-19. Para pekerja yang berhak menerima dana BSU 2022, merupakan pekerja yang 

sudah memenuhi syarat yang diberikan dan ditentukan oleh kemnaker. 

 

 

 

Program dana BSU 2022 atau BLT subsidi gaji merupakan salah satu bantuan yang diberikan oleh 

pemerintah melalui kemnaker untuk para pekerja yang terdampak covid 19.Program BSU 2022 bertujuan 

untuk mempertahankan, melindungi serta meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh 

dalam penanganan dampak Covid-19.Para pekerja yang berhak menerima dana BSU 2022, merupakan 

pekerja yang sudah memenuhi syarat yang diberikan dan ditentukan oleh kemnaker.Beberapa syarat 

untuk menjadi penerima dana bantuan subsidi upah diantaranya, WNI, memiliki penghasilan dibawah 

3,5 juta, masih terdaftar aktif sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.Dana BLT subsidi gaji akan 

disalurkan melalui jaringan bank himbara selama dua bulan dengan besaran Rp500. 000 per bulan dan 

akan diberikan sekaligus Rp1 juta.Namun sebelumnya, Anda harus memastikan terlebih dahulu apakah 

sudah terdaftar sebagai calon penerima dana bantuan subsidi upah atau belum.Untuk mengeceknya, 

Anda bisa mengunjungi situs website resmi kemnaker.go.id atau bu.bpjsketenagakerjaan. Setelahnya 

akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan apakah sudah terdaftar sebagai calon penerima atau 

belum.Jika anda sudah mengecek melalu kemnaker.go.id dan mendapatkan notifikasi terdaftar sebagai 

calon penerima BSU 2022, itu berarti nama Anda sudah terdaftar sebagai salah satu calon penerima. 
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Title Malaysia Menyerah, Kemnaker Sebut Negeri Jiran Siap Patuhi 

Aturan soal PMI 

Author _noname 

Media Tribun News Batam Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://batam.tribunnews.com/2022/07/27/malaysia-menyerah-kemnaker-sebut-negeri-

jiran-siap-patuhi-aturan-soal-pmi 

Summary Negeri jiran Malaysia akhirnya mematuhi perjanjian yang dibuat dengan Pemerintah 

Indonesia terkait pekerja migran. Malaysia sebelumnya dibuat pusing dengan penghentian 

sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sejak 13 Juli 2022. Langkah tegas 

Pemerintah Indonesia itu diambil karena Malaysia mengingkari kesepakatan perjanjian 

sebelumnya ditanda tangani pada 1 April 2022. Dalam nota kesepahaman tentang 

penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia serta di tandatangani di 

Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta itu mengatur mekanisme satu kanal untuk 

semua proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia. 

 

 

 

Negeri jiran Malaysia akhirnya mematuhi perjanjian yang dibuat dengan Pemerintah Indonesia terkait 

pekerja migran.Malaysia sebelumnya dibuat pusing dengan penghentian sementara pengiriman pekerja 

migran Indonesia (PMI) sejak 13 Juli 2022.Langkah tegas Pemerintah Indonesia itu diambil karena 

Malaysia mengingkari kesepakatan perjanjian sebelumnya ditanda tangani pada 1 April 2022.Dalam nota 

kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia serta di 

tandatangani di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta itu mengatur mekanisme satu kanal untuk 

semua proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia.Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah menyebut ada beberapa poin penting yang telah disepakati dalam MoU tersebut, selain 

penempatan, gaji bagi Asisten Rumah Tangga (ART) juga dipertegas secara nominal.Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan jika Malaysia awalnya bersikeras tidak ingin melebur 

terhadap satu sistem milik Indonesia yang terintegrasi dengan Kementerian SDM.Sampai akhirnya 

mereka mulai melunak dan menyatakan patuh mengikuti perjanjian sebelumnya."Pada akhirnya bahwa 

tanda-tanda Malaysia ingin mematuhi MoU telah terlihat jelas. Indonesia menang dong. Malaysia dalam 

hal ini tunduk terhadap keputusan Indonesia," katanya dihubungi Kompas.com, Selasa (26/7/2022).Dita 

mengungkap, kesepakatan tersebut dinyatakan melalui record of discussion yang diwakili Kementerian 
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Ketenagakerjaan, Duta Besar RI untuk Malaysia, dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dengan 

Kementerian SDM serta Kementerian Dalam Negeri Malaysia."Record of discussion isinya kesepakatan 

integrasi system. Besok kita adakan join working group, akan ada hasil penandatanganan RoD pada hari 

Kamis ini, di Indonesia yang akan dihadiri oleh Kemenaker, Duta Besar RI (untuk Malaysia), dan Kemenlu," 

ucapnya.Dita menjelaskan asal mula keputusan penghentian penempatan PMI ke Malaysia ini berawal 

dari adanya dua sistem perekrutan penempatan PMI yang berbeda di Negeri Jiran.Pemerintah RI 

menginginkan penempatan PMI harus melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang terintegrasi 

dengan Kementerian SDM Malaysia.Selama ini, kebutuhan akan PMI menggunakan sistem di Kemendagri 

Malaysia yang tidak menjamin adanya pemberian jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, gaji yang 

tak sesuai.Serta tidak mengetahui nama atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja Indonesia 

(TKI) sehingga mudah dieksploitasi."Satu dikelola oleh Kementerian SDM di Malaysia, satunya lagi 

dikelola pihak Imigrasi Malaysia. Kita enggak mau penempatan PMI melalui pihak Imigrasi Malaysia, 

karena menggunakan sistem visa turis, berarti tidak ada perjanjian kerja, tidak ada pemeriksaan 

kesehatan, tidak ada pelatihan. Karena justru dimarahi oleh masyarakatnya sendiri di sana, karena 

mereka membutuhkan tenaga kerja kita, terutama perusahaan sawit. Sampai akhirnya mereka (Imigrasi 

Malaysia) menyerah. Sistem Imigrasi akan melebur melalui one channel system," ungkap Dita. 
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Title Empat SMK di Sijunjung dan Sawahlunto terima penghargaan 

dari BPJAMSOSTEK 

Author Erik Ifansya 

Akbar 

Media Antara Sumut Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://sumbar.antaranews.com/berita/519205/empat-smk-di-sijunjung-dan-sawahlunto-

terima-penghargaan-dari-bpjamsostek 

Summary Sebanyak empat Sekolah Menengah Kejujuran (SMK) di Kabupaten Sijunjung dan Kota 

Sawahlunto menerima penghargaan dari BPJAMSOSTEK karena peduli terhadap jaminan 

sosial. "Ke empat SMK ini telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan 

kepada siswa kerja praktik dan mendukung program pemerintah sehingga kami berikan 

piagam penghargaan," kata Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Solok Maulana Anshari 

Siregar, di Solok, Rabu. Sekolah yang menerima penghargaan yaitu tiga di Kabupaten 

Sijunjung SMK Negeri 1, SMK Negeri 5 dan SMK Negeri 8 Sijunjung serta SMK Negeri 1 

Sawahlunto. Dia berharap, hubungan silaturahmi dan koordinasi tetap terjaga baik dan 

semua siswa dapat terlindungi program BPJSTK. 

 

Sebanyak empat Sekolah Menengah Kejujuran (SMK) di Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto 

menerima penghargaan dari BPJAMSOSTEK karena peduli terhadap jaminan sosial."Ke empat SMK ini 

telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada siswa kerja praktik dan 

mendukung program pemerintah sehingga kami berikan piagam penghargaan," kata Kepala Kantor 

BPJAMSOSTEK Cabang Solok Maulana Anshari Siregar, di Solok, Rabu.Sekolah yang menerima 

penghargaan yaitu tiga di Kabupaten Sijunjung SMK Negeri 1, SMK Negeri 5 dan SMK Negeri 8 Sijunjung 

serta SMK Negeri 1 Sawahlunto.Dia berharap, hubungan silaturahmi dan koordinasi tetap terjaga baik 

dan semua siswa dapat terlindungi program BPJSTK.Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan Cabdin 

V serta Kepala Sekolah yang sudah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenakerjaan kepada siswa 

praktik kerja dan ini sesuai amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Permenaker Nomor 5 

Tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan program JKK, JKM dan JHT.Kacabdin V Rahmat, 

menyatakan siap mendukung program pemerintah terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan 

bagi siswa kerja praktik.Dia mengatakan, ke empat sekolah ini sejak awal sudah antusias untuk 

memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk siswa kerja praktik.Selain mengikuti 

peraturan katanya, manfaat BPJS Ketenagakerjaan lebih banyak dan bagus."Kami berharap tidak ada 

kasus JKK ataupun JKM bagi siswa kerja praktik dan membayar iuran itu prinsipnya gotong royong," 

ujarnya. 
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Title Rayakan HUT Kemnaker RI ke 75, Dr La Ode Haji Polondu Jadi 

Komandan Upacara di BPVP Banda Aceh | KUMBANEWS.COM 

Author Antara News 

Agency 

Media Kumbanews.com Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://kumbanews.com/rayakan-hut-kemnaker-ri-ke-75-dr-la-ode-haji-polondu-jadi-

komandan-upacara-di-bpvp-banda-aceh 

Summary Kumbanews.com-Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia (Kemnaker RI) ke 75, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BPVP) Kendari Dr La Ode Haji Polondu jadi Komandan Upacara di BPVP Banda Aceh, Senin 

(25/7/2022). 

 

 

 

Kumbanews.com -Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kementerian Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia (Kemnaker RI) ke 75, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari Dr La Ode 

Haji Polondu jadi Komandan Upacara di BPVP Banda Aceh, Senin (25/7/2022).Pada giat tersebut, Kepala 

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Andri Susila, S.T, M, Si bertindak sebagai 

Inspektur Upacara, Kepala BPVP Banda Aceh Rahmad Faisal, S.T. bertindak sebagai Pembaca Pembukaan 

UUD 1945, dan Koordinator Dit. Bina Intala Kemnaker RI, Heru Setiawan bertindak sebagai Pembawa 

Teks Pancasila.Kepala BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu saat dihubungi via telepon menuturkan, 

pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Kemnaker RI ke 75 di BPVP Banda Aceh diikuti sejumlah Aparatur 

Sipil Negera (ASN) yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPnPN) 

dari BPVP Banda Aceh, BBPVP Medan dan BPVP Kendari."Alhamdulillah, giat hari ini berlangsung dengan 

khidmat dan pada akhir upacara kami melakukan pemotongan nasi tumpeng sebagai bentuk rasa syukur 

bertambahnya usia Kemnaker RI," katanya.Ia mengatakan, dengan bertambahnya usia Kemnaker 

diharapkan bisa lebih memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang 

ketenagakerjaan, baik itu persoalan lapangan kerja atau dalam hal mempersiapkan angkatan kerja yang 

siap pakai dan kompeten guna menekan angka pengangguran."Kata orang bijak, seiring bertambahnya 

usia anda selalu belajar sesuatu yang baru tentang diri anda, dapat terus menjadi organisasi pembelajar 

untuk meningkatkan kualitas dirinya," demikian Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

(Menaker RI) Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Inspektur 

Upacara Andri Susila di halaman Kantor BPVP Banda Aceh.Lebih lanjut Menaker Ida Fauziyah 
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mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia khususnya disektor ketenagakerjaan telah cukup membaik, 

setelah kurang lebih dua tahun menghadapi Pandemi Covid 19 yang sangat memukul perekonomian 

Indonesia."Berdasarkan data BPS, saat ini kita sudah menunjukan kemajuan yang baik dalam pemulihan 

ekonomi dan penyerapan angkatan kerja, namun hal itu barulah langkah awal untuk semakin lebih baik 

dalam menyiapkan angkatan kerja siap pakai, berdaya saing tinggi dan kompeten," tandasnya.La Ode Haji 

Polondu menambahkan, terkait posisinya yang ada di BPVP Banda Aceh dan tidak dapat memimpin 

upacara secara langsung di BPVP Kendari, disebabkan karena sedang menghadiri acara Pembukaan 

Kompetisi Instruktur Nasional (KKIN) Regional Barat di BPVP Banda Aceh, namun meski demikian, dalam 

perayaan HUT Kemnaker RI dirinya tetap menyempatkan diri untuk merayakan hal itu dan bertindak 

sebagai komandan upacara di BPVP Banda Aceh."Saya sangat berterimakasih atas kesempatan yang 

diberikan Kepala BPVP Banda Aceh dan seluruh Keluarga Besar BPVP Banda Aceh untuk bersama-sama 

merayakan HUT Kemnaker RI ke 75, semoga apa yang kita lakukan selama ini dapat menjadi nilai ibadah 

dan bermanfaat bagi masyarakat secara umum. DIRGAHAYU KEMNAKER RI KE 75," tutupnya. 
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Title Sektor Ketenagakerjaan Mulai Pulih, Subsidi Gaji Jadi 

Disalurkan? 

Author _noname 

Media News Summed Up Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://newssummedup.com/summary/Sektor-Ketenagakerjaan-Mulai-Pulih-Subsidi-Gaji-

Jadi-Disalurkan-ljmjfk 

Summary Menurut Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari, program subsidi gaji masih 

menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kementerian Ketenagakerjaan 

dengan BPJS Ketenagakerjaan sudah siap semuanya sampai data kalau memang program ini 

berjalan. Lantas masihkah program bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji bakal 

disalurkan? 

 

Lantas masihkah program bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji bakal disalurkan? Menurut Staf 

Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari, program subsidi gaji masih menunggu arahan dari 

Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan sudah siap 

semuanya sampai data kalau memang program ini berjalan. 
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Title Anak Usaha Garuda Dituding PHK Sepihak 152 Karyawan Author CNN Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220727130212-92-826805/anak-usaha-garuda-

dituding-phk-sepihak-152-karyawan 

Summary PT Aerofood Indonesia dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara 

sepihak terhadap 152 karyawan sejak 22 Juli 2022. Aerofood Indonesia sendiri merupakan 

anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk yang bergerak di bidang penyedia katering untuk 

penerbangan domestik dan internasional. Kabar PHK ini diungkapkan oleh karyawan 

Aerofood yang tergabung dalam Serikat Karyawan Sejahtera ACS. "Bahwa keputusan PHK 

tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa ada kesepakatan dengan kami pengurus Serikat 

Karyawan Sejahtera ACS," tulis surat yang ditandatangani oleh Ketua Serikat Karyawan 

Sejahtera ACS Agus Sulistiyo dan Sekretaris Jenderal Serikat Karyawan Sejahtera ACS 

Antonius Vebrianto seperti dikutip pada Rabu (27/7). 

 

PT Aerofood Indonesia dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap 

152 karyawan sejak 22 Juli 2022.Aerofood Indonesia sendiri merupakan anak usaha PT Garuda Indonesia 

Tbk yang bergerak di bidang penyedia katering untuk penerbangan domestik dan internasional.Kabar 

PHK ini diungkapkan oleh karyawan Aerofood yang tergabung dalam Serikat Karyawan Sejahtera 

ACS."Bahwa keputusan PHK tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa ada kesepakatan dengan kami 

pengurus Serikat Karyawan Sejahtera ACS," tulis surat yang ditandatangani oleh Ketua Serikat Karyawan 

Sejahtera ACS Agus Sulistiyo dan Sekretaris Jenderal Serikat Karyawan Sejahtera ACS Antonius Vebrianto 

seperti dikutip pada Rabu (27/7).Adapun surat ini ditujukan kepada Direktur Utama Aerofood Indonesia 

I Wayan Susena. Kemudian, Surat ini ditembuskan ke Presiden Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Seluruh Direksi dan Komisaris Garuda Indonesia, dan Komisi VI 

DPR RI.Pada poin selanjutnya dijelaskan, keputusan PHK secara sepihak ini bertentangan dengan Undang-

Undang dan menciptakan hubungan industrial yang tidak harmonis dan karyawan menjadi resah serta 

tidak tenang dalam bekerja.Serikat pekerja pun menyinggung pidato Jokowi yang sering mengingatkan 

agar semua pelaku usaha jangan melakukan PHK. Namun, manajemen Aerofood justru melakukan PHK 

secara sepihak.Surat tersebut juga menyatakan alih-alih melakukan PHK, seharusnya manajemen 

Aerofood lebih konsentrasi pada upaya mengembangkan peluang-peluang bisnis yang sudah terbuka 

lebar.Pasalnya, kondisi perekonomian Indonesia sudah mulai tumbuh dan diikuti dengan tren 

pertumbuhan penerbangan komersial yang sudah mendekati normal.Terkait poin-poin tersebut, serikat 

pekerja menyatakan keberatan dan menolak keputusan PHK secara sepihak yang melanggar hukum. 

Kemudian, meminta manajemen untuk membatalkan semua surat keputusan PHK yang telah 

dikeluarkan."Bahwa kami meminta kepada manajemen untuk mempekerjakan kembali semua karyawan 

yang di PHK pada posisi masing-masing," bunyi surat tersebut.Serikat pekerja menambahkan untuk 

menjaga harmonisasi hubungan industrial, maka pihaknya mengingatkan agar semua keputusan 

manajemen yang terkait dengan hubungan industrial harus dibicarakan terlebih dahulu dan disepakati 

pengurus serikat pekerja.CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Direktur Utama Garuda 

Indonesia Irfan Setiaputra untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait hal ini. Namun, yang 

bersangkutan belum memberikan respons. 
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Title Kunjungi Cirebon, Wamenaker RI Bahas Soal Kerjasama 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Times Indonesia Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.timesindonesia.co.id/read/news/420481/kunjungi-cirebon-wamenaker-ri-

bahas-soal-kerjasama-ketenagakerjaan 

Summary Untuk meningkatkan kerjasama di bidang ketenagakerjaan dengan daerah, Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan RI (Wamenaker RI) Afriansyah Noor mengunjungi wilayah Cirebon, Selasa 

(26/7/2022) malam. Wamenaker RI Afriansyah Noor mengatakan, dirinya datang ke Cirebon 

juga guna meningkatkan kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan. Kedatangannya 

tersebut, bertujuan untuk bersilaturahmi dengan jajaran Forkopimda di wilayah Kabupaten 

dan Kota Cirebon. "Ada juga yang menyinggung soal anggaran di Dinas Ketenagakerjaan di 

Kabupaten dan Kota Cirebon yang masih kecil," katanya. 

 

 

 

Untuk meningkatkan kerjasama di bidang ketenagakerjaan dengan daerah, Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan RI (Wamenaker RI) Afriansyah Noor mengunjungi wilayah Cirebon, Selasa (26/7/2022) 

malam.Kedatangannya tersebut, bertujuan untuk bersilaturahmi dengan jajaran Forkopimda di wilayah 

Kabupaten dan Kota Cirebon. Wamenaker RI Afriansyah Noor mengatakan, dirinya datang ke Cirebon 

juga guna meningkatkan kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan."Ada juga yang menyinggung soal 

anggaran di Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten dan Kota Cirebon yang masih kecil," 

katanya.Menurutnya, persoalan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar 

dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah. "Pasti kita follow up terkait keluhan ini. Soal anggaran 

yang masih kecil itu jadi masukan bagi kami," tuturnyaAfriansyah mengungkapkan, kompetensi dan skil 

untuk lulusan baru masih sangat sedikit. Terlebih lagi skil untuk tamatan SMA. "Saat ini yang menjadi 

konsen dari kementerian sendiri adalah meningkatkan kompetensi, dan skill kemampuan teman-teman," 

paparnya.Menurut Wamenaker RI, untuk saat ini, Kementrian Tenaga Kerja akan melakukan berbagai 

macam pelatihan bagi masyarakat. Pelatihan tersebut ada yang satu bulan dan berbagai macam, sesuai 

dengan bidang yang masing-masing individu ambil. (*)* 
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Title Sektor Tenaga Kerja Mulai Pulih Author _noname 

Media Infoindonesia.id Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.infoindonesia.id/read/2022/07/27/17454/sektor-tenaga-kerja-mulai-pulih 

Summary Salah satunya dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik dari 68,08 persen 

pada 2021 menjadi 69,06 persen pada 2022. JAKARTA- Kondisi ekonomi, khususnya sektor 

ketenagakerjaan menunjukkan tren pemulihan setelah dua tahun dihantam pandemi COVID-

19. "Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih aktif untuk masuk ke 

dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan 

optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi pasca 

pandemi COVID-19," tutur Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Selasa 

(26/7/2022). Menaker juga menyebut pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2022 

mencapai 5,01 persen. 

 

 

 

JAKARTA - Kondisi ekonomi, khususnya sektor ketenagakerjaan menunjukkan tren pemulihan setelah dua 

tahun dihantam pandemi COVID-19.Salah satunya dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

naik dari 68,08 persen pada 2021 menjadi 69,06 persen pada 2022."Ini mengindikasikan bahwa 

penduduk usia kerja menjadi lebih aktif untuk masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa 

penduduk usia kerja mulai menunjukkan optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam 

konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19," tutur Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan 

tertulis, Selasa (26/7/2022).Menaker juga menyebut pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2022 

mencapai 5,01 persen. Sumber pertumbuhan tertinggi adalah sektor industri yaitu sebesar 1,06 

persen.Tingkat pengangguran terbuka juga turun dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,83 

persen pada Februari 2022. Dalam konteks jumlah pengangguran karena COVID-19 menurun dari 1,62 

juta orang menjadi 0,96 juta orang pada periode yang sama.Selain itu, jumlah penduduk yang berstatus 

sementara tidak bekerja karena COVID-19 menurun dari 1,11 juta orang pada 2021 menjadi 0,58 juta 

orang pada 2022.Sementara penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja juga turun dari 

15,72 juta orang pada 2021 menjadi 9,44 juta orang pada 2022."Kondisi yang demikian menunjukkan 

bahwa kondisi waktu produktif (waktu bekerja) tenaga kerja Indonesia semakin membaik," ujar 

Ida.Jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari 
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131,06 juta orang pada 2021 menjadi 135,61 juta orang tahun ini.Geliat penciptaan lapangan kerja terjadi 

pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik gas dan air, konstruksi, transportasi 

dan pergudangan, serta akomodasi dan makan minum.Rata-rata upah buruh di Indonesia mengalami 

peningkatan dari Rp2.860.630 pada 2021 menjadi Rp2.892.537 pada 2022.Menurutnya, meskipun rata-

rata upah buruh belum meningkat secara signifikan, tapi hal itu menunjukkan adanya perbaikan dari sisi 

pendapatan pekerja.Sementara itu, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga 

peningkatannya selama masa pandemi dari 29,98 juta orang pada 2020 menjadi 32,30 juta orang pada 

Mei 2022."Seluruh perbaikan tersebut bermuara pada menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 9,54 persen pada Maret 2022. Secara nominal, jumlah penduduk miskin 

menurun dari 27,54 juta orang menjadi 26,16 juta orang pada periode yang sama," demikian Ida 

Fauziyah.Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Rabu, 27 Juli 2022. 
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Title Info Pencairan BSU 2022: Jelang Agustus, BLT Subsidi Gaji Rp1 

Juta akan Cair? Cek Penerima di Sini 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095116251/info-pencairan-bsu-2022-jelang-

agustus-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-akan-cair-cek-penerima-di-sini 

Summary Simak info pencairan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta, jelang Agustus akankah segera 

cair?. Lantas apakah BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta akan cair di bulan Agustus 

mendatang?. BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta hingga kini masih terus dinantikan oleh 

para buruh atau pekerja. Hal ini karena rencana pencairan BSU 2022 dijadwalkan cair pada 

bulan April lalu, namun sampai saat ini masih belum disalurkan karena aturannya belum 

rampung. 

 

 

 

Simak info pencairan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta, jelang Agustus akankah segera cair?BSU 

2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta hingga kini masih terus dinantikan oleh para buruh atau pekerja.Hal 

ini karena rencana pencairan BSU 2022 dijadwalkan cair pada bulan April lalu, namun sampai saat ini 

masih belum disalurkan karena aturannya belum rampung.Lantas apakah BSU 2022 atau BLT subsidi gaji 

Rp1 juta akan cair di bulan Agustus mendatang?Sejauh ini, menurut info Kemnaker rencana pencairan 

BSU 2022 alias BLT subsidi gaji Rp1 juta masih dalam tahap persiapan dan pematangan.Penyebab 

tertundanya pencairan BSU 2022 adalah karena pihak terkait masih mereviu data penerima bantuan 

tersebut.Jadi terkait tanggal resmi pencairan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta ini masih belum bisa 

dipastikan. 
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Title VIRAL : Protes Kinerja Pemerintah, Ojol Lakukan Aksi Jahit Mulut 

di Kemenhub Hari Ini 

Author Reuters 

Media Tugunews.com Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.tugunews.com/58654/Protes-Kinerja-Pemerintah-Ojol-Lakukan-Aksi-Jahit-

Mulut-di-Kemenhub-Hari-Ini 

Summary - Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) menggelar aksi bertajuk Aksi Tanpa Kata, di depan 

Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Rabu (27/7/2022). "Sudah rapat 

berulang kali dengan Kemenhub, sudah bersurat berkali-kali, demo sudah berkali-kali. Aksi 

ini guna menuntut konsistensi Kemenhub dalam penerapan Peraturan Menteri Nomor 12 

tahun 2019 dan Keputusan Menteri Nomor 548 tahun 2020. Padahal, kata Krisna, awal tahun 

ini tepatnya pada 5 Januari 2022, sejumlah aliansi ojek online telah melakukan unjuk rasa 

serupa di depan kantor Kemenhub, dan dijanjikan akan segera direalisasikan. 

 

 

 

- Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) menggelar aksi bertajuk Aksi Tanpa Kata, di depan Kantor 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Rabu (27/7/2022). Dalam aksi tersebut sejumlah 

pengemudi ojek online bakal melakukan aksi jahit mulut. Aksi jahit mulut ini bukan sekadar kiasan. 

Penanggung jawab aksi, Krisna mengatakan nantinya akan ada lima orang pengemudi ojek online yang 

bersedia mulutnya dijahit.Aksi jahit mulut dilakukan lantaran pihaknya sudah lelah dengan sikap 

pemerintah yang acuh terhadap kesejahteraan ojek online. "Itukan aksi tanpa bicara. Bakal diikuti oleh 

lima orang peserta jahit mulut, jadi kita fokus ke aksi jahit mulutnya karena kita sudah capek," ujar Krisna 

kepada Tribunnews, Rabu (27/7/2022)."Sudah rapat berulang kali dengan Kemenhub, sudah bersurat 

berkali-kali, demo sudah berkali-kali. kita sudah hopeless, makanya kita fokusin lima orang akan jahit 

mulut," tambahnya. Selain aksi lima pengemudi ojek online menjahit mulut, massa lainnya bakal 

mengawal aksi tersebut. Namun, Krisna tak bisa memprediksi berapa jumlah massa yang akan hadir. 

"Sisanya teman-teman akan hadir untuk mengawal aksi tersebut sampai tuntutan itu dipenuhi. Gak bisa 

diprediksi ya (jumlah massa), biasanya tiba-tiba ada teman-teman dari ojol yang bergabung," ucap 

dia.Krisna menjelaskan aksi ini diinisiasi oleh para pengemudi ojek online sekaligus Tim 10 yang sempat 

menjadi bagian dalam perumusan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019. Aksi ini guna 

menuntut konsistensi Kemenhub dalam penerapan Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2019 dan 



 

107 

 

Keputusan Menteri Nomor 548 tahun 2020. Adapun hal tersebut mencakup evaluasi tarif ojek online di 

Indonesia, revisi perjanjian kemitraan yang dinilai sepihak, cabut/revisi UU Omnimbus Law Cipta Kerja, 

dan mengakui kesejahteraan ojek online Indonesia. "Semua tuntutan itu bukan tanpa alasan, ditambah 

lagi biaya hidup yang layak semakin meningkat. Tarif atau pendapatan yang layak semestinya direvisi 

maksimal satu tahun sekali, sedangkan evaluasi tarif terakhir dilakukan pada awal 2020 silam," kata dia. 

Padahal, kata Krisna, awal tahun ini tepatnya pada 5 Januari 2022, sejumlah aliansi ojek online telah 

melakukan unjuk rasa serupa di depan kantor Kemenhub, dan dijanjikan akan segera direalisasikan. 

Namun hingga saat ini belum ada kejelasan. "Kami sudah menghitung bersama dengan Kementerian 

Perhubungan perihal persentase kenaikan tersebut. Bahkan kami juga beberapa kali melayangkan surat. 

Kenyataannya sampai detik ini tidak ada realisasi konkret yang dilakukan pihak-pihak terkait," ujarnya. 

"Kami anggap mereka lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden, dalam hal 

mengimplementasikan amanah konstitusi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945," tambah Krisna. Krisna berharap 

melalui aksi tersebut pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap kinerja beberapa kementerian 

yang terkait dalam ekosistem transportasi berbasiskan aplikasi, seperti Kementerian Perhubungan, 

Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Kominfo. 
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Title UPDATE : Protes Kinerja Pemerintah, Ojol Lakukan Aksi 

Jahit Mulut di Kemenhub Hari Ini 

Author Pt Akurat Sentra 

Media 

Media Ninopedia Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.ninopedia.com/58654/Protes-Kinerja-Pemerintah-Ojol-Lakukan-Aksi-Jahit-

Mulut-di-Kemenhub-Hari-Ini 

Summary - Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) menggelar aksi bertajuk Aksi Tanpa Kata, di depan 

Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Rabu (27/7/2022). "Sudah rapat 

berulang kali dengan Kemenhub, sudah bersurat berkali-kali, demo sudah berkali-kali. Aksi 

ini guna menuntut konsistensi Kemenhub dalam penerapan Peraturan Menteri Nomor 12 

tahun 2019 dan Keputusan Menteri Nomor 548 tahun 2020. Padahal, kata Krisna, awal tahun 

ini tepatnya pada 5 Januari 2022, sejumlah aliansi ojek online telah melakukan unjuk rasa 

serupa di depan kantor Kemenhub, dan dijanjikan akan segera direalisasikan. 

 

 

 

- Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) menggelar aksi bertajuk Aksi Tanpa Kata, di depan Kantor 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Rabu (27/7/2022). Dalam aksi tersebut sejumlah 

pengemudi ojek online bakal melakukan aksi jahit mulut. Aksi jahit mulut ini bukan sekadar kiasan. 

Penanggung jawab aksi, Krisna mengatakan nantinya akan ada lima orang pengemudi ojek online yang 

bersedia mulutnya dijahit.Aksi jahit mulut dilakukan lantaran pihaknya sudah lelah dengan sikap 

pemerintah yang acuh terhadap kesejahteraan ojek online. "Itukan aksi tanpa bicara. Bakal diikuti oleh 

lima orang peserta jahit mulut, jadi kita fokus ke aksi jahit mulutnya karena kita sudah capek," ujar Krisna 

kepada Tribunnews, Rabu (27/7/2022)."Sudah rapat berulang kali dengan Kemenhub, sudah bersurat 

berkali-kali, demo sudah berkali-kali. kita sudah hopeless, makanya kita fokusin lima orang akan jahit 

mulut," tambahnya. Selain aksi lima pengemudi ojek online menjahit mulut, massa lainnya bakal 

mengawal aksi tersebut. Namun, Krisna tak bisa memprediksi berapa jumlah massa yang akan hadir. 

"Sisanya teman-teman akan hadir untuk mengawal aksi tersebut sampai tuntutan itu dipenuhi. Gak bisa 

diprediksi ya (jumlah massa), biasanya tiba-tiba ada teman-teman dari ojol yang bergabung," ucap 

dia.Krisna menjelaskan aksi ini diinisiasi oleh para pengemudi ojek online sekaligus Tim 10 yang sempat 

menjadi bagian dalam perumusan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019. Aksi ini guna 

menuntut konsistensi Kemenhub dalam penerapan Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2019 dan 
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Keputusan Menteri Nomor 548 tahun 2020. Adapun hal tersebut mencakup evaluasi tarif ojek online di 

Indonesia, revisi perjanjian kemitraan yang dinilai sepihak, cabut/revisi UU Omnimbus Law Cipta Kerja, 

dan mengakui kesejahteraan ojek online Indonesia. "Semua tuntutan itu bukan tanpa alasan, ditambah 

lagi biaya hidup yang layak semakin meningkat. Tarif atau pendapatan yang layak semestinya direvisi 

maksimal satu tahun sekali, sedangkan evaluasi tarif terakhir dilakukan pada awal 2020 silam," kata dia. 

Padahal, kata Krisna, awal tahun ini tepatnya pada 5 Januari 2022, sejumlah aliansi ojek online telah 

melakukan unjuk rasa serupa di depan kantor Kemenhub, dan dijanjikan akan segera direalisasikan. 

Namun hingga saat ini belum ada kejelasan. "Kami sudah menghitung bersama dengan Kementerian 

Perhubungan perihal persentase kenaikan tersebut. Bahkan kami juga beberapa kali melayangkan surat. 

Kenyataannya sampai detik ini tidak ada realisasi konkret yang dilakukan pihak-pihak terkait," ujarnya. 

"Kami anggap mereka lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden, dalam hal 

mengimplementasikan amanah konstitusi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945," tambah Krisna. Krisna berharap 

melalui aksi tersebut pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap kinerja beberapa kementerian 

yang terkait dalam ekosistem transportasi berbasiskan aplikasi, seperti Kementerian Perhubungan, 

Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Kominfo. 
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Title Protes Kinerja Pemerintah, Ojol Lakukan Aksi Jahit Mulut di 

Kemenhub Hari Ini 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.tribunnews.com/metropolitan/2022/07/27/protes-kinerja-pemerintah-ojol-

lakukan-aksi-jahit-mulut-di-kemenhub-hari-ini 

Summary Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) menggelar aksi bertajuk Aksi Tanpa Kata, di depan 

Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Rabu (27/7/2022). "Sudah rapat 

berulang kali dengan Kemenhub, sudah bersurat berkali-kali, demo sudah berkali-kali. Aksi 

ini guna menuntut konsistensi Kemenhub dalam penerapan Peraturan Menteri Nomor 12 

tahun 2019 dan Keputusan Menteri Nomor 548 tahun 2020. Padahal, kata Krisna, awal tahun 

ini tepatnya pada 5 Januari 2022, sejumlah aliansi ojek online telah melakukan unjuk rasa 

serupa di depan kantor Kemenhub, dan dijanjikan akan segera direalisasikan. 

 

 

 

Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) menggelar aksi bertajuk Aksi Tanpa Kata, di depan Kantor 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Rabu (27/7/2022).Dalam aksi tersebut sejumlah 

pengemudi ojek online bakal melakukan aksi jahit mulut. Aksi jahit mulut ini bukan sekadar 

kiasan.Penanggung jawab aksi, Krisna mengatakan nantinya akan ada lima orang pengemudi ojek online 

yang bersedia mulutnya dijahit.Aksi jahit mulut dilakukan lantaran pihaknya sudah lelah dengan sikap 

pemerintah yang acuh terhadap kesejahteraan ojek online."Itukan aksi tanpa bicara. Bakal diikuti oleh 

lima orang peserta jahit mulut, jadi kita fokus ke aksi jahit mulutnya karena kita sudah capek," ujar Krisna 

kepada Tribunnews, Rabu (27/7/2022)."Sudah rapat berulang kali dengan Kemenhub, sudah bersurat 

berkali-kali, demo sudah berkali-kali. kita sudah hopeless, makanya kita fokusin lima orang akan jahit 

mulut," tambahnya.Selain aksi lima pengemudi ojek online menjahit mulut, massa lainnya bakal 

mengawal aksi tersebut. Namun, Krisna tak bisa memprediksi berapa jumlah massa yang akan 

hadir."Sisanya teman-teman akan hadir untuk mengawal aksi tersebut sampai tuntutan itu dipenuhi. Gak 

bisa diprediksi ya (jumlah massa), biasanya tiba-tiba ada teman-teman dari ojol yang bergabung," ucap 

dia.Krisna menjelaskan aksi ini diinisiasi oleh para pengemudi ojek online sekaligus Tim 10 yang sempat 

menjadi bagian dalam perumusan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019.Aksi ini guna 

menuntut konsistensi Kemenhub dalam penerapan Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2019 dan 
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Keputusan Menteri Nomor 548 tahun 2020.Adapun hal tersebut mencakup evaluasi tarif ojek online di 

Indonesia, revisi perjanjian kemitraan yang dinilai sepihak, cabut/revisi UU Omnimbus Law Cipta Kerja, 

dan mengakui kesejahteraan ojek online Indonesia."Semua tuntutan itu bukan tanpa alasan, ditambah 

lagi biaya hidup yang layak semakin meningkat. Tarif atau pendapatan yang layak semestinya direvisi 

maksimal satu tahun sekali, sedangkan evaluasi tarif terakhir dilakukan pada awal 2020 silam," kata 

dia.Padahal, kata Krisna, awal tahun ini tepatnya pada 5 Januari 2022, sejumlah aliansi ojek online telah 

melakukan unjuk rasa serupa di depan kantor Kemenhub, dan dijanjikan akan segera direalisasikan. 

Namun hingga saat ini belum ada kejelasan."Kami sudah menghitung bersama dengan Kementerian 

Perhubungan perihal persentase kenaikan tersebut. Bahkan kami juga beberapa kali melayangkan surat. 

Kenyataannya sampai detik ini tidak ada realisasi konkret yang dilakukan pihak-pihak terkait," 

ujarnya."Kami anggap mereka lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden, dalam hal 

mengimplementasikan amanah konstitusi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945," tambah Krisna.Krisna berharap 

melalui aksi tersebut pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap kinerja beberapa kementerian 

yang terkait dalam ekosistem transportasi berbasiskan aplikasi, seperti Kementerian Perhubungan, 

Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Kominfo. 
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Title 3 Hari Aksi Mogok Makan, Heriyanto Harap Menaker 

Dengar Keluhan Tak Dapat JKK 

Author Rakha Arlyanto 

Darmawan 

Media Detik Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://news.detik.com/berita/d-6201576/3-hari-aksi-mogok-makan-heriyanto-harap-

menaker-dengar-keluhan-tak-dapat-jkk 

Summary Sebelumnya, Heriyanto menggelar aksi mogok makan di depan kantor Kemenaker. Herianto 

mengaku sudah dua hari melakukan aksi mogok makan di depan Kemenaker RI. Atas 

kejadian tersebut, Heri melakukan aksinya dan meminta kepada Kemenaker untuk 

memberikan sanksi ke perusahaan tempatnya bekerja. Heri sendiri mengaku selama 

melakukan aksinya telah bertemu dengan perwakilan Kemenaker. 

 

Heriyanto, warga asal Ciamis, Jawa Barat, berusia 46 tahun masih gelar aksi mogok makan di depan 

kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Padahal dirinya sudah mogok makan selama 3 hari 

sejak tiba di Ibu Kota.Bukan tanpa sebab, mogok makan yang Heriyanto lakukan dalam rangka aksi 

meminta Kemnaker memberikan sanksi pada perusahaan tempat dia bekerja karena tak memberikan 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)."Saya setiap malam dan siang jadi nggak ada sistem gelar. Jadi saya 

memang di sini kadang berdiri sambil megang spanduk," kata Heriyanto saat ditemui di depan kantor 

Kemnaker, Rabu (27/7/2022).Aksi mogok makan itu dia lakukan seorang diri. Sambil membawa spanduk 

bertuliskan 'Aksi Mogok Makan Untuk Menuntut Keadilan' dan tas ransel berwarna hitam yang berisi 

sejumlah dokumen.Heriyanto berangkat ke Jakarta pada Senin (25/7) dari Kota Kembang, Bandung. Uang 

yang dia bawa kala itu sebesar Rp 300 ribu dan kini tersisa hanya Rp 50 ribu untuk ongkos bis."Saya tinggal 

Bandung, asli Ciamis. Istri orang Bandung jadi bawa biaya sekitar Rp 300 ribu. Sekarang sisa Rp 50 ribu, 

sisanya itu buat naik bis," cerita Heriyanto.Heriyanto tidak membawa satupun pakaian. Dirinya hanya 

menggunakan kaos yang berlapis jaket berwarna hijau dan celana jins yang melekat di tubuhnya sejak 

dia tiba di Jakarta."Saya selama sampai sini belum kesentuh air, itu air juga air hujan aja basah kering 

lagi," ucapnya.Hari ini, hari ketiga dia sudah mogok makan. Heriyanto hanya mengeluh lemas saat ditanya 

perihal kondisi kesehatannya. Bahkan tak cuma makan, Heriyanto juga mogok minum sejak aksi itu 

dimulai."Nggak ada kalau diusir, dibujuk untuk makan minum. Itu air dari tadi nggak tahu siapa yang 

ngasih terus kemarin ada makanan nggak tau siapa yang ngasih," kata dia."Kalau sakit mah bisa ditahan. 

Lebih sakit berproses selama 7 tahun ini. Cuma lemas aja, belum ada pusing. Saya nggak mikirin 

(kesehatan). Saya mikirin gimana caranya biar keluh kesah ditanggapi dengan serius sama pemerintah 

sama dinas-dinas terkait," imbuhnya.Dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pejabat Menaker 

bisa memberi perhatian. Heriyanto meminta perusahaan tempat dia bekerja dulu juga bisa diganjar 

sanksi."Saya pinginnya bu menteri atau pak presiden mendengarkanlah keluh kesah sebagai masyarakat 

kecil yang tertindas. Sama perusahaan pun kepingin saya dikasih sanksi atas kelalaian perusahaan 

mengabaikan saya jadi seperti ini," harap dia.Tuntutan dan Kisah HeriyantoSebelumnya, Heriyanto 

menggelar aksi mogok makan di depan kantor Kemenaker. Hal ini dilakukan Heriyanto untuk meminta 

haknya sebagai pekerja berupa upah hingga jaminan kecelakaan kerja.Aksi mogok makan ini dilakukan 

Heriyanto seorang diri. Herianto mengaku sudah dua hari melakukan aksi mogok makan di depan 

Kemenaker RI."2 hari ini, saya sendiri," kata Heri saat dihubungi, Selasa (26/7/2022).Heri mengatakan 

sebelumnya sempat mengalami kecelakaan kerja. Hal ini terjadi pada tahun 2007 dimana saat itu dia 
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bekerja di PT BHL (BUMI HUTANI LESTARI) Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.Heri 

menyebutkan sudah bekerja sekitar 4 tahun sebagai pengairan untuk orang chemis atau semprot lahan 

mematikan rumput lalu dialihkan ke bagian pengawasan alat berat.Pada tanggal 2 Januari 2015, Heri 

mengaku dirinya diminta untuk lembur mengawasi alat berat yang melakukan perbaikan kebun dan 

jalan.Pada saat tengah melakukan pengecekan, Heri mengalami kecelakaan kerja dan terjepit alat berat. 

Hal ini membuatnya mengalami tulang remuk dan retak pada punggung."Pada saat saya sedang 

mengecek pancang jembatan, saya kesengol dan ke jepit burit alat berat ekskavator yang sedang 

memutar. Atas kecelakaan kerja tersebut saya dibawa ke klinik dan kemudian saya dirujuk ke RS Doris 

Silvanus Palangkaraya, akibat dari kecelakaan tersebut saya mengalami tulang remuk dan retak pada 

punggung yang kemudian saat ini saya mengalami cacat permanen," tuturnya."Setelah insiden 

kecelakaan kerja saya mengalami tindakan diskriminatif diantaranya adalah memaksa saya harus bekerja 

di luar dari pekerjaan semula, saya harus bekerja menyapu dan membawa sampah dan dipaksa terus 

bekerja dimana kondisi kesehatan saya belum pulih, karena pekerjaan berat yang diberikan kepada saya 

kondisi kesehatan saya kembali memburuk," sambungnya.Selanjutnya, Heri mengatakan pada tahun 

2018 dia diminta untuk menandatangani surat dan dijanjikan akan mendapatkan pesangon hingga uang 

penghargaan. Namun Heri mengatakan hal itu tak kunjung didapatkan. Dia pun mengaku baru 

mengetahui surat tersebut berisi surat pengunduran diri."Tahun 2018 dalam kondisi kesehatan saya yang 

sedang menurun karena terjadi peradangan pada luka-luka saya, pada saat itu saya dipaksa untuk 

menandatangani sebuah surat dengan janji bila menandatangani surat tersebut saya akan diberikan 

pesangon, uang penghargaan, uang jaminan kecelakaan kerja dan berstatus pensiun dini, namun 

ternyata saya baru mengetahui bahwa surat itu adalah berisi surat pengunduran diri," tuturnya.Atas 

kejadian tersebut, Heri melakukan aksinya dan meminta kepada Kemenaker untuk memberikan sanksi 

ke perusahaan tempatnya bekerja. Serta meminta agar perusahaan memberikan hak-haknya sebagai 

karyawan.Heri sendiri mengaku selama melakukan aksinya telah bertemu dengan perwakilan 

Kemenaker. Namun Heri menilai tidak ada ketegasan dari Kemenaker dalam kejadian yang 

menimpanya."Ada tapi mereka cuma janji-janji aja saya dari 2019. Kemnaker tapi nggak ada kata serius 

dalam penanganan perkara yang saya hadapi," ujar Heri. 
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Title Cacat Kecelakaan Kerja, Pria Ciamis Mogok Makan Protes ke 

Kemenaker 

Author CNN Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220727135240-20-826838/cacat-kecelakaan-

kerja-pria-ciamis-mogok-makan-protes-ke-kemenaker 

Summary Seorang pria asal Ciamis, Jawa Barat, Heriyanto melakukan mogok makan sebagai bentuk 

protes terhadap perusahaan akibat cacat permanen yang dialaminya saat bekerja. Heriyanto 

mengalami tulang remuk dan retak pada punggung sampai cacat permanen akibat 

kecelakaan yang menimpanya saat bekerja di pabrik penyaringan pada 2015 silam. 

Bersamaan dengan mogok makan itu, Heriyanto juga mendesak Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker) menindak tegas perusahaan tersebut. "Meminta kepada kementerian untuk 

mewujudkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum kepada saya dan pekerja yang 

lain yang memiliki nasib sama," kata Heriyanto dalam surat terbukanya, Rabu (27/7). 

 

 

 

Seorang pria asal Ciamis, Jawa Barat, Heriyanto melakukan mogok makan sebagai bentuk protes 

terhadap perusahaan akibat cacat permanen yang dialaminya saat bekerja.Heriyanto mengalami tulang 

remuk dan retak pada punggung sampai cacat permanen akibat kecelakaan yang menimpanya saat 

bekerja di pabrik penyaringan pada 2015 silam.Bersamaan dengan mogok makan itu, Heriyanto juga 

mendesak Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menindak tegas perusahaan tersebut."Meminta 

kepada kementerian untuk mewujudkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum kepada saya 

dan pekerja yang lain yang memiliki nasib sama," kata Heriyanto dalam surat terbukanya, Rabu 

(27/7)."Meminta Kementerian memberikan sanksi tegas," imbuhnya.Heriyanto bercerita ia mulai bekerja 

di perusahaan tersebut pada 2007. Ia bekerja sebagai pengairan untuk orang chemis / Semprot lahan 

guna mematikan rumput selama empat tahun.Kemudian, Heriyanto dialihkan ke bagian pengawasan alat 

berat untuk pembukaan akses jalan, jembatan dan lain-lain.Ia menyatakan selama bekerja tidak pernah 

mendapatkan komplen dari atasan serta tidak pernah melakukan pelanggaran yang berakibat pada 

kerugian perusahaan.Kronologi Kecelakaan KerjaHeriyanto menyebut kecelakaan kerja itu terjadi pada 2 

Januari 2015, di mana saat itu ia diperintahkan bekerja lembur oleh manager estate guna mengawasi alat 

berat.Saat mengecek pancang jembatan, Heriyanto tersenggol dan terjepit burit alat berat eksavator 
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yang sedang memutar."Atas kecelakaan kerja tersebut saya di bawa ke klinik dan kemudian saya dirujuk 

ke RS Doris Silvanus, Palangka Raya. Akibat dari kecelakaan tersebut saya mengalami tulang remuk dan 

retak, yang kemudian saat ini saya mengalami cacat permanen.Didiskriminasi: Dipindah sampai Dipaksa 

MundurSudah jatuh, tertimpa tangga pula. Heriyanto mengaku justru mendapatkan sikap diskriminatif 

dari perusahaan pascakejadian itu."Di antaranya adalah memaksa saya harus bekerja di luar dari 

pekerjaan semula, saya harus bekerja menyapu dan membawa sampah," kata dia.Heriyanto juga 

mengaku dipaksa terus bekerja padahal kondisi kesehatannya belum pulih. Akibatnya, aku dia, kondisi 

kesehatan dirinya kembali memburuk."Tulang saya yang patah kembali mengalami pergeseran," 

ucapnya.Lebih lanjut, ia mengaku harus menanggung biaya sendiri ketika berobat karena kondisi 

tersebut. Sementara, gaji bulanannya juga dikurangi.Lalu, pada 2018 Heriyanto mengaku diminta untuk 

menandatangani sebuah surat dengan janji akan diberikan pesangon, uang penghargaan, uang jaminan 

kecelakaan kerja dan berstatus pensiun dini."Namun ternyata saya baru mengetahui bahwa surat itu 

adalah berisi surat pengunduran diri," ucapnya."Saya kembali mengajukan keberatan dan menangis 

sejadi-jadinya memohon untuk pemenuhan hak saya terlebih kondisi saya yang tidak bisa bekerja seperti 

orang normal karena mengalami cacat permanen, namun perusahaan mengabaikan hal tersebut," 

imbuhnya.Kemenaker Tindak LanjutiSaat dikonfirmasi, Kemenaker mengaku telah meminta pengawas 

ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi juga 

mengaku akan mendampingi Heriyanto untuk mendapatkan haknya."Tentunya kami akan mengadvokasi 

kepada Pak Heryanto untuk mendapatkan hak haknya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku," 

kata Anwar kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/7). 
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Title  Author Muhammad Aswar 

Media Rakyat News Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://rakyat.news/read/62421/pt-aerofood-indonesia-dikabarkan-phk-sepihak-152-

karyawan 

Summary Serikat Karyawan Sejahtera ACS dalam suratnya menuliskan bahwa keputusan tersebut 

dilakukan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dari pengurus lembaga. "Bahwa 

keputusan PHK tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa ada kesepakatan dengan kami 

pengurus Serikat Karyawan Sejahtera ACS," terang surat tersebut dilansir dari 

CNNIndonesia.com. 

 

 

 

Serikat Karyawan Sejahtera ACS dalam suratnya menuliskan bahwa keputusan tersebut dilakukan secara 

sepihak tanpa adanya kesepakatan dari pengurus lembaga."Bahwa keputusan PHK tersebut dilakukan 

secara sepihak dan tanpa ada kesepakatan dengan kami pengurus Serikat Karyawan Sejahtera ACS," 

terang surat tersebut dilansir dari CNNIndonesia.com.Adapun surat ini ditujukan kepada Direktur Utama 

Aerofood Indonesia, I Wayan Susena. Kemudian, Surat ini ditembuskan ke Presiden Jokowi; Menteri 

BUMN, Erick Thohir; Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah; Seluruh Direksi dan Komisaris Garuda 

Indonesia, dan Komisi VI DPR RI.Pada poin selanjutnya dijelaskan, keputusan PHK secara sepihak ini 

bertentangan dengan Undang-Undang dan menciptakan hubungan industrial yang tidak harmonis dan 

karyawan menjadi resah serta tidak tenang dalam bekerja.Serikat pekerja pun menyinggung pidato 

Jokowi yang sering mengingatkan agar semua pelaku usaha jangan melakukan PHK. Namun, manajemen 

Aerofood justru melakukan PHK secara sepihak.Surat tersebut juga menyatakan alih-alih melakukan PHK, 

seharusnya manajemen Aerofood lebih konsentrasi pada upaya mengembangkan peluang-peluang bisnis 

yang sudah terbuka lebar.Pasalnya, kondisi perekonomian Indonesia sudah mulai tumbuh dan diikuti 

dengan tren pertumbuhan penerbangan komersial yang sudah mendekati normal.Terkait poin-poin 

tersebut, serikat pekerja menyatakan keberatan dan menolak keputusan PHK secara sepihak yang 

melanggar hukum. Kemudian, meminta manajemen untuk membatalkan semua surat keputusan PHK 

yang telah dikeluarkan. 
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Title KABAR TERBARU BSU 2022 Kapan Cair? Ini Jawaban RESMI BPJS 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793987165/kabar-terbaru-bsu-2022-kapan-cair-

ini-jawaban-resmi-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Berikut kabar terbaru BSU 2022 kapan cair? Resmi jawaban BPJS Ketenagakerjaan. Simak 

info seputar pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 di bawah ini. Seperti diketahui, 

pencairan dana BSU 2022 akan berlanjut hingga 2022 dan rencananya akan diberikan kepada 

8,8 juta pekerja yang membutuhkan. 

 

 

 

Berikut kabar terbaru BSU 2022 kapan cair? Resmi jawaban BPJS Ketenagakerjaan.Simak info seputar 

pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 di bawah ini.Seperti diketahui, pencairan dana BSU 2022 

akan berlanjut hingga 2022 dan rencananya akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja yang 

membutuhkan.Namun, sejauh ini pemerintah belum memastikan jadwal pencairan BSU 2022 atau BLT 

Subsidi Gaji Rp1 juta.Menanggapi hal ini, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK mengungkapkan 

jawaban terbaru pada Juli 2022 mengenai alasan BLT Subsidi Gaji belum kunjung turun dan BSU 2022 

kapan cair.BPJAMSOSTEK menjelaskan, salah satu penyebab BSU 2022 tidak kunjung cair hingga Juli 2022 

karena Kemnaker belum selesai merampungkan Permenaker yang mengatur soal kriteria dan tata 

laksana penyaluran BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta ini.Mengenai informasi BSU kapan cair, BPJAMSOSTEK juga 

belum dapat memberikan informasi lebih lanjut karena pihaknya hanya sebagai mitra penyedia data 

pendukung program ini. 
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Title Kacau! Anak Usaha Garuda Indonesia PHK Sepihak Ratusan 

Karyawan 

Author _noname 

Media Kronologi Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Negative 

Link http://kronologi.id/2022/07/27/kacau-anak-usaha-garuda-indonesia-phk-sepihak-ratusan-

karyawan 

Summary PT Aerofood Indonesia dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara 

sepihak terhadap 152 karyawan sejak 22 Juli 2022. Aerofood Indonesia sendiri merupakan 

anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk yang bergerak di bidang penyedia katering untuk 

penerbangan domestik dan internasional. Adapun surat ini ditujukan kepada Direktur Utama 

Aerofood Indonesia I Wayan Susena. Kemudian, Surat ini ditembuskan ke Presiden Jokowi, 

Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Seluruh Direksi dan 

Komisaris Garuda Indonesia, dan Komisi VI DPR RI. 

 

PT Aerofood Indonesia dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap 

152 karyawan sejak 22 Juli 2022.Aerofood Indonesia sendiri merupakan anak usaha PT Garuda Indonesia 

Tbk yang bergerak di bidang penyedia katering untuk penerbangan domestik dan internasional.Kabar 

PHK ini diungkapkan oleh karyawan Aerofood yang tergabung dalam Serikat Karyawan Sejahtera 

ACS."Bahwa keputusan PHK tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa ada kesepakatan dengan kami 

pengurus Serikat Karyawan Sejahtera ACS," tulis surat yang ditandatangani oleh Ketua Serikat Karyawan 

Sejahtera ACS Agus Sulistiyo dan Sekretaris Jenderal Serikat Karyawan Sejahtera ACS Antonius Vebrianto 

seperti dikutip pada Rabu (27/7/2022).Adapun surat ini ditujukan kepada Direktur Utama Aerofood 

Indonesia I Wayan Susena. Kemudian, Surat ini ditembuskan ke Presiden Jokowi, Menteri BUMN Erick 

Thohir, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Seluruh Direksi dan Komisaris Garuda Indonesia, dan 

Komisi VI DPR RI.Pada poin selanjutnya dijelaskan, keputusan PHK secara sepihak ini bertentangan 

dengan Undang-Undang dan menciptakan hubungan industrial yang tidak harmonis dan karyawan 

menjadi resah serta tidak tenang dalam bekerja.Serikat pekerja pun menyinggung pidato Jokowi yang 

sering mengingatkan agar semua pelaku usaha jangan melakukan PHK. Namun, manajemen Aerofood 

justru melakukan PHK secara sepihak.Surat tersebut juga menyatakan alih-alih melakukan PHK, 

seharusnya manajemen Aerofood lebih konsentrasi pada upaya mengembangkan peluang-peluang bisnis 

yang sudah terbuka lebar.Pasalnya, kondisi perekonomian Indonesia sudah mulai tumbuh dan diikuti 

dengan tren pertumbuhan penerbangan komersial yang sudah mendekati normal.Terkait poin-poin 

tersebut, serikat pekerja menyatakan keberatan dan menolak keputusan PHK secara sepihak yang 

melanggar hukum. Kemudian, meminta manajemen untuk membatalkan semua surat keputusan PHK 

yang telah dikeluarkan."Bahwa kami meminta kepada manajemen untuk mempekerjakan kembali semua 

karyawan yang di PHK pada posisi masing-masing," bunyi surat tersebut seperti dikutip cnn.Serikat 

pekerja menambahkan untuk menjaga harmonisasi hubungan industrial, maka pihaknya mengingatkan 

agar semua keputusan manajemen yang terkait dengan hubungan industrial harus dibicarakan terlebih 

dahulu dan disepakati pengurus serikat pekerja.Hingga berita ini diturunkan pihak Garuda Indonesia 

belum memberikan respons.Editor: Alfian Risfil A 
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Title Info Loker Terbaru Juli 2022 PT Dankos Farma Kalbe Grup, Cek 

Persyaratan yang Dibutuhkan 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125115135/info-loker-terbaru-juli-2022-pt-

dankos-farma-kalbe-grup-cek-persyaratan-yang-dibutuhkan 

Summary Dalam artikel ini, akan dibagikan informasi loker atau lowongan kerja di PT Dankos Farma 

untuk bulan Juli 2022. PT Dankos Farma adalah perusahaan Farmasi yang berada di bawah 

naungan Kalbe Group yang berlokasi di Jakarta Timur. Bagi Anda yang berminat menjadi 

Project and Automation Supervisor di PT Dankos Farma, bisa melamar lowongan kerja 

tersebut paling lambat 15 Agustus 2022. Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram 

@kemnaker pada Rabu, 27 Juli 2022, berikut persyaratan PT Dankos Farma (Kalbe Grup) 

yang harus disiapkan:. 

 

 

 

Dalam artikel ini, akan dibagikan informasi loker atau lowongan kerja di PT Dankos Farma untuk bulan 

Juli 2022.PT Dankos Farma adalah perusahaan Farmasi yang berada di bawah naungan Kalbe Group yang 

berlokasi di Jakarta Timur.Saat ini PT, Dankos Farma kembali membuka lowongan kerja terbaru pada 

bulan Juli 2022 untuk posisi Project and Automation Supervisor.Project and Automation Supervisor 

bertugas untuk mengawasi, membuat rencana induk otomasi, mengelola proyek otomasi, proyek 

digitalisasi dari prototipe hingga ke bagian produksi.Bagi Anda yang berminat menjadi Project and 

Automation Supervisor di PT Dankos Farma, bisa melamar lowongan kerja tersebut paling lambat 15 

Agustus 2022.Perusahaan ini membutuhkan pekerja dengan lulusan minimal S1 atau sederajat mulai dari 

fresh graduate hingga berpengalaman minimal 1 tahun.Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram 

@kemnaker pada Rabu, 27 Juli 2022, berikut persyaratan PT Dankos Farma (Kalbe Grup) yang harus 

disiapkan:KUALIFIKASI UMUM:- Memiliki minimum gelar S1 di Mekatronika atau Teknik Elektro- Fresh 

Graduate atau mempunyai pengalaman 1 tahun di bidang yang relevan- Memiliki pengetahuan tentang 

Scada, IoT, dan PLC Control- Bersedia bekerja dengan sistem shift- Disiplin dan mau bekerja kerasAyo 

daftarkan diri dengan mengisi data pribadi Anda melalui link di bawah ini..Itulah informasi lowongan kerja 

bulan Juli 2022 di PT Dankos Farma (Kalbe Grup) yang tersedia dalam waktu terbatas dan statusnya bisa 

berubah sewaktu-waktu.Untuk info lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi Instagram @dankoscareer. 
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Title Pengaturan Jam Kerja Dianggap Solusi Kemacetan, Polda 

Metro Ajak Bicara Kementerian 

Author Iqbal Muhtarom 

Media Tempo.co Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://metro.tempo.co/read/1616392/pengaturan-jam-kerja-dianggap-jadi-solusi-

kemacetan-polda-metro-ajak-bicara-kementerian 

Summary Dalam agenda pembicaraan dengan pemangku kepentingan lainnya pada pekan depan, 

Rusdy menjelaskan, Polda Metro Jaya akan menghimpun setiap masukan yang disampaikan 

terkait kebijakan tersebut, diantaranya dari Dinas Perhubungan, Kemeterian 

Ketenagakerjaan, hingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan mengajak sejumlah kementerian dan 

lembaga untuk mematangkan wacana pengaturan jam kerja. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda 

Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Rusdy Pramana mengatakan, wacana yang diusulkan 

pihaknya itu sebetulnya sejauh ini masih dalam tahap kajian internal. Direktur Lalu Lintas 

Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Latif Usman, mengungkapkan sejumlah temuannya yang 

menjadi dasar usulan pengaturan jam masuk kerja. 

 

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan mengajak sejumlah kementerian dan lembaga untuk 

mematangkan wacana pengaturan jam kerja. Tujuannya untuk mengurai kemacetan di jakarta saat pagi 

dan sore hari.Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Rusdy Pramana 

mengatakan, wacana yang diusulkan pihaknya itu sebetulnya sejauh ini masih dalam tahap kajian 

internal. Namun, pekan depan, pembicaraan untuk merealisasikan wacana ini akan melibatkan 

pemangku kepentingan lain."Langkah-langkah koordinasi sudah. Ini tentunya ditindaklanjuti, contohnya 

Minggu depan kami akan rapat dan mengundang pihak-pihak stakeholder terkait," ujar Rusdy dikutip dari 

keterangannya, Rabu, 27 Juli 2022.Dalam agenda pembicaraan dengan pemangku kepentingan lainnya 

pada pekan depan, Rusdy menjelaskan, Polda Metro Jaya akan menghimpun setiap masukan yang 

disampaikan terkait kebijakan tersebut, diantaranya dari Dinas Perhubungan, Kemeterian 

Ketenagakerjaan, hingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi."Ini 

namanya usulan, ide yang kami harus bicarakan dengan masing-masing instansi terkait. Ada Dinas 

Perhubungan, sampai Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian PAN-RB barangkali," kata 

Rusdy.Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Latif Usman, mengungkapkan sejumlah 

temuannya yang menjadi dasar usulan pengaturan jam masuk kerja. Usulan ini ditujukan supaya jalanan 

di DKI Jakarta tidak macet parah saat pagi dan sore.Begini pola jam kerja dan jam masuk sekolah warga 

JakartaMenurut Latif, alasan utama pengaturan jam masuk kerja ini perlu dibuat tidak bersamaan adalah 

kepadatan arus lalu lintas di Ibu Kota selalu terjadi pada pukul 06.00-09.00 WIB. Kepadatan itu terjadi 

karena semua orang keluar rumah bersamaan untuk beraktivitas, baik anak sekolah hingga para 

pekerja."Kegiatan masyarakat dimulai rata-rata jam 07.00, 08.00, dan 09.00. Jadi mereka akan berangkat 

bersama-sama dari rumah dengan waktu yang bersamaan, sehingga pada saat di sini akan ketemu jam 

yang sama," kata dia dikutip dari keterangannya, Jumat, 22 Juli 2022."Anak sekolah jalan jam 07.00, terus 

yang kerja sektor kritikal mulai jam berapa, esensial jam berapa, itu akan mengatur sehingga tidak semua 

berkutat dengan jam yang sama. Misalnya ada yang jam 07.00, ada yang apel mulai jam 09.00, jam 10.00, 

mulai kerja jam 11.00," tutur Latif.Dengan skema pengaturan jam kerja yang lebih terdistribusi ini, Latif 
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mengatakan, tingkat kemacetan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya bisa diturunkan dan kerugian 

ekonomi akibat kemacetan itu juga bisa diminimalisir per tahunnya."Kalau saat ini kemacetan di pukul 

09.00 sudah 54 persen, sehingga apakah nyaman? Dengan kemacetan jalan ada kerugian negara per 

tahun sekitar Rp71 triliun. Uni bukan hanya Jakarta sih, ini seluruh Indonesia gitu," ujar Latif.Pemprov DKI 

tak bisa sepihak atur jam kerjaPemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ingin adanya keputusan sepihak soal 

usulan pengaturan jam kerja karena perlu melibatkan unsur pemerintahan pusat dan daerah, swasta 

serta instansi terkait untuk menekan kemacetan di Ibu Kota."Ini kan kebijakan tidak mudah yang bisa 

diputuskan sepihak. Ini perlu kerja sama semua," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di 

Balai Kota Jakarta, Kamis, dikutip dari Antara.Dalam waktu dekat, pihaknya akan duduk bersama Dinas 

Perhubungan, Kepolisian hingga instansi lain untuk mengevaluasi usulan pengaturan jam masuk dan 

keluar kantor itu.Terlepas dari usulan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berupaya menyusun 

perencanaan komprehensif terkait program menekan kemacetan lalu lintas.Salah satu di antaranya 

mengalihkan pengguna transportasi pribadi ke transportasi massal yang saat ini sudah terlihat 

manfaatnya. "Peningkatan sudah lebih dari satu juta orang yang menggunakan TransJakarta dan 

sebagainya, transportasi makin baik, jalur sepeda juga," katanya. 
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Title Rakornas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 

Kerja Kemnaker Tahun 2022 Dihadiri Kadisnaker di 34 Provinsi 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/07/27/8115 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Rapat Koordinasi Nasional dan Expo Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022 pada Rabu-Jumat (27-29/7/2022) 

secara hybrid. Rakornas ini akan membahas berbagai hal, seperti Perencanaan Nasional 

Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2023, Capaian Kinerja Prioritas 

Nasional Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2022, 

dan Tata Cara Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang 

Akuntabel. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Rapat Koordinasi Nasional dan Expo Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022 pada Rabu-Jumat (27-29/7/2022) secara hybrid.Kegiatan 

yang mengusung tema "Penguatan Peran Pusat dan Daerah Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja di Era Disrupsi Pasar Kerja" ini digelar dalam rangka menyamakan persepsi 

terkait program penempatan antara Kemnaker dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi, 

kabupaten, dan kota.Rakornas ini akan membahas berbagai hal, seperti Perencanaan Nasional Bidang 

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2023, Capaian Kinerja Prioritas Nasional Bidang 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2022, dan Tata Cara Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang Akuntabel.Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah berharap kegiatan Rakornas ini dapat menghasilkan diskusi yang konstruktif, dan menghasilkan 

sinergitas program dan kolaborasi kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah."Semoga 

acara ini berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan banyak manfaat, terutama bagi 

pembangunan bidang ketenagakerjaan nasional," kata Menaker di Jakarta, Rabu (27/7/2022).Dirjen 

Binapenta dan PKK, Suhartono mengatakan, Rakornas dihadiri Kepala Dinas yang membidangi urusan 

ketenagakerjaan di 34 provinsi baik yang hadir secara offline maupun online."Rakornas juga dihadiri para 

pejabat dan pegawai terkait di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk para Koordinator dan 

Subkoordinator, serta pejabat fungsional Pengantar Kerja," ucap Suhartono. 
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Title Tuntut Pesangon dan Hak Lainnya, Herianto Aksi Mogok Makan - 

Sriwijaya Media 

Author July 

Media Sriwijaya Media Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Negative 

Link http://sriwijayamedia.com/2022/07/27/tuntut-pesangon-dan-hak-lainnya-herianto-aksi-

mogok-makan 

Summary Jakarta, Sriwijaya Media- Lantaran hak-haknya sebagai pekerja tak dipenuhi oleh PT Bumi 

Hutani Lestari (BHL) beralamat di Mirah Kalamanan Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten 

Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, Herianto melakukan aksi mogok makan. Sekitar 4 

tahun bekerja sebagai pengairan untuk orang chemis / semprot lahan untuk mematikan 

rumput, saya dialihkan ke bagian pengawasan alat berat, yang diperuntukan untuk 

pembukaan akses jalan dan jembatan dan lain-lain," cerita Heri, Rabu (27/7/2022). Heri 

mengaku dirinya bekerja dengan baik, dan tidak pernah mendapatkan komplain dari atasan 

serta tidak pernah melakukan pelanggaran berakibat pada kerugian perusahaan. Akibat 

kecelakaan tersebut, Heri mengalami tulang remuk dan retak pada punggung dan saat ini 

Heri mengalami cacat permanen. 

 

 

 

Jakarta, Sriwijaya Media - Lantaran hak-haknya sebagai pekerja tak dipenuhi oleh PT Bumi Hutani Lestari 

(BHL) beralamat di Mirah Kalamanan Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Propinsi 

Kalimantan Tengah, Herianto melakukan aksi mogok makan. "Saya bekerja di PT BHL pada tahun 2007 

lalu. Sekitar 4 tahun bekerja sebagai pengairan untuk orang chemis / semprot lahan untuk mematikan 

rumput, saya dialihkan ke bagian pengawasan alat berat, yang diperuntukan untuk pembukaan akses 

jalan dan jembatan dan lain-lain," cerita Heri, Rabu (27/7/2022). Heri mengaku dirinya bekerja dengan 

baik, dan tidak pernah mendapatkan komplain dari atasan serta tidak pernah melakukan pelanggaran 

berakibat pada kerugian perusahaan. Dia melanjutkan pada 2 Januari 2015, dirinya diperintahkan bekerja 

lebur oleh Manager Estate Mirah 04 bernama Abel Dahur sebagai operator service. "Saya bekerja lembur 

untuk mengawasi alat berat yang di rental/sewa oleh PT BHL untuk perbaikan kebun dan jalan serta 

jembatan. Saat saya sedang mengecek pancang jembatan, saya kesenggol dan ke jepit burit alat berat 

excavator yang sedang memutar," akunya. Atas kecelakaan kerja tersebut, dirinya dibawa ke klinik dan 

kemudian dirujuk ke RS Doris Silvanus Palangka Raya. Akibat kecelakaan tersebut, Heri mengalami tulang 
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remuk dan retak pada punggung dan saat ini Heri mengalami cacat permanen. Pasca insiden kecelakaan 

kerja, kata dia, dirinya mengalami tindakan diskriminatif diantaranya memaksa dirinya harus bekerja 

diluar dari pekerjaan semula. "Saya harus bekerja menyapu dan membawa sampah dan dipaksa terus 

bekerja. Padahal kondisi kesehatan saya belum pulih. Karena pekerjaan berat yang diberikan kepada 

saya, akhirnya kondisi kesehatan saya memburuk. Tulang saya yang patah kembali mengalami 

pergeseran. Saat berobat, saya harus mengeluarkan biaya sendiri karena perusahaan tidak mau 

menanggung. Sedangkan upah/gaji saya setiap bulannya dikurangi," keluhnya. Pada tahun 2018, saat 

kondisi kesehatan sedang menurun karena terjadi peradangan pada luka-luka, saat itu dirinya dipaksa 

untuk menandatangani sebuah surat dengan janji bila menandatangani surat tersebut akan diberikan 

pesangon, uang penghargaan, uang jaminan kecelakaan kerja dan berstatus pensiun dini. Namun 

ternyata kalau surat itu adalah berisi surat pengunduran diri. "Saya kembali mengajukan keberatan dan 

menangis sejadi-jadinya memohon untuk pemenuhan hak saya. Terlebih kondisi saya yang tidak bisa 

bekerja seperti orang normal karena mengalami cacat permanen, namun perusahaan mengabaikan hal 

tersebut," terangnya. Kemudian, Heri bersama sang istri dan ke empat anaknya pulang ke kampung di 

Ciamis, Jawa Barat dan menjalani serangkaian pengobatan alternative untuk pemulihan luka-luka. Bahwa 

sejak tahun 2018 hingga di tahun 2022, dirinya terus memperjuangkan pemenuhan hak-hak sebagai 

pekerja. Heri percaya Kementrian Tenaga Kerja dapat memberikan jalan keluar dan solusi terbaik atas 

permasalahan yang dialami. Dalam aksi mogok yang dilakukannya ini, Heri menuntut meminta 

Kementrian memberikan sanksi tegas kepada PT BHL atas tindakan sewenang-wenang dan melawan 

hukum ; mendesak agar pihak PT BHL untuk segera memberikan hak-hak dirinya sebagai pekerja 

diantaranya upah, jaminan kecelakaan kerja dan lainnya. "Saya juga meminta kepada kementrian untuk 

mewujudkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum kepada saya dan pekerja yang lain yang 

memiliki nasib sama," jelasnya. 
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Title Kemnaker Gelar Rakornas Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-tenaga-kerja-dan-perluasan-

kesempatan-kerja-tahun-2022 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Rapat Koordinasi Nasional dan Expo Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022 pada Rabu-Jumat (27-29/7/2022) 

secara hybrid. Rakornas ini akan membahas berbagai hal, seperti Perencanaan Nasional 

Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2023, Perluasan Kesempatan 

Kerja Tahun 2022, dan Tata Cara Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang 

Akuntabel. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Rapat Koordinasi Nasional dan Expo Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022 pada Rabu-Jumat (27-29/7/2022) secara hybrid.Kegiatan 

yang mengusung tema Penguatan Peran Pusat dan Daerah Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja di Era Disrupsi Pasar Kerja ini digelar dalam rangka menyamakan persepsi 

terkait penempatan antara Kemnaker dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi, 

kabupaten, dan kota.Rakornas ini akan membahas berbagai hal, seperti Perencanaan Nasional Bidang 

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2023, Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022, dan 

Tata Cara Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang Akuntabel.Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah berharap kegiatan Menteri Ketenagakerjaan ini dapat menghasilkan diskusi yang konstruktif, 

dan menghasilkan sinergitas program dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah."Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan banyak manfaat, terutama 

bagi pembangunan bidang ketenagakerjaan nasional," kata Menaker di Jakarta, Rabu (27/7/2022).Dirjen 

Binapenta dan PKK, Suhartono mengatakan, Rakornas dihadiri oleh Kepala Dinas yang membidangi 

urusan ketenagakerjaan di 34 provinsi baik yang hadir secara offline maupun online."Rakornas juga 

dihadiri oleh para pejabat dan pegawai terkait di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk 

para Koordinator dan Subkoordinator, serta pejabat fungsional Pengantar Kerja," ucap Suhartono. 
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Title Pengaturan Jam Kerja Dianggap Solusi Kemacetan, Polda 

Metro Ajak Bicara Kementerian 

Author Iqbal Muhtarom 

Media Tempo.co Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://metro.tempo.co/read/1616392/pengaturan-jam-kerja-dianggap-solusi-kemacetan-

polda-metro-ajak-bicara-kementerian 

Summary Dalam agenda pembicaraan dengan pemangku kepentingan lainnya pada pekan depan, 

Rusdy menjelaskan, Polda Metro Jaya akan menghimpun setiap masukan yang disampaikan 

terkait kebijakan tersebut, diantaranya dari Dinas Perhubungan, Kemeterian 

Ketenagakerjaan, hingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan mengajak sejumlah kementerian dan 

lembaga untuk mematangkan wacana pengaturan jam kerja. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda 

Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Rusdy Pramana mengatakan, wacana yang diusulkan 

pihaknya itu sebetulnya sejauh ini masih dalam tahap kajian internal. Direktur Lalu Lintas 

Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Latif Usman, mengungkapkan sejumlah temuannya yang 

menjadi dasar usulan pengaturan jam masuk kerja. 

 

 

 

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan mengajak sejumlah kementerian dan lembaga untuk 

mematangkan wacana pengaturan jam kerja. Tujuannya untuk mengurai kemacetan di jakarta saat pagi 

dan sore hari.Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Rusdy Pramana 

mengatakan, wacana yang diusulkan pihaknya itu sebetulnya sejauh ini masih dalam tahap kajian 

internal. Namun, pekan depan, pembicaraan untuk merealisasikan wacana ini akan melibatkan 

pemangku kepentingan lain."Langkah-langkah koordinasi sudah. Ini tentunya ditindaklanjuti, contohnya 

Minggu depan kami akan rapat dan mengundang pihak-pihak stakeholder terkait," ujar Rusdy dikutip dari 

keterangannya, Rabu, 27 Juli 2022.Dalam agenda pembicaraan dengan pemangku kepentingan lainnya 

pada pekan depan, Rusdy menjelaskan, Polda Metro Jaya akan menghimpun setiap masukan yang 

disampaikan terkait kebijakan tersebut, diantaranya dari Dinas Perhubungan, Kemeterian 

Ketenagakerjaan, hingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi."Ini 

namanya usulan, ide yang kami harus bicarakan dengan masing-masing instansi terkait. Ada Dinas 

Perhubungan, sampai Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian PAN-RB barangkali," kata 
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Rusdy.Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Latif Usman, mengungkapkan sejumlah 

temuannya yang menjadi dasar usulan pengaturan jam masuk kerja. Usulan ini ditujukan supaya jalanan 

di DKI Jakarta tidak macet parah saat pagi dan sore.Begini pola jam kerja dan jam masuk sekolah warga 

JakartaMenurut Latif, alasan utama pengaturan jam masuk kerja ini perlu dibuat tidak bersamaan adalah 

kepadatan arus lalu lintas di Ibu Kota selalu terjadi pada pukul 06.00-09.00 WIB. Kepadatan itu terjadi 

karena semua orang keluar rumah bersamaan untuk beraktivitas, baik anak sekolah hingga para 

pekerja."Kegiatan masyarakat dimulai rata-rata jam 07.00, 08.00, dan 09.00. Jadi mereka akan berangkat 

bersama-sama dari rumah dengan waktu yang bersamaan, sehingga pada saat di sini akan ketemu jam 

yang sama," kata dia dikutip dari keterangannya, Jumat, 22 Juli 2022."Anak sekolah jalan jam 07.00, terus 

yang kerja sektor kritikal mulai jam berapa, esensial jam berapa, itu akan mengatur sehingga tidak semua 

berkutat dengan jam yang sama. Misalnya ada yang jam 07.00, ada yang apel mulai jam 09.00, jam 10.00, 

mulai kerja jam 11.00," tutur Latif.Dengan skema pengaturan jam kerja yang lebih terdistribusi ini, Latif 

mengatakan, tingkat kemacetan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya bisa diturunkan dan kerugian 

ekonomi akibat kemacetan itu juga bisa diminimalisir per tahunnya."Kalau saat ini kemacetan di pukul 

09.00 sudah 54 persen, sehingga apakah nyaman? Dengan kemacetan jalan ada kerugian negara per 

tahun sekitar Rp71 triliun. Uni bukan hanya Jakarta sih, ini seluruh Indonesia gitu," ujar Latif.Pemprov DKI 

tak bisa sepihak atur jam kerjaPemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ingin adanya keputusan sepihak soal 

usulan pengaturan jam kerja karena perlu melibatkan unsur pemerintahan pusat dan daerah, swasta 

serta instansi terkait untuk menekan kemacetan di Ibu Kota."Ini kan kebijakan tidak mudah yang bisa 

diputuskan sepihak. Ini perlu kerja sama semua," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di 

Balai Kota Jakarta, Kamis, dikutip dari Antara.Dalam waktu dekat, pihaknya akan duduk bersama Dinas 

Perhubungan, Kepolisian hingga instansi lain untuk mengevaluasi usulan pengaturan jam masuk dan 

keluar kantor itu.Terlepas dari usulan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berupaya menyusun 

perencanaan komprehensif terkait program menekan kemacetan lalu lintas.Salah satu di antaranya 

mengalihkan pengguna transportasi pribadi ke transportasi massal yang saat ini sudah terlihat 

manfaatnya. "Peningkatan sudah lebih dari satu juta orang yang menggunakan TransJakarta dan 

sebagainya, transportasi makin baik, jalur sepeda juga," katanya. 
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Title Malaysia Akhirnya Patuhi Penempatan PMI Menggunakan Sistem 

Pemerintah Indonesia 

Author Ratna Puspita 

Media Republika Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.republika.co.id/berita/rfo63t428/malaysia-akhirnya-patuhi-penempatan-pmi-

menggunakan-sistem-pemerintah-indonesia 

Summary Setelah dua pekan Pemerintah Indonesia menghentikan penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI), Pemerintah Malaysia akhirnya menyerah. Adapun, Pemerintah Indonesia 

belum membuat keputusan. Ketika ditanya strategi diplomasi apa yang dimainkan 

Pemerintah Indonesia sehingga Malaysia akhirnya menyerah, Dita mengatakan, pihaknya 

dan Kementerian Luar Negeri banyak melakukan dialog dan diskusi informal dengan pihak 

Malaysia. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman PMI baru ke 

Malaysia untuk sementara waktu. 

 

 

 

Setelah dua pekan Pemerintah Indonesia menghentikan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI), 

Pemerintah Malaysia akhirnya menyerah. Malaysia setuju menggunakan sistem perekrutan PMI sesuai 

keinginan Indonesia, dan meminta pengiriman PMI segara dibuka.Persetujuan itu merupakan hasil rapat 

bilateral antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia di Jakarta, Rabu (27/7/2022) hari ini. Staf Khusus 

Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan, dalam rapat itu, Pemerintah Malaysia 

berkomitmen mematuhi nota kesepahaman (MoU) Penempatan PMI yang ditandatangani 1 April lalu, 

terutama poin terkait rekrutmen PMI hanya menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang 

terintegrasi antara pemerintah kedua negara.- Semester I 2022, PTPN Group Produksi dan Distribusi 40 

Ribu Ton Migor Murah- Mulai 1 Agustus, SD Negeri di Banyumas Terapkan Kegiatan Belajar 5 hari- SKK 

Migas-Pertamina EP Limau Field Resmikan Bank Sampah di Prabumulih"Akhirnya beres. MoU dipatuhi. 

Malaysia meminta agar per 1 Agustus (penempatan) dibuka lagi," kata Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan Dita Indah Sari, lewat akun Twitter-nya, Rabu.Dita mengatakan, pembukaan kembali 

pengiriman PMI ke Negeri Jiran pada tanggal 1 Agustus itu baru sebatas keinginan pihak Malaysia. 

Adapun, Pemerintah Indonesia belum membuat keputusan."Kita belum memberikan jawaban, namun 

tentu kita betul-betul pertimbangan karena Malaysia sudah menunjukkan good will untuk menjalankan 

MoU," kata Dita ketika dihubungi Republika usai mengikuti rapat bilateral tersebut.Dita mengatakan, 
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Indonesia akan membuat keputusan usai hasil rapat bilateral ditandatangani. Penandatanganan yang 

akan disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia dan Menteri Sumber Daya Manusia 

Malaysia itu dijadwalkan berlangsung di Jakarta besok siang. "Setelah signing itu, maka kita baru 

putuskan," ujarnya.Ketika ditanya strategi diplomasi apa yang dimainkan Pemerintah Indonesia sehingga 

Malaysia akhirnya menyerah, Dita mengatakan, pihaknya dan Kementerian Luar Negeri banyak 

melakukan dialog dan diskusi informal dengan pihak Malaysia. Komunikasi informal itu akhirnya 

membuat situasi lebih cair.Selain itu, kata dia, tak bisa dipungkiri bahwa Pemerintah Malaysia akhirnya 

mau tunduk pada keinginan Indonesia karena memang mereka membutuhkan PMI. "Mereka sangat 

butuh PMI, terutama untuk sektor perkebunan sawit, konstruksi, domestik," kata Dita.Sebelumnya, 

Pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman PMI baru ke Malaysia untuk sementara waktu. 

Keputusan itu mulai berlaku sejak 13 Juli 2022.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan, moratorium pengiriman PMI dilakukan karena Pemerintah Malaysia melanggar MoU. 

Malaysia kedapatan tak menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal saat merekrut PMI.KBRI Kuala 

Lumpur menemukan bukti-bukti bahwa Malaysia masih melakukan perekrutan PMI menggunakan cara 

lama, yakni menggunakan system maid online yang dikelola Kemendagri Malaysia.Untuk diketahui, 

system maid online adalah sistem rekrutmen PMI yang digunakan Malaysia selama ini. Sistem tersebut 

memperbolehkan penyedia kerja di Malaysia merekrut langsung PMI tanpa perantara Pemerintah 

Indonesia maupun agensi penempatan.Sistem ini membuat PMI rentan. Sebab, PMI bisa saja menjadi 

pekerja di Negeri Jiran itu dengan menggunakan visa turis, yang artinya mereka bekerja tanpa perjanjian 

kerja, pemeriksaan kesehatan, dan pelatihan kerja. 
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Title Malaysia Akhirnya Patuhi Penempatan PMI Menggunakan Sistem 

Pemerintah Indonesia 

Author Febryan. A 

Media Republika Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://republika.co.id/berita/rfo63t428/malaysia-akhirnya-patuhi-penempatan-pmi-

menggunakan-sistem-pemerintah-indonesia 

Summary Setelah dua pekan Pemerintah Indonesia menghentikan penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI), Pemerintah Malaysia akhirnya menyerah. Adapun, Pemerintah Indonesia 

belum membuat keputusan. Ketika ditanya strategi diplomasi apa yang dimainkan 

Pemerintah Indonesia sehingga Malaysia akhirnya menyerah, Dita mengatakan, pihaknya 

dan Kementerian Luar Negeri banyak melakukan dialog dan diskusi informal dengan pihak 

Malaysia. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman PMI baru ke 

Malaysia untuk sementara waktu. 

 

 

 

Setelah dua pekan Pemerintah Indonesia menghentikan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI), 

Pemerintah Malaysia akhirnya menyerah. Malaysia setuju menggunakan sistem perekrutan PMI sesuai 

keinginan Indonesia, dan meminta pengiriman PMI segara dibuka.Persetujuan itu merupakan hasil rapat 

bilateral antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia di Jakarta, Rabu (27/7/2022) hari ini. Staf Khusus 

Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan, dalam rapat itu, Pemerintah Malaysia 

berkomitmen mematuhi nota kesepahaman (MoU) Penempatan PMI yang ditandatangani 1 April lalu, 

terutama poin terkait rekrutmen PMI hanya menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang 

terintegrasi antara pemerintah kedua negara."Akhirnya beres. MoU dipatuhi. Malaysia meminta agar per 

1 Agustus (penempatan) dibuka lagi," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari, lewat 

akun Twitter-nya, Rabu.Dita mengatakan, pembukaan kembali pengiriman PMI ke Negeri Jiran pada 

tanggal 1 Agustus itu baru sebatas keinginan pihak Malaysia. Adapun, Pemerintah Indonesia belum 

membuat keputusan."Kita belum memberikan jawaban, namun tentu kita betul-betul pertimbangan 

karena Malaysia sudah menunjukkan good will untuk menjalankan MoU," kata Dita ketika dihubungi 

Republika usai mengikuti rapat bilateral tersebut.Dita mengatakan, Indonesia akan membuat keputusan 

usai hasil rapat bilateral ditandatangani. Penandatanganan yang akan disaksikan langsung oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Indonesia dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia itu dijadwalkan berlangsung di 



 

131 

 

Jakarta besok siang. "Setelah signing itu, maka kita baru putuskan," ujarnya.Ketika ditanya strategi 

diplomasi apa yang dimainkan Pemerintah Indonesia sehingga Malaysia akhirnya menyerah, Dita 

mengatakan, pihaknya dan Kementerian Luar Negeri banyak melakukan dialog dan diskusi informal 

dengan pihak Malaysia. Komunikasi informal itu akhirnya membuat situasi lebih cair.Selain itu, kata dia, 

tak bisa dipungkiri bahwa Pemerintah Malaysia akhirnya mau tunduk pada keinginan Indonesia karena 

memang mereka membutuhkan PMI. "Mereka sangat butuh PMI, terutama untuk sektor perkebunan 

sawit, konstruksi, domestik," kata Dita.Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman 

PMI baru ke Malaysia untuk sementara waktu. Keputusan itu mulai berlaku sejak 13 Juli 2022.Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, moratorium pengiriman PMI dilakukan karena 

Pemerintah Malaysia melanggar MoU. Malaysia kedapatan tak menggunakan Sistem Penempatan Satu 

Kanal saat merekrut PMI.KBRI Kuala Lumpur menemukan bukti-bukti bahwa Malaysia masih melakukan 

perekrutan PMI menggunakan cara lama, yakni menggunakan system maid online yang dikelola 

Kemendagri Malaysia.Untuk diketahui, system maid online adalah sistem rekrutmen PMI yang digunakan 

Malaysia selama ini. Sistem tersebut memperbolehkan penyedia kerja di Malaysia merekrut langsung 

PMI tanpa perantara Pemerintah Indonesia maupun agensi penempatan.Sistem ini membuat PMI rentan. 

Sebab, PMI bisa saja menjadi pekerja di Negeri Jiran itu dengan menggunakan visa turis, yang artinya 

mereka bekerja tanpa perjanjian kerja, pemeriksaan kesehatan, dan pelatihan kerja. 
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Title Empat SMK peduli jaminan sosial terima penghargan dari 

BPJAMSOSTEK 

Author _noname 

Media Berita Minang Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.beritaminang.com/berita/16919/empat-smk-peduli-jaminan-sosial-terima-

penghargan-dari-bpjamsostek.html 

Summary "Ke empat SMK ini telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 

siswa kerja praktik dan mendukung program pemerintah sehingga kami berikan piagam 

penghargaan," kata Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Solok Maulana Anshari Siregar, di 

Solok, Rabu. Penulis: AA | : Redaktur. Padang Aro, Sebanyak empat Sekolah Menengah 

Kejujuran (SMK) di Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto menerima penghargaan dari 

BPJAMSOSTEK karena peduli terhadap jaminan sosial. (27/7/2022). 

 

Penulis: AA | : RedakturPadang Aro, Sebanyak empat Sekolah Menengah Kejujuran (SMK) di Kabupaten 

Sijunjung dan Kota Sawahlunto menerima penghargaan dari BPJAMSOSTEK karena peduli terhadap 

jaminan sosial."Ke empat SMK ini telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan 

kepada siswa kerja praktik dan mendukung program pemerintah sehingga kami berikan piagam 

penghargaan," kata Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Solok Maulana Anshari Siregar, di Solok, Rabu. 

(27/7/2022)Sekolah yang menerima penghargaan yaitu tiga di Kabupaten Sijunjung SMK Negeri 1, SMK 

Negeri 5 dan SMK Negeri 8 Sijunjung serta SMK Negeri 1 Sawahlunto.Dia berharap, hubungan silaturahmi 

dan koordinasi tetap terjaga baik dan semua siswa dapat terlindungi program BPJSTK.Ia mengucapkan 

terima kasih atas dukungan Cabdin V serta Kepala Sekolah yang sudah memberikan perlindungan 

jaminan sosial ketenakerjaan kepada siswa praktik kerja dan ini sesuai amanat Undang-undang Nomor 

40 Tahun 2004 dan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan program JKK, 

JKM dan JHT.Dia menybutkan, saat memberi penghargaan Cabdin wilayah V menyatakan siap 

mendukung program pemerintah terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi siswa kerja 

praktik.Selain itu ke empatsekolah ini sejak awal sudah antusias untuk memberikan perlindungan 

jaminan sosial ketenagakerjaan untuk siswa kerja praktik.Selain mengikuti peraturan katanya, manfaat 

BPJS Ketenagakerjaan lebih banyak dan bagus."Kami berharap tidak ada kasus JKK ataupun JKM bagi 

siswa kerja praktik dan membayar iuran itu prinsipnya gotong royong," ujarnya. 
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Title Gelar Rakornas, Kemnaker Bahas Hal Penting Terkait 

Penempatan Naker dan Kesempatan Kerja 

Author (mrk/jpnn) 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/gelar-rakornas-kemnaker-bahas-hal-penting-terkait-

penempatan-naker-dan-kesempatan-kerja 

Summary Kegiatan yang mengusung tema "Penguatan Peran Pusat dan Daerah Bidang Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Era Disrupsi Pasar Kerja" itu digelar demi 

menyamakan persepsi terkait program penempatan antara Kemnaker dan dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan di provinsi, kabupaten, dan kota. Direktur Jenderal Binapenta 

dan PKK Kemnaker Suhartono menyebutkan Rakornas dihadiri kepala dinas yang 

membidangi urusan ketenagakerjaan di 34 provinsi baik yang hadir secara offline maupun 

online. Kementerian Ketenagakerjaan menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) dan 

ekspo penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja secara hybrid yang 

berlangsung selama tiga hari, mulai 27-29 Juli. Rakornas ini juga membahas berbagai hal, 

seperti perencanaan nasional bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja di 2023, 

capaian kinerja prioritas nasional di bidang yang sama pada tahun ini, dan tata cara 

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang akuntabel. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) dan ekspo penempatan 

tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja secara hybrid yang berlangsung selama tiga hari, mulai 27-

29 Juli.Kegiatan yang mengusung tema "Penguatan Peran Pusat dan Daerah Bidang Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Era Disrupsi Pasar Kerja" itu digelar demi menyamakan persepsi 

terkait program penempatan antara Kemnaker dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi, 

kabupaten, dan kota.Rakornas ini juga membahas berbagai hal, seperti perencanaan nasional bidang 

penempatan dan perluasan kesempatan kerja di 2023, capaian kinerja prioritas nasional di bidang yang 

sama pada tahun ini, dan tata cara pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang 

akuntabel.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berharap Rakornas ini dapat menghasilkan diskusi yang 

konstruktif, dan menghasilkan sinergitas program dan kolaborasi kegiatan antara pemerintah pusat dan 

daerah."Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan banyak manfaat, terutama 
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bagi pembangunan bidang ketenagakerjaan nasional," kata Menaker Ida Fauziyah, Rabu (27/7).Direktur 

Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono menyebutkan Rakornas dihadiri kepala dinas yang 

membidangi urusan ketenagakerjaan di 34 provinsi baik yang hadir secara offline maupun 

online."Rakornas juga dihadiri para pejabat dan pegawai terkait di lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan, termasuk para koordinator dan subkoordinator, serta pejabat fungsional pengantar 

kerja," sebut Dirjen Suhartono.Redaktur & 
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Title Wamenaker RI Sebut PMI Ilegal Lebih Mendominasi Author _noname 

Media Inilah Koran Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.inilahkoran.com/regional/pr-1183988166/wamenaker-ri-sebut-pmi-ilegal-

lebih-mendominasi 

Summary Karena prosesnya lebih gampang," kata Wamenaker RI saat melakukan kunjungan di 

Kabupaten Cirebon, Selasa malam 27 Juli 2022. Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

(Wamenaker) RI, Ir Afriansyah Noor menyebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal lebih 

mendominasi jumlahnya dibandingkan dengan PMI yang keluar melalui jalur yang legal. Ia 

pun mengimbau agar masyarakat calon PMI perlu hati-hati, dan harus memilih perusahaan 

penyalur PMI yang jelas dan legal. Apalagi Kabupaten Cirebon dan Indramayu menjadi salah 

satu penyumbang PMI yang cukup besar serta minat masyarakat untuk menjadi PMI-nya pun 

cukup tinggi. 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, Ir Afriansyah Noor menyebut Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) ilegal lebih mendominasi jumlahnya dibandingkan dengan PMI yang keluar melalui jalur yang 

legal.Ia pun mengimbau agar masyarakat calon PMI perlu hati-hati, dan harus memilih perusahaan 

penyalur PMI yang jelas dan legal. Apalagi Kabupaten Cirebon dan Indramayu menjadi salah satu 

penyumbang PMI yang cukup besar serta minat masyarakat untuk menjadi PMI-nya pun cukup 

tinggi."Untuk itu, perlu waspada. Jangan sampai salah memilih. Prosentasenya, penyalur legal dan ilegal 

itu, banyakan yang ilegal. Karena prosesnya lebih gampang," kata Wamenaker RI saat melakukan 

kunjungan di Kabupaten Cirebon, Selasa malam 27 Juli 2022.Ia mengaku, untuk mengantisipasi terjadinya 

hal yang tidak diinginkan dari para calon PMI, pihaknya di kementrian tengah berupaya untuk 

mengurangi gerak para penyalur ilegal tersebut. Ada system yang akan diterapkan. Yakni one channel 

system. Langkah itu, kata dia, sebagai upaya untuk memperkecil kelompok atau sponsor yang 

menyalurkan PMI."Itu kita terapkan. Dan negara yang menjadi tujuan PMI pun, harus tunduk dengan 

aturan kita. Misalnya seperti Malaysia, harus tunduk itu," ungkapnya.Ia melanjutkan, sudah banyak 

penyalur-penyalur non prosedural yang ditangkap. Diamankan oleh Kemenaker dan Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Hal itu, dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi kasus yang kerap 

kali menimpa PMI di luar negeri.Menurutnya, rata-rata kasus yang menimpa PMI, karena mereka 

memang mengambil jalur non prosedural saat berangkat ke luar negeri. Tenaga yang diberangkatkan 

oleh oknum-oknum yang tidak terdeteksi. Sehingga terjadi miskomunikasi, dampaknya pemerintah tidak 

bisa mendata PMI. 
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Title Kemnaker Gelar Rakornas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Tahun 2022 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan.html 

Summary Kemnaker Gelar Rakornas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 

2022. Wartapembaruan.co.id, Jakarta ~ Dalam rangka menyamakan persepsi terkait 

program penempatan antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan di Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Kemnaker menggelar Rapat 

Koordinasi Nasional dan Expo Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Tahun 2022 yang mengusung tema "Penguatan Peran Pusat dan Daerah Bidang Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Era Disrupsi Pasar Kerja" pada Rabu-Jumat 

(27-29/7/2022) secara hybrid. Rakornas ini akan membahas berbagai hal, seperti 

Perencanaan Nasional Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2023, 

Capaian Kinerja Prioritas Nasional Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja tahun 2022, dan Tata Cara Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara yang Akuntabel. "Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar serta 

memberikan banyak manfaat, terutama bagi pembangunan bidang ketenagakerjaan 

nasional," ucap Menaker di Jakarta, Rabu (27/7/2022). 

 

 

 

Kemnaker Gelar Rakornas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 

2022Wartapembaruan.co.id, Jakarta ~ Dalam rangka menyamakan persepsi terkait program 

penempatan antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Dinas yang membidangi 

ketenagakerjaan di Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Kemnaker menggelar Rapat Koordinasi Nasional dan 

Expo Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022 yang mengusung tema 

"Penguatan Peran Pusat dan Daerah Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

di Era Disrupsi Pasar Kerja" pada Rabu-Jumat (27-29/7/2022) secara hybrid.Rakornas ini akan membahas 

berbagai hal, seperti Perencanaan Nasional Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 

2023, Capaian Kinerja Prioritas Nasional Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 

Kerja tahun 2022, dan Tata Cara Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang 
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Akuntabel.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah berharap kegiatan Rakornas ini dapat menghasilkan 

diskusi yang konstruktif, dan menghasilkan sinergitas program dan kolaborasi kegiatan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah."Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar serta 

memberikan banyak manfaat, terutama bagi pembangunan bidang ketenagakerjaan nasional," ucap 

Menaker di Jakarta, Rabu (27/7/2022).Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono mengatakan, Rakornas 

dihadiri Kepala Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di 34 provinsi baik yang hadir secara 

offline maupun online."Rakornas juga dihadiri para pejabat dan pegawai terkait di lingkungan 

Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk para Koordinator dan Subkoordinator, serta pejabat fungsional 

Pengantar Kerja," pungkas Suhartono. 
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Title Kemnaker Gelar Rakornas Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja 

Author _noname 

Media Bisnistoday.co.id Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://bisnistoday.co.id/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-tenaga-kerja-dan-

perluasan-kesempatan-kerja 

Summary Kegiatan yang mengusung tema "Penguatan Peran Pusat dan Daerah Bidang Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Era Disrupsi Pasar Kerja" ini digelar dalam 

rangka menyamakan persepsi terkait program penempatan antara Kemnaker dan Dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan di provinsi, kabupaten, dan kota. Rakornas ini akan membahas 

berbagai hal, seperti Perencanaan Nasional Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan 

Kerja tahun 2023, Capaian Kinerja Prioritas Nasional Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2022, dan Tata Cara Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara yang Akuntabel. Kementerian Ketenagakerjaan 

menggelar Rapat Koordinasi Nasional dan Expo Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Tahun 2022 pada Rabu, 27 juli- Jumat, 29 Juli 2022 secara hybrid. 

"Rakornas juga dihadiri para pejabat dan pegawai terkait di lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan, termasuk para Koordinator dan Subkoordinator, serta pejabat fungsional 

Pengantar Kerja," ucap Suhartono./. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Rapat Koordinasi Nasional dan Expo Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022 pada Rabu, 27 juli - Jumat, 29 Juli 2022 secara 

hybrid.Kegiatan yang mengusung tema "Penguatan Peran Pusat dan Daerah Bidang Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Era Disrupsi Pasar Kerja" ini digelar dalam rangka menyamakan 

persepsi terkait program penempatan antara Kemnaker dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di 

provinsi, kabupaten, dan kota.Rakornas ini akan membahas berbagai hal, seperti Perencanaan Nasional 

Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2023, Capaian Kinerja Prioritas Nasional 

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2022, dan Tata Cara 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang Akuntabel.Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah berharap kegiatan Rakornas ini dapat menghasilkan diskusi yang 

konstruktif, dan menghasilkan sinergitas program dan kolaborasi kegiatan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah."Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan banyak 

manfaat, terutama bagi pembangunan bidang ketenagakerjaan nasional," kata Menaker di Jakarta, Rabu 

(27/7).Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono mengatakan, Rakornas dihadiri Kepala Dinas yang 

membidangi urusan ketenagakerjaan di 34 provinsi baik yang hadir secara offline maupun 

online."Rakornas juga dihadiri para pejabat dan pegawai terkait di lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan, termasuk para Koordinator dan Subkoordinator, serta pejabat fungsional Pengantar 

Kerja," ucap Suhartono./ 
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Title Penyerahan Penghargaan K3 Kemenaker di Rumah Dinas 

Gubernur Jambi - PERS BHAYANGKARA 

Author Pers Bhayangkara 

Media Persbhayangkara.id Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://persbhayangkara.id/2022/07/27/penyerahan-penghargaan-k3-kemenaker-di-

rumah-dinas-gubernur-jambi 

Summary GM Witel Jambi yang diwakilkan oleh Manager GS & Logistik Witel Jambi Denny Andhika 

bersama Off 3 Logistik Aldafi Salsabilah & SPV GSD Witel Jambi Novrizal Fery menghadiri 

kegiatan Penyerahan Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri 

Ketenagakerjaan R.I oleh Gubernur Jambi di Ruang Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi 

pukul 19.30 WIB pada Selasa (26/7) Hal ini berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 nomor : B.5/330/AS.01.03/V/2022 tanggal 11 Mei 

2022 tanggal Penyerahan Penghargaan K3 Tahun 2022. 

 

 

 

GM Witel Jambi yang diwakilkan oleh Manager GS & Logistik Witel Jambi Denny Andhika bersama Off 3 

Logistik Aldafi Salsabilah & SPV GSD Witel Jambi Novrizal Fery menghadiri kegiatan Penyerahan 

Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Ketenagakerjaan R.I oleh Gubernur 

Jambi di Ruang Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pukul 19.30 WIB pada Selasa (26/7) Hal ini 

berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 nomor : 

B.5/330/AS.01.03/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 tanggal Penyerahan Penghargaan K3 Tahun 2022. Diawali 

dengan Menyanyikan bersama Lagu Indonesia Raya, Pembacaan Doa dan Laporan Kepala Disnatkertrans 

Provinsi Jambi sekaligus sebagai Ketua Dewan K3 Provinsi Jambi. Dilanjutkan dengan Sambutan dan 

Arahan Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH yang mengucapkan Selamat buat yang menerima 

Penghargaan K3 semoga tetap konsisten dalam memberikan angka Zero Accident kecelakaan Nihil 

ataupun Pencegahan dan Penanggulangan HIV Aids. K3 merupakan hak dasar bagi para pekerja yang 

menjadi komponen Hak Asasi Manusia (HAM). Bertujuan untuk melindungi pekerja atas keselamatannya 

dalam pekerjaan demi kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. 
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Title Titik Cerah Penempatan Kembali PMI ke Malaysia Author Ade Miranti Karunia 

Media Kompas Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/27/155338426/titik-cerah-penempatan-

kembali-pmi-ke-malaysia 

Summary Indonesia dan Malaysia mulai menemukan titik cerah soal penempatan kembali pekerja 

migran Indonesia (PMI) ke Negeri Jiran. Seperti diketahui, Indonesia menghentikan 

sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, termasuk ribuan PMI 

yang direkrut untuk sektor perkebunan. Penghentian pengiriman PMI ini dipicu oleh 

Malaysia yang melanggar kesepakatan dalam perjanjian antar dua negara yang diteken pada 

1 April 2022. Pada 13 Juli 2022, Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia S Saravanan 

mengonfirmasi menerima surat dari pihak berwenang Indonesia yang memberitahukan 

tentang penghentian penempatan PMI tersebut. 

 

Indonesia dan Malaysia mulai menemukan titik cerah soal penempatan kembali pekerja migran Indonesia 

(PMI) ke Negeri Jiran. Seperti diketahui, Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) ke Malaysia, termasuk ribuan PMI yang direkrut untuk sektor perkebunan. Penghentian 

pengiriman PMI ini dipicu oleh Malaysia yang melanggar kesepakatan dalam perjanjian antar dua negara 

yang diteken pada 1 April 2022. Akibat penghentian tersebut, Negeri Jiran kini tengah menghadapi 

kekurangan sekitar 1,2 juta pekerja yang dapat menggagalkan pemulihan ekonominya. Pada 13 Juli 2022, 

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia S Saravanan mengonfirmasi menerima surat dari pihak 

berwenang Indonesia yang memberitahukan tentang penghentian penempatan PMI tersebut.Saat itu, 

dia mengatakan akan membahas masalah ini dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Malaysia, 

yang mengawasi departemen imigrasi. Saat ini, Malaysia bergantung pada jutaan pekerja asing, yang 

sebagian besar berasal dari Indonesia, Bangladesh, dan Nepal, untuk mengisi pekerjaan pabrik dan 

perkebunan yang dihindari oleh penduduk setempat.Asal mula keputusan penghentian penempatan PMI 

ke Malaysia ini berawal dari adanya dua sistem perekrutan penempatan PMI yang berbeda di Negeri 

Jiran. Pemerintah RI menginginkan penempatan PMI harus melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) 

yang terintegrasi dengan Kementerian SDM Malaysia. Penempatan PMI ini telah diatur dalam poin-poin 

MoU yang ditandatangani. Sayangnya, Malaysia justru mengingkari. Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan Dita Indah Sari menjelaskan, selama ini, kebutuhan akan PMI menggunakan sistem di 

Kemendagri Malaysia. Lewat sistem tersebut justru tidak menjamin adanya pemberian jaminan 

kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, gaji yang tak sesuai, serta tidak mengetahui nama atau perusahaan 

yang membutuhkan TKI sehingga mudah dieksploitasi. "Satu dikelola oleh Kementerian SDM di Malaysia, 

satunya lagi dikelola pihak Imigrasi Malaysia. Kita enggak mau penempatan PMI melalui pihak Imigrasi 

Malaysia, karena menggunakan sistem visa turis, berarti tidak ada perjanjian kerja, tidak ada pemeriksaan 

kesehatan, tidak ada pelatihan," ungkap Dita. 
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Title Titik Cerah Penempatan Kembali PMI ke Malaysia Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://money.kompas.com/read/2022/07/27/155338426/titik-cerah-penempatan-

kembali-pmi-ke-malaysia 

Summary Indonesia dan Malaysia mulai menemukan titik cerah soal penempatan kembali pekerja 

migran Indonesia (PMI) ke Negeri Jiran. Seperti diketahui, Indonesia menghentikan 

sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, termasuk ribuan PMI 

yang direkrut untuk sektor perkebunan. Penghentian pengiriman PMI ini dipicu oleh 

Malaysia yang melanggar kesepakatan dalam perjanjian antar dua negara yang diteken pada 

1 April 2022. Pada 13 Juli 2022, Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia S Saravanan 

mengonfirmasi menerima surat dari pihak berwenang Indonesia yang memberitahukan 

tentang penghentian penempatan PMI tersebut. 

 

Indonesia dan Malaysia mulai menemukan titik cerah soal penempatan kembali pekerja migran Indonesia 

(PMI) ke Negeri Jiran.Seperti diketahui, Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) ke Malaysia, termasuk ribuan PMI yang direkrut untuk sektor perkebunan.Penghentian 

pengiriman PMI ini dipicu oleh Malaysia yang melanggar kesepakatan dalam perjanjian antar dua negara 

yang diteken pada 1 April 2022. Akibat penghentian tersebut, Negeri Jiran kini tengah menghadapi 

kekurangan sekitar 1,2 juta pekerja yang dapat menggagalkan pemulihan ekonominya.Pada 13 Juli 2022, 

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia S Saravanan mengonfirmasi menerima surat dari pihak 

berwenang Indonesia yang memberitahukan tentang penghentian penempatan PMI tersebut.Saat itu, 

dia mengatakan akan membahas masalah ini dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Malaysia, 

yang mengawasi departemen imigrasi.Saat ini, Malaysia bergantung pada jutaan pekerja asing, yang 

sebagian besar berasal dari Indonesia, Bangladesh, dan Nepal, untuk mengisi pekerjaan pabrik dan 

perkebunan yang dihindari oleh penduduk setempat.Awal perkaraAsal mula keputusan penghentian 

penempatan PMI ke Malaysia ini berawal dari adanya dua sistem perekrutan penempatan PMI yang 

berbeda di Negeri Jiran. Pemerintah RI menginginkan penempatan PMI harus melalui Sistem 

Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang terintegrasi dengan Kementerian SDM Malaysia.Penempatan PMI 

ini telah diatur dalam poin-poin MoU yang ditandatangani. Sayangnya, Malaysia justru mengingkari. Staf 

Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari menjelaskan, selama ini, kebutuhan akan PMI 

menggunakan sistem di Kemendagri Malaysia.Lewat sistem tersebut justru tidak menjamin adanya 

pemberian jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, gaji yang tak sesuai, serta tidak mengetahui 

nama atau perusahaan yang membutuhkan TKI sehingga mudah dieksploitasi."Satu dikelola oleh 

Kementerian SDM di Malaysia, satunya lagi dikelola pihak Imigrasi Malaysia. Kita enggak mau 

penempatan PMI melalui pihak Imigrasi Malaysia, karena menggunakan sistem visa turis, berarti tidak 

ada perjanjian kerja, tidak ada pemeriksaan kesehatan, tidak ada pelatihan," ungkap Dita.Indonesia dan 

Malaysia mulai menemukan titik cerah soal penempatan kembali pekerja migran Indonesia (PMI) ke 

Negeri Jiran.Seperti diketahui, Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) ke Malaysia, termasuk ribuan PMI yang direkrut untuk sektor perkebunan.Penghentian 

pengiriman PMI ini dipicu oleh Malaysia yang melanggar kesepakatan dalam perjanjian antar dua negara 

yang diteken pada 1 April 2022. Akibat penghentian tersebut, Negeri Jiran kini tengah menghadapi 
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kekurangan sekitar 1,2 juta pekerja yang dapat menggagalkan pemulihan ekonominya.Pada 13 Juli 2022, 

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia S Saravanan mengonfirmasi menerima surat dari pihak 

berwenang Indonesia yang memberitahukan tentang penghentian penempatan PMI tersebut.Saat itu, 

dia mengatakan akan membahas masalah ini dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Malaysia, 

yang mengawasi departemen imigrasi.Saat ini, Malaysia bergantung pada jutaan pekerja asing, yang 

sebagian besar berasal dari Indonesia, Bangladesh, dan Nepal, untuk mengisi pekerjaan pabrik dan 

perkebunan yang dihindari oleh penduduk setempat.Awal perkaraAsal mula keputusan penghentian 

penempatan PMI ke Malaysia ini berawal dari adanya dua sistem perekrutan penempatan PMI yang 

berbeda di Negeri Jiran. Pemerintah RI menginginkan penempatan PMI harus melalui Sistem 

Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang terintegrasi dengan Kementerian SDM Malaysia.Penempatan PMI 

ini telah diatur dalam poin-poin MoU yang ditandatangani. Sayangnya, Malaysia justru mengingkari. Staf 

Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari menjelaskan, selama ini, kebutuhan akan PMI 

menggunakan sistem di Kemendagri Malaysia.Lewat sistem tersebut justru tidak menjamin adanya 

pemberian jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, gaji yang tak sesuai, serta tidak mengetahui 

nama atau perusahaan yang membutuhkan TKI sehingga mudah dieksploitasi."Satu dikelola oleh 

Kementerian SDM di Malaysia, satunya lagi dikelola pihak Imigrasi Malaysia. Kita enggak mau 

penempatan PMI melalui pihak Imigrasi Malaysia, karena menggunakan sistem visa turis, berarti tidak 

ada perjanjian kerja, tidak ada pemeriksaan kesehatan, tidak ada pelatihan," ungkap Dita.Awalnya pihak 

Imigrasi Malaysia bersikeras tidak ingin melebur ke sistem kanal penempatan milik Pemerintah RI yang 

terintegrasi dengan Kementerian SDM Malaysia. Namun karea mendapat kecaman dari masyarakat di 

Malaysia yang sangat membutuhkan TKI, pihak Kemendagri Malaysia pun menyerah."Karena justru 

dimarahi oleh masyarakatnya sendiri di sana, karena mereka membutuhkan tenaga kerja kita, terutama 

perusahaan sawit, akhirnya mereka (Imigrasi Malaysia) menyerah. Sistem Imigrasi akan melebur melalui 

one channel system," kata Dita.Syarat Indonesia kirim TKI ke MalaysiaPemerintah mengatakan bahwa 

Malaysia harus mematuhi perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati pada 

1 April 2022, tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di 

Malaysia.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut ada beberapa poin penting yang telah 

disepakati dalam MoU tersebut, selain penempatan, gaji bagi Asisten Rumah Tangga (ART) juga 

dipertegas secara nominal.Ida bilang, Perwakilan RI di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah 

minimum PMI sebesar 1.500 ringgit dan pendapatan minimum calon pemberi kerja 7.000 ringgit. 

Penetapan pendapatan minimum bagi calon pemberi kerja ini, untuk memastikan agar gaji PMI benar-

benar terbayar."Gaji mereka (PMI) minimal 1.500 ringgit atau Rp 5,2 juta bersih tanpa potongan. Lebih 

besar dari UMP DKI. Ini kenaikan dari yang sebelumnya sekitar 1.200 ringgit," kata dia.Selain itu, PMI juga 

akan memperoleh jaminan sosial ganda yakni BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Indonesia dan 

di Malaysia. Sesuai MoU, PMI yang bekerja sebagai ART dan family cook hanya akan bekerja di satu 

tempat atau rumah. Dalam satu rumah tersebut harus berisi 6 anggota keluarga.Titik cerahUsai perkara 

itu, Malaysia menjajaki komunikasi dengan Pemerintah RI. Kedua belah pihak mulai menemukan titik 

cerah. Pihak Malaysia, kata Dita, menyatakan patuh mengikuti perjanjian sebelumnya."Pada akhirnya 

bahwa tanda-tanda Malaysia ingin mematuhi MoU telah terlihat jelas. Indonesia menang dong. Malaysia 

dalam hal ini tunduk terhadap keputusan Indonesia," katanya.Dita bilang, kesepakatan tersebut 

dinyatakan melalui record of discussion yang diwakili Kementerian Ketenagakerjaan, Duta Besar RI untuk 

Malaysia, dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dengan Kementerian SDM serta Kementerian Dalam 

Negeri Malaysia."Record of discussion isinya kesepakatan integrasi system. Besok kita adakan joint 

working group, akan ada hasil penandatanganan RoD pada hari Kamis (28/7/2022) di Indonesia yang akan 

dihadiri oleh Kemenaker, Duta Besar RI (untuk Malaysia), dan Kemenlu," ucapnya. 
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Title Gelar Rakornas 2022, Kemnaker: Semoga Berikan 

Banyak Manfaat 

Author Webservices Jpnn.Com 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/gelar-rakornas-2022-kemnaker-semoga-berikan-banyak-

manfaat 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 

dan Expo Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022 selama 

tiga hari mulai dari Rabu hingga Jumat (27-29/7/2022) secara hybrid. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Expo 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022 selama tiga hari mulai dari Rabu 

hingga Jumat (27-29/7/2022) secara hybrid.Kegiatan yang mengusung tema "Penguatan Peran Pusat dan 

Daerah Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Era Disrupsi Pasar Kerja" 

itu digelar dalam rangka menyamakan persepsi terkait program penempatan antara Kemnaker dan Dinas 

yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi, kabupaten, dan kota.Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah berharap kegiatan Rakornas ini bisa menghasilkan diskusi yang konstruktif.Dia menambahkan 

Rakornas juga menghasilkan sinergitas program dan kolaborasi kegiatan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah."Semoga acara ini memberikan banyak manfaat, terutama bagi pembangunan 

bidang ketenagakerjaan nasional," kata Menaker Ida di Jakarta, Rabu (27/7).Menurut dia, Rakornas ini 

membahas berbagai hal, seperti Perencanaan Nasional Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan 

Kerja tahun 2023, Capaian Kinerja Prioritas Nasional Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja tahun 2022."Dan Tata Cara Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara yang Akuntabel," tuturnya.Dirjen Binapenta dan PKK Suhartono mengatakan Rakornas dihadiri 

Kepala Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di 34 provinsi baik yang hadir secara offline 

maupun online.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) dan Expo Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 2022.Redaktur & 

Reporter : Dedi SofianPlease enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. 
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Title Menaker Ida Ungkap Kondisi Ekonomi Sektor Ketenagakerjaan 

Mulai Tunjukkan Pemulihan - Dobrak 

Author Reza Fauzan 

Media Dobrak.co Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.dobrak.co/news/pr-933988867/menaker-ida-ungkap-kondisi-ekonomi-sektor-

ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan bahwa kondisi ekonomi di 

Indonesia, khususnya pada sektor ketenagakerjaan memperlihatkan tanda-tanda pemulihan 

setelah sekitar 2 tahun menghadapi pandemi Covid-19. Menaker Ida mengatakan, kondisi 

pemulihan perekonomian di sektor ketenegakaerjaan tersebut setidaknya terlihat pada 

enam hal. "Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih aktif untuk masuk 

ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan 

optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi paska 

pandemi Covid-19," kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa 

(26/7/2022). Pertama, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2022 mencapai 5,01 % (y-o-

y). 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan bahwa kondisi ekonomi di Indonesia, 

khususnya pada sektor ketenagakerjaan memperlihatkan tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 2 tahun 

menghadapi pandemi Covid-19. Menaker Ida mengatakan, kondisi pemulihan perekonomian di sektor 

ketenegakaerjaan tersebut setidaknya terlihat pada enam hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada 

Triwulan I 2022 mencapai 5,01 % (y-o-y). Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Industri 

yaitu sebesar 1,06 %. Kedua, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08 % pada 

tahun 2021 menjadi 69,06 % pada tahun 2022. "Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi 

lebih aktif untuk masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai 

menunjukkan optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi 

paska pandemi Covid-19," kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa 

(26/7/2022).Ketiga, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,26 % pada Februari 2021 menjadi 5,83 

% pada Februari 2022. Dalam konteks ini, jumlah pengangguran karena Covid-19 menurun dari 1,62 juta 

orang menjadi 0,96 juta orang pada periode yang sama. Selain itu, jumlah penduduk yang berstatus 
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sementara tidak bekerja karena Covid-19 menurun dari 1,11 juta orang pada tahun 2021 menjadi 0,58 

juta orang pada tahun 2022. Lebih jauh ia mengatakan bahwa penduduk bekerja yang mengalami 

pengurangan jam kerja juga mengalami penurunan dari 15,72 juta orang pada tahun 2021 menjadi 9,44 

juta orang pada tahun 2022. "Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kondisi waktu produktif (waktu 

bekerja) tenaga kerja Indonesia semakin membaik," ucapnya.Keempat, jumlah penduduk bekerja 

bertambah 4,55 juta orang dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari 131,06 juta orang pada tahun 

2021 menjadi 135,61 juta orang pada tahun 2022. Geliat penciptaan lapangan kerja terjadi pada sektor 

pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik gas dan air, konstruksi, transportasi dan 

pergudangan, serta akomodasi dan makan minum. Kelima, rata-rata upah buruh di Indonesia mengalami 

peningkatan dari Rp. 2.860.630,- pada tahun 2021 menjadi Rp. 2.892.537,- pada tahun 2022. 

Menurutnya, meskipun rata-rata upah buruh belum meningkat secara signifikan, namun hal ini paling 

tidak menunjukkan adanya perbaikan dari sisi pendapatan pekerja. Keenam, jumlah kepesertaan aktif 

BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga peningkatannya selama masa pandemi dari 29,98 juta orang 

pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang pada Mei 2022. "Seluruh perbaikan tersebut bermuara pada 

menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,14 % pada Maret 2021 menjadi 9,54 % pada Maret 2022. Secara 

nominal, jumlah penduduk miskin menurun dari 27,54 juta orang menjadi 26,16 juta orang pada periode 

yang sama," ujarnya. 
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Title Warganet Banjiri Instagram Kemnaker, Tanyakan Pencairan BSU Author Nur Rohmi Aida 

Media Kompas Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.com/tren/read/2022/07/27/163000765/warganet-banjiri-instagram-

kemnaker-tanyakan-pencairan-bsu 

Summary Warganet membanjiri akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Mereka 

menanyakan terkait pencairan BSU di kolom komentar unggahan Instagram Kemnaker yang 

menyebut kondisi ketenagakerjaan mulai pulih. Warganet membanjiri akun Instagram 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Mereka menanyakan terkait pencairan BSU di 

kolom komentar unggahan Instagram Kemnaker yang menyebut kondisi ketenagakerjaan 

mulai pulih. 

 

Warganet membanjiri akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Mereka menanyakan 

terkait pencairan BSU di kolom komentar unggahan Instagram Kemnaker yang menyebut kondisi 

ketenagakerjaan mulai pulih."Kondisi ekonomi dah naik kan? Sekarang gk ada alasan lagi, cairkan #BSU" 

ujar salah satu akun."Mulai pulih yaa buk, berati #bsu gak jadi ya buu?" tulis akun lainnya."Dikata ga akan 

jelas bsu klw mau cair mah udah dari kapan ga sampai selama ini berbulan2, bilang ga jadi cair bsu nya 

habis perkara udah enak jadinya ga ditanya2in terus" tulis seorang pengguna.Hingga kini, terdapat 100 

lebih komentar di unggahan tersebut.Sebagai informasi pada Selasa (26/7/2022), Kemnaker 

mengunggah informasi bahwa kondisi ketenagakerjaan mulai pulih.Unggahan tersebut merupakan 

perkataan yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI."Kondisi Ketenagakerjaan Mulai Pulih. 

Kondisi perekonomian Indonesia khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda 

pemulihan setelah sekitar 2 tahun menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari berbagai 

indicator perekonomian yang mengalami tren positif 2022 ini," ujar Ida.View this post on Instagram A 

post shared by Kementerian Ketenagakerjaan RI (@kemnaker)Dari pantauan Kompas.com, warganet 

menanyakan mengenai pencairan BSU tak hanya dalam unggahan tersebut, tetapi juga di beberapa 

unggahan lain.Di antaranya unggahan akun Kemenaker 2 hari lalu yang mengunggah mengenai kegiatan 

Kementerian Ketenagakerjaan selama sepekan.Lantas, kapan pencairan BSU?Penjelasan 

KemnakerDikutip dari Kompas.com, Rabu (27/7/2022), staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah 

Sari pernah menjawab terkait hal ini.Dia mengatakan, program subsidi gaji saat ini masih menunggu 

arahan dari Presiden Joko Widodo."Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan sudah 

siap semuanya sampai data kalau memang program ini berjalan. Tapi kami juga menunggu arahan dari 

Pak Presiden dan Menteri Keuangan," kata Dita.Meski demikian, pihaknya tak bisa memastikan kapan 

program subsidi upah yang sempat direncanakan tersebut akan disalurkan.Walaupun sektor 

ketenagakerjaan mulai pulih, menurut Dita, masih ada sejumlah pekerja yang masih terdampak akibat 

pandemi."Kami masih belum tahu kapan disalurkannya, tetapi kami berharap BSU ini tetap bisa berlanjut 

karena masih banyak pekerja yang belum pulih seutuhnya," ucapnya.Tentang BSU 2022Diketahui 

sebelumnya, pemerintah menjanjikan program Subsidi upah bagi pekerja atau buruh dengan gaji di 

bawah Rp 3,5 juta per bulan.Adapun besaran pembayaran BSU yang akan diberikan adalah sebesar Rp 1 

juta.Warganet membanjiri akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Mereka 

menanyakan terkait pencairan BSU di kolom komentar unggahan Instagram Kemnaker yang menyebut 

kondisi ketenagakerjaan mulai pulih."Kondisi ekonomi dah naik kan? Sekarang gk ada alasan lagi, cairkan 
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#BSU" ujar salah satu akun."Mulai pulih yaa buk, berati #bsu gak jadi ya buu?" tulis akun lainnya."Dikata 

ga akan jelas bsu klw mau cair mah udah dari kapan ga sampai selama ini berbulan2, bilang ga jadi cair 

bsu nya habis perkara udah enak jadinya ga ditanya2in terus" tulis seorang pengguna.Hingga kini, 

terdapat 100 lebih komentar di unggahan tersebut.Sebagai informasi pada Selasa (26/7/2022), Kemnaker 

mengunggah informasi bahwa kondisi ketenagakerjaan mulai pulih.Unggahan tersebut merupakan 

perkataan yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI."Kondisi Ketenagakerjaan Mulai Pulih. 

Kondisi perekonomian Indonesia khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda 

pemulihan setelah sekitar 2 tahun menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari berbagai 

indicator perekonomian yang mengalami tren positif 2022 ini," ujar Ida.View this post on Instagram A 

post shared by Kementerian Ketenagakerjaan RI (@kemnaker)Dari pantauan Kompas.com, warganet 

menanyakan mengenai pencairan BSU tak hanya dalam unggahan tersebut, tetapi juga di beberapa 

unggahan lain.Di antaranya unggahan akun Kemenaker 2 hari lalu yang mengunggah mengenai kegiatan 

Kementerian Ketenagakerjaan selama sepekan.Lantas, kapan pencairan BSU?Penjelasan 

KemnakerDikutip dari Kompas.com, Rabu (27/7/2022), staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah 

Sari pernah menjawab terkait hal ini.Dia mengatakan, program subsidi gaji saat ini masih menunggu 

arahan dari Presiden Joko Widodo."Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan sudah 

siap semuanya sampai data kalau memang program ini berjalan. Tapi kami juga menunggu arahan dari 

Pak Presiden dan Menteri Keuangan," kata Dita.Meski demikian, pihaknya tak bisa memastikan kapan 

program subsidi upah yang sempat direncanakan tersebut akan disalurkan.Walaupun sektor 

ketenagakerjaan mulai pulih, menurut Dita, masih ada sejumlah pekerja yang masih terdampak akibat 

pandemi."Kami masih belum tahu kapan disalurkannya, tetapi kami berharap BSU ini tetap bisa berlanjut 

karena masih banyak pekerja yang belum pulih seutuhnya," ucapnya.Tentang BSU 2022Diketahui 

sebelumnya, pemerintah menjanjikan program Subsidi upah bagi pekerja atau buruh dengan gaji di 

bawah Rp 3,5 juta per bulan.Adapun besaran pembayaran BSU yang akan diberikan adalah sebesar Rp 1 

juta."Ada program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu Bantuan Subsidi Upah untuk gaji di bawah 

Rp 3,5 juta. Besarnya Rp 1 juta per penerima," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga 

Hartarto pada konferensi pers 5 April 2022 lalu.Mulanya, BSU direncanakan cair pada April 2022, tetapi 

sampai saat ini belum terealisasi.Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi sempat mengatakan bahwa BSU masih finalisasi regulasi dan 

cek data calon penerima."Kami masih memfinalkan regulasi dan juga kita cek data calon penerima. 

Semoga kalau ini sudah selesai kita bisa menyalurkan segera. Kita ingin perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporannya sesuai dengan tata kelola yang baik," kata Anwar, dikutip dari Kompas.com, 1 Mei 

2022.Meski begitu, saat itu Anwar belum bisa memastikan kapan BSU bisa dicairkan."Kami ingin semua 

bisa disiapkan dengan baik, regulasi, data calon penerima, penyaluran dan pelaporannya," ujar 

Anwar."Ada program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu Bantuan Subsidi Upah untuk gaji di 

bawah Rp 3,5 juta. Besarnya Rp 1 juta per penerima," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto pada konferensi pers 5 April 2022 lalu.Mulanya, BSU direncanakan cair pada April 

2022, tetapi sampai saat ini belum terealisasi.Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi sempat mengatakan bahwa BSU masih finalisasi regulasi dan 

cek data calon penerima."Kami masih memfinalkan regulasi dan juga kita cek data calon penerima. 

Semoga kalau ini sudah selesai kita bisa menyalurkan segera. Kita ingin perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporannya sesuai dengan tata kelola yang baik," kata Anwar, dikutip dari Kompas.com, 1 Mei 

2022.Meski begitu, saat itu Anwar belum bisa memastikan kapan BSU bisa dicairkan."Kami ingin semua 

bisa disiapkan dengan baik, regulasi, data calon penerima, penyaluran dan pelaporannya," ujar Anwar. 
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Title PHK 152 Karyawan, Manajemen Anak Usaha Garuda 

Indonesia Dipanggil Kemenaker 

Author Siti Siska 

Agustina 

Media Koran Perdjoeangan Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.koranperdjoeangan.com/phk-152-karyawan-manajemen-anak-usaha-garuda-

indonesia-dipanggil-kemenaker 

Summary Pemanggilan itu, terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 152 karyawan PT 

Aerofood Indonesia, yang bergerak di bisnis katering untuk penerbangan domestik dan 

internasional. PHK terhadap 152 karyawan tersebut mulai mencuat setelah karyawan 

Aerofood Indonesia yang tergabung dalam Serikat Karyawan Sejahtera ACS mengajukan 

surat keberatan PHK kepada Direktur Utama Aerofood Indonesia, I Wayan Susena. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemwnaker) akan memanggil manajemen dan Serikat 

Karyawan PT Aerofood Indonesia, anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk. Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) 

Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pemanggilan terhadap manajemen dan 

Serikat Karyawan Aerofood Indonesia untuk upaya mediasi yang difasilitasi Kemenaker. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemwnaker) akan memanggil manajemen dan Serikat Karyawan PT 

Aerofood Indonesia, anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk.Pemanggilan itu, terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) terhadap 152 karyawan PT Aerofood Indonesia, yang bergerak di bisnis katering untuk 

penerbangan domestik dan internasional.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pemanggilan 

terhadap manajemen dan Serikat Karyawan Aerofood Indonesia untuk upaya mediasi yang difasilitasi 

Kemenaker."Saya sudah perintahkan jajaran Mediator Hubungan Industrial di kantor saya untuk segera 

memanggil pihak manajemen dan Serikat Karyawan Aerofood Indonesia. Semoga hari ini mereka bisa 

hadir ke kantor saya, untuk kami mediasi," ungkap Indah, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu 

(27/7/202.Kemenaker, lanjutnya, mengarahkan agar manajemen lebih mengutamakan mediasi. Artinya, 

keputusan PHK harus ditangani dengan bijak dan hati-hati lantaran menyangkut nasib dan masa depan 

pekerja dan keluarganya."Saya sudah kembali menghimbau agar, setiap keputusan PHK itu, harus 

ditangani dgn sangat hati2 karena menyangkut urusan dapur, nasib dan masa depan pekerja dan 
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keluarganya," tutur Indah.Dia menjelaskan, Kemenaker juga melihat kinerja keuangan dan bisnis 

Aerofood Indonesia. Bahkan sejumlah bukti lain yang menyangkut dasar manajemen melakukan 

pemutusan kerja. Data-data ini akan menjadi referensi bagi Kemenaker memberikan arahan kepada 

perusahaan."Kami dengarkan dan cek dulu performance keuangan dan bisnisnya, bukti-bukti nya. 

Apakah betul PHK jalan atau keputusan terakhir atau bisa dengan cara yang lebih baik," ungkap 

Indah.PHK terhadap 152 karyawan tersebut mulai mencuat setelah karyawan Aerofood Indonesia yang 

tergabung dalam Serikat Karyawan Sejahtera ACS mengajukan surat keberatan PHK kepada Direktur 

Utama Aerofood Indonesia, I Wayan Susena.Dari isi surat tersebut, Ketua Serikat Karyawan Sejahtera ACS 

Agus Sulistiyo mengklaim jika Aerofood Indonesia sudah melakukan PHK secara sepihak. Sikap ini diambil 

manajemen tanpa adanya kesepakatan dengan Pengurus Serikat Pekerja Sekar Sejahtera ACS."Bahwa 

keputusan PHK tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa ada kesepakatan dengan kami Pengurus 

Serikat Pekerja Sekar Sejahtera ACS," ungkap Agus yang dituangkan dalam surat.Poin lain bahwa 

keputusan PHK bertentangan dengan Undang-undang dan menciptakan hubungan industrial yang tidak 

harmonis. Bahkan, karyawan menjadi resah serta tidak tenang dalam bekerja. 
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Title Hadiri Munas FSB NIKEUBA, Ini Harapan Wamenaker Author _noname 

Media Abadikini.com Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.abadikini.com/2022/07/27/hadiri-munas-fsb-nikeuba-ini-harapan-wamenaker 

Summary Afriansyah mengatakan kehadirannya di Munas FSB NIKEUBA adalah bagian dari vokasi bagi 

federasi serikat buruh atau serikat pekerja yang selama ini menjadi mitra pemerintah. "Saya 

berharap melalui Munas FSB NIKEUBA mampu melahirkan pemikiran dan rumusan program 

maupun kegiatan lebih konkret dan konstruktif yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kesejahteraan buruh dan pekerja," katanya. Menurut Rudi, dengan adanya Munas FSB 

NIKEUBA ini dapat membantu pemerintah daerah dalam upaya mengurangi jumlah 

pengangguran khususnya di Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

Afriansyah Noor membuka Musyawarah Nasional Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, 

Keuangan, Perbankan, dan Aneka Industri (FSB NIKEUBA) 2022 di Kabupaten Tangerang, 

Minggu (24/7/2022). 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor membuka Musyawarah Nasional Federasi Serikat Buruh 

Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan, dan Aneka Industri (FSB NIKEUBA) 2022 di Kabupaten 

Tangerang, Minggu (24/7/2022). Acara itu bertajuk Membangun Gerakan Buruh Yang Siap Beradaptasi 

di Tengah Era Disrupsi Teknologi.Afriansyah mengatakan kehadirannya di Munas FSB NIKEUBA adalah 

bagian dari vokasi bagi federasi serikat buruh atau serikat pekerja yang selama ini menjadi mitra 

pemerintah."Federasi-federasi yang berkoodinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, sehingga apa yang 

teman-teman lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan terkoordinir dengan baik oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan," terangnya.Sekjen Partai Bulan Bintang itu menambahkan bahwa munas 

ini merupakan forum dialog yang memiliki jangkauan strategis. Sebab, tidak hanya menyangkut 

komitmen, namun juga langkah bersama secara nyata untuk melakukan konsultasi, koordinasi, dan 

evaluasi program serta pencapaian kinerja organisasi."Saya berharap melalui Munas FSB NIKEUBA 

mampu melahirkan pemikiran dan rumusan program maupun kegiatan lebih konkret dan konstruktif 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja," katanya.Afriansyah juga 

berpendapat hubungan industrial memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan daya saing dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi dan komitmen di antara para pelaku hubungan industrial 

akan mendorong terciptanya target pertumbuhan ekonomi.Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja 

(Disnaker) Kabupaten Tangerang Rudi Hartono mendukung penuh aspirasi Konfederasi Serikat Buruh 

Seluruh Indonesia (KSBSI) untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan buruh.Menurut Rudi, 

dengan adanya Munas FSB NIKEUBA ini dapat membantu pemerintah daerah dalam upaya mengurangi 

jumlah pengangguran khususnya di Kabupaten Tangerang."Kami akan terus mendorong serikat pekerja 

atau serikat buruh agar dapat memberikan andil membela dan menyejahterakan pekerja atau buruh, 

sehingga dapat membantu menurunkan pengangguran di Kabupaten Tangerang," jelasnya. 
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Title Afriansyah Noor : Minta Agar Masyarakat Hindari Penyalur 

PMI Ilegal 

Author Syahriani Siregar 

Media Pojok Jabar Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://jabar.pojoksatu.id/cirebon/2022/07/27/afriansyah-noor-minta-agar-masyarakat-

hindari-penyalur-pmi-ilegal 

Summary Hal tersebut diungkapkan Wakil menteri ketenagakerjaan indonesia, Afriansyah Noor. 

Afriansyah Noor, mengatakan,adanya penyalur ilegal perlu dihindari masyarakat yang ingin 

bekerja di luar negeri. "Untuk mengamankan penyalur pmi ilegal guna mengurangi kasus 

yang kerap menimpa pmi yang bekerja di luar negeri." tutup Afriansyah Noor. Banyaknya 

penyalur pekerja migran indonesia ilegal cukup banyak. 

 

 

 

 Banyaknya penyalur pekerja migran indonesia ilegal cukup banyak. Sehingga hal itu membuat 

Kementerian tenaga kerja (kemenaker) Indonesia,sulit mendeteksi Warga Negara Indonesia (WNI) yang 

bekerja di luar negeri dengan cara ilegal.Hal tersebut diungkapkan Wakil menteri ketenagakerjaan 

indonesia, Afriansyah Noor. di Apita hotel, Kabupaten Cirebon. Selasa (26/7/2022) Afriansyah Noor, 

mengatakan,adanya penyalur ilegal perlu dihindari masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri. Pasalnya 

bisa menjadi salah satu faktor adanya kasus kekerasan dan lainnya yang di alami warga negara indonesia 

yang bekerja diluar negeri dengan cara non prosedural. "Hal itu perlu diwaspadai oleh masyarakat 

terutama di kabupaten cirebon yang menjadi daerah kedua terbesar di jawa barat setelah indramayu 

yang menyalurkan pekerja migran indonesia," ungkapnya.Menurutnya,minat menjadi Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) yang tinggi harus menjadi perhatian serius agar para pekerja migran aman dan 

terlindungi. Oleh karena itu kemenaker akan membuat sebuah sistem serta meminimalisir persebaran 

mafia pengiriman migran. dengan cara memperkuat kerjasama dengan institusi dalam negeri dan juga 

negara tujuan migran seperti malaysia, Hongkong,korea,uni emirat arab dan lainnya. Dan tambahnya, 

kemenaker dan badan perlindungan pekerja migran indonesia juga bertindak tegas. "Untuk 

mengamankan penyalur pmi ilegal guna mengurangi kasus yang kerap menimpa pmi yang bekerja di luar 

negeri." tutup Afriansyah Noor. 
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Title Staf Khusus Menaker: Malaysia Minta Penempatan per 1 

Agustus Dibuka 

Author Megel Jekson 

Media Aktual Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://aktual.com/staf-menaker-malaysia-minta-penempatan-per-1-agustus-dibuka 

Summary Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Dita Indah Sari mengatakan mulai 1 

Agustus mendatang, penempatan PMI ke Malaysia akan dibuka kembali. Malaysia meminta 

agar per 1 Agustus (penempatan) dibuka lagi," kata Dita Indah Sari seperti dikutip dari akun 

Twitter-nya. Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah mengatakan moratorium pengiriman PMI 

dilakukan karena Pemerintah Malaysia melanggar MoU. Malaysia kedapatan tak 

menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal saat merekrut PMI. Pemerintah Malaysia 

akhirnya menyetujui penggunaan sistem perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang 

sesuai dengan keinginan pemerintah Indonesia. 

 

Pemerintah Malaysia akhirnya menyetujui penggunaan sistem perekrutan Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) yang sesuai dengan keinginan pemerintah Indonesia. Malaysia pun mendesak pengiriman PMI 

segera dibuka setelah selama dua pekan pemerintah Indonesia melakukan penghentian sementara 

(moratorium) secara mendadak. Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Dita Indah Sari 

mengatakan mulai 1 Agustus mendatang, penempatan PMI ke Malaysia akan dibuka kembali. Keputusan 

tersebut, ungkapnya, sesuai dengan hasil pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan 

Pemerintah Malaysia pada Rabu (27/7) siang."Akhirnya beres. MoU dipatuhi. Malaysia meminta agar per 

1 Agustus (penempatan) dibuka lagi," kata Dita Indah Sari seperti dikutip dari akun Twitter-nya. 

Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah mengatakan moratorium pengiriman PMI dilakukan karena 

Pemerintah Malaysia melanggar MoU. Malaysia kedapatan tak menggunakan Sistem Penempatan Satu 

Kanal saat merekrut PMI. KBRI Kuala Lumpur menemukan bukti-bukti bahwa Malaysia masih melakukan 

perekrutan PMI menggunakan cara lama, yakni menggunakan system maid online yang dikelola 

Kemendagri Malaysia. Sebagai informasi, system maid online adalah sistem rekrutmen PMI yang 

digunakan Malaysia selama ini. Sistem tersebut memperbolehkan penyedia kerja di Malaysia merekrut 

langsung PMI tanpa perantara Pemerintah Indonesia maupun agensi penempatan. Mantan aktivis buruh 

ini menjelaskan pertemuan dilakukan dengan melibatkan pihak kedutaan besar (Kedubes), BP2MI, 

Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan Malaysia. Pertemuan berlangsung dalam format meeting 

bilateral joint working group Indonesia-Malaysia. Menurut Dita, sejak penandatanganan nota 

kesepahaman atau MoU pada 1 April hingga moratorium pada 13 Juli lalu, sudah ada permintaan 

sebanyak 30.452 PMI untuk sektor industry sawit, konstruksi dan manufaktur. Jumlah tersebut belum 

termasuk kebutuhan penempatan PMI di sektor rumah tangga sebanyak 22.381 PMI. 
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Title Pasca Pandemi, Menteri Ida Fauziyah: Sektor Ketenagakerjaan Mulai 

Terlihat Pemulihan 

Author M. Isa 

Media Radar Bangsa Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.radarbangsa.com/news/39979/pasca-pandemi-menteri-ida-fauziyah-sektor-

ketenagakerjaan-mulai-terlihat-pemulihan 

Summary Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, kondisi pemulihan 

perekonomian di sektor ketenegakaerjaan tersebut setidaknya terlihat pada enam hal. Rabu, 

27/07/2022 18:09 WIB. RADARBANGSA.COM- Kondisi perekonomian Indonesia, khususnya 

di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 2 tahun 

menghadapi pandemi COVID-19. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2022 

mencapai 5,01 % (y-o-y). 

 

Rabu, 27/07/2022 18:09 WIBRADARBANGSA.COM - Kondisi perekonomian Indonesia, khususnya di 

sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 2 tahun menghadapi 

pandemi COVID-19. Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, kondisi pemulihan 

perekonomian di sektor ketenegakaerjaan tersebut setidaknya terlihat pada enam hal. Pertama, 

pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2022 mencapai 5,01 % (y-o-y). Sumber pertumbuhan tertinggi 

terdapat pada sektor Industri yaitu sebesar 1,06 %. "Kedua, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

meningkat dari 68,08 % pada tahun 2021 menjadi 69,06 % pada tahun 2022," kata Menaker Ida dalam 

rilisnya, Selasa 26 Juli 2022 kemarin. Ketiga, lanjut Menaker Ida, tingkat pengangguran terbuka menurun 

dari 6,26 % pada Februari 2021 menjadi 5,83 % pada Februari 2022. Lalu, Keempat, jumlah penduduk 

bekerja bertambah 4,55 juta orang dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari 131,06 juta orang pada 

tahun 2021 menjadi 135,61 juta orang pada tahun 2022. "Kelima, rata-rata upah buruh di Indonesia 

mengalami peningkatan dari Rp. 2.860.630,- pada tahun 2021 menjadi Rp. 2.892.537,- pada tahun 2022," 

tambahnya. Terakhir, kata Menaker Ida, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus 

dijaga peningkatannya selama masa pandemi dari 29,98 juta orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta 

orang pada Mei 2022. "Seluruh perbaikan tersebut bermuara pada menurunnya tingkat kemiskinan dari 

10,14 % pada Maret 2021 menjadi 9,54 % pada Maret 2022. Secara nominal, jumlah penduduk miskin 

menurun dari 27,54 juta orang menjadi 26,16 juta orang pada periode yang sama," tukasnya. 
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Title 144 Angkatan Kerja di Palangka Raya Ikuti Pelatihan Berbasis 

Kompetensi 

Author Redaksi Agara 

Media Borneonews Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.borneonews.co.id/berita/271570-144-angkatan-kerja-di-palangka-raya-ikuti-

pelatihan-berbasis-kompetensi 

Summary Sebanyak 144 peserta dengan sembilan kejuruan mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi 

(PBK) program pelatihan vokasi dan produktivitas tahap II tahun 2022 di Dinas Tenaga Kerja 

Kota Palangka Raya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, Mesliani Tara 

mengatakan peserta ini nantinya akan mengikuti pelatihan hingga 30 Agustus 2022 sesuai 

dengan jumlah jam pelajaran yang diberikan. 

 

 

 

 Sebanyak 144 peserta dengan sembilan kejuruan mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 

program pelatihan vokasi dan produktivitas tahap II tahun 2022 di Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka 

Raya.Kegiatan pelatihan ini merupakan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Kementerian Tenaga Kerja 

Republik Indonesia melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Kota Bekasi.Kepala 

Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, Mesliani Tara mengatakan peserta ini nantinya akan mengikuti 

pelatihan hingga 30 Agustus 2022 sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang diberikan.Pelatihan yang 

diberikan meliputi servis sepeda motor, mengerjakan finishing dengan teknik semprot, computer 

operator assistant, menjahit pakaian dengan mesin, pemeliharaan dan perbaikan AC untuk rumah 

tangga, tata kecantikan kulit, bakery, dan teknik pengelasan.Mesliani menambahkan para peserta yang 

akan mengikuti pelatihan ini akan diberikan sertifikat kompetensi sebagai bukti syarat bahwa para 

peserta telah menempuh pendidikan yang telah diberikan."Setiap peserta nantinya akan diberikan 

sertifikat setelah melaksanakan pelatihan dan setiap peserta harus memenuhi uji kompetensi," katanya, 

Rabu 27 Juli 2022.Kegiatan pelatihan ini merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

para pencari kerja untuk memperoleh keterampilan dalam bekerja."Sehingga ke depannya akan 

dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana para peserta mampu secara mandiri 

dalam bekerja di unit kerja masing-masing," tutupnya. 
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Title Menaker: Aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan Terintegrasi di 

Aplikasi SIAPKerja 

Author Pak Dur 

Media Tribun News Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/27/menaker-aplikasi-e-pengantar-kerja-

dan-e-jabatanterintegrasi-di-aplikasi-siapkerja 

Summary Semuanya terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," kata Menaker dalam 

keterangannya. Menaker menjelaskan bahwa melalui aplikasi e-Pengantar Kerja, para 

Pengantar Kerja dapat mengakses berbagai layanan peningkatan kapasitas dan melakukan 

pengembangan profesinya secara terpusat di dalam aplikasi. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-

Jabatan guna menunjang dan memfasilitasi pengembangan SDM penempatan, Selasa (27/7/2022) 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan bahwa kehadiran aplikasi ini 

tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan sistem yang sudah ada, yakni SIAPKerja."Kita tidak sedang 

memperbanyak aplikasi-aplikasi, ya. Ini semuanya terintegrasi dalam SIAPKerja. Saya ingin sampaikan 

kepada semuanya, semua aplikasi-aplikasi itu terkoneksi dalam sistem SIAPKerja. Semuanya terintegrasi 

baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," kata Menaker dalam keterangannya. Menaker 

menjelaskan bahwa melalui aplikasi e-Pengantar Kerja, para Pengantar Kerja dapat mengakses berbagai 

layanan peningkatan kapasitas dan melakukan pengembangan profesinya secara terpusat di dalam 

aplikasi. Adapun terkait aplikasi e-Jabatan ini disusun untuk memudahkan Pengantar Kerja dalam 

memberikan layanan dan informasi kepada perusahaan-perusahaan. Ida mengatakan upaya perbaikan 

di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terus dilakukan dan tidak dapat 

dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, ia mengajak peran aktif dari seluruh 

Pemerintah Daerah untuk berkontribusi dalam mewujudkan dan mencapai target dari kebijakan 

Pemerintah Pusat, khususnya kebijakan terkait 9 Lompatan Kemnaker. 
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Title Kemnaker Luncurkan Aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan untuk 

Menunjang dan Fasilitasi Pengembangan SDM Penempatan 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-

pengantar.html 

Summary Kemnaker Luncurkan Aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan untuk Menunjang dan 

Fasilitasi Pengembangan SDM Penempatan. Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kembaker) secara resmi meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-

Jabatan guna menunjang dan memfasilitasi pengembangan SDM penempatan. Peluncuran 

aplikasi ini ditandai dengan penabuhan gong di layar virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penempatan 

dan Perluasan Kesempatan Kerja 2022, dengan didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

(Wamenaker), Afriansyah Noor, dan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono pada Selasa (27/7/2022) di Jakarta. 

Adapun terkait aplikasi e-Jabatan ini disusun untuk memudahkan Pengantar Kerja dalam 

memberikan layanan dan informasi kepada perusahaan-perusahaan. 

 

 

 

Kemnaker Luncurkan Aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan untuk Menunjang dan Fasilitasi 

Pengembangan SDM PenempatanJakarta, Wartapembaruan.co.id - Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kembaker) secara resmi meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan guna menunjang dan 

memfasilitasi pengembangan SDM penempatan.Peluncuran aplikasi ini ditandai dengan penabuhan gong 

di layar virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah saat membuka Rapat Koordinasi 

Nasional (Rakornas) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 2022, dengan didampingi Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, dan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono pada Selasa (27/7/2022) di Jakarta."Kita 

tidak sedang memperbanyak aplikasi-aplikasi, ya. Ini semuanya terintegrasi dalam SIAPKerja. Saya ingin 

sampaikan kepada semuanya, semua aplikasi-aplikasi itu terkoneksi dalam sistem SIAPKerja. Semuanya 

terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," kata Menaker Ida Fauziyah.Menaker 

menyebut, kehadiran aplikasi ini tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan sistem yang sudah ada, 
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yakni SIAPKerja.Menaker menjelaskan bahwa melalui aplikasi e-Pengantar Kerja, para Pengantar Kerja 

dapat mengakses berbagai layanan peningkatan kapasitas dan melakukan pengembangan profesinya 

secara terpusat di dalam aplikasi."Saya mau ulang sekali lagi. Teman-teman Pengantar Kerja ini garda 

terdepan dalam penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Jabatan Anda bukan kaleng-kaleng kalau 

saya bilang. Jadi jabatan yang menjadi garda terdepan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan," jelas 

Menaker.Adapun terkait aplikasi e-Jabatan ini disusun untuk memudahkan Pengantar Kerja dalam 

memberikan layanan dan informasi kepada perusahaan-perusahaan."Ini memudahkan kepada siapa? 

Memudahkan kepada Pengantar Kerja, memudahkan bagi pemberi kerja, dan pencari kerja. Sistem itu 

dibangun tuk memberikan kemudahan, jangan sistem dibangun itu justru menambah keruwedan. Jadi 

saya berharap Pak Dirjen, e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan ini bener-bener mempermudah bagi temen-

temen Pengantara Kerja, bagi pemberi kerja, dan pencari kerja," ucapnya.Meski demikian, ia 

mengatakan, semua upaya perbaikan di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 

Kerja, apalagi di era disrupsi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan sendiri oleh 

Pemerintah Pusat.Oleh karena itu, ia mengajak peran aktif dari seluruh Pemerintah Daerah untuk 

berkontribusi dalam mewujudkan dan mencapai target dari kebijakan Pemerintah Pusat, khususnya 

kebijakan terkait 9 Lompatan Kemnaker. 
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Title Kemnaker Luncurkan Aplikasi e Author Zul Fasli 

Media Liputan.co.id Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://liputan.co.id/2022/07/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-

jabatan 

Summary Peluncuran aplikasi ini ditandai dengan penabuhan gong di layar virtual oleh Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 2022, didampingi Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, serta Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono, Selasa (27/7/2022) di Jakarta. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan guna 

menunjang dan memfasilitasi pengembangan SDM penempatan.Peluncuran aplikasi ini ditandai dengan 

penabuhan gong di layar virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat membuka Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 2022, didampingi Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, serta Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono, Selasa (27/7/2022) di Jakarta.Ida Fauziyah dalam 

sambutannya mengatakan bahwa kehadiran aplikasi ini tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan 

sistem yang sudah ada, yakni SIAPKerja."Kita tidak sedang memperbanyak aplikasi-aplikasi, ya. Ini 

semuanya terintegrasi dalam SIAPKerja. Saya ingin sampaikan kepada semuanya, semua aplikasi-aplikasi 

itu terkoneksi dalam sistem SIAPKerja. Semuanya terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat 

daerah," kata Menaker.Menaker menjelaskan, melalui aplikasi e-Pengantar Kerja, para Pengantar Kerja 

dapat mengakses berbagai layanan peningkatan kapasitas dan melakukan pengembangan profesinya 

secara terpusat di dalam aplikasi."Saya mau ulang sekali lagi. Teman-teman Pengantar Kerja ini garda 

terdepan dalam penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Jabatan Anda bukan kaleng-kaleng kalau 

saya bilang. Jadi jabatan yang menjadi garda terdepan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan," 

ucapnya.Adapun terkait aplikasi e-Jabatan ini disusun untuk memudahkan Pengantar Kerja dalam 

memberikan layanan dan informasi kepada perusahaan-perusahaan."Ini memudahkan kepada siapa? 

Memudahkan kepada Pengantar Kerja, memudahkan bagi pemberi kerja, dan pencari kerja. Sistem itu 

dibangun untuk memberikan kemudahan, jangan sistem dibangun itu justru menambah keruwetan. Jadi 

saya berharap Pak Dirjen, e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan ini bener-bener mempermudah bagi temen-

temen Pengantara Kerja, bagi pemberi kerja, dan pencari kerja," ucapnya.Meski demikian, katanya, 

semua upaya perbaikan di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, apalagi di 

era disrupsi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah 

Pusat.Oleh karena itu, ia mengajak peran aktif dari seluruh Pemerintah Daerah untuk berkontribusi 

dalam mewujudkan dan mencapai target dari kebijakan Pemerintah Pusat, khususnya kebijakan terkait 

9 Lompatan Kemnaker. 
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Title Anies Ajukan Banding Putusan PTUN Batalkan UMP DKI, 

PDIP: Hak Pemprov tapi 

Author Ahmad Faiz Ibnu 

Sani 

Media Tempo.co Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://metro.tempo.co/read/1616499/anies-ajukan-banding-putusan-ptun-batalkan-ump-

dki-pdip-hak-pemprov-tapi 

Summary Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan besaran UMP DKI sebesar Rp 4,6 juta. 

"Kami sangat setuju dan mendukung sikap konsisten gubernur yang menginginkan buruh DKI 

mendapatkan upah layak dengan mengajukan banding atas hasil utusan PTUN terkait UMP 

DKI," ujar dia lewat keterangan tertulis, Rabu, 27 Juli 2022. "Dari sudut pemerintahan, 

kenaikan UMP ini justru merepotkan Pemprov DKI dengan beban APBD bertambah sekitar 

Rp 22 M per bulan," ujar dia melalui pesan WhatsApp, pada Rabu, 27 Juli 2022. Presiden 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi Gubernur DKI Anies 

Baswedan yang memutuskan upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN) Jakarta. 

 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN) Jakarta yang membatalkan besaran UMP DKI sebesar Rp 4,6 juta. Anggota DPRD DKI dari Fraksi 

PDIP, Gilbert Simanjuntak, mengatakan hal itu hak pemprov DKI, namun ia menilai tidak ada bukti baru 

yang hendak disampaikan.Gilbert berujar langkah Anies Baswedan ini sekadar upaya untuk memenuhi 

permintaan pihak lain. "Dari sudut pemerintahan, kenaikan UMP ini justru merepotkan Pemprov DKI 

dengan beban APBD bertambah sekitar Rp 22 M per bulan," ujar dia melalui pesan WhatsApp, pada Rabu, 

27 Juli 2022.Anggota DPRD DKI Komisi B itu mengatakan persoalan justru timbul karena Gubernur DKI 

Anies Baswedan menerbitkan surat keputusan untuk menaikkan upah di atas surat keputusan 

Kementerian Ketenagakerjaan. Setelah digugat pengusaha dan dimenangkan PTUN, sekarang persoalan 

menjadi berkepanjangan dengan banding.Menurut Gilbert, mengelola Jakarta butuh orang yang 

bijaksana melihat persoalan dari berbagai sudut. "Bukan sekedar populis tapi memberatkan berbagai 

pihak di tengah banyaknya usaha yang ambruk dampak pandemi Covid-19," tutur Gilbert.Presiden 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi Gubernur DKI Anies Baswedan yang 

memutuskan upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Putusan 

tersebut membatalkan besaran UMP DKI sebesar Rp 4,6 juta."Kami sangat setuju dan mendukung sikap 

konsisten gubernur yang menginginkan buruh DKI mendapatkan upah layak dengan mengajukan banding 

atas hasil utusan PTUN terkait UMP DKI," ujar dia lewat keterangan tertulis, Rabu, 27 Juli 2022.Said Iqbal 

yang juga Presiden Partai Buruh menilai kepitusan Anies Baswedan tegas dan memiliki empati yang 

seimbang kepada buruh dan perngusaha. "KSPI mengucapkan terima kasih kepada Gubernur yang tegas," 

katanyaDi samping itu, Said Iqbal menambahkan, UMP DKI sudah berjalan tujuh bulan dan tidak ada satu 

pun surat keberatan dari pengusaha. "Hubungan buruh dan pengusaha selama ini juga baik-baik saja 

dalam menjalankan UMP yang sudah ada tersebut," tutur dia.Sehingga KSPI dan Partai Buruh meminta 

pengusaha tetap menjalankan UMP DKI yang sudah berjalan yaitu sebesar Rp 4,6 juta dan tidak boleh 

diturunkan. 
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Title PT Inti Guna Nabati Jambi, Kembali Raih Penghargaan K3 Terbaik 

di Provinsi Jambi oleh Kemenaker RI 

Author Hasbi Sabirin 

Media Tribun News Jambi Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://jambi.tribunnews.com/2022/07/27/pt-inti-guna-nabati-jambi-kembali-raih-

penghargaan-k3-terbaik-di-provinsi-jambi-oleh-kemenaker-ri 

Summary Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris kepada Manager PKS PT 

Inti Guna Nabati, Ali Hanafi melalui humasnya Jefrey Novandha Tarigan di rumah Dinas 

Gubernur Jambi, pada Selasa (26/7/22) malam. Dalam penyampaian Gubernur Jambi Al Haris 

mengatakan, yang mendapatkan penghargaan K3 dari Menteri Tenaga Kerja Republik 

Indonesia untuk perusahaan di Provinsi Jambi sebanyak 65 perusahaan termasuk PT Inti 

Guna Nabati (PT IGUN) Gubenur Jambi Al Haris juga menyampaikan selamat dan sukses pada 

perusahaan yang mendapatkan penghargaan tersebut. PT.Inti Guna Nabati (PT IGUN) yang 

bergerak di bidang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi 

kembali terima penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Kementeri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Untuk diketahui, piagam penghargaan K3 dari 

Kementeri Tenaga Kerja Republik Indonesia yang diterima oleh PT Inti Guna Nabati itu, 

bentuk apresiasi pemerintah pada perusahaan yang sangat baik menerapkan K3 yang nihil 

kecelakaan kerja (zero accident) dan pencegahan Covid-19 dilingkungan kerja perusahaan 

selama periode tahun 2021. 

 

 

 

PT.Inti Guna Nabati (PT IGUN) yang bergerak di bidang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten 

Sarolangun, Provinsi Jambi kembali terima penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari 

Kementeri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Gubernur 

Jambi Al Haris kepada Manager PKS PT Inti Guna Nabati, Ali Hanafi melalui humasnya Jefrey Novandha 

Tarigan di rumah Dinas Gubernur Jambi, pada Selasa (26/7/22) malam.Untuk diketahui, piagam 

penghargaan K3 dari Kementeri Tenaga Kerja Republik Indonesia yang diterima oleh PT Inti Guna Nabati 

itu, bentuk apresiasi pemerintah pada perusahaan yang sangat baik menerapkan K3 yang nihil kecelakaan 

kerja (zero accident) dan pencegahan Covid-19 dilingkungan kerja perusahaan selama periode tahun 

2021.Kegiatan penyerahan penghargaan itu dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi, Dinas 
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Ketenagakerjaan Provinsi Jambi dan Pengurus Dewan K3 Provinsi Jambi serta dihadiri seluruh pemimpin 

perusahaan yang mendapatkan penghargaan tersebut. Dalam penyampaian Gubernur Jambi Al Haris 

mengatakan, yang mendapatkan penghargaan K3 dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk 

perusahaan di Provinsi Jambi sebanyak 65 perusahaan termasuk PT Inti Guna Nabati (PT IGUN) Gubenur 

Jambi Al Haris juga menyampaikan selamat dan sukses pada perusahaan yang mendapatkan 

penghargaan tersebut. Dia berharap agar semua perusahaan di Jambi terus tingkatkan prestasi tentunya 

agar mendapatkan penghargaan ke depannya. "Saat ini Jambi sudah mulai memasuki pemulihan 

ekonomi. Saya berharap kepada seluruh perusahaan di Jambi mampu menyerap tenaga kerja serta 

mampu meningkatkan perekonomian Provinsi Jambi lebih baik kedepannya," kata Gubernur Jambi Al 

Haris. Gubernur Jambi Al Haris juga mengakui, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi sangat penting 

perannya dari para pengusaha dan perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Jambi. "Sekali lagi saya 

ucapkan pada perusahaan-perusahaan yang berhasil mendapatkan penghargaan, tingkatkan terus 

prestasinya dan semoga bermanfaat untuk masyarakat banyak," tutupnya.(Tribun Jambi. 
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Title Terima Audiensi Japbusi, KSPSI Bahas Kesejahteraan Pekerja 

Sektor Sawit 

Author Https 

Media Rmco.id Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://rm.id/baca-berita/nasional/134184/terima-audiensi-japbusi-kspsi-bahas-

kesejahteraan-pekerja-sektor-sawit 

Summary Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea 

menerima audiensi Jejaring Serikat Pekerja Sawit Indonesia (Japbusi) di Kantor KSPSI, 

Jakarta, Rabu (27/7). Dalam audiensi tersebut, banyak membahas kesejahteraan pekerja di 

sektor perkebunan kelapa sawit. Apalagi, sektor kelapa sawit merupakan salah satu sektor 

industri yang berperan penting terhadap perekonomian Indonesia dan menyerap banyak 

tenaga kerja. Andi Gani menjelaskan, permasalahan ketenagakerjaan di sektor sawit selain 

soal kesejahteraan, banyak pekerja yang belum terlindungi secara optimal. 

 

 

 

 Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menerima audiensi 

Jejaring Serikat Pekerja Sawit Indonesia (Japbusi) di Kantor KSPSI, Jakarta, Rabu (27/7). Dalam audiensi 

tersebut, banyak membahas kesejahteraan pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Apalagi, sektor 

kelapa sawit merupakan salah satu sektor industri yang berperan penting terhadap perekonomian 

Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja. Andi Gani menjelaskan, permasalahan ketenagakerjaan di 

sektor sawit selain soal kesejahteraan, banyak pekerja yang belum terlindungi secara optimal. 

"Perbedaan status ini berpengaruh ke perolehan hak dan jaminan sosial pekerja. Buruh harian lepas 

biasanya tidak bisa mendapatkan jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan ataupun Ketenagakerjaan," 

katanya.Andi Gani mengapresiasi para pekerja di sektor sawit. Menurutnya, pekerja sawit sangat tangguh 

karena lokasi perkebunan biasanya berada di kawasan hutan.Untuk itu, kata Andi Gani, sektor 

perkebunan sawit membutuhkan pengawasan ekstra tinggi dari Kementerian Ketenagakerjaan. "Lokasi 

perkebunan sawit yang sangat jauh dari kota sehingga berakibat rendahnya pengawasan dan penegakkan 

hukum disana," ungkapnya. Menurut data Japbusi, ada 4,45 juta pekerja perkebunan kelapa sawit. 

Persentase pekerja perempuan 30-35 persen atau setara 1,5 juta pekerja. Namun, tidak banyak 

perempuan berstatus pekerja tetap. Ini membuat mereka sulit menerima upah yang layak.Sebelumnya, 

Sekretaris Eksekutif Japbusi Nursanna Marpaung mengatakan, isu pekerja di sektor sawit banyak terkait 



 

163 

 

keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, alat pelindung diri di lingkungan kerja minim sehingga 

pekerja rentan terpapar zat kimia. Adapun, pekerjaan perempuan di perkebunan kelapa sawit mencakup 

pembersihan lahan, pembibitan dan penyemaian, penyemprotan dan pemupukan, perawatan, serta 

pemanenan. Untuk diketahui, Japbusi berdiri pada 5 Desember 2018 dan didirikan oleh 9 federasi. 

Tujuannya, memperkuat dialog sosial dengan pengusaha, dan Pemerintah serta berbagai pemangku 

kepentingan yang terkait di sektor kelapa sawit. 
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Title Kemnaker Luncurkan Aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-

Jabatan yang Terintegrasi dengan SIAPKerja 

Author Webservices 

Jpnn.Com 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.jpnn.com/news/kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-

jabatan-yang-terintegrasi-dengan-siapkerja 

Summary Menaker Ida Fauziyah menyampaikan kehadiran aplikasi ini tidak berdiri sendiri, tetapi 

terintegrasi dengan SIAPKerja. Ini semuanya terintegrasi dalam SIAPKerja. Kementerian 

Ketenagakerjaan meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan. Peluncuran apikasi 

yang berguna dalam menunjang dan memfasilitasi pengembangan SDM penempatan itu 

ditandai dengan penabuhan gong di layar virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan.Peluncuran apikasi 

yang berguna dalam menunjang dan memfasilitasi pengembangan SDM penempatan itu ditandai dengan 

penabuhan gong di layar virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.Menaker Ida 

Fauziyah menyampaikan kehadiran aplikasi ini tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan 

SIAPKerja."Kami tidak sedang memperbanyak aplikasi-aplikasi. Ini semuanya terintegrasi dalam 

SIAPKerja. Semuanya terintegrasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," kata Menaker Ida 

Fauziyah.Dia menjelaskan melalui aplikasi e-Pengantar Kerja, para pengantar kerja dapat mengakses 

berbagai layanan peningkatan kapasitas dan melakukan pengembangan profesinya secara terpusat di 

dalam aplikasi."Saya mau ulang sekali lagi. Teman-teman pengantar kerja ini garda terdepan dalam 

penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Jabatan Anda bukan kaleng-kaleng, kalau saya bilang. Jadi 

jabatan yang menjadi garda terdepan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan," tegasnya.Adapun 

terkait aplikasi e-Jabatan ini disusun untuk memudahkan pengantar kerja dalam memberikan layanan 

dan informasi kepada perusahaan-perusahaan."Ini memudahkan kepada siapa? Memudahkan kepada 

pengantar kerja, memudahkan bagi pemberi kerja, dan pencari kerja. Sistem itu dibangun untuk 

memberikan kemudahan, jangan sistem dibangun itu justru menambah keruwetan," paparnya.Menaker 

Ida juga mengajak peran aktif seluruh pemerintah daerah untuk berkontribusi dalam mewujudkan dan 

mencapai target dari kebijakan pemerintah pusat, khususnya kebijakan terkait 9 Lompatan 
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Kemnaker.Sebagai informasi, peluncuran kedua aplikasi itu berlangsung dalam rangkaian acara 

pembukaan rapat koordinasi nasional (Rakornas) penempatan dan perluasan kesempatan kerja 2022 di 

Jakarta, Selasa (27/7).Hadir mendampingi Menaker Ida Fauziyah dalam acara peluncuran aplikasi 

tersebut, yaitu Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, dan Dirjen Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Suhartono. 
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Title Kemnaker Gelar Rakornas, Apa Saja yang Dibahas? Author Liputan6.com 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/news/read/5025911/kemnaker-gelar-rakornas-apa-saja-yang-

dibahas 

Summary Kegiatan yang mengusung tema "Penguatan Peran Pusat dan Daerah Bidang Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Era Disrupsi Pasar Kerja" ini digelar dalam 

rangka menyamakan persepsi terkait program penempatan antara Kemnaker dan Dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan di provinsi, kabupaten, dan kota.  

 

Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Rapat Koordinasi Nasional dan Expo Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022 pada Rabu-Jumat (27-29/7/2022) secara hybrid.Kegiatan 

yang mengusung tema "Penguatan Peran Pusat dan Daerah Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja di Era Disrupsi Pasar Kerja" ini digelar dalam rangka menyamakan persepsi 

terkait program penempatan antara Kemnaker dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi, 

kabupaten, dan kota.Rakornas ini akan membahas berbagai hal, seperti Perencanaan Nasional Bidang 

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2023, Capaian Kinerja Prioritas Nasional Bidang 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2022, dan Tata Cara Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang Akuntabel.Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah berharap kegiatan Rakornas ini dapat menghasilkan diskusi yang konstruktif, dan menghasilkan 

sinergitas program dan kolaborasi kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah."Semoga 

acara ini berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan banyak manfaat, terutama bagi 

pembangunan bidang ketenagakerjaan nasional," kata Menaker di Jakarta, Rabu (27/7/2022).Dirjen 

Binapenta dan PKK, Suhartono mengatakan, Rakornas dihadiri Kepala Dinas yang membidangi urusan 

ketenagakerjaan di 34 provinsi baik yang hadir secara offline maupun online."Rakornas juga dihadiri para 

pejabat dan pegawai terkait di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk para Koordinator dan 

Subkoordinator, serta pejabat fungsional Pengantar Kerja," ucap Suhartono. 
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Title Kemnaker Gelar Rakornas Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022 

Author Maulina 

Lestari 

Media Pewartasatu.com Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://pewartasatu.com/kemnaker-gelar-rakornas-penempatan-tenaga-kerja-dan-

perluasan-kesempatan-kerja-tahun-2022 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Rapat Koordinasi Nasional dan Expo Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022 pada Rabu-Jumat (27-29/7/2022) 

secara hybrid. Rakornas ini akan membahas berbagai hal, seperti Perencanaan Nasional 

Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2023, Capaian Kinerja Prioritas 

Nasional Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2022, 

dan Tata Cara Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang 

Akuntabel. 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Rapat Koordinasi Nasional dan Expo Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022 pada Rabu-Jumat (27-29/7/2022) secara hybrid. Kegiatan 

yang mengusung tema "Penguatan Peran Pusat dan Daerah Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja di Era Disrupsi Pasar Kerja" ini digelar dalam rangka menyamakan persepsi 

terkait program penempatan antara Kemnaker dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi, 

kabupaten, dan kota. Rakornas ini akan membahas berbagai hal, seperti Perencanaan Nasional Bidang 

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2023, Capaian Kinerja Prioritas Nasional Bidang 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2022, dan Tata Cara Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang Akuntabel. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah berharap kegiatan Rakornas ini dapat menghasilkan diskusi yang konstruktif, dan menghasilkan 

sinergitas program dan kolaborasi kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. "Semoga 

acara ini berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan banyak manfaat, terutama bagi 

pembangunan bidang ketenagakerjaan nasional," kata Menaker di Jakarta, Rabu (27/7/2022). Dirjen 

Binapenta dan PKK, Suhartono mengatakan, Rakornas dihadiri Kepala Dinas yang membidangi urusan 

ketenagakerjaan di 34 provinsi baik yang hadir secara offline maupun online. " Rakornas juga dihadiri 

para pejabat dan pegawai terkait di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk para 

Koordinator dan Subkoordinator, serta pejabat fungsional Pengantar Kerja," ucap Suhartono. 
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Title Untuk Memfasilitasi Pengembangan SDM Penempatan, Kemnaker 

Luncurkan Aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan 

Author Maulina 

Lestari 

Media Pewartasatu.com Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://pewartasatu.com/untuk-memfasilitasi-pengembangan-sdm-penempatan-kemnaker-

luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-

Jabatan guna menunjang dan memfasilitasi pengembangan SDM penempatan. "Jadi saya 

berharap Pak Dirjen, e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan ini bener-bener mempermudah bagi 

temen-temen Pengantar Kerja, bagi pemberi kerja, dan pencari kerja," ucapnya. 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan guna 

menunjang dan memfasilitasi pengembangan SDM penempatan. Peluncuran aplikasi ini ditandai dengan 

penabuhan gong di layar virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat membuka Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 2022, dengan didampingi 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, dan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono pada Selasa (27/7/2022) di Jakarta. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan bahwa kehadiran aplikasi ini tidak 

berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan sistem yang sudah ada, yakni SIAPKerja. "Kita tidak sedang 

memperbanyak aplikasi-aplikasi, ya. Ini semuanya terintegrasi dalam SIAPKerja. Saya ingin sampaikan 

kepada semuanya, semua aplikasi-aplikasi itu terkoneksi dalam sistem SIAPKerja. Semuanya terintegrasi 

baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," kata Menaker. Menaker menjelaskan bahwa melalui 

aplikasi e-Pengantar Kerja, para Pengantar Kerja dapat mengakses berbagai layanan peningkatan 

kapasitas dan melakukan pengembangan profesinya secara terpusat di dalam aplikasi. "Saya mau ulang 

sekali lagi. Teman-teman Pengantar Kerja ini garda terdepan dalam penempatan dan perluasan 

kesempatan kerja. Jabatan Anda bukan kaleng-kaleng kalau saya bilang. Jadi jabatan yang menjadi garda 

terdepan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya. Adapun terkait aplikasi e-Jabatan ini 

disusun untuk memudahkan Pengantar Kerja dalam memberikan layanan dan informasi kepada 

perusahaan-perusahaan. "Ini memudahkan kepada siapa? Memudahkan kepada Pengantar Kerja, 

memudahkan bagi pemberi kerja, dan pencari kerja. Sistem itu dibangun tuk memberikan kemudahan, 

jangan sistem dibangun itu justru menambah keruwedan". "Jadi saya berharap Pak Dirjen, e-Pengantar 

Kerja dan e-Jabatan ini bener-bener mempermudah bagi temen-temen Pengantar Kerja, bagi pemberi 

kerja, dan pencari kerja," ucapnya. Meski demikian, katanya, semua upaya perbaikan di bidang 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, apalagi di era disrupsi bukanlah suatu 

pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, ia mengajak 

peran aktif dari seluruh Pemerintah Daerah untuk berkontribusi dalam mewujudkan dan mencapai target 

dari kebijakan Pemerintah Pusat, khususnya kebijakan terkait 9 Lompatan Kemnaker. 
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Title Guna Memfasilitasi Pengembangan SDM Penempatan, Kemnaker 

Luncurkan Aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/07/27/guna-memfasilitasi-pengembangan-sdm-

penempatan-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-

Jabatan guna menunjang dan memfasilitasi pengembangan SDM penempatan. Jadi saya 

berharap Pak Dirjen, e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan ini bener-bener mempermudah bagi 

temen-temen Pengantara Kerja, bagi pemberi kerja, dan pencari kerja," ucapnya. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan guna 

menunjang dan memfasilitasi pengembangan SDM penempatan.Peluncuran aplikasi ini ditandai dengan 

penabuhan gong di layar virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat membuka Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 2022, dengan didampingi 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, dan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono pada Selasa (27/7/2022) di Jakarta.Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan bahwa kehadiran aplikasi ini tidak 

berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan sistem yang sudah ada, yakni SIAPKerja."Kita tidak sedang 

memperbanyak aplikasi-aplikasi, ya. Ini semuanya terintegrasi dalam SIAPKerja. Saya ingin sampaikan 

kepada semuanya, semua aplikasi-aplikasi itu terkoneksi dalam sistem SIAPKerja. Semuanya terintegrasi 

baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," kata Menaker.Menaker menjelaskan bahwa melalui 

aplikasi e-Pengantar Kerja, para Pengantar Kerja dapat mengakses berbagai layanan peningkatan 

kapasitas dan melakukan pengembangan profesinya secara terpusat di dalam aplikasi."Saya mau ulang 

sekali lagi. Teman-teman Pengantar Kerja ini garda terdepan dalam penempatan dan perluasan 

kesempatan kerja. Jabatan Anda bukan kaleng-kaleng kalau saya bilang. Jadi jabatan yang menjadi garda 

terdepan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.Adapun terkait aplikasi e-Jabatan ini 

disusun untuk memudahkan Pengantar Kerja dalam memberikan layanan dan informasi kepada 

perusahaan-perusahaan."Ini memudahkan kepada siapa? Memudahkan kepada Pengantar Kerja, 

memudahkan bagi pemberi kerja, dan pencari kerja. Sistem itu dibangun tuk memberikan kemudahan, 
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jangan sistem dibangun itu justru menambah keruwedan. Jadi saya berharap Pak Dirjen, e-Pengantar 

Kerja dan e-Jabatan ini bener-bener mempermudah bagi temen-temen Pengantara Kerja, bagi pemberi 

kerja, dan pencari kerja," ucapnya.Meski demikian, katanya, semua upaya perbaikan di bidang 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, apalagi di era disrupsi bukanlah suatu 

pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat.Oleh karena itu, ia mengajak 

peran aktif dari seluruh Pemerintah Daerah untuk berkontribusi dalam mewujudkan dan mencapai target 

dari kebijakan Pemerintah Pusat, khususnya kebijakan terkait 9 Lompatan Kemnaker. 
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Title Kemnaker Luncurkan Aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-

Jabatan untuk Pengembangan SDM Penempatan 

Author Grahanusa 

Mediatama 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 28 July 2022 Tone Neutral 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/653235/kemnaker-luncurkan-aplikasi-

e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-untuk-pengembangan-sdm-penempatan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi meluncurkan aplikasi e-Pengantar 

Kerja dan e-Jabatan, guna menunjang dan memfasilitasi pengembangan SDM penempatan. 

Peluncuran aplikasi itu ditandai dengan penabuhan gong di layar virtual oleh Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 2022, dengan didampingi Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, dan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono di Jakarta, Rabu (27/7/2022). 

Adapun terkait aplikasi e-Jabatan itu disusun untuk memudahkan Pengantar Kerja dalam 

memberikan layanan dan informasi kepada perusahaan-perusahaan. Jadi saya berharap Pak 

Dirjen, e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan ini bener-bener mempermudah bagi temen-temen 

Pengantara Kerja, bagi pemberi kerja, dan pencari kerja," ucapnya. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi meluncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan e-

Jabatan, guna menunjang dan memfasilitasi pengembangan SDM penempatan. Peluncuran aplikasi itu 

ditandai dengan penabuhan gong di layar virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, 

saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

2022, dengan didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, dan Dirjen Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Suhartono di Jakarta, Rabu 

(27/7/2022). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dalam sambutannya mengatakan bahwa 

kehadiran aplikasi ini tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan sistem yang sudah ada, yakni 

SIAPKerja. "Kita tidak sedang memperbanyak aplikasi-aplikasi, ya. Ini semuanya terintegrasi dalam 

SIAPKerja. Saya ingin sampaikan kepada semuanya, semua aplikasi-aplikasi itu terkoneksi dalam sistem 

SIAPKerja. Semuanya terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," kata Menaker. 

Menaker menjelaskan bahwa melalui aplikasi e-Pengantar Kerja, para Pengantar Kerja dapat mengakses 
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berbagai layanan peningkatan kapasitas dan melakukan pengembangan profesinya secara terpusat di 

dalam aplikasi. "Saya mau ulang sekali lagi. Teman-teman Pengantar Kerja ini garda terdepan dalam 

penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Jabatan Anda bukan kaleng-kaleng kalau saya bilang. Jadi 

jabatan yang menjadi garda terdepan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya. Adapun 

terkait aplikasi e-Jabatan itu disusun untuk memudahkan Pengantar Kerja dalam memberikan layanan 

dan informasi kepada perusahaan-perusahaan. "Itu memudahkan kepada siapa? Memudahkan kepada 

Pengantar Kerja, memudahkan bagi pemberi kerja, dan pencari kerja. Sistem itu dibangun tuk 

memberikan kemudahan, jangan sistem dibangun itu justru menambah keruwedan. Jadi saya berharap 

Pak Dirjen, e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan ini bener-bener mempermudah bagi temen-temen 

Pengantara Kerja, bagi pemberi kerja, dan pencari kerja," ucapnya. Meski demikian, katanya, semua 

upaya perbaikan di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, apalagi di era 

disrupsi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat. Oleh 

karena itu, ia mengajak peran aktif dari seluruh Pemerintah Daerah untuk berkontribusi dalam 

mewujudkan dan mencapai target dari kebijakan Pemerintah Pusat, khususnya kebijakan terkait 9 

Lompatan Kemnaker. 
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Title Pekerja Perkebunan Sawit Butuh Pengawasan Ketat 

Kemnaker, Kenapa? 

Author Liputan6.com 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 28 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/5025984/pekerja-perkebunan-sawit-butuh-

pengawasan-ketat-kemnaker-kenapa 

Summary Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea 

menerima audiensi Jejaring Serikat Pekerja Sawit Indonesia (Japbusi) di Kantor KSPSI, 

Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam audiensi tersebut, banyak membahas kesejahteraan 

pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Apalagi, sektor kelapa sawit merupakan salah 

satu sektor industri yang berperan penting terhadap perekonomian Indonesia dan menyerap 

banyak tenaga kerja. Andi Gani menjelaskan, permasalahan ketenagakerjaan di sektor sawit 

selain soal kesejahteraan, banyak pekerja yang belum terlindungi secara optimal. 

 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menerima audiensi 

Jejaring Serikat Pekerja Sawit Indonesia (Japbusi) di Kantor KSPSI, Jakarta, beberapa waktu lalu.Dalam 

audiensi tersebut, banyak membahas kesejahteraan pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.Apalagi, 

sektor kelapa sawit merupakan salah satu sektor industri yang berperan penting terhadap perekonomian 

Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja.Andi Gani menjelaskan, permasalahan ketenagakerjaan di 

sektor sawit selain soal kesejahteraan, banyak pekerja yang belum terlindungi secara 

optimal."Perbedaan status ini berpengaruh ke perolehan hak dan jaminan sosial pekerja. Buruh harian 

lepas biasanya tidak bisa mendapatkan jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan ataupun Ketenagakerjaan," 

katanya, Kamis (28/7/2022).Andi Gani mengapresiasi para pekerja di sektor sawit. Menurutnya, pekerja 

sawit sangat tangguh karena lokasi perkebunan biasanya berada di kawasan hutan.Untuk itu, kata Andi 

Gani, sektor perkebunan sawit membutuhkan pengawasan ekstra tinggi dari Kementerian 

Ketenagakerjaan."Lokasi perkebunan sawit yang sangat jauh dari kota sehingga berakibat rendahnya 

pengawasan dan penegakkan hukum disana," ungkapnya.Menurut data Japbusi, ada 4,45 juta pekerja 

perkebunan kelapa sawit. Persentase pekerja perempuan 30-35 persen atau setara 1,5 juta pekerja. 

Namun, tidak banyak perempuan berstatus pekerja tetap. Ini membuat mereka sulit menerima upah 

yang layak.Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif Japbusi Nursanna Marpaung mengatakan, isu pekerja di 

sektor sawit banyak terkait keselamatan dan kesehatan kerja.Selain itu, alat pelindung diri di lingkungan 

kerja minim sehingga pekerja rentan terpapar zat kimia. Adapun, pekerjaan perempuan di perkebunan 

kelapa sawit mencakup pembersihan lahan, pembibitan dan penyemaian, penyemprotan dan 

pemupukan, perawatan, serta pemanenan.Untuk diketahui, Japbusi berdiri pada 5 Desember 2018 dan 

didirikan oleh 9 federasi. Tujuannya memperkuat dialog sosial dengan pengusaha, dan Pemerintah serta 

berbagai pemangku kepentingan yang terkait di sektor kelapa sawit. 
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Title BLT Subsidi Gaji Cair, Berikut Cara Cek Dapat Rp1 Juta 

Masuk Rekening : Okezone Economy 

Author Shelma Rachmahyanti 

Media Okezone Reporter  

Date 28 July 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/07/27/320/2637499/blt-subsidi-gaji-cair-berikut-

cara-cek-dapat-rp1-juta-masuk-rekening 

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa, saat ini Kementerian 

Ketenagakerjaan tengah mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) 2022 dan memastikan program BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat, 

akurat dan akuntabel. 3. Masuk Login kedalam akun Anda 4. Cek Pemberitahuan Setelah itu, 

Anda akan mendapatkan notifikasi seperti gambar berikut. Pekerja yang memenuhi syarat 

bisa mengecek status penerima di situs Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS 

Ketenagakerjaan. 

 

 

 

Pekerja yang memenuhi syarat bisa mengecek status penerima di situs Kementerian Ketenagakerjaan 

dan BPJS Ketenagakerjaan.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa, saat ini 

Kementerian Ketenagakerjaan tengah mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 dan memastikan program BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan 

akuntabel."Saya memohon doa dan dukungan dari saudara- saudara sekalian agar program ini bisa 

berjalan lancar dan memberi manfaat yang besar bagi pekerja dan perekonomian bangsa," ucap Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta.Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan 

pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan 

dikirimkan ke nomor handphone Anda. 3. Masuk Login kedalam akun Anda 4. Lengkapi Profil Lengkapi 

profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi 5. Cek 

Pemberitahuan Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi seperti gambar berikut.Apabila belum 

memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun 

dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda. 
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Title BSU 2022 Rp 1 Juta Kapan Cair? Ini Penjelasan Terbaru Kemnaker 

hingga Cara Cek Penerima Subsidi Gaji - Tribun Wow 

Author Rcti 

Media Tribun Wow Reporter  

Date 28 July 2022 Tone Neutral 

Link http://wow.tribunnews.com/2022/07/28/bsu-2022-rp-1-juta-kapan-cair-ini-penjelasan-

terbaru-kemnaker-hingga-cara-cek-penerima-subsidi-gaji 

Summary Simak informasi terbaru terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 atau BLT Subsidi gaji 

sebesar Rp 1 juta yang diungkap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). "Pemerintah 

mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per 

penerima sebesar Rp1 juta," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Rabu (6/4/2022), 

dilansir laman Kemnaker. Kelima, rata-rata upah buruh di Indonesia mengalami peningkatan 

dari Rp 2.860.630 pada tahun 2021, menjadi Rp 2.892.537 pada 2022. Dilansir Tribunnews, 

pekerja dan buruh yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta akan mendapatkan BSU atau BLT 

Subsidi gaji. 

 

 

 

 Simak informasi terbaru terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 atau BLT Subsidi gaji sebesar Rp 

1 juta yang diungkap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dikutip dari Kompas.com, Staf Khusus 

Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari menyebut program BSU atau BLT Subsidi gaji masih menunggu 

arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS 

Ketenagakerjaan sudah siap semuanya sampai data kalau memang program ini berjalan. Tapi kami juga 

menunggu arahan dari Pak Presiden dan Menteri Keuangan," katanya, Selasa (26/7/2022).Diketahui, 

Pemerintah menyatakan bahwa perekonomian Indonesia khususnya di sektor ketenagakerjaan mulai 

menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah 2 tahun menghadapi pandemi Covid-19. Meski sektor 

ketenagakerjaan mulai pulih, Dita mengaku tidak dapat memastikan kapan program subsidi upah yang 

sempat dilontarkan ini disalurkan. Dita menyebut masih ada sejumlah pekerja yang masih terdampak 

akibat pandemi. "Kami masih belum tahu kapan disalurkannya. Tetapi kami berharap BSU ini tetap bisa 

berlanjut karena masih banyak pekerja yang belum pulih seutuhnya," ucapnya. Diberitakan sebelumnya, 

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, ada enam hal yang membuktikan kondisi sektor ketenegakaerjaan 

mulai pulih. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2022 mencapai 5,01 persen.Sumber 

pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor industri yaitu sebesar 1,06 persen. Kedua, Tingkat Partisipasi 
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Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08 persen pada tahun 2021, menjadi 69,06 persen pada tahun 

ini. Ketiga, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,26 persen pada Februari 2021, menjadi 5,83 

persen pada Februari 2022. Dalam konteks ini, jumlah pengangguran karena Covid-19 menurun dari 1,62 

juta orang menjadi 0,96 juta orang pada periode yang sama. Selain itu, jumlah penduduk yang berstatus 

sementara tidak bekerja karena Covid-19 menurun dari 1,11 juta orang pada tahun 2021, menjadi 0,58 

juta orang pada 2022.2. Peserta dapat menyebutkan data pribadi KTP, Nama, dan Tanggal Lahir jika 

diminta oleh karyawan BPJS yang bertugas. 3. Jika peserta terdaftar, peserta datang ke kantor cabang 

terdekat dengan membawa KTP dan Kartu Peserta BPJAMSOSTEK.3. Jika belum punya, klik '"Buat Akun 

Baru" dan ikuti petunjuk yang tersedia; 4. Setelah mempunyai akun, masuk ke laman awal; 5. Klik tombol 

"Kartu Digital" dan klik gambar kartu;6. Tunggu hingga muncul nama dan data diri peserta yang 

menunjukkan status aktif atau tidaknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta nomor rekening; 7. 

Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar akan menerima bantuan saat BSU disalurkan oleh 

Kemnaker.5. Cek menu pemberitahuan; 6. Kamu akan mendapatkan notifikasi pada layar, jika kamu 

terdaftar sebagai penerima BSU. Jika kamu tidak terdaftar, maka akan muncul notifikasi "Belum 

Memenuhi Syarat" 1.Keempat, jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang dalam kurun waktu 

satu tahun terakhir dari 131,06 juta orang pada tahun 2021 menjadi 135,61 juta orang pada tahun 2022. 

Kelima, rata-rata upah buruh di Indonesia mengalami peningkatan dari Rp 2.860.630 pada tahun 2021, 

menjadi Rp 2.892.537 pada 2022. Keenam, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus 

dijaga peningkatannya selama masa pandemi dari 29,98 juta orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta 

orang pada Mei 2022.Dilansir Tribunnews, pekerja dan buruh yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta 

akan mendapatkan BSU atau BLT Subsidi gaji. Mereka yang mendapatkan BSU tersebut juga harus 

terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Pada bulan April 2022, Menteri Ketenagakerjaan mengungkapkan 

bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp 8,8 triliun. "Pemerintah 

mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar 

Rp1 juta," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Rabu (6/4/2022), dilansir laman Kemnaker. Ia juga 

mengatakan bahwa rincian mekanismenya sedang digodok oleh pemerintah."Adapun rincian terhadap 

kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan," jelas Ida. 

Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan dari pemerintah soal penerimaan BSU ini. 1. Masuk ke laman 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id; 2. 
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Title PT. Socfindo Perkebunan Seunagan 

Kembali Raih Anugerah Penghargaan 

Dari Kemnaker RI 

Author Pt. Socfindo Perkebunan Seunagan Kembali 

Raih Anugerah Penghargaan Dari Kemnaker 

Rioleh Jul Audiensi Dengan Diskominfotik 

Nagan Raya 

Media Barsela24news Reporter  

Date 28 July 2022 Tone Positive 

Link http://barsela24newss.wordpress.com/2022/07/28/pt-socfindo-perkebunan-seunagan-

kembali-raih-anugerah-penghargaan-dari-kemnaker-ri 

Summary PER-01/MEN/I/2007, diberikan Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero. Accident Award) 

kepada PT Socfindo Seunagan atas prestasinya dalam melaksanakan program keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) sehingga mencapai 6.136.982 jam kerja orang tanpa kecelakaan 

kerja, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2018 s.d. 30 Oktober 2021. 

 

 

Tahun ini penghargaan tersebut diserahkan melalui Iskandar Syukri, MM, MT Staf Ahli Gubernur Aceh 

Bidang Keistimewaan Aceh, Sumberdaya Manusia dan Hubungan Kerjasama yang diterima langsung oleh 

Wandi Cahyadi, SP, Rabu, (27/07/2022) malam di salah satu hotel di Aceh Tengah.Terlihat hadir Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Akmil Husen, SE, M.Si beserta rombongan, para 

pejabat lingkup Pemkab Aceh Tengah dan para pimpinan perusahaan lainnya yang turut menerima 

penghargaan tersebut.Pengurus PT Socfindo Seunagan, Wandi Cahyadi melalui awak media 

menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 

Aceh terkhusus Pemkab Nagan Raya atas support dan arahannya melalui instansi terkait. Ucapan terima 

kasihnya juga disampaikan untuk Direksi yang selalu memberi arahan, sehingga selama ia memimpin 

mampu mempertahankan kinerja terbaik tersebut."Alhamdulillah kami (PT Socfindo Seunagan) berkat 

kerja keras bisa melakukan yang terbaik, ucapan terima kasih saya juga terutama kepada direksi yang 

selalu memberikan arahan kepada kami, tak luput saya sampaikan terima kasih atas kerjasama semua 

pihak terutama karyawan PT Socfindo Seunagan," ungkap Wandi Cahyadi."Kita doakan PT Socfindo 

Seunagan dapat mempertahankan nihil kecelakaan kerja," tambahnya.Berdasarkan Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorPER-01/MEN/I/2007, diberikan Penghargaan Kecelakaan Nihil 

(ZeroAccident Award) kepada PT Socfindo Seunagan atas prestasinya dalam melaksanakan program 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sehingga mencapai 6.136.982 jam kerja orang tanpa kecelakaan 

kerja, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2018 s.d. 30 Oktober 2021. 
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Title Zoelkifli M.Adam Resmi Terpilih Menjadi Ketua DPP Forum 

PLKP Secara Aklamasi 

Author Edi Kusnaedi 

Media Galamedia Reporter  

Date 28 July 2022 Tone Positive 

Link http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-355122520/zoelkifli-madam-resmi-terpilih-

menjadi-ketua-dpp-forum-plkp-secara-aklamasi 

Summary Dalam Munas tersebut Zoelkifli M.Adam yang menjabat sebagai Sekjen DPP Forum PLKP 

terpilih menjadi ketua umum DPP Forum PLKP yang sebelumnya dijabat oleh Ali Badarudin. 

Dimana salah satu agendanya adalah memilih Ketua Umum DPP Forum PLKP yang baru. 

Dalam hal itu, Ketua Umum DPP Forum PLKP yang baru telah dilaksanakan dan ditetapkan 

Zoelkifli M.Adam sebagai Ketua Umum menggantikan Ali Badarudin. Dalam hal penjaringan 

hanya satu yang mendaftar yaitu pak Zoelkifli, sehingga beliau ditetapkan terpilih sebagai 

Ketua Umum DPP Forum PLKP periode tahun 2022-2027," katanya. 

 

 

 

 Zoelkifli M.Adam resmi terpilih menjadi Ketua Umum DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan 

Pelatihan (PLKP) periode tahun 2022-2027.Zoelkifli terpilih secara aklamasi dalam pemilihan yang 

dilakukan dalam Musyawarah Nasional I Forum PLKP yang digelar di Hotel Homan, Rabu 27 Juli 

2022.Dalam Munas tersebut Zoelkifli M.Adam yang menjabat sebagai Sekjen DPP Forum PLKP terpilih 

menjadi ketua umum DPP Forum PLKP yang sebelumnya dijabat oleh Ali Badarudin.Ketua Steering 

Commitee Edi Swaras mengatakan, rangkaian pelaksanaan Munas I Forum PLKP dilaksanakan sejak 26-

28 Juli 2022. Dimana salah satu agendanya adalah memilih Ketua Umum DPP Forum PLKP yang 

baru.Dalam hal itu, Ketua Umum DPP Forum PLKP yang baru telah dilaksanakan dan ditetapkan Zoelkifli 

M.Adam sebagai Ketua Umum menggantikan Ali Badarudin."Proses Munas I Forum PLKP sudah 

dilaksanakan dengan baik sesuai ADART organisas, dimulai dari penjaringan caketum hingga pemilihan. 

Dalam hal penjaringan hanya satu yang mendaftar yaitu pak Zoelkifli, sehingga beliau ditetapkan terpilih 

sebagai Ketua Umum DPP Forum PLKP periode tahun 2022-2027," katanya.Terkait itu pihaknya berharap 

para pengurus yang baru bisa membawa organisasi menjadi lebih baik lagi."Harapannya organisasi ini 

bisa dibawa menjadi lebih baik, walapun sekarang sudah baik tapi kan tetap organisasikan butuh 

perkembangan, anggota juga berkembang, kebutuhannya pun berkembang juga. Maka bagaimana 

caranya organisasi itu bisa lebih berkembang," jelasnya.Ketua Umum DPP Forum PLKP terpilih Zoelkifli 
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M.Adam mengatakan, dirinya mengapresiasi dukungan dari DPD Forum PLKP yang mendorongnya 

menjadi Ketua Umum DPP Forum PLKP. Menurutnya ini merupakan amanat dan tugas yang harus 

dilaksanakan dengan baik.Dalam hal itu pihaknya berencana untuk dapat meningkatkan kolaborasi yang 

lebih baik lagi dengan stakeholder. Baik dengan pemerintah, khususnya adalah dari jajaran direktorat 

pendidikan vokasi Kemendikbud dengan Kementerian tenaga kerja dengan Kementerian PMK dan 

Kementerian Kementerian lain."Kita akan kolaborasikan, bagaimana kami mengkolaborasi program 

program dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten dan unggul, sehingga ini siap 

bekerja ataupun berwirausaha," jelasnya.Selain itu, lanjutnya, nanti salah satu tugas prioritas bagi DPP 

kedepan bagaimana kami terus mengawal tentang Perpres 68. Dimana Perpres 68 ini memang dalam 

rangka memperkuat menjadikan vokasi yaitu revitalisasi pendidikan vokasi, artinya lembaga kursus dan 

pilihan ini mendapat legalitas maupun kekuatan hukum yang lebih kuat."Jadi bagaimana mensinergikan 

program antara Kementerian satu dengan Kementerian lain? Nah, dengan Perpres ini sambil kita 

menurunkan juklak pedomannya, kita sedang menunggu sedang terus mengawal bagaimana 

pembahasan pemerintah akan berpihak kepada lembaga kursus dan pelatihan, itu yang menjadi harapan 

kami, pemerintah itu tetap menjadikan lembaga kursus dan pelatihan sebagai mitranya yang 

mendapatkan pembinaan nya sehingga kita sama sama menciptakan SDM yang berkualitas itu yang 

pokok poin yang pertama untuk setelah kami nanti apa terpilih," jelasnya.Selain itu lanjut Zoelkifli, 

pihaknya segera mempersiapkan tentang pengukuhan dan pelantikan. Dimana pihaknya akan menyusun 

kepengurusan yang baru."Kami akan segera menyusun kepengurusan yang baru sehingga bisa langsung 

bekerja dengan baik," jelasnya.Sementara itu salah seorang peserta Munas, Rifianto Bakri yang juga 

merupakan Ketua Firum PLKP DPD Kalimantan Timur mengatakan, dirinya mengapresiasi proses 

mekanisme munas ini yang sudah berjalan sangat baik, sesuai dengan apa yang diharapkan."Proses 

mekanisme penjaringan bakal calon itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian kita 

menyambut baik ketika pak Zulkifli M Adam ditetapkan sebagai ketua umum. Kita menyambut baik, 

karena beliau ini kan sudah sangat mumpuni untuk menakhodai forum PLKP ini untuk 5 tahun kedepan. 

Di samping beliau memang sebagai praktisi dari lembaga kursus dan pelatihan, beliau juga memiliki 

koneksi lintas sektor, baik dari sisi bisnis, kemudian dari sisi birokrasi. Saya kira beliau sangat tepat dan 

sangat cocok," katanya.Dengan adanya kepemimpinan baru, lanjut Rifianto pihaknya berharap DPP 

Forum PLKP menindaklanjuti terkait dengan Perpres 68 tahun 2022."Masalahnya di sana kan ada 

revitalisasi tentang pendidikan dan pelatihan vokasi, jadi kita harus tahu persis positioningnya lembaga 

kursus dan pelatihan yang dinakhodai oleh beliau ini nanti ke mana arahnya, Kemudian harapannnya 

nanti kepengurusannya harus memiliki program kerja yang terinci dan terukur," jelasnya. 
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Title PT.Socfindo Perkebunan Seunagan Kembali Raih Anugerah 

Penghargaan Dari Kemnaker RI 

Author Nama 

Media Pwpmnews.com Reporter  

Date 28 July 2022 Tone Positive 

Link http://pwpmnews.com/2022/07/28/pt-socfindo-perkebunan-seunagan-kembali-raih-

anugerah-penghargaan-dari-kemnaker-ri 

Summary "Pemberian Anugerah Berturut-turut tersebut Dari kementerian tenaga Kerja RI itu karena 

di nilai Nihil kecelakaan Kerja. Di berikan Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident 

Award) kepada PT Socfindo Seunagan atas prestasinya. Pengurus PT Socfindo Seunagan, 

Wandi Cahyadi melalui awak media menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua 

pihak. "Alhamdulillah kami (PT Socfindo Seunagan) berkat kerja keras bisa melakukan yang 

terbaik. 

 

Tahun ini penghargaan tersebut di serahkan melalui Iskandar Syukri, MM, MT Staf Ahli Gubernur Aceh 

Bidang Keistimewaan Aceh, Sumberdaya Manusia dan Hubungan Kerjasama yang di terima langsung oleh 

Wandi Cahyadi, SP, Rabu, (27/07/2022) malam di salah satu hotel di Aceh Tengah."Pemberian Anugerah 

Berturut-turut tersebut Dari kementerian tenaga Kerja RI itu karena di nilai Nihil kecelakaan Kerja.Terlihat 

hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Akmil Husen, SE, M.Si beserta 

rombongan. Para pejabat lingkup Pemkab Aceh Tengah dan para pimpinan perusahaan lainnya yang turut 

menerima penghargaan tersebut.Pengurus PT Socfindo Seunagan, Wandi Cahyadi melalui awak media 

menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 

Aceh terkhusus Pemkab Nagan Raya atas support dan arahannya melalui instansi terkait. Ucapan terima 

kasihnya juga di sampaikan untuk Direksi yang selalu memberi arahan. Sehingga selama ia memimpin 

mampu mempertahankan kinerja terbaik tersebut."Alhamdulillah kami (PT Socfindo Seunagan) berkat 

kerja keras bisa melakukan yang terbaik. Ucapan terima kasih saya juga terutama kepada direksi yang 

selalu memberikan arahan kepada kami. Tak luput saya sampaikan terima kasih atas kerjasama semua 

pihak terutama karyawan PT Socfindo Seunagan," ungkap Wandi Cahyadi."Kita doakan PT Socfindo 

Seunagan dapat mempertahankan nihil kecelakaan kerja," tambahnya.Berdasarkan Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/I/2007. Di berikan Penghargaan Kecelakaan Nihil 

(Zero Accident Award) kepada PT Socfindo Seunagan atas prestasinya. Dalam melaksanakan program 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sehingga mencapai 6.136.982 jam kerja orang tanpa kecelakaan 

kerja. Terhitung sejak tanggal 01 Januari 2018 s.d. 30 Oktober 2021. 
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