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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 28 

October 

2022 

Pemdaprov 

Jawa Barat, 

bank bjb, 

Es Cendol 

Elisabeth 

Raih 

Paritrana 

Award 

2 Positive Pasundan 

Ekspres 

. Pemdaprov Jawa Barat, bank bjb, Es CendolElisabeth 

Raih Paritrana Award. Selain Pemda Jawa Barat, Bank 

bjb juga keluar sebagai terbaik pertama pada Kat- egori 

Badan Usaha Skala Besar, di mana bank ke- banggaan 

Jawa Barat ini telah memberikan perlindungan 

terhadap ribuan pekerja rentan, mulai dari marbut, 

guru ngaji, hingga pegawai lintas agama. 

3029585152400131781559225280HUMAS JABAR 

(Foto: Banhub Jawa Barat). HUMAS JABAR (Foto: 

Banhub Jawa Barat). 

2. 28 

October 

2022 

BLT 

Menyusut 

2.250 

3 Negative Radar 

Solo 

Menyusut 2.250 sasaran setelah dilakukan pencocoka~ 

dari Kemnake. SOLO, Radar Solo- Pernkot Surakarta 

berupaya merampungkan penyaluran bantuan 

langsung tunai (BLT) yang bersumber dari APBD 2022, 

hingga pekan depan. Jumlah tersebut menyusut 2.250 

KK, sesuai data ?ari Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker).. BLT s Iili disalurkan sejak. 

3. 28 

October 

2022 

RATUSAN 

PENCARI 

KERJA 

MENGADU 

NASIB 

1 Neutral Koran 

Kaltara 

MENGADU. MENGADU. . 00. 390525523875RATUSAN 

PENCARI KERJA. 

4. 28 

October 

2022 

BSU Cair 

Pekan Ini 

di Kantor 

Pos 

2 Neutral Radar 

Bogor 

BSU Cair Pekan Ini di Kantor Pos. JAKARTA-Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan 

penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 akan 

dilakukan melalui kantor pos. Ia menyebut, penyaluran 

dilakukan dalam dua hari ke depan alias pekan ini. 

"Data sudah ada di PT Pos Indonesia sedang dalam 

proses cleansing, dan dana sudah disalurkan ke 

masing-masing PT Pos masing-masing daerah dan akan 

disalurkan Insyaallah pada dua hari ke depan (pekan 

ini)," kata Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (26/10). 

5. 28 

October 

2022 

Pemuda 

Kalimantan 

Timur 

Harus 

Berani 

Bersaing 

1 Positive Kaltim 

Post 

Kalimantan Timur. Jumlah angkatan kerja di 

Kalimantan Timur berdasarkan data BPS sebanyak 1,72 

juta. Jumlah Pemuda di Kalimantan Timur. Somber: 

Kalimantan Timur dalam Angka 2022, DKI Jakarta 

dalam Angka 2022, Badan Pusat Statistik. (tahun)j 

Jumlah. 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/PASUNDAN_EKSPRES1/Pemdaprov%20Jabar,%20bank%20bjb,%20Es%20Cendol%20Elisabeth%20Raih%20Paritrana%20Award=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/PASUNDAN_EKSPRES1/Pemdaprov%20Jabar,%20bank%20bjb,%20Es%20Cendol%20Elisabeth%20Raih%20Paritrana%20Award=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/PASUNDAN_EKSPRES1/Pemdaprov%20Jabar,%20bank%20bjb,%20Es%20Cendol%20Elisabeth%20Raih%20Paritrana%20Award=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/PASUNDAN_EKSPRES1/Pemdaprov%20Jabar,%20bank%20bjb,%20Es%20Cendol%20Elisabeth%20Raih%20Paritrana%20Award=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/PASUNDAN_EKSPRES1/Pemdaprov%20Jabar,%20bank%20bjb,%20Es%20Cendol%20Elisabeth%20Raih%20Paritrana%20Award=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/PASUNDAN_EKSPRES1/Pemdaprov%20Jabar,%20bank%20bjb,%20Es%20Cendol%20Elisabeth%20Raih%20Paritrana%20Award=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/PASUNDAN_EKSPRES1/Pemdaprov%20Jabar,%20bank%20bjb,%20Es%20Cendol%20Elisabeth%20Raih%20Paritrana%20Award=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/PASUNDAN_EKSPRES1/Pemdaprov%20Jabar,%20bank%20bjb,%20Es%20Cendol%20Elisabeth%20Raih%20Paritrana%20Award=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/RADAR_SOLO1/BLT%20Menyusut%202.250%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/RADAR_SOLO1/BLT%20Menyusut%202.250%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/RADAR_SOLO1/BLT%20Menyusut%202.250%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KORAN_KALTARA1/RATUSAN%20PENCARI%20KERJA%20MENGADU%20NASIB%20=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KORAN_KALTARA1/RATUSAN%20PENCARI%20KERJA%20MENGADU%20NASIB%20=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KORAN_KALTARA1/RATUSAN%20PENCARI%20KERJA%20MENGADU%20NASIB%20=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KORAN_KALTARA1/RATUSAN%20PENCARI%20KERJA%20MENGADU%20NASIB%20=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KORAN_KALTARA1/RATUSAN%20PENCARI%20KERJA%20MENGADU%20NASIB%20=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/RADAR_BOGOR1/BSU%20Cair%20Pekan%20Ini%20di%20Kantor%20Pos=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/RADAR_BOGOR1/BSU%20Cair%20Pekan%20Ini%20di%20Kantor%20Pos=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/RADAR_BOGOR1/BSU%20Cair%20Pekan%20Ini%20di%20Kantor%20Pos=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/RADAR_BOGOR1/BSU%20Cair%20Pekan%20Ini%20di%20Kantor%20Pos=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KALTIM_POST1/Pemuda%20Kaltim%20Harus%20Berani%20Bersaing=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KALTIM_POST1/Pemuda%20Kaltim%20Harus%20Berani%20Bersaing=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KALTIM_POST1/Pemuda%20Kaltim%20Harus%20Berani%20Bersaing=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KALTIM_POST1/Pemuda%20Kaltim%20Harus%20Berani%20Bersaing=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KALTIM_POST1/Pemuda%20Kaltim%20Harus%20Berani%20Bersaing=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KALTIM_POST1/Pemuda%20Kaltim%20Harus%20Berani%20Bersaing=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KALTIM_POST1/Pemuda%20Kaltim%20Harus%20Berani%20Bersaing=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KALTIM_POST1/Pemuda%20Kaltim%20Harus%20Berani%20Bersaing=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KALTIM_POST1/Pemuda%20Kaltim%20Harus%20Berani%20Bersaing=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KALTIM_POST1/Pemuda%20Kaltim%20Harus%20Berani%20Bersaing=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KALTIM_POST1/Pemuda%20Kaltim%20Harus%20Berani%20Bersaing=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KALTIM_POST1/Pemuda%20Kaltim%20Harus%20Berani%20Bersaing=2=1=1.jpg
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6. 28 

October 

2022 

Pemkab 

Jember 

Sabet 

Paritrana 

Award 

5 Positive Memo-x Pemkab Jember Sabeb Paribrana Award. Di samping 

Pemkab Jember berupaya meratakan keikutsertaan 

tenaga kerja, pihaknya juga bakal mendorong seluruh 

stakeholder di Jember agar mereka sama-sama 

memberikan perlindungan kepada para pekerja 

masing-masing. Atas raihan itu, Jember berhak 

menerima Piala Paritrana Award, piagam, dan 

mendapatkan satu kendaraan operasional. Jember, 

Memo X. Pemerintah Kabupaten Jember kembali 

berprestasi di tingkat nasional. 

7. 28 

October 

2022 

Kawal 

Upah 

Minimum, 

Buruh 

Gelat 

Survey 

Mandiri 

9 Positive Banten 

Pos 

. Kawal Upah Minimum, Buruh Gelat Survey Mandiri. 

SERANG,BANPOS- Serikat Pekerja diminta pro aktif 

mengawal perumusan upah minimum provinsi (UMP) 

2023 tahun depan. Pengawalan di maksud sebagai 

langkah antisipasi yang bisa dilakukan ketimbang 

upaya-upaya penolakan upah minimum setelah 

ditetapkan oleh pemerintah. Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Transkigrasi (Disnakertrans) Banten Septo Kalnadi, 

Kamis (27/10) mengaku sudah mengimbau serikat 

pekerja dalam forum dewan pengupahan yang dihadiri 

unsur dari dewan pengupahan tingkat kabupaten/kota, 

termasuk dari serikat pekerjanya. 

8. 28 

October 

2022 

Serikat 

Pekerja 

Diminta 

Pro Aktif 

Kawal 

Upah 

Minimum 

2023 

6 Neutral Tangsel 

Pos 

SERANG-Serikat pekerja diminta pro aktif mengawal 

peru musan upah minimum provinsi (UMP) 2023 tahun 

depan. . Survei Mandiri Versi Buruh. Serikat Pekerja 

Diminta Pro Aktif. Pen- gawalan di maksud sebagai 

lang- kah antisipasi yang bisa dilaku- kan ketimbang 

upaya-upaya pe- nolakan upah minimum setelah 

ditetapkan oleh pemerintah. 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/MEMO-X1/Pemkab%20Jember%20Sabet%20Paritrana%20Award%20=1=5=5.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/MEMO-X1/Pemkab%20Jember%20Sabet%20Paritrana%20Award%20=1=5=5.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/MEMO-X1/Pemkab%20Jember%20Sabet%20Paritrana%20Award%20=1=5=5.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/MEMO-X1/Pemkab%20Jember%20Sabet%20Paritrana%20Award%20=1=5=5.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/MEMO-X1/Pemkab%20Jember%20Sabet%20Paritrana%20Award%20=1=5=5.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/BANTEN_POST1/Kawal%20Upah%20Minimum,%20Buruh%20Gelat%20Survey%20Mandiri=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/BANTEN_POST1/Kawal%20Upah%20Minimum,%20Buruh%20Gelat%20Survey%20Mandiri=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/BANTEN_POST1/Kawal%20Upah%20Minimum,%20Buruh%20Gelat%20Survey%20Mandiri=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/BANTEN_POST1/Kawal%20Upah%20Minimum,%20Buruh%20Gelat%20Survey%20Mandiri=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/BANTEN_POST1/Kawal%20Upah%20Minimum,%20Buruh%20Gelat%20Survey%20Mandiri=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/BANTEN_POST1/Kawal%20Upah%20Minimum,%20Buruh%20Gelat%20Survey%20Mandiri=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/BANTEN_POST1/Kawal%20Upah%20Minimum,%20Buruh%20Gelat%20Survey%20Mandiri=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/TANGSEL_POS1/Serikat%20Pekerja%20Diminta%20Pro%20Aktif%20Kawal%20Upah%20Minimum%202023=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/TANGSEL_POS1/Serikat%20Pekerja%20Diminta%20Pro%20Aktif%20Kawal%20Upah%20Minimum%202023=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/TANGSEL_POS1/Serikat%20Pekerja%20Diminta%20Pro%20Aktif%20Kawal%20Upah%20Minimum%202023=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/TANGSEL_POS1/Serikat%20Pekerja%20Diminta%20Pro%20Aktif%20Kawal%20Upah%20Minimum%202023=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/TANGSEL_POS1/Serikat%20Pekerja%20Diminta%20Pro%20Aktif%20Kawal%20Upah%20Minimum%202023=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/TANGSEL_POS1/Serikat%20Pekerja%20Diminta%20Pro%20Aktif%20Kawal%20Upah%20Minimum%202023=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/TANGSEL_POS1/Serikat%20Pekerja%20Diminta%20Pro%20Aktif%20Kawal%20Upah%20Minimum%202023=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/TANGSEL_POS1/Serikat%20Pekerja%20Diminta%20Pro%20Aktif%20Kawal%20Upah%20Minimum%202023=1=6=1.jpg
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Title Pemdaprov Jawa Barat, bank bjb, Es Cendol Elisabeth Raih Paritrana Award 

Media Pasundan Ekspres Reporter  

Date 28 October 2022 Tone Positive 

Page 2 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

28/PASUNDAN_EKSPRES1/Pemdaprov%20Jabar,%20bank%20bjb,%20Es%20Cendol%20Elisa

beth%20Raih%20Paritrana%20Award=1=2=1.jpg 

Summary . Pemdaprov Jawa Barat, bank bjb, Es CendolElisabeth Raih Paritrana Award. Selain Pemda 

Jawa Barat, Bank bjb juga keluar sebagai terbaik pertama pada Kat- egori Badan Usaha Skala 

Besar, di mana bank ke- banggaan Jawa Barat ini telah memberikan perlindungan terhadap 

ribuan pekerja rentan, mulai dari marbut, guru ngaji, hingga pegawai lintas agama. 

3029585152400131781559225280HUMAS JABAR (Foto: Banhub Jawa Barat). HUMAS JABAR 

(Foto: Banhub Jawa Barat). 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/PASUNDAN_EKSPRES1/Pemdaprov%20Jabar,%20bank%20bjb,%20Es%20Cendol%20Elisabeth%20Raih%20Paritrana%20Award=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/PASUNDAN_EKSPRES1/Pemdaprov%20Jabar,%20bank%20bjb,%20Es%20Cendol%20Elisabeth%20Raih%20Paritrana%20Award=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/PASUNDAN_EKSPRES1/Pemdaprov%20Jabar,%20bank%20bjb,%20Es%20Cendol%20Elisabeth%20Raih%20Paritrana%20Award=1=2=1.jpg
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Title BLT Menyusut 2.250 

Media Radar Solo Reporter  

Date 28 October 2022 Tone Negative 

Page 3 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

28/RADAR_SOLO1/BLT%20Menyusut%202.250%20=1=3=1.jpg 

Summary Menyusut 2.250 sasaran setelah dilakukan pencocoka~ dari Kemnake. SOLO, Radar Solo- 

Pernkot Surakarta berupaya merampungkan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang 

bersumber dari APBD 2022, hingga pekan depan. Jumlah tersebut menyusut 2.250 KK, sesuai 

data ?ari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).. BLT s Iili disalurkan sejak. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/RADAR_SOLO1/BLT%20Menyusut%202.250%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/RADAR_SOLO1/BLT%20Menyusut%202.250%20=1=3=1.jpg
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Title RATUSAN PENCARI KERJA MENGADU NASIB 

Media Koran Kaltara Reporter  

Date 28 October 2022 Tone Neutral 

Page 1 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

28/KORAN_KALTARA1/RATUSAN%20PENCARI%20KERJA%20MENGADU%20NASIB%20=1=1=1.

jpg 

Summary MENGADU. MENGADU. . 00. 390525523875RATUSAN PENCARI KERJA. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KORAN_KALTARA1/RATUSAN%20PENCARI%20KERJA%20MENGADU%20NASIB%20=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KORAN_KALTARA1/RATUSAN%20PENCARI%20KERJA%20MENGADU%20NASIB%20=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KORAN_KALTARA1/RATUSAN%20PENCARI%20KERJA%20MENGADU%20NASIB%20=1=1=1.jpg
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Title BSU Cair Pekan Ini di Kantor Pos 

Media Radar Bogor Reporter  

Date 28 October 2022 Tone Neutral 

Page 2 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

28/RADAR_BOGOR1/BSU%20Cair%20Pekan%20Ini%20di%20Kantor%20Pos=1=2=1.jpg 

Summary BSU Cair Pekan Ini di Kantor Pos. JAKARTA-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 akan dilakukan melalui kantor 

pos. Ia menyebut, penyaluran dilakukan dalam dua hari ke depan alias pekan ini. "Data sudah 

ada di PT Pos Indonesia sedang dalam proses cleansing, dan dana sudah disalurkan ke masing-

masing PT Pos masing-masing daerah dan akan disalurkan Insyaallah pada dua hari ke depan 

(pekan ini)," kata Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (26/10). 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/RADAR_BOGOR1/BSU%20Cair%20Pekan%20Ini%20di%20Kantor%20Pos=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/RADAR_BOGOR1/BSU%20Cair%20Pekan%20Ini%20di%20Kantor%20Pos=1=2=1.jpg
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Title Pemuda Kalimantan Timur Harus Berani Bersaing 

Media Kaltim Post Reporter  

Date 28 October 2022 Tone Positive 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

28/KALTIM_POST1/Pemuda%20Kaltim%20Harus%20Berani%20Bersaing=1=1=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

28/KALTIM_POST1/Pemuda%20Kaltim%20Harus%20Berani%20Bersaing=2=1=1.jpg 

Summary Kalimantan Timur. Jumlah angkatan kerja di Kalimantan Timur berdasarkan data BPS sebanyak 

1,72 juta. Jumlah Pemuda di Kalimantan Timur. Somber: Kalimantan Timur dalam Angka 2022, 

DKI Jakarta dalam Angka 2022, Badan Pusat Statistik. (tahun)j Jumlah. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KALTIM_POST1/Pemuda%20Kaltim%20Harus%20Berani%20Bersaing=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KALTIM_POST1/Pemuda%20Kaltim%20Harus%20Berani%20Bersaing=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KALTIM_POST1/Pemuda%20Kaltim%20Harus%20Berani%20Bersaing=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/KALTIM_POST1/Pemuda%20Kaltim%20Harus%20Berani%20Bersaing=2=1=1.jpg
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Title Pemkab Jember Sabet Paritrana Award 

Media Memo-x Reporter  

Date 28 October 2022 Tone Positive 

Page 5 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/MEMO-

X1/Pemkab%20Jember%20Sabet%20Paritrana%20Award%20=1=5=5.jpg 

Summary Pemkab Jember Sabeb Paribrana Award. Di samping Pemkab Jember berupaya meratakan 

keikutsertaan tenaga kerja, pihaknya juga bakal mendorong seluruh stakeholder di Jember 

agar mereka sama-sama memberikan perlindungan kepada para pekerja masing-masing. Atas 

raihan itu, Jember berhak menerima Piala Paritrana Award, piagam, dan mendapatkan satu 

kendaraan operasional. Jember, Memo X. Pemerintah Kabupaten Jember kembali berprestasi 

di tingkat nasional. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/MEMO-X1/Pemkab%20Jember%20Sabet%20Paritrana%20Award%20=1=5=5.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/MEMO-X1/Pemkab%20Jember%20Sabet%20Paritrana%20Award%20=1=5=5.jpg
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Title Kawal Upah Minimum, Buruh Gelat Survey Mandiri 

Media Banten Pos Reporter  

Date 28 October 2022 Tone Positive 

Page 9 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

28/BANTEN_POST1/Kawal%20Upah%20Minimum,%20Buruh%20Gelat%20Survey%20Mandir

i=1=9=1.jpg 

Summary . Kawal Upah Minimum, Buruh Gelat Survey Mandiri. SERANG,BANPOS- Serikat Pekerja 

diminta pro aktif mengawal perumusan upah minimum provinsi (UMP) 2023 tahun depan. 

Pengawalan di maksud sebagai langkah antisipasi yang bisa dilakukan ketimbang upaya-upaya 

penolakan upah minimum setelah ditetapkan oleh pemerintah. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transkigrasi (Disnakertrans) Banten Septo Kalnadi, Kamis (27/10) mengaku sudah mengimbau 

serikat pekerja dalam forum dewan pengupahan yang dihadiri unsur dari dewan pengupahan 

tingkat kabupaten/kota, termasuk dari serikat pekerjanya. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/BANTEN_POST1/Kawal%20Upah%20Minimum,%20Buruh%20Gelat%20Survey%20Mandiri=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/BANTEN_POST1/Kawal%20Upah%20Minimum,%20Buruh%20Gelat%20Survey%20Mandiri=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/BANTEN_POST1/Kawal%20Upah%20Minimum,%20Buruh%20Gelat%20Survey%20Mandiri=1=9=1.jpg
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Title Serikat Pekerja Diminta Pro Aktif Kawal Upah Minimum 2023 

Media Tangsel Pos Reporter  

Date 28 October 2022 Tone Neutral 

Page 6 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-

28/TANGSEL_POS1/Serikat%20Pekerja%20Diminta%20Pro%20Aktif%20Kawal%20Upah%20Mi

nimum%202023=1=6=1.jpg 

Summary SERANG-Serikat pekerja diminta pro aktif mengawal peru musan upah minimum provinsi (UMP) 

2023 tahun depan. . Survei Mandiri Versi Buruh. Serikat Pekerja Diminta Pro Aktif. Pen- gawalan 

di maksud sebagai lang- kah antisipasi yang bisa dilaku- kan ketimbang upaya-upaya pe- nolakan 

upah minimum setelah ditetapkan oleh pemerintah. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/TANGSEL_POS1/Serikat%20Pekerja%20Diminta%20Pro%20Aktif%20Kawal%20Upah%20Minimum%202023=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/TANGSEL_POS1/Serikat%20Pekerja%20Diminta%20Pro%20Aktif%20Kawal%20Upah%20Minimum%202023=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-10-28/TANGSEL_POS1/Serikat%20Pekerja%20Diminta%20Pro%20Aktif%20Kawal%20Upah%20Minimum%202023=1=6=1.jpg
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Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

128 199 139 47 13 

 

 

 

 



 

14 

 

Table Of Contents : 27 October 2022 - 28 October 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 27 

Octobe

r 2022 

Banyak order batal, 

PHK hantui industri 

tekstil dan sepatu 

dalam negeri 

Negative Kabar Bisnis bayang akan datangnya resesi pada 2023, 

sejumlah industri garmen (tekstil) dan sepatu 

(alas kaki) di dalam negeri terpaksa melakukan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dia merinci, 

pesanan di industri sepatu mencapai 50 

persen, sedangkan industri tekstil sekitar 30 

persen.  

2. 27 

Octobe

r 2022 

Lowongan Kerja 

SMK-S1 di PT 

Pakoakuina, Ini 

Syarat Dan Cara 

Daftarnya - 

Semarangku 

Neutral Semarangku

.com 

SEMARANGKU- Cek info loker PT Pakoakuina 

dimana membuka lowongan kerja SMK- S1. PT 

Pakoakuina membuka loker atau lowongan 

kerja SMK- S1 untuk formasi yang tersedia. 

Berikut persyaratan dan cara daftar loker atau 

lowongan kerja SMK- S1 yang dibuka PT 

Pakoakuina. Melalui Instagram resminya, 

Kemnaker menginformasikan loker atau 

lowongan kerja yang tersedia di PT 

Pakoakuina. 

3. 27 

Octobe

r 2022 

Info Lowongan 

Pekerjaan PT 

PAKOAKUINA, Posisi 

Engineering 

Supervisor dan Staff 

Administrasi-

Marketing 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalaya 

Posisi yang terbuka dari lowongan pekerjaan 

PT PAKOAKUINA yakni Engineering Supervisor 

dan Staff Administrasi- Marketing. PT 

PAKOAKUINA membuka lowongan pekerjaan 

dengan dua posisi yang tersedia. Untuk 

deskripsi pekerjaan dan kualifikasi yang 

ditetapkan di PT PAKOAKUINA, Anda bisa 

melihatnya di bawah ini sebagaimana dilansir 

PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun 

Instagram @kemnaker. Engineering 

Supervisor. 

4. 27 

Octobe

r 2022 

Hadapi Tantangan 

Kewirausahaan, 

Menaker Tawarkan 

Tiga Alternatif Ini 

Negative Kompas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah, mengemukakan sejumlah tawaran 

alternatif dalam merespons tantangan 

kewirausahaan baik dalam jangka pendek, 

menengah, maupun jangka panjang. Hal 

tersebut merupakan bagian dari hasil 

pembahasan pada G20 Labour and 

Employment Ministers Meeting (G20 LEMM) 

yang diselenggarakan bulan lalu di Bali. 

"Tawaran alternatif ini penting karena 

sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi 

http://kabarbisnis.com/read/28115989/banyak-order-batal-phk-hantui-industri-tekstil-dan-sepatu-dalam-negeri
http://kabarbisnis.com/read/28115989/banyak-order-batal-phk-hantui-industri-tekstil-dan-sepatu-dalam-negeri
http://kabarbisnis.com/read/28115989/banyak-order-batal-phk-hantui-industri-tekstil-dan-sepatu-dalam-negeri
http://kabarbisnis.com/read/28115989/banyak-order-batal-phk-hantui-industri-tekstil-dan-sepatu-dalam-negeri
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315748191/lowongan-kerja-smk-s1-di-pt-pakoakuina-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315748191/lowongan-kerja-smk-s1-di-pt-pakoakuina-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315748191/lowongan-kerja-smk-s1-di-pt-pakoakuina-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315748191/lowongan-kerja-smk-s1-di-pt-pakoakuina-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315748191/lowongan-kerja-smk-s1-di-pt-pakoakuina-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315748191/lowongan-kerja-smk-s1-di-pt-pakoakuina-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065748505/info-lowongan-pekerjaan-pt-pakoakuina-posisi-engineering-supervisor-dan-staff-administrasi-marketing
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065748505/info-lowongan-pekerjaan-pt-pakoakuina-posisi-engineering-supervisor-dan-staff-administrasi-marketing
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065748505/info-lowongan-pekerjaan-pt-pakoakuina-posisi-engineering-supervisor-dan-staff-administrasi-marketing
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065748505/info-lowongan-pekerjaan-pt-pakoakuina-posisi-engineering-supervisor-dan-staff-administrasi-marketing
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065748505/info-lowongan-pekerjaan-pt-pakoakuina-posisi-engineering-supervisor-dan-staff-administrasi-marketing
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065748505/info-lowongan-pekerjaan-pt-pakoakuina-posisi-engineering-supervisor-dan-staff-administrasi-marketing
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065748505/info-lowongan-pekerjaan-pt-pakoakuina-posisi-engineering-supervisor-dan-staff-administrasi-marketing
http://money.kompas.com/read/2022/10/27/101200026/hadapi-tantangan-kewirausahaan-menaker-tawarkan-tiga-alternatif-ini
http://money.kompas.com/read/2022/10/27/101200026/hadapi-tantangan-kewirausahaan-menaker-tawarkan-tiga-alternatif-ini
http://money.kompas.com/read/2022/10/27/101200026/hadapi-tantangan-kewirausahaan-menaker-tawarkan-tiga-alternatif-ini
http://money.kompas.com/read/2022/10/27/101200026/hadapi-tantangan-kewirausahaan-menaker-tawarkan-tiga-alternatif-ini
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Covid-19 dan perlambatan ekonomi global 

telah memberikan tekanan yang cukup berat 

bagi dunia wirausaha," kata dia secara virtual 

pada acara G20 Entrepreneurship Roundtable 

Conference, dikutip lewat siaran pers 

Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu 

(26/10/2022). Adapun tawaran alternatif 

tersebut yang pertama adalah menciptakan 

iklim usaha yang kondusif melalui penyediaan 

infastruktur digital yang inklusif, kemudahan 

izin berusaha, dan fasilitasi bantuan menjadi 

usaha formal, baik dengan dukungan regulasi 

maupun insentif. 

5. 27 

Octobe

r 2022 

Lowongan Kerja D3 

di PT Surya Sealindo 

Teknologi (SST), Ini 

Syarat Dan Cara 

Daftarnya - 

Semarangku 

Neutral Semarangku

.com 

Melalui Instagram resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau lowongan kerja 

yang tersedia di PT Surya Sealindo Teknologi 

(SST). " PT Surya Sealindo Teknologi (SST) 

membuka kesempatan bagimu untuk mengisi 

formasi yang tersedia, " tulis Kemnaker pada 

Instagram resminya. 

6. 27 

Octobe

r 2022 

Dampak Pelemahan 

Rupiah Ancam 

Pekerja, Upah 

Minimum Harus 

Naik 

Positive Liputan 6 Untuk diketahui penetapan Upah Minimum 

Provinsi atau UMP 2023 dilakukan 

selambatnya pada 21 November 2022 dan 

Upah Minimum Kabupaten/Kota paling lambat 

pada 30 November 2022. Diberitakan 

sebelumnya, penetapan Upah Minimum 

Provinsi atau UMP 2023 dilakukan 

selambatnya pada 21 November 2022 dan 

Upah Minimum Kabupaten/Kota paling lambat 

pada 30 November 2022.  

7. 27 

Octobe

r 2022 

Kemnaker Beri Angin 

Segar BSU 2022 

Tahap 7, Kapan 

Mulai Cair ke Kantor 

Pos? Simak Jadwal 

dan Cara 

Pencairannya 

Positive Ayo 

Bandung 

BSU 2022 tahap 7 akan dicairkan ke Kantor Pos 

dan akan disalurkan ke pekerja yang tidak 

memiliki rekening bank Himbara. Kapan BSU 

2022 tahap 7 akan dicairkan ke Kantor Pos? 

Menjawab pertanyaan pencairan BSU 2022 

tahap 7 ke Kantor Pos, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan 

penjelasan di bawah ini. Lantas kapan BSU 

2022 tahap 7 akan cair ke Kantor Pos dan bisa 

diterima oleh pekerja yang membutuhkan? 

http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315748203/lowongan-kerja-d3-di-pt-surya-sealindo-teknologi-sst-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315748203/lowongan-kerja-d3-di-pt-surya-sealindo-teknologi-sst-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315748203/lowongan-kerja-d3-di-pt-surya-sealindo-teknologi-sst-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315748203/lowongan-kerja-d3-di-pt-surya-sealindo-teknologi-sst-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315748203/lowongan-kerja-d3-di-pt-surya-sealindo-teknologi-sst-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315748203/lowongan-kerja-d3-di-pt-surya-sealindo-teknologi-sst-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5108572/dampak-pelemahan-rupiah-ancam-pekerja-upah-minimum-harus-naik
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5108572/dampak-pelemahan-rupiah-ancam-pekerja-upah-minimum-harus-naik
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5108572/dampak-pelemahan-rupiah-ancam-pekerja-upah-minimum-harus-naik
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5108572/dampak-pelemahan-rupiah-ancam-pekerja-upah-minimum-harus-naik
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5108572/dampak-pelemahan-rupiah-ancam-pekerja-upah-minimum-harus-naik
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795343611/kemnaker-beri-angin-segar-bsu-2022-tahap-7-kapan-mulai-cair-ke-kantor-pos-simak-jadwal-dan-cara-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795343611/kemnaker-beri-angin-segar-bsu-2022-tahap-7-kapan-mulai-cair-ke-kantor-pos-simak-jadwal-dan-cara-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795343611/kemnaker-beri-angin-segar-bsu-2022-tahap-7-kapan-mulai-cair-ke-kantor-pos-simak-jadwal-dan-cara-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795343611/kemnaker-beri-angin-segar-bsu-2022-tahap-7-kapan-mulai-cair-ke-kantor-pos-simak-jadwal-dan-cara-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795343611/kemnaker-beri-angin-segar-bsu-2022-tahap-7-kapan-mulai-cair-ke-kantor-pos-simak-jadwal-dan-cara-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795343611/kemnaker-beri-angin-segar-bsu-2022-tahap-7-kapan-mulai-cair-ke-kantor-pos-simak-jadwal-dan-cara-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795343611/kemnaker-beri-angin-segar-bsu-2022-tahap-7-kapan-mulai-cair-ke-kantor-pos-simak-jadwal-dan-cara-pencairannya
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8. 27 

Octobe

r 2022 

Hadir di Balikpapan, 

Presiden: BSU Untuk 

Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Dumai Pos 

News 

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi 

para pekerja yang juga merupakan peserta 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota 

Balikpapan Kalimantan Timur. Pemerintah 

ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh 

sebab itu teman- temannya didorong untuk 

masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, 

yang didahulukan yang masuk BPJS 

Ketenagakerjaan," jelas Presiden. "Kenapa kita 

ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena 

datanya itu jelas kalau di BPJS 

Ketenagakerjaan. 

9. 27 

Octobe

r 2022 

Info Magang BUMN, 

848 Lowongan dan 

Kesempatan 

Langsung Kerja 

Positive Ayo 

Surabaya 

Info magang ini disampaikan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang di dalamnya 

terdapat lowongan bekerja di Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN). Mereka menyatakan 

terdapat 848 lowongan magang yang dibuka. 

Berikut info magang di perusahaan besar, 

termasuk BUMN. Terdapat ratusan lowongan 

untuk para pemagang yang bisa mendapat 

langsung kesempatan kerja. 

10. 27 

Octobe

r 2022 

Kurangi Risiko, 

Disnakertrans Nusa 

Tenggara Barat 

Ingatkan Perusahaan 

Utamakan 

Pencegahan 

Positive Suara Ntb Angkatan kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat 

tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 

33,86 ribu orang dibanding Februari 2021. 

Oleh karena itu, Disnakertrans Provinsi Nusa 

Tenggara Barat melalui Balai Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) Pulau Lombok, 

mengadakan sosialisasi Pelayanan Pencegahan 

Pengendalian Penyakit di Tempat Kerja. 

Kadisnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H saat membuka 

sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan 

itu mengajak seluruh perusahaan dan industri 

mengutamakan K3, serta memberikan jaminan 

perlindungan bagi semua pekerjanya. Lebih 

lanjut Mantan Kadiskominfotik Provinsi Nusa 

Tenggara Barat tersebut menjelaskan bahwa di 

tempat kerja, ada dua jenis resiko kerja. 

11. 27 

Octobe

r 2022 

Hore! BSU Rp 600. 

000 Cair Besok, Ini 

Positive Tagar Kementerian Ketenagakerjaan akan 

merealisasikan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

tahap VII pada Jumat, 28 Oktober 2022 besok. 

"Hari ini PT Pos sedang membuat undangan 

http://www.dumaiposnews.com/2022/10/hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.dumaiposnews.com/2022/10/hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.dumaiposnews.com/2022/10/hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.dumaiposnews.com/2022/10/hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosurabaya.com/gaya-hidup/pr-785343706/info-magang-bumn-848-lowongan-dan-kesempatan-langsung-kerja
http://www.ayosurabaya.com/gaya-hidup/pr-785343706/info-magang-bumn-848-lowongan-dan-kesempatan-langsung-kerja
http://www.ayosurabaya.com/gaya-hidup/pr-785343706/info-magang-bumn-848-lowongan-dan-kesempatan-langsung-kerja
http://www.ayosurabaya.com/gaya-hidup/pr-785343706/info-magang-bumn-848-lowongan-dan-kesempatan-langsung-kerja
http://www.suarantb.com/2022/10/27/kurangi-risiko-disnakertrans-ntb-ingatkan-perusahaan-utamakan-pencegahan
http://www.suarantb.com/2022/10/27/kurangi-risiko-disnakertrans-ntb-ingatkan-perusahaan-utamakan-pencegahan
http://www.suarantb.com/2022/10/27/kurangi-risiko-disnakertrans-ntb-ingatkan-perusahaan-utamakan-pencegahan
http://www.suarantb.com/2022/10/27/kurangi-risiko-disnakertrans-ntb-ingatkan-perusahaan-utamakan-pencegahan
http://www.suarantb.com/2022/10/27/kurangi-risiko-disnakertrans-ntb-ingatkan-perusahaan-utamakan-pencegahan
http://www.suarantb.com/2022/10/27/kurangi-risiko-disnakertrans-ntb-ingatkan-perusahaan-utamakan-pencegahan
http://www.tagar.id/hore-bsu-rp-600.000-cair-besok-ini-syarat-dan-cara-ambilnya
http://www.tagar.id/hore-bsu-rp-600.000-cair-besok-ini-syarat-dan-cara-ambilnya
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Syarat dan Cara 

Ambilnya 

untuk 3,6 juta penerima, mudah-mudahan 

besok mulai bisa diambil," katanya. Sekretaris 

Jenderal Kemnaker Anwar mengatakan telah 

mengundang sebanyak 3,6 juta penerima. 

Untuk pelayanannya, PT Pos Indonesia akan 

membuka layanan sabtu dan minggu, untuk 

layanan pengambilan BSU bagi penerima yang 

tidak memiliki Bank Himbara. 

12. 27 

Octobe

r 2022 

Kadisnakertrans 

Nusa Tenggara Barat 

: Perselisihan Terjadi 

karena Lemahnya 

Komunikasi dan 

Keterbukaan 

Positive Suara Ntb Hubungan kausalitas inilah yang harus 

dipelihara keharmonisannya," kata Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa 

Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH 

saat membuka acara Desk Pencegahan 

Perselisihan Hubungan Industrial di Hotel 

Jayakarta, Rabu 26 October 2022. "Bila hal ini 

tidak diperbaiki dan dibangun sejak dini, maka 

penyelesaian masalah akan menjadi semakin 

sulit dan kompleks," ungkap mantan Irbansus 

pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dihadapan 50 orang peserta Desk Pencegahan 

Perselisihan Hubungan Industrial tahun 2022 

yang terdiri dari para Mediator dan Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh pada sejumlah 

perusahaan dan hotel di wilayah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Mantan Kadis Kominfotik Nusa 

Tenggara Barat itu mengajak semua pihak 

untuk memperkuat komunikasi dan 

memperbanyak kolaborasi/silaturahmi, baik 

antara perusahaan dengan pekerja dan serikat 

pekerja maupun dengan aparatur 

ketenagakerjaan. Karenanya, Disnakertrans 

Provinsi Nusa Tenggara Barat baru-baru ini 

melaunching layanan Klinik Konsultasi 

Ketenagakerjaan Mobile. 

13. 27 

Octobe

r 2022 

BSU Tahap 7 Bisa 

Diambil di Kantor 

Pos, Ini Penjelasan 

Kemnaker 

Neutral Pedomanra

kyat.com 

Tahap VII tersebut rencananya diberikan 

kepada 3,6 juta penerima BSU, penyalurannya 

melalui PT Pos Indonesia. Berikut cara cek 

penerima BSU bisa dilakukan dengan mudah 

melalui laman resmi Kemnaker, berikut cara 

mudahnya:. " BSU bisa diambil langsung atau 

dengan transfer dengan aplikasi Pospay," 

ujarnya. Selanjutnya anda akan mendapatkan 

notifikasi berupa 3 tahapan penerima BSU, 

yaitu:- Tahap 1. 

http://www.tagar.id/hore-bsu-rp-600.000-cair-besok-ini-syarat-dan-cara-ambilnya
http://www.tagar.id/hore-bsu-rp-600.000-cair-besok-ini-syarat-dan-cara-ambilnya
http://www.suarantb.com/2022/10/27/kadisnakertrans-ntb-perselisihan-terjadi-karena-lemahnya-komunikasi-dan-keterbukaan
http://www.suarantb.com/2022/10/27/kadisnakertrans-ntb-perselisihan-terjadi-karena-lemahnya-komunikasi-dan-keterbukaan
http://www.suarantb.com/2022/10/27/kadisnakertrans-ntb-perselisihan-terjadi-karena-lemahnya-komunikasi-dan-keterbukaan
http://www.suarantb.com/2022/10/27/kadisnakertrans-ntb-perselisihan-terjadi-karena-lemahnya-komunikasi-dan-keterbukaan
http://www.suarantb.com/2022/10/27/kadisnakertrans-ntb-perselisihan-terjadi-karena-lemahnya-komunikasi-dan-keterbukaan
http://www.suarantb.com/2022/10/27/kadisnakertrans-ntb-perselisihan-terjadi-karena-lemahnya-komunikasi-dan-keterbukaan
http://pedomanrakyat.com/bsu-tahap-7-bisa-diambil-di-kantor-pos-ini-penjelasan-kemnaker
http://pedomanrakyat.com/bsu-tahap-7-bisa-diambil-di-kantor-pos-ini-penjelasan-kemnaker
http://pedomanrakyat.com/bsu-tahap-7-bisa-diambil-di-kantor-pos-ini-penjelasan-kemnaker
http://pedomanrakyat.com/bsu-tahap-7-bisa-diambil-di-kantor-pos-ini-penjelasan-kemnaker
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14. 27 

Octobe

r 2022 

Kemnaker Hadirkan 

18.000 Lowongan 

Kerja di Job Fair 

Senayan, Begini Cara 

Mendaftarnya 

Neutral Merdeka Kementerian Ketenagakerjaan akan menggelar 

festival job fair nasional pada 28 Oktober 

hingga 30 Oktober 2022 di Hall A Jakarta 

Convention Center, Senayan. Terdapat 

puluhan lowongan kerja yang akan hadir pada 

Job Fair Nasional yang akan dilaksanakan di 

Jakarta," tulis @Kemnaker, Kamis (27/10). Tak 

hanya itu Job Fair juga mengadakan kegiatan 

seperti job counseling, asesmen mandiri, 

seminar & talkshow, hingga walk in interview. 

Festival Job Fair ini tidak dipungut biaya alias 

gratis. 

15. 27 

Octobe

r 2022 

Gedor DPRD Lotim, 

SBMI Tuntut 

Penyelesaian Kasus 

CPMI Gagal 

Berangkat 

Negative Lombokpost Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Lombok 

Timur menggelar aksi damai di kantor DPRD 

dan kantor bupati Lotim, Rabu (26/10). Sedang 

uangnya sudah melayang," kata Ketua SBMI 

Lotim Usman. SBMI mencatat, tindak dugaan 

penipuan dan tindak pidana perdagan orang 

kian marak di Gumi Patuh Karya. Selain itu, 

SBMI juga memiliki beberapa tuntutan yang 

mengarah pada upaya pemerintah dalam 

meningkatkan perlindungan terhadap CPMI, 

PMI, dan purna PMI di Gumi Patuh Karya. 

16. 27 

Octobe

r 2022 

Kapan BSU 2022 

Tahap 7 Cair? Simak 

Jadwal Pencairan 

Lengkap dengan 

Syarat dan Cara Cek 

Penerima 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Simak informasi jadwal pencairan BSU 2022 

tahap 7 lengkap dengan syarat dan cara cek 

penerima secara online. Setelah pencairan BSU 

2022 tahap 6 yang dicairkan pada Jumat, 21 

Oktober 2022, pekerja kini menunggu 

kepastian terkait pencairan BSU 2022 tahap 7. 

Lantas, kapan kira-kira jadwal pencairan BSU 

2022 tahap 7?. Jika melihat jadwal 

sebelumnya, perkiraan pencairan BSU 2022 

tahap 7 akan berlangsung mulai bulan 

November 2022 mendatang. 

17. 27 

Octobe

r 2022 

BSU Tahap VII 

Dijadwalkan Cair 

Hari Ini Lewat Pos 

Indonesia, Ini Cara 

Pengambilannya 

Neutral Media 

Indopos 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyampaikan, penyaluran BSU tahap VII 

dilakukan lewat PT Pos Indonesia. "Data sudah 

ada di PT Pos Indonesia sedang dalam proses 

cleansing, dan dana sudah disalurkan ke 

masing-masing PT Pos masing-masing daerah 

dan akan disalurkan Insyaallah pada 2 hari ke 

depan," kata Menaker Ida saat mendampingi 

Presiden Jokowi meninjau penyaluran BSU di 

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur beberapa 

http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-hadirkan-18000-lowongan-kerja-di-job-fair-senayan-begini-cara-mendaftarnya.html
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-hadirkan-18000-lowongan-kerja-di-job-fair-senayan-begini-cara-mendaftarnya.html
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-hadirkan-18000-lowongan-kerja-di-job-fair-senayan-begini-cara-mendaftarnya.html
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-hadirkan-18000-lowongan-kerja-di-job-fair-senayan-begini-cara-mendaftarnya.html
http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-hadirkan-18000-lowongan-kerja-di-job-fair-senayan-begini-cara-mendaftarnya.html
http://lombokpost.jawapos.com/selong/27/10/2022/gedor-dprd-lotim-sbmi-tuntut-penyelesaian-kasus-cpmi-gagal-berangkat
http://lombokpost.jawapos.com/selong/27/10/2022/gedor-dprd-lotim-sbmi-tuntut-penyelesaian-kasus-cpmi-gagal-berangkat
http://lombokpost.jawapos.com/selong/27/10/2022/gedor-dprd-lotim-sbmi-tuntut-penyelesaian-kasus-cpmi-gagal-berangkat
http://lombokpost.jawapos.com/selong/27/10/2022/gedor-dprd-lotim-sbmi-tuntut-penyelesaian-kasus-cpmi-gagal-berangkat
http://lombokpost.jawapos.com/selong/27/10/2022/gedor-dprd-lotim-sbmi-tuntut-penyelesaian-kasus-cpmi-gagal-berangkat
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095749537/kapan-bsu-2022-tahap-7-cair-simak-jadwal-pencairan-lengkap-dengan-syarat-dan-cara-cek-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095749537/kapan-bsu-2022-tahap-7-cair-simak-jadwal-pencairan-lengkap-dengan-syarat-dan-cara-cek-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095749537/kapan-bsu-2022-tahap-7-cair-simak-jadwal-pencairan-lengkap-dengan-syarat-dan-cara-cek-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095749537/kapan-bsu-2022-tahap-7-cair-simak-jadwal-pencairan-lengkap-dengan-syarat-dan-cara-cek-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095749537/kapan-bsu-2022-tahap-7-cair-simak-jadwal-pencairan-lengkap-dengan-syarat-dan-cara-cek-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095749537/kapan-bsu-2022-tahap-7-cair-simak-jadwal-pencairan-lengkap-dengan-syarat-dan-cara-cek-penerima
http://mediaindopos.com/2022/10/27/bsu-tahap-vii-dijadwalkan-cair-hari-ini-lewat-pos-indonesia-ini-cara-pengambilannya
http://mediaindopos.com/2022/10/27/bsu-tahap-vii-dijadwalkan-cair-hari-ini-lewat-pos-indonesia-ini-cara-pengambilannya
http://mediaindopos.com/2022/10/27/bsu-tahap-vii-dijadwalkan-cair-hari-ini-lewat-pos-indonesia-ini-cara-pengambilannya
http://mediaindopos.com/2022/10/27/bsu-tahap-vii-dijadwalkan-cair-hari-ini-lewat-pos-indonesia-ini-cara-pengambilannya
http://mediaindopos.com/2022/10/27/bsu-tahap-vii-dijadwalkan-cair-hari-ini-lewat-pos-indonesia-ini-cara-pengambilannya
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waktu lalu. "Jadi dengan demikian kami 

berharap, dalam waktu yang tidak lama 

semuanya akan selesai tersalurkan baik yang 

melalui bank Himbara maupun melalui PT Pos 

Indonesia," ujarnya. Alur dan Cara 

Pengambilan Lewat Pos Indonesia. 

18. 27 

Octobe

r 2022 

Kemnaker: BSU 

Rp600. 000 untuk 

Tahap VII Bisa 

Diambil Mulai Besok 

di Pos Indonesia 

Neutral Media 

Indopos 

Tahap VII tersebut rencananya diberikan 

kepada 3,6 juta penerima BSU, penyalurannya 

melalui PT Pos Indonesia. Untuk pelayanannya, 

PT Pos Indonesia akan membuka layanan sabtu 

dan minggu, untuk layanan pengambilan BSU 

bagi penerima yang tidak memiliki Bank 

Himbara. Anda akan mendapatkan notifikasi 

apabila dana Bantuan Subsidi Upah telah 

tersalurkan ke rekening Bank Himbara 

(Mandiri, BRI, BNI, BTN) atau Bank Syariah 

Indonesia (khusus untuk Anda yang bekerja di 

wilayah Aceh). Penyaluran melalui PT. Pos 

Indonesia akan disampaikan melalui surat 

pemberitahuan kepada penerima BSU sebagai 

dasar pencairan dana BSU 2022. 

19. 27 

Octobe

r 2022 

bank bjb Raih 

Paritrana Award dari 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Pikiran 

Rakyat 

bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 

2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, 

karena dinilai turut berperan aktif, 

berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 

2021. Proses seleksi secara komperhensif telah 

dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 

2022, yang mana pada tahun ini bank bjb 

berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala 

Besar terbaik peringkat pertama. Bank bjb 

meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

20. 27 

Octobe

r 2022 

bank bjb Raih 

Paritrana Award dari 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Ayoindonesi

a.com 

bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 

2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, 

karena dinilai turut berperan aktif, 

berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam mengimplementasikan 

http://mediaindopos.com/2022/10/27/kemnaker-bsu-rp600-000-untuk-tahap-vii-bisa-diambil-mulai-besok-di-pos-indonesia
http://mediaindopos.com/2022/10/27/kemnaker-bsu-rp600-000-untuk-tahap-vii-bisa-diambil-mulai-besok-di-pos-indonesia
http://mediaindopos.com/2022/10/27/kemnaker-bsu-rp600-000-untuk-tahap-vii-bisa-diambil-mulai-besok-di-pos-indonesia
http://mediaindopos.com/2022/10/27/kemnaker-bsu-rp600-000-untuk-tahap-vii-bisa-diambil-mulai-besok-di-pos-indonesia
http://mediaindopos.com/2022/10/27/kemnaker-bsu-rp600-000-untuk-tahap-vii-bisa-diambil-mulai-besok-di-pos-indonesia
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015749665/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015749665/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015749665/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015749665/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-015344722/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-015344722/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-015344722/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-015344722/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan


 

20 

 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 

2021. Proses seleksi secara komperhensif telah 

dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 

2022, yang mana pada tahun ini bank bjb 

berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala 

Besar terbaik peringkat pertama. Bank bjb 

meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

21. 27 

Octobe

r 2022 

Link Pendaftaran 

Lowongan Pekerjaan 

Bagi Penyandang 

Disabilitas, Daftar 

Sekarang Juga! 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalaya 

Bagi penyandang disabilitas, tentu mencari 

lowongan pekerjaan memang tidak mudah dan 

sulit. Tentunya lowongan pekerjaan 

Penyandang Disabilitas diikuti oleh berbagai 

perusahaan besar dan ternama. Hal ini 

diketahui karena lowongan pekerjaan di 

dominasi untuk orang yang sehat, bukan 

penyandang disabilitas. Namun, Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemnaker) mulai membuka 

lowongan pekerjaan bagi penyandang 

disabilitas. 

22. 27 

Octobe

r 2022 

Badai PHK Makin 

Nyata, Bisnis Alas 

Kaki dan Garmen 

Korban Selanjutnya 

Negative Tribun 

News Aceh 

JAKARTA- Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) mengungkap badai pemutusan 

hubungan kerja (PHK) akan berdampak ke 

sektor bisnis garmen atau pakaian dan alas 

kaki. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, 

Anton J Supit menjelaskan, penurunan orderan 

itu mengakibatkan adanya ancaman PHK 

karyawan yang cukup besar. "Ada komoditas 

garmen dan sepatu itu karena permintaan 

dunia khususnya pasar Eropa dan Amerika 

menurun sekali, sehingga sepatu itu ordernya 

menurun sekali rata rata 50 %, garmen rata 

rata 30 %.  Jadi pabrik-pabrik ini mengalami 

masalah sekarang dan ada ancaman PHK juga," 

ujarnya kepada detikcom, Selasa (25/10/2022). 

"Garmen dan sepatu ini diprediksi sampai akhir 

2023, akhir tahun depan, karena orderannya 

itu," jelasnya. 

http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065748780/link-pendaftaran-lowongan-pekerjaan-bagi-penyandang-disabilitas-daftar-sekarang-juga
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065748780/link-pendaftaran-lowongan-pekerjaan-bagi-penyandang-disabilitas-daftar-sekarang-juga
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065748780/link-pendaftaran-lowongan-pekerjaan-bagi-penyandang-disabilitas-daftar-sekarang-juga
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065748780/link-pendaftaran-lowongan-pekerjaan-bagi-penyandang-disabilitas-daftar-sekarang-juga
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065748780/link-pendaftaran-lowongan-pekerjaan-bagi-penyandang-disabilitas-daftar-sekarang-juga
http://aceh.tribunnews.com/2022/10/27/badai-phk-makin-nyata-bisnis-alas-kaki-dan-garmen-korban-selanjutnya
http://aceh.tribunnews.com/2022/10/27/badai-phk-makin-nyata-bisnis-alas-kaki-dan-garmen-korban-selanjutnya
http://aceh.tribunnews.com/2022/10/27/badai-phk-makin-nyata-bisnis-alas-kaki-dan-garmen-korban-selanjutnya
http://aceh.tribunnews.com/2022/10/27/badai-phk-makin-nyata-bisnis-alas-kaki-dan-garmen-korban-selanjutnya
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23. 27 

Octobe

r 2022 

BSU Tahap 7 akan 

Cair Melalui Kantor 

Pos, Pastikan Kamu 

Memenuhi Syarat 

Berikut Agar Dapat 

Uang Rp600.000 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Adapun penyaluran BSU Tahap 7 akan 

dilakukan melalui PT Pos Indonesia jika 

penyaluran BSU Tahap 1 sampai 6 melalui Bank 

Himbara sudah terselesaikan semua. Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) sudah mencapai 

penyaluran Tahap 6 dengan proses penyaluran 

tapah tersebut sebanyak 776. 566 orang. Total 

penyaluran BSU dari Tahap 1 sampai 6 ini 

sudah mencapai 71,64 persen atau sebanyak 

9.209.089 orang dari target 16 juta pekerja. 

Untuk BSU sendiri hanya cair satu kali untuk 

satu NIK pekerja atau buruh dengan nilai 

sebesar Rp600.00 sekali cair. 

24. 27 

Octobe

r 2022 

BSU Rp600 Ribu 

Belum Cair, Lapor ke 

Pusat 

Negative Padek.jawa

pos.com 

Bagi pekerja yang belum menerima BSU, Yasir 

menyarankan untuk segera melapor ke 

website yang sudah disediakan Pemerintah 

Pusat yakni di kemnaker.go.id atau 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) langsung dari Kementerian 

Ketenagakerjaan RI pada tenaga kerja dengan 

upah di bawah Rp3,5 juta ternyata belum 

tersalurkan semuanya. "Memang ada banyak 

yang melapor ke kantor BPJS Ketenagakerjaan 

sini perihal adanya pekerja yang belum 

menerima BSU, namun kami pun tak memiliki 

wewenang akan ini," ungkap Yasir. Yasir 

menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan Sumatra 

Barat tak memiliki akses mengenai data 

penerima ataupun alasan mengapa ada 

pekerja yang belum menerima BSU. 

25. 27 

Octobe

r 2022 

UMP 2023 DKI 

Jakarta Ditentukan 

Pada 20 November 

Neutral Vivanews Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akan 

menentukan besaran Upah Minimum Provinsi 

(UMP) tahun 2023. Penetapan itu akan 

ditentukan pada 20 November 2022. "Saat ini, 

kita penetapannya sudah bukan 1 November 

lagi, tetapi tanggal 20 November tahun 

berjalan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi dan Energi DKI Andri Yansyah, 

Kamis 27 Oktober 2022. Andry menjelaskan, 

bahwa dalam menentukan besaran UMR tahun 

2023, pihaknya masih menunggu angka 

pertumbuhan ekonomi yang akan dirilis oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS). 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095749285/bsu-tahap-7-akan-cair-melalui-kantor-pos-pastikan-kamu-memenuhi-syarat-berikut-agar-dapat-uang-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095749285/bsu-tahap-7-akan-cair-melalui-kantor-pos-pastikan-kamu-memenuhi-syarat-berikut-agar-dapat-uang-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095749285/bsu-tahap-7-akan-cair-melalui-kantor-pos-pastikan-kamu-memenuhi-syarat-berikut-agar-dapat-uang-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095749285/bsu-tahap-7-akan-cair-melalui-kantor-pos-pastikan-kamu-memenuhi-syarat-berikut-agar-dapat-uang-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095749285/bsu-tahap-7-akan-cair-melalui-kantor-pos-pastikan-kamu-memenuhi-syarat-berikut-agar-dapat-uang-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095749285/bsu-tahap-7-akan-cair-melalui-kantor-pos-pastikan-kamu-memenuhi-syarat-berikut-agar-dapat-uang-rp600000
http://padek.jawapos.com/sumbar/27/10/2022/bsu-rp600-ribu-belum-cair-lapor-ke-pusat
http://padek.jawapos.com/sumbar/27/10/2022/bsu-rp600-ribu-belum-cair-lapor-ke-pusat
http://padek.jawapos.com/sumbar/27/10/2022/bsu-rp600-ribu-belum-cair-lapor-ke-pusat
http://www.viva.co.id/berita/metro/1537344-ump-2023-dki-jakarta-ditentukan-pada-20-november
http://www.viva.co.id/berita/metro/1537344-ump-2023-dki-jakarta-ditentukan-pada-20-november
http://www.viva.co.id/berita/metro/1537344-ump-2023-dki-jakarta-ditentukan-pada-20-november
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26. 27 

Octobe

r 2022 

Catat! 3 Alasan BLT 

BSU 2022 Tahap 7 

Rp600. 000 Pekerja 

Belum Masuk ke 

Rekening 

Neutral Suara.com Dikutip tasikmalaya.suara.com dari akun 

Instagram @kemnaker, inilah 3 alasan kenapa 

dana BSU 2022 Rp600. 000 pekerja belum 

masuk ke rekening. Dalam video tersebut 

diterangkan 3 alasan kenapa dana BSU 2022 

Rp600. 000 pekerja belum masuk rekening. 3 

Alasan Dana BSU 2022 Rp600. 000 Pekerja 

Belum Masuk Rekening. Dari 3 alasan di atas, 

pastikan kembali mana yang membuat dana 

BSU 2022 Rp600. 000 pekerja belum masuk ke 

rekening. 

27. 27 

Octobe

r 2022 

bank bjb Raih 

Paritrana Award dari 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Jitunews JAKARTA,- bank bjb meraih anugerah Paritrana 

Award 2022 untuk kategori Badan Usaha 

Besar, karena dinilai turut berperan aktif, 

berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 

2021. Proses seleksi secara komperhensif telah 

dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 

2022, yang mana pada tahun ini bank bjb 

berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala 

Besar terbaik peringkat pertama. Bank bjb 

meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Provinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

28. 27 

Octobe

r 2022 

Luhut Minta 

Kementerian hingga 

Pengusaha 

Keroyokan Berantas 

Pungli di Pelabuhan 

Positive Detik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan 

Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta 

kerja sama berbagai Kementerian/Lembaga 

terkait hingga pengusaha agar bisa membantu 

pemberantasan pungutan liar alias pungli di 

pelabuhan Indonesia. Luhut menjelaskan, 

pemberantasan itu melalui peningkatan 

layanan digital, koordinasi, hingga pengawasan 

pada kawasan pelabuhan. "Untuk mewujudkan 

target yang telah ditetapkan, dapat 

meningkatkan, pertama kecepatan layanan 

pelabuhan dan pemanfaatan teknologi 

pelabuhan, kedua standarisasi ketepatan 

waktu infrastruktur dan pelayanan, ketiga 

meningkatkan badan usaha pelabuhan dan 

http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/120202/catat-3-alasan-blt-bsu-2022-tahap-7-rp600000-pekerja-belum-masuk-ke-rekening
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/120202/catat-3-alasan-blt-bsu-2022-tahap-7-rp600000-pekerja-belum-masuk-ke-rekening
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/120202/catat-3-alasan-blt-bsu-2022-tahap-7-rp600000-pekerja-belum-masuk-ke-rekening
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/120202/catat-3-alasan-blt-bsu-2022-tahap-7-rp600000-pekerja-belum-masuk-ke-rekening
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/120202/catat-3-alasan-blt-bsu-2022-tahap-7-rp600000-pekerja-belum-masuk-ke-rekening
http://www.jitunews.com/read/156470/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.jitunews.com/read/156470/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.jitunews.com/read/156470/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.jitunews.com/read/156470/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6372095/luhut-minta-kementerian-hingga-pengusaha-keroyokan-berantas-pungli-di-pelabuhan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6372095/luhut-minta-kementerian-hingga-pengusaha-keroyokan-berantas-pungli-di-pelabuhan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6372095/luhut-minta-kementerian-hingga-pengusaha-keroyokan-berantas-pungli-di-pelabuhan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6372095/luhut-minta-kementerian-hingga-pengusaha-keroyokan-berantas-pungli-di-pelabuhan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6372095/luhut-minta-kementerian-hingga-pengusaha-keroyokan-berantas-pungli-di-pelabuhan
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layanan pemerintah," ujarnya, dalam diskusi 

daring bertajuk Pangkas Port Stay dan Cargo 

Stay di Pelabuhan, Bisa Gak Sih,Kamis 

(27/10/2022). "Keempat meningkatkan 

pengawasan pada operasional jasa pelabuhan 

supaya mafia-mafia pada operasional 

pelabuhan yang melakukan pungli, suap, 

korupsi di kawasan pelabuhan sudah tidak ada 

lagi," lanjutnya. 

29. 27 

Octobe

r 2022 

bank bjb Raih 

Paritrana Award dari 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Info Bisnis bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 

2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, 

karena dinilai turut berperan aktif, 

berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 

2021. Proses seleksi secara komperhensif telah 

dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 

2022, yang mana pada tahun ini bank bjb 

berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala 

Besar terbaik peringkat pertama. Bank bjb 

meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

30. 27 

Octobe

r 2022 

Bank bjb meraih 

anugerah Paritrana 

Award 2022 untuk 

kategori Badan 

Usaha Besar 

Positive Dialog 

Publik 

BANK bjb meraih anugerah Paritrana Award 

2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, 

karena dinilai turut berperan aktif, 

berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 

2021. Proses seleksi secara komperhensif telah 

dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 

2022, yang mana pada tahun ini bank bjb 

berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala 

Besar terbaik peringkat pertama. Bank bjb 

meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Afriansyah Noor, M.Si 

kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi 

yang disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf 

Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis (27/10). 

http://infobisnis.id/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://infobisnis.id/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://infobisnis.id/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://infobisnis.id/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://dialogpublik.com/bank-bjb-meraih-anugerah-paritrana-award-2022-untuk-kategori-badan-usaha-besar
http://dialogpublik.com/bank-bjb-meraih-anugerah-paritrana-award-2022-untuk-kategori-badan-usaha-besar
http://dialogpublik.com/bank-bjb-meraih-anugerah-paritrana-award-2022-untuk-kategori-badan-usaha-besar
http://dialogpublik.com/bank-bjb-meraih-anugerah-paritrana-award-2022-untuk-kategori-badan-usaha-besar
http://dialogpublik.com/bank-bjb-meraih-anugerah-paritrana-award-2022-untuk-kategori-badan-usaha-besar
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31. 27 

Octobe

r 2022 

Kapan BSU Tahap 7 

Cair? Ini Info dari 

Kemnaker Soal 

Jadwal dan 

Mekanisme 

Penyaluran BLT 

Rp600.000 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Setiap penerima BSU tahap 7, mendapatkan 

bantuan langsung tunai atau BLT Rp600.000. 

Lantas kapan BSU tahap 7 cair? Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

tahap 7 untuk pekerja yang tidak memiliki 

rekening Bank Himbara. Kemnaker telah 

memberikan informasi soal jadwal dan 

mekanisme penyaluran BLT Rp600. 000 saat 

mendampingi Presiden Jokowi meninjau 

penyerahan dana bantuan BSU di Balikpapan. 

Berdasarkan keterangan Manaker Ida 

Fauziyah, mekanisme penyaluran BSU tahap 7 

akan disalurkan lewat Kantor Pos. 

32. 27 

Octobe

r 2022 

Berkontribusi 

Implementasikan 

BPJS 

Ketenagakerjaan, 

bank bjb Raih 

Paritrana Award 

Positive Ekpos.com Com >> Dinilai patuh yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (Jamsostek) selama tahun 

2021, bank bjb meraih anugerah Paritrana 

Award 2022 untuk kategori Badan Usaha 

Besar. Proses seleksi secara komperhensif 

telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana 

Award 2022, yang mana pada tahun ini bank 

bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha 

Skala Besar terbaik peringkat pertama. Bank 

bjb meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

33. 27 

Octobe

r 2022 

Berkontribusi 

Implementasikan 

BPJS 

Ketenagakerjaan, 

bank bjb Raih 

Paritama Award 

Positive Ekpos.com Com >> Dinilai patuh yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (Jamsostek) selama tahun 

2021, bank bjb meraih anugerah Paritrana 

Award 2022 untuk kategori Badan Usaha 

Besar. Proses seleksi secara komperhensif 

telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana 

Award 2022, yang mana pada tahun ini bank 

bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha 

Skala Besar terbaik peringkat pertama. 

Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama 

bank bjb Yuddy Renaldi yang disaksikan oleh 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil 

http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095749999/kapan-bsu-tahap-7-cair-ini-info-dari-kemnaker-soal-jadwal-dan-mekanisme-penyaluran-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095749999/kapan-bsu-tahap-7-cair-ini-info-dari-kemnaker-soal-jadwal-dan-mekanisme-penyaluran-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095749999/kapan-bsu-tahap-7-cair-ini-info-dari-kemnaker-soal-jadwal-dan-mekanisme-penyaluran-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095749999/kapan-bsu-tahap-7-cair-ini-info-dari-kemnaker-soal-jadwal-dan-mekanisme-penyaluran-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095749999/kapan-bsu-tahap-7-cair-ini-info-dari-kemnaker-soal-jadwal-dan-mekanisme-penyaluran-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095749999/kapan-bsu-tahap-7-cair-ini-info-dari-kemnaker-soal-jadwal-dan-mekanisme-penyaluran-blt-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095749999/kapan-bsu-tahap-7-cair-ini-info-dari-kemnaker-soal-jadwal-dan-mekanisme-penyaluran-blt-rp600000
http://ekpos.com/2022/10/27/berkontribusi-implementasikan-bpjs-ketenagakerjaan-bank-bjb-raih-paritrana-award
http://ekpos.com/2022/10/27/berkontribusi-implementasikan-bpjs-ketenagakerjaan-bank-bjb-raih-paritrana-award
http://ekpos.com/2022/10/27/berkontribusi-implementasikan-bpjs-ketenagakerjaan-bank-bjb-raih-paritrana-award
http://ekpos.com/2022/10/27/berkontribusi-implementasikan-bpjs-ketenagakerjaan-bank-bjb-raih-paritrana-award
http://ekpos.com/2022/10/27/berkontribusi-implementasikan-bpjs-ketenagakerjaan-bank-bjb-raih-paritrana-award
http://ekpos.com/2022/10/27/berkontribusi-implementasikan-bpjs-ketenagakerjaan-bank-bjb-raih-paritrana-award
http://ekpos.com/2022/10/27/berkontribusi-implementasikan-bpjs-ketenagakerjaan-bank-bjb-raih-paritama-award
http://ekpos.com/2022/10/27/berkontribusi-implementasikan-bpjs-ketenagakerjaan-bank-bjb-raih-paritama-award
http://ekpos.com/2022/10/27/berkontribusi-implementasikan-bpjs-ketenagakerjaan-bank-bjb-raih-paritama-award
http://ekpos.com/2022/10/27/berkontribusi-implementasikan-bpjs-ketenagakerjaan-bank-bjb-raih-paritama-award
http://ekpos.com/2022/10/27/berkontribusi-implementasikan-bpjs-ketenagakerjaan-bank-bjb-raih-paritama-award
http://ekpos.com/2022/10/27/berkontribusi-implementasikan-bpjs-ketenagakerjaan-bank-bjb-raih-paritama-award
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Presiden, Kamis (27/10). "bank bjb 

menyampaikan rasa terimakasih dan sangat 

mengapresiasi atas penghargaan yang 

diberikan," ucap Yuddy. 

34. 27 

Octobe

r 2022 

Ciptakan Paltform 

Pemanfaatan Lahan 

Non 

Neutral Tribun 

News 

Jateng 

Tim UIN Walisongo atau tim ZeroUp : 

Mahasiswa Teknologi Informasi (TI) Khoirul 

Adib, M. Naufal Muhadzib Al-Faruq, dan 

Abdullah Isbarul Fahmi. TRIBUNJATENG.COM, 

KEDIRI- Tim Universitas Islam Negeri (UIN) 

Walisongo Semarang berhasil meraih juara 2 

dalam ajang Santri Fest 2022 Kompetisi Inovasi 

Santri yang diadakan oleh Kementrian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik 

Indonesia melalui TalentHub secara offline di 

Pondok Pesantren Lirboyo pada tanggal 22-23 

Oktober 2022, Selasa(25/10/2022). Dalam 

kompetisi tersebut, Tim UIN Walisongo atau 

yang dikenal dengan tim ZeroUp mengirim 

Mahasiswa Teknologi Informasi (TI) Khoirul 

Adib, M. Naufal Muhadzib Al-Faruq, dan 

Abdullah Isbarul Fahmi. Khoirul mahasiswa 

semester tiga ini mengatakan bahwa inovasi 

yang diikutkan dalam kompetisi tersebut 

merupakan sebuah paltform Edukasi dan 

Market Place pemanfaatan lahan non-

produktif menjadi ladang pertanian yang 

efisien untuk membuka lapangan pekerjaan 

baru, yang diberi nama ZeroUp. 

35. 27 

Octobe

r 2022 

APINDO Kabupaten 

Bekasi Gelar 

Sosialisasi HIP Di 

PT.YKK 

Positive Mediagarud

a.co.id 

Dijelaskan bahwa kegiatan sosialisasi HIP hari 

ini, diawali dengan kesepakatan sekitar dua 

tahun lalu, antara Disnaker Kabupaten Bekasi 

dengan Menaker RI yang saat itu dijabat 

Menakernya Hanif Dhakiri. Mungkin karena 

keterbatasan waktu dan anggaran, dari 5000 

perusahaan di Kabupaten Bekasi, hari ini 

belum semuanya tersentuh sosialisasi HIP. Dia 

berpesan jika ada persoalan ketenagakerjaan, 

diharapkan agar diselesai ditingkat perusahaan 

atau Bipartit saja, "karena inti dari HIP adalah 

musyawarah mufakat,"pesan Edi Rocyadi 

Ketua DPK Apindo Kabupaten Bekasi H 

Sutomo, SH MK3L dalam sambutannya 

menyatakan, bahwa kita perlu secara terus 

menerus mensosialisasikan Hubungan 

http://jateng.tribunnews.com/2022/10/27/ciptakan-paltform-pemanfaatan-lahan-non-produktif-uin-walisongo-raih-terbaik-kedua
http://jateng.tribunnews.com/2022/10/27/ciptakan-paltform-pemanfaatan-lahan-non-produktif-uin-walisongo-raih-terbaik-kedua
http://jateng.tribunnews.com/2022/10/27/ciptakan-paltform-pemanfaatan-lahan-non-produktif-uin-walisongo-raih-terbaik-kedua
http://www.mediagaruda.co.id/2022/10/apindo-kabupaten-bekasi-gelar-sosialisasi-hip-di-pt-ykk
http://www.mediagaruda.co.id/2022/10/apindo-kabupaten-bekasi-gelar-sosialisasi-hip-di-pt-ykk
http://www.mediagaruda.co.id/2022/10/apindo-kabupaten-bekasi-gelar-sosialisasi-hip-di-pt-ykk
http://www.mediagaruda.co.id/2022/10/apindo-kabupaten-bekasi-gelar-sosialisasi-hip-di-pt-ykk
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Industrial Pancasila (HIP). Kemarin dia juga 

mendapat informasi dari anggota DPR RI, 

bahwa DPR RI menyambut baik kegiatan 

sosialisasi HIP di Kabupaten Bekasi. 

36. 27 

Octobe

r 2022 

Bank bjb Raih 

Paritrana Award dari 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Pojok Satu Bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 

2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, 

karena dinilai turut berperan aktif, 

berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 

2021. Proses seleksi secara komperhensif telah 

dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 

2022, yang mana pada tahun ini bank bjb 

berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala 

Besar terbaik peringkat pertama. Bank bjb 

meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

37. 27 

Octobe

r 2022 

Hadir di Balikpapan, 

Jokowi Singgung BSU 

dan BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Poros 

Kalimantan 

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo 

(Jokowi) meninjau penyaluran Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja yang 

juga merupakan peserta Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek) di Kota Balikpapan, Kalimantan 

Timur (Kalimantan Timur), Selasa 

(25/10/2022). Saat berdialog dengan para 

penerima BSU, Jokowi mengimbau kepada 

seluruh pekerja untuk memastikan diri 

terdaftar sebagai peserta BPJamsostek. Maka 

dari itu itu, Jokowi meminta para pekerja 

supaya mengajak rekan mereka untuk 

bergabung menjadi peserta BPJamsostek. 

Kehadiran Jokowi didampingi oleh Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan 

Direktur Utama (Dirut) BPJamsostek Anggoro 

Eko Cahyo tersebut sekaligus ingin memastikan 

bahwa bantuan yang diberikan pemerintah 

telah diterima dan digunakan para pekerja 

untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. 

http://pojoksatu.id/pojok-bisnis/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://pojoksatu.id/pojok-bisnis/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://pojoksatu.id/pojok-bisnis/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://pojoksatu.id/pojok-bisnis/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://poroskalimantan.com/hadir-di-balikpapan-jokowi-singgung-bsu-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://poroskalimantan.com/hadir-di-balikpapan-jokowi-singgung-bsu-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://poroskalimantan.com/hadir-di-balikpapan-jokowi-singgung-bsu-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://poroskalimantan.com/hadir-di-balikpapan-jokowi-singgung-bsu-dan-bpjs-ketenagakerjaan


 

27 

 

38. 27 

Octobe

r 2022 

Bank bjb Raih 

Paritrana Award dari 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Indo Zone Bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 

2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, 

karena dinilai turut berperan aktif, 

berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 

2021. Proses seleksi secara komperhensif telah 

dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 

2022, yang mana pada tahun ini bank bjb 

berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala 

Besar terbaik peringkat pertama. Afriansyah 

Noor, M.Si kepada Direktur Utama bank bjb 

Yuddy Renaldi yang disaksikan oleh Wakil 

Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil 

Presiden, Kamis (27/10/2022).. Antara lain 

membantu proses pencairan kepesertaan 

melalui jaringan bank bjb, pemberian stimulus 

kepada tenaga kerja melalui program Gerakan 

Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan 

(GN LINGKARAN) BPJS Ketenagakerjaan, 

mendukung BPJS Ketenagakerjaan sebagai 

bank penyalur kredit manfaat layanan 

tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS 

Ketenagakerjaan, dan program-program 

lainnya. 

39. 27 

Octobe

r 2022 

Luhut : Aturan 

Pengganti SKB 2 

Dirjen 1 Deputi 

TKBM Sebelum Akhir 

2022 Sudah 

Implementasi 

Neutral Bisinis 

Tempo 

Sebelumnya, sejak akhir tahun lalu Serikat 

Pekerja Pelabuhan Tanjung Priok menolak 

rencana pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi 

Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan 

Koperasi TKBM di Pelabuhan. Selain menolak 

rencana pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi 

Tahun 2011, penolakan juga dilakukan 

terhadap rencana mengalih pengelolaan TKBM 

dari Koperasi TKBM pada Badan Usaha 

Pelabuhan atau BUP dan Perusahaan Bongkar 

Muat atau PBM. Menteri Koordinator Bidang 

Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar 

Panjaitan mengatakan, Surat Keputusan 

Bersama (SKB) 2 Dirjen dan 1 Deputi Tentang 

Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga 

Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan akan 

berlaku sebelum akhir tahun ini. Luhut 

menjelaskan aturan baru yang menggantikan 

SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi itu nantinya akan 

memperbaiki secara keseluruhan tata kelola 

http://www.indozone.id/news/o8sAL3x/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.indozone.id/news/o8sAL3x/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.indozone.id/news/o8sAL3x/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.indozone.id/news/o8sAL3x/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://bisnis.tempo.co/read/1649934/luhut-aturan-pengganti-skb-2-dirjen-1-deputi-tkbm-sebelum-akhir-2022-sudah-implementasi
http://bisnis.tempo.co/read/1649934/luhut-aturan-pengganti-skb-2-dirjen-1-deputi-tkbm-sebelum-akhir-2022-sudah-implementasi
http://bisnis.tempo.co/read/1649934/luhut-aturan-pengganti-skb-2-dirjen-1-deputi-tkbm-sebelum-akhir-2022-sudah-implementasi
http://bisnis.tempo.co/read/1649934/luhut-aturan-pengganti-skb-2-dirjen-1-deputi-tkbm-sebelum-akhir-2022-sudah-implementasi
http://bisnis.tempo.co/read/1649934/luhut-aturan-pengganti-skb-2-dirjen-1-deputi-tkbm-sebelum-akhir-2022-sudah-implementasi
http://bisnis.tempo.co/read/1649934/luhut-aturan-pengganti-skb-2-dirjen-1-deputi-tkbm-sebelum-akhir-2022-sudah-implementasi
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TKBM di pelabuhan, termasuk menyangkut 

perlindungan tenaga kerja bongkar muat 

hingga tarif jasa TKBM sesuai dengan aturan 

yang sudah berlaku. 

40. 27 

Octobe

r 2022 

Bank bjb Sabet 

Penghargaan 

Paritrana Award dari 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Detik bank bjb dinobatkan sebagai Badan Usaha 

Skala Besar terbaik peringkat pertama di 

Paritrana Award 2022. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Provinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

Penghargaan tersebut diberikan karena bank 

bjb dinilai turut berperan aktif meningkatkan 

kepatuhan dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di 2021. 

Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor 

kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi 

yang disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf 

Amin, di Istana Wakil Presiden, hari ini. 

41. 27 

Octobe

r 2022 

Pedoman Konseling, 

Indonesia - ASEAN 

Siapkan Panduan 

dan Tes HIV di 

Tempat Kerja 

Neutral Suara Karya Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN 

sudah melakukan beberapa lokakarya, 

sebelum akhirnya merampungkan Pedoman 

Konseling tersebut.. Semua dipaparkan 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan ( Sekjen Kemnaker) Anwar 

Sanusi, saat menghadiri Pertemuan Pejabat 

Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN 

(Senior Labour Officials Meeting / SLOM) di 

Manila, Filipina, Rabu (26/10/2022). Dia 

menjelaskan, melalui panduan tersebut 

diharapkan dapat menjembatani kesenjangan 

antar negara-negara anggota ASEAN kaitannya 

dengan prosedur pencegahan penularan 

HIV/AIDS.. Selanjutnya, pedoman tersebut 

akan diserahkan untuk notasi pada Konferensi 

Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-40 dan ke-41.. 

42. 27 

Octobe

r 2022 

Respon Tantangan 

Kewirausahaan, 

Menaker 

Kemukakan Tawaran 

Alternatif 

Positive Suara Karya Karena, sebagaimana kita ketahui pandemi 

Covid-19 dan perlambatan ekonomi global 

telah memberikan tekanan, yang cukup berat 

bagi dunia wirausaha," tutur Menaker, secara 

virtual pada acara G20 Entrepreneurship 

Roundtable Conference, dari Jakarta, Rabu 

(26/10/2022).. Menaker menyatakan, selain 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6372203/bank-bjb-sabet-penghargaan-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6372203/bank-bjb-sabet-penghargaan-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6372203/bank-bjb-sabet-penghargaan-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6372203/bank-bjb-sabet-penghargaan-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6372203/bank-bjb-sabet-penghargaan-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605344858/pedoman-konseling-indonesia-asean-siapkan-panduan-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605344858/pedoman-konseling-indonesia-asean-siapkan-panduan-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605344858/pedoman-konseling-indonesia-asean-siapkan-panduan-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605344858/pedoman-konseling-indonesia-asean-siapkan-panduan-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605344858/pedoman-konseling-indonesia-asean-siapkan-panduan-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605344100/respon-tantangan-kewirausahaan-menaker-kemukakan-tawaran-alternatif
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605344100/respon-tantangan-kewirausahaan-menaker-kemukakan-tawaran-alternatif
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605344100/respon-tantangan-kewirausahaan-menaker-kemukakan-tawaran-alternatif
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605344100/respon-tantangan-kewirausahaan-menaker-kemukakan-tawaran-alternatif
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605344100/respon-tantangan-kewirausahaan-menaker-kemukakan-tawaran-alternatif
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tiga poin itu, perlu juga adanya pemenuhan 

hak-hak dasar ketenagakerjaan, jaminan sosial, 

perlindungan keselamatan dan kesehatan 

kerja, serta penguatan dialog sosial antara 

pelaku usaha dan pekerjanya.. Dalam rangka 

merespon tantangan kewirausahaan tersebut, 

beberapa jawaban alternatif yang 

dikemukakan, disebutnya bagian dari hasil 

pembahasan pada G20 Labour and 

Employment Ministers Meeting ( G20 LEMM), 

yang digelar di Bali, bulan lalu.. "Tawaran 

alternatif dalam rangka merespon tantangan 

kewirausahaan ini penting. 

43. 27 

Octobe

r 2022 

bank bjb Raih 

Paritrana Award dari 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Sindo News Bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 

2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, 

karena dinilai turut berperan aktif, 

berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 

2021. Proses seleksi secara komprehensif telah 

dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 

2022, yang mana pada tahun ini bank bjb 

berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala 

Besar terbaik peringkat pertama. Bank bjb 

meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

44. 27 

Octobe

r 2022 

Bank bjb Peringkat 

Pertama kategori 

Badan Usaha Besar 

Raih Anugerah 

Paritrana Award 

2022 

Positive Lenterajaba

r.com 

JAKARTA.LENTERAJABAR.COM,- bank bjb 

meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk 

kategori Badan Usaha Besar, karena dinilai 

turut berperan aktif, berkontribusi serta 

memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses 

seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh 

seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang 

mana pada tahun ini bank bjb berhasil 

dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar 

terbaik peringkat pertama. Bank bjb meraih 

Paritrana Award karena telah turut 

http://daerah.sindonews.com/read/924331/97/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan-1666851019
http://daerah.sindonews.com/read/924331/97/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan-1666851019
http://daerah.sindonews.com/read/924331/97/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan-1666851019
http://daerah.sindonews.com/read/924331/97/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan-1666851019
http://www.lenterajabar.com/2022/10/bank-bjb-peringkat-pertama-kategori.html
http://www.lenterajabar.com/2022/10/bank-bjb-peringkat-pertama-kategori.html
http://www.lenterajabar.com/2022/10/bank-bjb-peringkat-pertama-kategori.html
http://www.lenterajabar.com/2022/10/bank-bjb-peringkat-pertama-kategori.html
http://www.lenterajabar.com/2022/10/bank-bjb-peringkat-pertama-kategori.html
http://www.lenterajabar.com/2022/10/bank-bjb-peringkat-pertama-kategori.html
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berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Afriansyah Noor, M.Si 

kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi 

yang disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf 

Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis (27/10).. 

45. 27 

Octobe

r 2022 

BSU Tahap 6 

November 2022 

Cair, Para Penerima 

Bisa Ambil Uang BLT 

Subsidi Gaji Rp600 

Ribu Kesini 

Positive Indonesiato

day 

BSU Bantuan subsidi upah atau BLT subsidi gaji 

2022 cair dan sudah disalurkan. 

Diinformasikan, untuk penyaluran BSU tahap 6 

2022 udah cair dan bisa diampil para penerima 

manfaat. "Terima kasih kepada para 

pekerja/buruh yang telah sabar menunggu 

pencairan #BSU2022," tulis akun Instagram 

@kemnaker pada keterangan fotonya, Rabu 26 

Oktober 2022. Perihal BSU tahap 6 cair, pemilik 

akun Instagram @rehannyaintan juga 

berkomentar bahwa sudah menerima BSU 

2022. 

46. 27 

Octobe

r 2022 

BLT Gaji Rp600. 000 

Masih Cair, Cek 

Status BSU 2022 

Tahap 7 Online di 

Link 

bsu.kemnaker.go.id 

Neutral Suara.com Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

masih mencairkan BLT gaji Rp600. 000 kepada 

pekerja penerima BSU 2022 tahap 7. BSU 2022 

tahap 7 disalurkan untuk membantu pekerja 

yang terdampak kenaikan harga BBM subsidi. 

Saat ini, masyarakat sudah bisa cek status BSU 

2022 tahap 7 secara online di link 

bsu.kemnaker.go.id. Artikel ini akan 

memaparkan cara cek status BSU 2022 tahap 7 

secara online di link bsu.kemnaker.go.id agar 

dapat cairkan BLT gaji Rp600.000. Sebagai 

informasi, di bawah ini rincian jumlah pekerja 

yang dapat BSU 2022 per tahapan:. - Tahap 1: 

BSU 2022 cair ke 4,36 juta orang pekerja. 

47. 27 

Octobe

r 2022 

bank bjb Raih 

Paritrana Award dari 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Okezone bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 

2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, 

karena dinilai turut berperan aktif, 

berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 

2021. Proses seleksi secara komprehensif telah 

dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 

2022, yang mana pada tahun ini bank bjb 

berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala 

Besar terbaik peringkat pertama. Bank bjb 

meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

http://indonesiatoday.co.id/read/bsu-tahap-6-november-2022-cair-para-penerima-bisa-ambil-uang-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-kesini-1140310
http://indonesiatoday.co.id/read/bsu-tahap-6-november-2022-cair-para-penerima-bisa-ambil-uang-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-kesini-1140310
http://indonesiatoday.co.id/read/bsu-tahap-6-november-2022-cair-para-penerima-bisa-ambil-uang-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-kesini-1140310
http://indonesiatoday.co.id/read/bsu-tahap-6-november-2022-cair-para-penerima-bisa-ambil-uang-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-kesini-1140310
http://indonesiatoday.co.id/read/bsu-tahap-6-november-2022-cair-para-penerima-bisa-ambil-uang-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-kesini-1140310
http://indonesiatoday.co.id/read/bsu-tahap-6-november-2022-cair-para-penerima-bisa-ambil-uang-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-kesini-1140310
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/131322/blt-gaji-rp600000-masih-cair-cek-status-bsu-2022-tahap-7-online-di-link-bsukemnakergoid
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/131322/blt-gaji-rp600000-masih-cair-cek-status-bsu-2022-tahap-7-online-di-link-bsukemnakergoid
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/131322/blt-gaji-rp600000-masih-cair-cek-status-bsu-2022-tahap-7-online-di-link-bsukemnakergoid
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/131322/blt-gaji-rp600000-masih-cair-cek-status-bsu-2022-tahap-7-online-di-link-bsukemnakergoid
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/131322/blt-gaji-rp600000-masih-cair-cek-status-bsu-2022-tahap-7-online-di-link-bsukemnakergoid
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/131322/blt-gaji-rp600000-masih-cair-cek-status-bsu-2022-tahap-7-online-di-link-bsukemnakergoid
http://news.okezone.com/read/2022/10/27/1/2695575/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://news.okezone.com/read/2022/10/27/1/2695575/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://news.okezone.com/read/2022/10/27/1/2695575/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://news.okezone.com/read/2022/10/27/1/2695575/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
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Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

48. 27 

Octobe

r 2022 

BPJAMSOSTEK 

serahkan data 15,6 

juta pekerja layak 

BSU ke Kemenaker - 

ANTARA News 

Bangka Belitung 

Positive Antara 

Babel 

BPJAMSOSTEK secara nasional telah 

menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak 

menerima bantuan subsidi upah (BSU) kepada 

Kemenaker secara bertahap sejak bulan 

September 2022 dengan mengedepankan 

kehati-hatian dan keakuratan. Anggoro 

mengingatkan para pekerja berhati-hati dan 

tidak mudah percaya terhadap segala bentuk 

permintaan data pribadi yang 

mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun 

BSU. Apabila ada program lanjutan dari 

pemerintah, seperti BSU, para pekerja bisa 

mendapatkannya berdasarkan data 

kepesertaan BPJAMSOSTEK. Bagi pekerja yang 

ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai 

calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan 

mengakses kanal resmi melalui 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain manfaat 

tambahan seperti BSU, pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK akan lebih produktif karena 

terlindungi oleh 5 program jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang mampu memberikan 

rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, 

kematian serta memiliki hari tua yang 

sejahtera. 

49. 27 

Octobe

r 2022 

BPJAMSOSTEK 

serahkan data 15,6 

juta pekerja layak 

BSU ke Kemenaker - 

ANTARA News 

Bangka Belitung 

Positive Antara 

Babel 

BPJAMSOSTEK secara nasional telah 

menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak 

menerima bantuan subsidi upah (BSU) kepada 

Kemenaker secara bertahap sejak bulan 

September 2022 dengan mengedepankan 

kehati-hatian dan keakuratan. Anggoro 

mengingatkan para pekerja berhati-hati dan 

tidak mudah percaya terhadap segala bentuk 

permintaan data pribadi yang 

mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun 

BSU. Apabila ada program lanjutan dari 

pemerintah, seperti BSU, para pekerja bisa 

mendapatkannya berdasarkan data 

kepesertaan BPJAMSOSTEK. Bagi pekerja yang 

http://babel.antaranews.com/berita/311909/bupati-bangka-minta-wajib-pajak-segera-lunasi-pbb-p2
http://babel.antaranews.com/berita/311909/bupati-bangka-minta-wajib-pajak-segera-lunasi-pbb-p2
http://babel.antaranews.com/berita/311909/bupati-bangka-minta-wajib-pajak-segera-lunasi-pbb-p2
http://babel.antaranews.com/berita/311909/bupati-bangka-minta-wajib-pajak-segera-lunasi-pbb-p2
http://babel.antaranews.com/berita/311909/bupati-bangka-minta-wajib-pajak-segera-lunasi-pbb-p2
http://babel.antaranews.com/berita/311909/bupati-bangka-minta-wajib-pajak-segera-lunasi-pbb-p2
http://babel.antaranews.com/berita/311909/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://babel.antaranews.com/berita/311909/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://babel.antaranews.com/berita/311909/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://babel.antaranews.com/berita/311909/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://babel.antaranews.com/berita/311909/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://babel.antaranews.com/berita/311909/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
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ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai 

calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan 

mengakses kanal resmi melalui 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain manfaat 

tambahan seperti BSU, pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK akan lebih produktif karena 

terlindungi oleh 5 program jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang mampu memberikan 

rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, 

kematian serta memiliki hari tua yang 

sejahtera. 

50. 27 

Octobe

r 2022 

BPJAMSOSTEK 

serahkan data 15,6 

juta pekerja layak 

BSU ke Kemenaker 

Positive Antara 

Sulteng 

BPJAMSOSTEK secara nasional telah 

menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak 

menerima bantuan subsidi upah (BSU) kepada 

Kemenaker secara bertahap sejak bulan 

September 2022 dengan mengedepankan 

kehati-hatian dan keakuratan. Apabila ada 

program lanjutan dari pemerintah, seperti 

BSU, para pekerja bisa mendapatkannya 

berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK. 

Anggoro mengingatkan para pekerja berhati-

hati dan tidak mudah percaya terhadap segala 

bentuk permintaan data pribadi yang 

mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun 

BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui 

apakah dirinya layak sebagai calon penerima 

BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal 

resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Selain manfaat tambahan seperti BSU, pekerja 

peserta BPJAMSOSTEK akan lebih produktif 

karena terlindungi oleh 5 program jaminan 

sosial ketenagakerjaan yang mampu 

memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan 

kerja, kematian serta memiliki hari tua yang 

sejahtera. 

51. 27 

Octobe

r 2022 

BPJAMSOSTEK 

serahkan data 15,6 

juta pekerja layak 

BSU ke Kemenaker 

Positive Antara BPJAMSOSTEK secara nasional telah 

menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak 

menerima bantuan subsidi upah (BSU) kepada 

Kemenaker secara bertahap sejak bulan 

September 2022 dengan mengedepankan 

kehati-hatian dan keakuratan. Apabila ada 

program lanjutan dari pemerintah, seperti 

BSU, para pekerja bisa mendapatkannya 

berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK. 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3205485/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3205485/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3205485/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3205485/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://www.antaranews.com/berita/3205485/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://www.antaranews.com/berita/3205485/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://www.antaranews.com/berita/3205485/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://www.antaranews.com/berita/3205485/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
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Anggoro mengingatkan para pekerja berhati-

hati dan tidak mudah percaya terhadap segala 

bentuk permintaan data pribadi yang 

mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun 

BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui 

apakah dirinya layak sebagai calon penerima 

BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal 

resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Selain manfaat tambahan seperti BSU, pekerja 

peserta BPJAMSOSTEK akan lebih produktif 

karena terlindungi oleh 5 program jaminan 

sosial ketenagakerjaan yang mampu 

memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan 

kerja, kematian serta memiliki hari tua yang 

sejahtera. 

52. 27 

Octobe

r 2022 

BPJAMSOSTEK 

serahkan data 15,6 

juta pekerja layak 

BSU ke Kemenaker 

Positive Tunjuk BPJAMSOSTEK secara nasional telah 

menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak 

menerima bantuan subsidi upah (BSU) kepada 

Kemenaker secara bertahap sejak bulan 

September 2022 dengan mengedepankan 

kehati-hatian dan. 

53. 27 

Octobe

r 2022 

BPJAMSOSTEK 

serahkan data 15,6 

juta pekerja layak 

BSU ke Kemenaker 

Positive Antara 

Papua 

BPJAMSOSTEK secara nasional telah 

menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak 

menerima bantuan subsidi upah (BSU) kepada 

Kemenaker secara bertahap sejak bulan 

September 2022 dengan mengedepankan 

kehati-hatian dan keakuratan. Apabila ada 

program lanjutan dari pemerintah, seperti 

BSU, para pekerja bisa mendapatkannya 

berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK. 

Anggoro mengingatkan para pekerja berhati-

hati dan tidak mudah percaya terhadap segala 

bentuk permintaan data pribadi yang 

mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun 

BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui 

apakah dirinya layak sebagai calon penerima 

BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal 

resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Selain manfaat tambahan seperti BSU, pekerja 

peserta BPJAMSOSTEK akan lebih produktif 

karena terlindungi oleh 5 program jaminan 

sosial ketenagakerjaan yang mampu 

memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan 

http://www.tunjuk.id/detail/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://www.tunjuk.id/detail/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://www.tunjuk.id/detail/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://www.tunjuk.id/detail/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3205485/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3205485/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3205485/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3205485/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
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kerja, kematian serta memiliki hari tua yang 

sejahtera. 

54. 27 

Octobe

r 2022 

BPJAMSOSTEK 

serahkan data 15,6 

juta pekerja layak 

BSU ke Kemenaker 

Positive Antara Riau BPJAMSOSTEK secara nasional telah 

menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak 

menerima bantuan subsidi upah (BSU) kepada 

Kemenaker secara bertahap sejak bulan 

September 2022 dengan mengedepankan 

kehati-hatian dan keakuratan. Apabila ada 

program lanjutan dari pemerintah, seperti 

BSU, para pekerja bisa mendapatkannya 

berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK. 

Anggoro mengingatkan para pekerja berhati-

hati dan tidak mudah percaya terhadap segala 

bentuk permintaan data pribadi yang 

mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun 

BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui 

apakah dirinya layak sebagai calon penerima 

BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal 

resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Selain manfaat tambahan seperti BSU, pekerja 

peserta BPJAMSOSTEK akan lebih produktif 

karena terlindungi oleh 5 program jaminan 

sosial ketenagakerjaan yang mampu 

memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan 

kerja, kematian serta memiliki hari tua yang 

sejahtera. 

55. 27 

Octobe

r 2022 

Pemerintah dan 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

serahkan Paritrana 

Award 2021 

Positive Antara Paritrana Award Tahun 2021 merupakan 

program pemerintah yang diinisiasi oleh 

Kementerian Koordinator Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), 

dan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah dan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan menyerahkan penghargaan 

Paritrana Award Tahun 2021 di Jakarta, Kamis, 

kepada sejumlah pelaku dan badan usaha serta 

pemerintah daerah yang memiliki kepedulian 

terhadap perlindungan pekerja. "Atas 

dukungan dan kepedulian Pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, serta pelaku usaha; maka 

penghargaan Paritrana Award ini diberikan 

bagi pemda dan badan usaha. Ini bagian wujud 

apresiasi atas partisipasi atas bapak, ibu 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3205485/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3205485/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3205485/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3205485/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://www.antaranews.com/berita/3205493/pemerintah-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2021
http://www.antaranews.com/berita/3205493/pemerintah-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2021
http://www.antaranews.com/berita/3205493/pemerintah-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2021
http://www.antaranews.com/berita/3205493/pemerintah-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2021
http://www.antaranews.com/berita/3205493/pemerintah-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2021
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semua," kata Direktur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam 

acara Pencanangan Gerakan Nasional 

Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) 

dan Penyerahan Penghargaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis. 

56. 27 

Octobe

r 2022 

Pemerintah dan 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

serahkan Paritrana 

Award 2021 

Positive Faktaid.com Paritrana Award Tahun 2021 merupakan 

program pemerintah yang diinisiasi oleh 

Kementerian Koordinator Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), 

dan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah dan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan menyerahkan penghargaan 

Paritrana Award Tahun 2021 di Jakarta, Kamis, 

kepada sejumlah pelaku dan badan usaha serta 

pemerintah daerah yang memiliki kepedulian 

terhadap perlindungan pekerja. "Atas 

dukungan dan kepedulian Pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, serta pelaku usaha; maka 

penghargaan Paritrana Award ini diberikan 

bagi pemda dan badan usaha. Ini bagian wujud 

apresiasi atas partisipasi atas bapak, ibu 

semua," kata Direktur Utama BPJS 

Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam 

acara Pencanangan Gerakan Nasional 

Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) 

dan Penyerahan Penghargaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis. 

57. 27 

Octobe

r 2022 

Secara bertahap, 

BPJAMSOSTEK 

serahkan data 15,6 

juta pekerja layak 

BSU ke Kemenaker 

Positive Antara 

Sumbar 

BPJAMSOSTEK secara nasional telah 

menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak 

menerima bantuan subsidi upah (BSU) kepada 

Kemenaker secara bertahap sejak bulan 

September 2022 dengan mengedepankan 

kehati-hatian dan keakuratan. Apabila ada 

program lanjutan dari pemerintah, seperti 

BSU, para pekerja bisa mendapatkannya 

berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK. 

Anggoro mengingatkan para pekerja berhati-

hati dan tidak mudah percaya terhadap segala 

bentuk permintaan data pribadi yang 

mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun 

BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui 

http://faktaid.com/pemerintah-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2021
http://faktaid.com/pemerintah-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2021
http://faktaid.com/pemerintah-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2021
http://faktaid.com/pemerintah-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2021
http://faktaid.com/pemerintah-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2021
http://sumbar.antaranews.com/berita/536429/secara-bertahap-bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://sumbar.antaranews.com/berita/536429/secara-bertahap-bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://sumbar.antaranews.com/berita/536429/secara-bertahap-bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://sumbar.antaranews.com/berita/536429/secara-bertahap-bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://sumbar.antaranews.com/berita/536429/secara-bertahap-bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
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apakah dirinya layak sebagai calon penerima 

BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal 

resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

58. 27 

Octobe

r 2022 

BPJAMSOSTEK 

serahkan data 15,6 

juta pekerja layak 

BSU ke Kemenaker 

Positive Antara 

Bengkulu 

BPJAMSOSTEK secara nasional telah 

menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak 

menerima bantuan subsidi upah (BSU) kepada 

Kemenaker secara bertahap sejak bulan 

September 2022 dengan mengedepankan 

kehati-hatian dan keakuratan."BPJAMSOSTEK 

(BPJS Ketenagakerjaan) terus berkomitmen 

mendukung pemerintah dalam mencapai 

target penyaluran BSU," kata Dirut 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo di acara 

peninjauan Presiden Joko Widodo pada 

penyaluran BSU di Balikpapan, Kalimantan 

Timur, Selasa (25/10)Sesuai Permenaker No. 

10/2022, salah satu kriteria penerima BSU 

adalah peserta aktif BPJAMSOSTEK. Apabila 

ada program lanjutan dari pemerintah, seperti 

BSU, para pekerja bisa mendapatkannya 

berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK. 

Anggoro mengingatkan para pekerja berhati-

hati dan tidak mudah percaya terhadap segala 

bentuk permintaan data pribadi yang 

mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun 

BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui 

apakah dirinya layak sebagai calon penerima 

BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal 

resmi melalui 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat 

tambahan seperti BSU, pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK akan lebih produktif karena 

terlindungi oleh 5 program jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang mampu memberikan 

rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, 

kematian serta memiliki hari tua yang 

sejahtera. 

59. 27 

Octobe

r 2022 

Forum G20 LEMM 

Dukung Penciptaan 

Lapangan Kerja 

melalui UMKM, Ini 4 

Rekomendasinya 

Positive Inews Portal Dia mengungkapkan, forum G20 LEMM telah 

menghasilkan 4 rekomendasi kebijakan untuk 

mendorong kewirausahaan dan mendukung 

UMKM sebagai instrumen penciptaan 

lapangan kerja. Pertemuan Menteri 

Ketenagakerjaan G20 atau G20 Labour and 

Employment Ministers Meeting (G20 LEMM) 

http://bengkulu.antaranews.com/berita/255829/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://bengkulu.antaranews.com/berita/255829/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://bengkulu.antaranews.com/berita/255829/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://bengkulu.antaranews.com/berita/255829/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://www.inews.id/finance/bisnis/forum-g20-lemm-dukung-penciptaan-lapangan-kerja-melalui-umkm-ini-4-rekomendasinya
http://www.inews.id/finance/bisnis/forum-g20-lemm-dukung-penciptaan-lapangan-kerja-melalui-umkm-ini-4-rekomendasinya
http://www.inews.id/finance/bisnis/forum-g20-lemm-dukung-penciptaan-lapangan-kerja-melalui-umkm-ini-4-rekomendasinya
http://www.inews.id/finance/bisnis/forum-g20-lemm-dukung-penciptaan-lapangan-kerja-melalui-umkm-ini-4-rekomendasinya
http://www.inews.id/finance/bisnis/forum-g20-lemm-dukung-penciptaan-lapangan-kerja-melalui-umkm-ini-4-rekomendasinya
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mendukung penciptaan lapangan kerja melalui 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Menurut Sekretaris Jendral Kementerian 

Ketenagakerjaan (Sekjen Kemenaker), Anwar 

Sanusi, G20 LEMM mendorong kolaborasi 

antarnegara untuk memperkuat UMKM 

menjadi instrumen dalam penciptaan lapangan 

kerja. "Ini adalah upaya kolektif untuk terus 

mempromosikan kewirausahaan dan 

mendukung UMKM sebagai instrumen 

penciptaan lapangan kerja, sejalan dengan 

komitmen kami dalam G20 LEMM," ujar Anwar 

Sanusi dalam pernyataan tertulisnya, Kamis 

(27/10/2022). 

60. 27 

Octobe

r 2022 

Cara Daftar Job Fair 

Nasional 2022, Ada 

18.000 Lowongan 

Kerja dan Magang 

Neutral Kompas Bagi kamu yang tengah mencari kerja, 

termasuk fresh graduate yang ingin menambah 

pengalaman kerja atau menguasai skill baru, 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menghadirkan 18.000 lowongan kerja dan 

magang di Festival Pelatihan Vokasi dan Job 

Fair Nasional pada 28-30 Oktober 2022. Selain 

memghadirkan 18.000 lowongan kerja, 

tersedia pula 848 lowongan magang di 

perusahaan besar bagi fresh graduate yang 

belum memiliki pengalaman kerja. Festival 

Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2022 

berlangsung mulai besok, yakni pada 28-30 

Oktober 2022 di Hall-A Jakarta Convention 

Center (JCC) Senayan, Jakarta. "Ayo tunggu 

apalagi siapkan CV Rekanaker dan jangan lupa 

besok datang ke Festival Pelatihan Vokasi & 

Job Fair Nasional 2022," tulis Kemnaker 

melalui akun sosial media, Kamis (27/10/2022). 

61. 27 

Octobe

r 2022 

Kemnaker Hadirkan 

Lowongan Kerja Bagi 

Penyandang 

Disabilitas dalam Job 

Fair Nasional dan 

Festival Vokasi 2022 

Neutral Ayo 

Bandung 

Tak hanya itu, Kemnaker juga sempat 

membeberkan bahwa sekiaranya akan ada 

sekitar 18 ribu lowongan kerja dalam kegiatan 

Job Fair Nasional dan Festival Vokasi 2022 ini. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemanker) 

akan hadirkan puluhan lowongan kerja bagi 

penyandang disabilitas dalam kegiatan Job Fair 

Nasional dan Festival Vokasi 2022. Angin segar 

bagi para penyandang disabilitas yang ingin 

mencari maupun mendapatkan pekerjaan 

layak bisa didapatkan dengan cara menghadiri 

http://www.kompas.com/edu/read/2022/10/27/135118771/cara-daftar-job-fair-nasional-2022-ada-18000-lowongan-kerja-dan-magang
http://www.kompas.com/edu/read/2022/10/27/135118771/cara-daftar-job-fair-nasional-2022-ada-18000-lowongan-kerja-dan-magang
http://www.kompas.com/edu/read/2022/10/27/135118771/cara-daftar-job-fair-nasional-2022-ada-18000-lowongan-kerja-dan-magang
http://www.kompas.com/edu/read/2022/10/27/135118771/cara-daftar-job-fair-nasional-2022-ada-18000-lowongan-kerja-dan-magang
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795345814/kemnaker-hadirkan-lowongan-kerja-bagi-penyandang-disabilitas-dalam-job-fair-nasional-dan-festival-vokasi-2022
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795345814/kemnaker-hadirkan-lowongan-kerja-bagi-penyandang-disabilitas-dalam-job-fair-nasional-dan-festival-vokasi-2022
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795345814/kemnaker-hadirkan-lowongan-kerja-bagi-penyandang-disabilitas-dalam-job-fair-nasional-dan-festival-vokasi-2022
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795345814/kemnaker-hadirkan-lowongan-kerja-bagi-penyandang-disabilitas-dalam-job-fair-nasional-dan-festival-vokasi-2022
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795345814/kemnaker-hadirkan-lowongan-kerja-bagi-penyandang-disabilitas-dalam-job-fair-nasional-dan-festival-vokasi-2022
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795345814/kemnaker-hadirkan-lowongan-kerja-bagi-penyandang-disabilitas-dalam-job-fair-nasional-dan-festival-vokasi-2022
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kegiatan Job Fair Nasional dan Festival Vokasi 

2022 yang akan digelar di penghujung bulan 

Oktober ini. Job Fair Nasional dan Fetival 

Vokasi 2022 ini diketahui akan dilangsungkan 

sekitar 3 hari mulai dari Jumat, 28 Oktober 

hingga Minggu, 30 Oktober tahun ini. 

62. 27 

Octobe

r 2022 

bank bjb Raih 

Paritrana Award dari 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Jabar 

Ekspres 

bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 

2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, 

karena dinilai turut berperan aktif, 

berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 

2021. Proses seleksi secara komperhensif telah 

dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 

2022, yang mana pada tahun ini bank bjb 

berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala 

Besar terbaik peringkat pertama. Bank bjb 

meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

63. 27 

Octobe

r 2022 

bank bjb Raih 

Paritrana Award dari 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Jayakartane

ws.com 

bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 

2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, 

karena dinilai turut berperan aktif, 

berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 

2021. Proses seleksi secara komperhensif telah 

dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 

2022, yang mana pada tahun ini bank bjb 

berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala 

Besar terbaik peringkat pertama. Bank bjb 

meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

http://jabarekspres.com/berita/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://jabarekspres.com/berita/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://jabarekspres.com/berita/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://jabarekspres.com/berita/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://jayakartanews.com/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://jayakartanews.com/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://jayakartanews.com/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://jayakartanews.com/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
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64. 27 

Octobe

r 2022 

bank bjb Raih 

Paritrana Award dari 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Potensi 

News 

bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 

2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, 

karena dinilai turut berperan aktif, 

berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 

2021. Proses seleksi secara komperhensif telah 

dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 

2022, yang mana pada tahun ini bank bjb 

berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala 

Besar terbaik peringkat pertama. Bank bjb 

meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

65. 27 

Octobe

r 2022 

Bank Jawa Timur 

Raih Paritrana 

Award - 

PenaMerahPutih.co

m 

Positive Penamerah

putih.com 

Jakarta, PMP- PT Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur Tbk (bankjatim) berhasil meraih 

penghargaan Paritrana Award setelah 

dinobatkan sebagai Juara 2 Kategori Badan 

Usaha Skala Besar. Kegiatan tersebut pada 

acara Pencanangan Gerakan Nasional 

Perlindungan Pekerja Rentan dan Penyerahan 

Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

"Paritrana Award 2021" di Istana Wapres Jl. 

Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, 

Kamis (27/10/2022). Menutup sambutannya, 

Wapres memberikan apresiasi serta ucapan 

selamat kepada penerima penghargaan 

Paritrana Award 2021 dan mengharapkan 

peningkatan perlindungan serta kesejahteraan 

bagi para pekerja. Sebagai informasi, Paritrana 

Award merupakan penghargaan yang diinisiasi 

oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

(Kemenko-PMK) bersama Kementerian 

Ketenagakerjaan, dan BP Jamsostek dalam 

perlindungan tenaga kerja. 

66. 27 

Octobe

r 2022 

bank bjb Raih 

Paritrana Award dari 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Journalbroa

dcast.co 

Jakarta, JB- bank bjb meraih anugerah 

Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan 

Usaha Besar, karena dinilai turut berperan 

aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat 

http://www.potensinews.com/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.potensinews.com/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.potensinews.com/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.potensinews.com/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://penamerahputih.com/2022/10/27/bank-jatim-raih-paritrana-award
http://penamerahputih.com/2022/10/27/bank-jatim-raih-paritrana-award
http://penamerahputih.com/2022/10/27/bank-jatim-raih-paritrana-award
http://penamerahputih.com/2022/10/27/bank-jatim-raih-paritrana-award
http://penamerahputih.com/2022/10/27/bank-jatim-raih-paritrana-award
http://journalbroadcast.co/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://journalbroadcast.co/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://journalbroadcast.co/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://journalbroadcast.co/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
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kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses 

seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh 

seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang 

mana pada tahun ini bank bjb berhasil 

dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar 

terbaik peringkat pertama. Bank bjb meraih 

Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

67. 27 

Octobe

r 2022 

Luhut Sebut Upaya 

Pemangkasan Biaya 

Logistik Sudah 

Sesuai Strategi 

Pencegahan Korupsi 

Positive Kompas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan 

Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar 

Pandjaitan mengatakan, upaya memangkas 

biaya logistik nasional melalui pemangkasan 

port stay dan cargo stay telah sejalan dengan 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 

2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan 

Korupsi. Kemenko Bidang Kemaritiman dan 

Investasi dalam konteks Stranas PK ini, lanjut 

Luhut, senantiasa mendorong dan mengawal 

upaya dan kebijakan guna peningkatan layanan 

di kawasan pelabuhan. "Nantinya merupakan 

peraturan pengganti dari SKB 2 Dirjen Satu 

Deputi, proses perundangan peraturan 

pengganti tersebut sedang berjalan dan 

diharapkan sebelum akhir tahun ini segera 

diimplementasikan," ucap Luhut. Untuk itu, 

kata Luhut, perlu kerja sama dari semua pihak 

terutama Kementerian Perhubungan, 

Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian 

Koperasi yang nantinya akan melakukan 

pengawasan di lapangan. 

68. 27 

Octobe

r 2022 

BPJAMSOSTEK 

Serahkan Data 15,6 

juta Pekerja Layak 

BSU ke Kemenaker 

Sibernas.id 

Positive Sibernas.id Jakarta, sibernas.id- BPJAMSOSTEK secara 

nasional telah menyerahkan 15,6 juta data 

pekerja layak menerima bantuan subsidi upah 

(BSU) kepada Kemenaker secara bertahap 

sejak bulan September 2022 dengan 

mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. 

Apabila ada program lanjutan dari pemerintah, 

http://money.kompas.com/read/2022/10/27/142235126/luhut-sebut-upaya-pemangkasan-biaya-logistik-sudah-sesuai-strategi-pencegahan
http://money.kompas.com/read/2022/10/27/142235126/luhut-sebut-upaya-pemangkasan-biaya-logistik-sudah-sesuai-strategi-pencegahan
http://money.kompas.com/read/2022/10/27/142235126/luhut-sebut-upaya-pemangkasan-biaya-logistik-sudah-sesuai-strategi-pencegahan
http://money.kompas.com/read/2022/10/27/142235126/luhut-sebut-upaya-pemangkasan-biaya-logistik-sudah-sesuai-strategi-pencegahan
http://money.kompas.com/read/2022/10/27/142235126/luhut-sebut-upaya-pemangkasan-biaya-logistik-sudah-sesuai-strategi-pencegahan
http://sibernas.id/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker-13533
http://sibernas.id/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker-13533
http://sibernas.id/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker-13533
http://sibernas.id/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker-13533
http://sibernas.id/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker-13533
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seperti BSU, para pekerja bisa 

mendapatkannya berdasarkan data 

kepesertaan BPJAMSOSTEK. "BPJAMSOSTEK 

(BPJS Ketenagakerjaan) terus berkomitmen 

mendukung pemerintah dalam mencapai 

target penyaluran BSU," kata Dirut 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo di acara 

peninjauan Presiden Joko Widodo pada 

penyaluran BSU di Balikpapan, Kalimantan 

Timur, Selasa (25/10) Sesuai Permenaker No. 

10/2022, salah satu kriteria penerima BSU 

adalah peserta aktif BPJAMSOSTEK. Anggoro 

mengingatkan para pekerja berhati-hati dan 

tidak mudah percaya terhadap segala bentuk 

permintaan data pribadi yang 

mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun 

BSU. 

69. 27 

Octobe

r 2022 

BSU Tahap 7 Cair 

Pekan Ini Lewat 

Kantor Pos, Ini 

Dokumen yang 

Dibawa untuk 

Mencairkan 

Neutral Tribun 

News 

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 

7 melalui PT Pos Indonesia akan terlaksana 

pekan ini, tepatnya hari ini, Kamis 

(27/10/2022). Untuk mencairkan BSU di kantor 

pos, masyarakat harus memastikan status 

notifikasi di laman Kemnaker yakni "BSU Anda 

Telah Disalurkan", bukan berstatus sebagai 

"Calon Penerima BSU" maupun verifikasi. 

Apabila sudah tertulis notifikasi tersebut, Anda 

bisa datang langsung ke Kantor Pos terdekat. 

Meskipun alamat penerima BSU yang terdaftar 

di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tak 

sesuai domisili, tapi pencairan BSU akan 

dilayani Petugas Kantor Pos. 

70. 27 

Octobe

r 2022 

Dorong Penerapan 

K3 di Tempat Kerja, 

Kemnaker 

Tingkatkan 

Kompetensi 1.000 

Ahli K3 

Positive Warta 

Ekonomi 

Kegiatan tersebut dilakukan secara hybrid dan 

diikuti oleh 1.000 ahli K3. Sebagai upaya 

mendukung peningkatan SDM Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) dalam memberikan 

perlindungan tenaga kerja, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui 

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) 

menggelar kegiatan Peningkatan Kompetensi 

Ahli K3 di Jakarta, Rabu (26/10/2022). Direktur 

Jenderal Binwasnaker dan K3, Haiyani 

Rumondang mengungkapkan kegiatan 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/27/bsu-tahap-7-cair-pekan-ini-lewat-kantor-pos-ini-dokumen-yang-dibawa-untuk-mencairkan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/27/bsu-tahap-7-cair-pekan-ini-lewat-kantor-pos-ini-dokumen-yang-dibawa-untuk-mencairkan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/27/bsu-tahap-7-cair-pekan-ini-lewat-kantor-pos-ini-dokumen-yang-dibawa-untuk-mencairkan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/27/bsu-tahap-7-cair-pekan-ini-lewat-kantor-pos-ini-dokumen-yang-dibawa-untuk-mencairkan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/27/bsu-tahap-7-cair-pekan-ini-lewat-kantor-pos-ini-dokumen-yang-dibawa-untuk-mencairkan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/27/bsu-tahap-7-cair-pekan-ini-lewat-kantor-pos-ini-dokumen-yang-dibawa-untuk-mencairkan
http://wartaekonomi.co.id/read454974/dorong-penerapan-k3-di-tempat-kerja-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1000-ahli-k3
http://wartaekonomi.co.id/read454974/dorong-penerapan-k3-di-tempat-kerja-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1000-ahli-k3
http://wartaekonomi.co.id/read454974/dorong-penerapan-k3-di-tempat-kerja-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1000-ahli-k3
http://wartaekonomi.co.id/read454974/dorong-penerapan-k3-di-tempat-kerja-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1000-ahli-k3
http://wartaekonomi.co.id/read454974/dorong-penerapan-k3-di-tempat-kerja-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1000-ahli-k3
http://wartaekonomi.co.id/read454974/dorong-penerapan-k3-di-tempat-kerja-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1000-ahli-k3
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peningkatan kompetensi ahli K3 menjadi 

penting dilaksanakan, agar dari penerapan K3 

di tempat kerja tercapai nihil kecelakaan kerja 

dan penyakit akibat kerja.. "Melalui 

peningkatan kompetensi ahli K3, akan 

disampaikan semua kebijakan mengenai K3 

dan perkembangan K3 yang sama-sama bisa 

kita pelajari," ucap Dirjen Haiyani, mengutip 

dari siaran resmi Biro Humas Kemnaker, Kamis 

(27/10/2022). 

71. 27 

Octobe

r 2022 

BPJAMSOSTEK dan 

Pemda Diminta 

Perluas Peserta 

Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan 

Positive Bisnistoday.

co.id 

Terkait perluasan kepesertaan, Ma'ruf 

meminta pemerintah daerah dan pihak Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) terus memperluas cakupan 

kepesertaan. "Komitmen pimpinan daerah 

menjadi sangat penting, utamanya untuk 

mendukung melalui regulasi dan kebijakan 

agar pekerja penerima upah dan pekerja bukan 

penerima upah dapat terlidungan oleh 

program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," 

kata Wapres dalam sambutannya pada acara 

Pencangan Gerakan Nasional Pekerja Rentan 

(GN Lingkaran) dan Penganugrahan Paritrana 

Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2021 di 

Jakarta, Kamis (27/10). Wakil Presiden RI, 

Ma'ruf Amin meminta seluruh pemangku 

kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam 

penguatan program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. Wapres mengapresiasi 

inisiatif BPJS Ketenagakerjaan dalam 

melaksanakan GN Lingkaran sebagai wujud 

perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

bagi pekerja informal atau bukan penerima 

upah yang rentan. 

72. 27 

Octobe

r 2022 

bank bjb Raih 

Paritrana Award dari 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Poskota bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 

2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, 

karena dinilai turut berperan aktif, 

berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 

2021. Proses seleksi secara komperhensif telah 

dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 

2022, yang mana pada tahun ini bank bjb 

berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala 

http://bisnistoday.co.id/bpjamsostek-dan-pemda-diminta-perluas-peserta-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-2
http://bisnistoday.co.id/bpjamsostek-dan-pemda-diminta-perluas-peserta-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-2
http://bisnistoday.co.id/bpjamsostek-dan-pemda-diminta-perluas-peserta-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-2
http://bisnistoday.co.id/bpjamsostek-dan-pemda-diminta-perluas-peserta-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-2
http://bisnistoday.co.id/bpjamsostek-dan-pemda-diminta-perluas-peserta-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-2
http://poskota.co.id/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://poskota.co.id/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://poskota.co.id/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://poskota.co.id/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
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Besar terbaik peringkat pertama. Bank bjb 

meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

73. 27 

Octobe

r 2022 

Peci Goni Kudus 

Bakal Mejeng di G20 

Bali 

Neutral Murianewsc

om 

Murianews, Kudus- Kota Kretek patut 

berbangga. Sebab, kerajinan tangan peci goni 

dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah bakal 

mejeng di forum G20 Bali. Perajin peci goni, 

Nunung Ervana mengatakan peci goni 

buatannya tinggal menunggu waktu untuk ikut 

serta di pameran G20 Bali. Baca: Peci Goni 

Kudus Dipesan Tiga Negara, Diapresiasi 

Kemnaker. 

74. 27 

Octobe

r 2022 

Kewirausahaan 

Alami Tekanan 

Berat, Menaker 

Ajukan Tawaran 

Alternatif 

Negative Pikiran 

Rakyat 

"Tawaran alternatif ini penting karena kita 

ketahui pandemi Covid-19 dan perlambatan 

ekonomi global telah memberikan tekanan 

yang cukup berat bagi dunia wirausaha," kata 

Menaker dalam G20 Entrepreneurship 

Roundtable Conference secata virtual, Rabu 26 

Omtober 2022. Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah mengemukakan sejumlah tawaran 

alternatif dalam merespons tantangan 

kewirausahaan baik dalam jangka pendek, 

menengah, maupun jangka panjang. 

Dikatakan, pandemi Covid-19 dan perlambatan 

ekonomi global telah memberikan tekanan 

cukup berat bagi dunia wirausaha. Beberapa 

jawaban alternatif tersebut merupakan bagian 

dari hasil pembahasan pada G20 Labour and 

Employment Ministers Meeting (G20 LEMM) di 

Bali. 

75. 27 

Octobe

r 2022 

Hadir di Balikpapan, 

Presiden: BSU untuk 

Peserta BPJS 

Neutral Radar 

Sampit 

Balikpapan- Presiden Joko Widodo meninjau 

penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 

2022 bagi para pekerja yang juga merupakan 

peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

di Kota Balikpapan Kalimantan Timur. 

Pemerintah ingin memberikan semuanya 

(pekerja), oleh sebab itu teman- temannya 

didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang 

http://www.murianews.com/2022/10/27/328085/peci-goni-kudus-bakal-mejeng-di-g20-bali
http://www.murianews.com/2022/10/27/328085/peci-goni-kudus-bakal-mejeng-di-g20-bali
http://www.murianews.com/2022/10/27/328085/peci-goni-kudus-bakal-mejeng-di-g20-bali
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015750787/kewirausahaan-alami-tekanan-berat-menaker-ajukan-tawaran-alternatif
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015750787/kewirausahaan-alami-tekanan-berat-menaker-ajukan-tawaran-alternatif
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015750787/kewirausahaan-alami-tekanan-berat-menaker-ajukan-tawaran-alternatif
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015750787/kewirausahaan-alami-tekanan-berat-menaker-ajukan-tawaran-alternatif
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015750787/kewirausahaan-alami-tekanan-berat-menaker-ajukan-tawaran-alternatif
http://news.prokal.co/read/news/12241-hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs.html
http://news.prokal.co/read/news/12241-hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs.html
http://news.prokal.co/read/news/12241-hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-bpjs.html
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masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. 

Kehadiran Presiden didampingi oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur 

Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo, 

ingin memastikan bahwa bantuan yang 

diberikan pemerintah tersebut telah diterima 

dan digunakan oleh para pekerja untuk 

memenuhi kebutuhan pokok mereka. "Semoga 

tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat 

dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja 

Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak 

Presiden Jokowi barusan, kita mendorong 

kepada seluruh pemberi kerja untuk 

memastikan para pekerjanya terlindungi 

jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tertib 

dalam melaporkan besaran upah dan 

pembayaran iuran. 

76. 27 

Octobe

r 2022 

BANK BJB RAIH 

PARITRANA AWARD 

DARI BPJS 

KETENAGAKERJAAN. 

Positive Iqplus Bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 

2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, 

karena dinilai turut berperan aktif, 

berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 

2021. Proses seleksi secara komperhensif telah 

dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 

2022, yang mana pada tahun ini bank bjb 

berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala 

Besar terbaik peringkat pertama. Bank bjb 

meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

77. 27 

Octobe

r 2022 

Bank bjb Raih 

Anugerah Paritrana 

Award untuk 

Kategori Badan 

Usaha Besar 

Positive Bisnistoday.

co.id 

Bank Jawa Barat Banten (bank bjb) meraih 

anugerah Paritrana Award 2021 untuk kategori 

Badan Usaha Besar. Proses seleksi secara 

komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta 

Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun 

ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan 

Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama. 

Ia menambahkan, bank bjb meraih Paritrana 

Award karena telah turut berkontribusi dalam 

http://www.iqplus.info/news/stock_news/bjbr-bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan%2C29951805.html
http://www.iqplus.info/news/stock_news/bjbr-bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan%2C29951805.html
http://www.iqplus.info/news/stock_news/bjbr-bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan%2C29951805.html
http://www.iqplus.info/news/stock_news/bjbr-bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan%2C29951805.html
http://bisnistoday.co.id/bank-bjb-raih-anugerah-paritrana-award-untuk-kategori-badan-usaha-besar
http://bisnistoday.co.id/bank-bjb-raih-anugerah-paritrana-award-untuk-kategori-badan-usaha-besar
http://bisnistoday.co.id/bank-bjb-raih-anugerah-paritrana-award-untuk-kategori-badan-usaha-besar
http://bisnistoday.co.id/bank-bjb-raih-anugerah-paritrana-award-untuk-kategori-badan-usaha-besar
http://bisnistoday.co.id/bank-bjb-raih-anugerah-paritrana-award-untuk-kategori-badan-usaha-besar
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berbagai program BPJS Ketenagakerjaan. Bank 

bjb dinilai turut berperan aktif, berkontribusi 

serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik 

dalam mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan selama tahun 2021. 

78. 27 

Octobe

r 2022 

BSU Tahap 7 akan 

Disalurkan Lewat 

Kantor Pos, Segera 

Cek Nama Penerima 

di 

bsu.kemnaker.go.id 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

akan mulai menyalurkan BSU tahap 7 melalui 

kantor pos. Pekerja yang tercatat sebagai 

penerima BUS tahap 7 di bsu.kemnaker.go.id 

bisa segera mencairkan BLT BPJS 

Ketenagakerjaan senilai Rp600. 000 di kantor 

pos terdekat. Pencairan BSU tahap 7 di kantor 

pos ini berlaku bagi pekerja yang belum 

memiliki rekening di Bank Himbara. 

Sementara, bagi pekerja yang memiliki 

rekening di Bank Himbara dan masih aktif 

dapat mencairkan BSU tahap 7 melalui Bank 

BNI, BRI, Mandiri, BTN dan Bank Syariah 

Indonesia khusus bagi pekerja di Provinsi Aceh. 

79. 27 

Octobe

r 2022 

Optimalisasi 

Penerapan K3, 

Kemnaker 

Tingkatkan 

Kompetensi 1.000 

Ahli K3 

Positive Suara.com Kegiatan yang dilakukan secara hybrid ini 

diikuti oleh 1.000 ahli K3 sebagai upaya 

mendukung peningkatan SDM Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) dalam memberikan 

perlindungan tenaga kerja. Metro, Direktorat 

Jenderal Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) 

Kementerian Ketenagakerjaan menggelar 

kegiatan Peningkatan Kompetensi Ahli K3 di 

Jakarta, Rabu (26/10/2022). Selain menggelar 

peningkatan kompetensi juga dilakukan 

Penandatanganan Kesepahaman Bersama 

(PKB) antara Direktorat Bina Kelembagaan K3 

Kemnaker dengan Politeknik Perkeretaapian 

Indonesia Madiun yang disaksikan oleh Dirjen 

Haiyani Rumondang dan Sesditjen 

Binwasnaker dan K3 Sunardi Manampiar 

Sinaga. Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3, 

Haiyani Rumondang mengatakan, kegiatan 

peningkatan kompetensi ahli K3 menjadi 

penting dilaksanakan, agar dari penerapan K3 

di tempat kerja tercapai nihil kecelakaan kerja 

dan penyakit akibat kerja. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095750584/bsu-tahap-7-akan-disalurkan-lewat-kantor-pos-segera-cek-nama-penerima-di-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095750584/bsu-tahap-7-akan-disalurkan-lewat-kantor-pos-segera-cek-nama-penerima-di-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095750584/bsu-tahap-7-akan-disalurkan-lewat-kantor-pos-segera-cek-nama-penerima-di-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095750584/bsu-tahap-7-akan-disalurkan-lewat-kantor-pos-segera-cek-nama-penerima-di-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095750584/bsu-tahap-7-akan-disalurkan-lewat-kantor-pos-segera-cek-nama-penerima-di-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095750584/bsu-tahap-7-akan-disalurkan-lewat-kantor-pos-segera-cek-nama-penerima-di-bsukemnakergoid
http://metro.suara.com/read/2022/10/27/154527/optimalisasi-penerapan-k3-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1000-ahli-k3
http://metro.suara.com/read/2022/10/27/154527/optimalisasi-penerapan-k3-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1000-ahli-k3
http://metro.suara.com/read/2022/10/27/154527/optimalisasi-penerapan-k3-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1000-ahli-k3
http://metro.suara.com/read/2022/10/27/154527/optimalisasi-penerapan-k3-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1000-ahli-k3
http://metro.suara.com/read/2022/10/27/154527/optimalisasi-penerapan-k3-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1000-ahli-k3
http://metro.suara.com/read/2022/10/27/154527/optimalisasi-penerapan-k3-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1000-ahli-k3
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80. 27 

Octobe

r 2022 

Pemdaprov Jawa 

Barat, Bank Bjb, Es 

Cendol Elisabeth 

Raih Paritrana 

Award - PWPM 

News 

Positive Pwpmnews.

com 

Com- Jawa Barat tampil menjadi Pemerintah 

Provinsi terbaik pertama dan meraih Paritrana 

Award sebagai penghargaan di bidang Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan. Selain Pemda Jawa 

Barat, Bank bjb juga keluar sebagai terbaik 

pertama pada Kategori Badan Usaha Skala 

Besar, di mana bank kebanggaan Jawa Barat ini 

telah memberikan perlindungan terhadap 

ribuan pekerja rentan, mulai dari marbut, guru 

ngaji, hingga pegawai lintas agama. Tak cukup 

di situ, pada kategori UMKM, Es Cendol 

Elisabeth asal Jawa Barat juga meraih 

penghargaan sebagai UMKM Terbaik ketiga, 

sehingga berhak memboyong piagam 

penghargaan, uang pembinaan, dan kendaraan 

operasional. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu 

Ruzhanul Ulum hadir langsung pada acara 

penyerahan Penghargaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Paritrana Award dari Wakil 

Presiden RI di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, 

Kamis (27/10/2022). 

81. 27 

Octobe

r 2022 

BSU 2022 Tahap 7 

Segera Cair, Cek 

Nama Penerima di 

kemnaker.go.id agar 

Dapatkan BLT 

Subsidi Gaji 

Rp600.000 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan 

menyalurkan BSU 2022 untuk tahap 7. BSU 

2022 tahap 7 cair bagi pekerja yang tidak 

memiliki rekening penyaluran BLT Subsidi Gaji. 

Menurut laporan Kemnaker, hingga tahap 6 

sudah 9.027.385 pekerja yang menerima BSU 

2022 senilai Rp600.000. Para pekerja bisa cek 

penerima BSU 2022 tahap 7 secara online 

melalui laman resmi kemnaker.go.id. Sebelum 

cek penerima BSU 2022 tahap 7, berikut ini 

syarat-syarat yang harus dipenuhi pekerja 

sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com 

dari Pemenaker Nomor 10 Tahun 2022. 

82. 27 

Octobe

r 2022 

Bank Jawa Timur 

Raih Paritrana 

Award 2022 

Positive Kompas Tv PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 

(Bank Jawa Timur) berhasil meraih 

penghargaan Penghargaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan atau Paritrana Award setelah 

dinobatkan sebagai Juara 2 Kategori Badan 

Usaha Skala Besar. Penghargaan tersebut 

diberikan karena Bank Jawa Timur dinilai turut 

berperan aktif meningkatkan kepatuhan dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial 

http://pwpmnews.com/2022/10/27/pemdaprov-jabar-bank-bjb-es-cendol-elisabeth-raih-paritrana-award
http://pwpmnews.com/2022/10/27/pemdaprov-jabar-bank-bjb-es-cendol-elisabeth-raih-paritrana-award
http://pwpmnews.com/2022/10/27/pemdaprov-jabar-bank-bjb-es-cendol-elisabeth-raih-paritrana-award
http://pwpmnews.com/2022/10/27/pemdaprov-jabar-bank-bjb-es-cendol-elisabeth-raih-paritrana-award
http://pwpmnews.com/2022/10/27/pemdaprov-jabar-bank-bjb-es-cendol-elisabeth-raih-paritrana-award
http://pwpmnews.com/2022/10/27/pemdaprov-jabar-bank-bjb-es-cendol-elisabeth-raih-paritrana-award
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095750612/bsu-2022-tahap-7-segera-cair-cek-nama-penerima-di-kemnakergoid-agar-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095750612/bsu-2022-tahap-7-segera-cair-cek-nama-penerima-di-kemnakergoid-agar-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095750612/bsu-2022-tahap-7-segera-cair-cek-nama-penerima-di-kemnakergoid-agar-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095750612/bsu-2022-tahap-7-segera-cair-cek-nama-penerima-di-kemnakergoid-agar-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095750612/bsu-2022-tahap-7-segera-cair-cek-nama-penerima-di-kemnakergoid-agar-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095750612/bsu-2022-tahap-7-segera-cair-cek-nama-penerima-di-kemnakergoid-agar-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095750612/bsu-2022-tahap-7-segera-cair-cek-nama-penerima-di-kemnakergoid-agar-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp600000
http://www.kompas.tv/article/342319/bank-jatim-raih-paritrana-award-2022
http://www.kompas.tv/article/342319/bank-jatim-raih-paritrana-award-2022
http://www.kompas.tv/article/342319/bank-jatim-raih-paritrana-award-2022
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Ketenagakerjaan selama tahun 2021. 

Penyerahan penghargaan juga disaksikan oleh 

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia 

K.H. Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden pada 

acara Pencanangan Gerakan Nasional 

Perlindungan Pekerja Rentan dan Penyerahan 

Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

"Paritrana Award 2021". Menutup 

sambutannya, Wapres memberikan apresiasi 

serta ucapan selamat kepada penerima 

penghargaan Paritrana Award 2021 dan 

mengharapkan peningkatan perlindungan 

serta kesejahteraan bagi para pekerja. 

83. 27 

Octobe

r 2022 

BPJAMSOSTEK 

serahkan data 

sebanyak 15,6 juta 

pekerja layak BSU ke 

Kemenaker 

Positive Antara 

Kalteng 

BPJAMSOSTEK secara nasional telah 

menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak 

menerima bantuan subsidi upah (BSU) kepada 

Kemenaker secara bertahap sejak bulan 

September 2022 dengan mengedepankan 

kehati-hatian dan keakuratan. Apabila ada 

program lanjutan dari pemerintah, seperti 

BSU, para pekerja bisa mendapatkannya 

berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK. 

Anggoro mengingatkan para pekerja berhati-

hati dan tidak mudah percaya terhadap segala 

bentuk permintaan data pribadi yang 

mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun 

BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui 

apakah dirinya layak sebagai calon penerima 

BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal 

resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Selain manfaat tambahan seperti BSU, pekerja 

peserta BPJAMSOSTEK akan lebih produktif 

karena terlindungi oleh 5 program jaminan 

sosial ketenagakerjaan yang mampu 

memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan 

kerja, kematian serta memiliki hari tua yang 

sejahtera. 

84. 27 

Octobe

r 2022 

Bank bjb Raih 

Paritrana Award dari 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Abadikini.co

m 

Bank Jawa Barat Banten (bank bjb) meraih 

anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori 

Badan Usaha Besar, karena dinilai turut 

berperan aktif, berkontribusi serta memiliki 

tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses 

http://kalteng.antaranews.com/berita/600753/bpjamsostek-serahkan-data-sebanyak-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://kalteng.antaranews.com/berita/600753/bpjamsostek-serahkan-data-sebanyak-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://kalteng.antaranews.com/berita/600753/bpjamsostek-serahkan-data-sebanyak-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://kalteng.antaranews.com/berita/600753/bpjamsostek-serahkan-data-sebanyak-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://kalteng.antaranews.com/berita/600753/bpjamsostek-serahkan-data-sebanyak-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker
http://www.abadikini.com/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.abadikini.com/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.abadikini.com/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.abadikini.com/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
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seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh 

seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang 

mana pada tahun ini bank bjb berhasil 

dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar 

terbaik peringkat pertama. Bank bjb meraih 

Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

85. 27 

Octobe

r 2022 

bank bjb Meraih 

Anugerah Paritrana 

Award 2022 untuk 

Kategori Badan 

Usaha Besar 

Positive Mata Kota bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 

2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, 

karena dinilai turut berperan aktif, 

berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 

2021. Proses seleksi secara komperhensif telah 

dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 

2022, yang mana pada tahun ini bank bjb 

berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala 

Besar terbaik peringkat pertama. Bank bjb 

meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Afriansyah Noor, M.Si 

kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi 

yang disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf 

Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis 

(27/10/2022). 

86. 27 

Octobe

r 2022 

Tenaga Kerja 

Bongkar Muat 

Pelabuhan Bakal 

Punya Aturan di 

2022 

Neutral Liputan 6 Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator 

bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar 

Pandjaitan menyebut aturan baru mengenai 

Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di 

pelabuhan akan rampung sebentar lagi. Untuk 

diketahui, aturan baru itu menggantikan Surat 

Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani 

2 Direktur Jenderal dan 1 Deputi tentang tata 

kelola TKBM di pelabuhan. "Penataan tenaga 

kerja bongkar muat di pelabuhan yang 

dilakukan dengan perbaikan regulasi tentang 

tata kelola TKBM, untuk mengatur 

perlindungan tenaga kerja bongkar muat dan 

tarif jasa bongkar muat TKBM sesuai 

http://matakota.com/bank-bjb-meraih-anugerah-paritrana-award-2022-untuk-kategori-badan-usaha-besar
http://matakota.com/bank-bjb-meraih-anugerah-paritrana-award-2022-untuk-kategori-badan-usaha-besar
http://matakota.com/bank-bjb-meraih-anugerah-paritrana-award-2022-untuk-kategori-badan-usaha-besar
http://matakota.com/bank-bjb-meraih-anugerah-paritrana-award-2022-untuk-kategori-badan-usaha-besar
http://matakota.com/bank-bjb-meraih-anugerah-paritrana-award-2022-untuk-kategori-badan-usaha-besar
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5109135/tenaga-kerja-bongkar-muat-pelabuhan-bakal-punya-aturan-di-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5109135/tenaga-kerja-bongkar-muat-pelabuhan-bakal-punya-aturan-di-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5109135/tenaga-kerja-bongkar-muat-pelabuhan-bakal-punya-aturan-di-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5109135/tenaga-kerja-bongkar-muat-pelabuhan-bakal-punya-aturan-di-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5109135/tenaga-kerja-bongkar-muat-pelabuhan-bakal-punya-aturan-di-2022
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perundang-undangan yang sudah berlaku. 

Nantinya merupakan peraturan pengganti dari 

SKB 2 dirjen dan 1 deputi, proses 

pengundangan pengganti tersebut sedang 

berjalan dan diharapkan sebelum akhir tahun 

ini segera diimplementasikan," paparnya 

dalam diskusi bertajuk Pangkas Port Stay dan 

Cargo Stay di Pelabuhan, Kamis (27/10/2022). 

87. 27 

Octobe

r 2022 

Tenaga Kerja 

Bongkar Muat 

Pelabuhan Bakal 

Punya Aturan di 

Akhir 2022 

Neutral Liputan 6 Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator 

bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar 

Pandjaitan menyebut aturan baru mengenai 

Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di 

pelabuhan akan rampung sebentar lagi. Untuk 

diketahui, aturan baru itu menggantikan Surat 

Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani 

2 Direktur Jenderal dan 1 Deputi tentang tata 

kelola TKBM di pelabuhan. "Penataan tenaga 

kerja bongkar muat di pelabuhan yang 

dilakukan dengan perbaikan regulasi tentang 

tata kelola TKBM, untuk mengatur 

perlindungan tenaga kerja bongkar muat dan 

tarif jasa bongkar muat TKBM sesuai 

perundang-undangan yang sudah berlaku. 

Nantinya merupakan peraturan pengganti dari 

SKB 2 dirjen dan 1 deputi, proses 

pengundangan pengganti tersebut sedang 

berjalan dan diharapkan sebelum akhir tahun 

ini segera diimplementasikan," paparnya 

dalam diskusi bertajuk Pangkas Port Stay dan 

Cargo Stay di Pelabuhan, Kamis (27/10/2022). 

88. 27 

Octobe

r 2022 

Aktif Dukung BPJS 

Ketenagakerjaan, 

Bank BJB Raih 

Paritrana Award 

Positive Katadata Bank bjb meraih Paritrana Award 2022 

kategori badan usaha besar. Proses seleksi 

secara komprehensif dilalui seluruh peserta 

Paritrana Award 2022, termasuk bank bjb 

selaku badan usaha skala besar terbaik 

peringkat pertama. Pihaknya meraih Paritrana 

Award karena turut berkontribusi dalam 

berbagai program BPJS Ketenagakerjaan. 

Paritrana Award 2022 merupakan 

penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi pemerintah propinsi, 

kabupaten/kota, perusahaan besar, 

perusahaan menengah dan usaha kecil mikro. 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/5109135/tenaga-kerja-bongkar-muat-pelabuhan-bakal-punya-aturan-di-akhir-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5109135/tenaga-kerja-bongkar-muat-pelabuhan-bakal-punya-aturan-di-akhir-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5109135/tenaga-kerja-bongkar-muat-pelabuhan-bakal-punya-aturan-di-akhir-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5109135/tenaga-kerja-bongkar-muat-pelabuhan-bakal-punya-aturan-di-akhir-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5109135/tenaga-kerja-bongkar-muat-pelabuhan-bakal-punya-aturan-di-akhir-2022
http://katadata.co.id/dinihariyanti/info/635a5245765ad/aktif-dukung-bpjs-ketenagakerjaan-bank-bjb-raih-paritrana-award
http://katadata.co.id/dinihariyanti/info/635a5245765ad/aktif-dukung-bpjs-ketenagakerjaan-bank-bjb-raih-paritrana-award
http://katadata.co.id/dinihariyanti/info/635a5245765ad/aktif-dukung-bpjs-ketenagakerjaan-bank-bjb-raih-paritrana-award
http://katadata.co.id/dinihariyanti/info/635a5245765ad/aktif-dukung-bpjs-ketenagakerjaan-bank-bjb-raih-paritrana-award
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89. 27 

Octobe

r 2022 

Bank Jawa Timur 

Raih Penghargaan 

Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan 

Paritrana Award 

Positive Berita Lima PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 

(Bank Jawa Timur) berhasil meraih 

penghargaan Paritrana Award 2021 setelah 

dinobatkan sebagai Juara 2 Kategori Badan 

Usaha Skala Besar. Penghargaan tersebut 

diberikan karena Bank Jawa Timur dinilai turut 

berperan aktif meningkatkan kepatuhan dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan selama tahun 2021. 

Penghargaan tersebut langsung diserahkan 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor kepada Direktur Utama Bank Jawa Timur 

Busrul Iman dengan disaksikan Wakil Presiden 

Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin. Acara 

Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan 

Pekerja Rentan dan Penyerahan Penghargaan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan "Paritrana 

Award 2021" ini berlangsung di Istana Wakil 

Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 6 

Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022). 

90. 27 

Octobe

r 2022 

Satgas P2MI Projo 

Kutuk Keras 

Penyiksaan Pekerja 

Migran Sugiyem di 

Singapura | 31left 

Negative 31left.com Sugiyem adalah seorang Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) yang disiksa majikannya di 

Singapura hingga mengalami kebutaan. 

Menurutnya, tuntutan jaksa penuntut umum 

dan seorang jaksa Departemen Tenaga Kerja 

Singapura belum sebanding dengan cacat dan 

buta yang dialami PMI Sugiyem. Kata Sinnal, 

selama ini PMI yang bekerja di Singapura 

mendapat perlakuan baik dan tidak banyak 

masalah ketika bekerja di sana. Satgas P2MI 

Projo, kata Sinnal, mengajak semua pihak 

terutama Kementerian Tenaga Kerja dan 

BP2MI juga Kementerian Luar Negri 

melindungi PMI. 

91. 27 

Octobe

r 2022 

Gedung Workshop 

Otomotif Alat Berat 

BPVP Kendari Capai 

75 Persen, Target 

Rampung November 

2022 

Positive Tribun 

News Sultra 

Kegiatan pembangunan gedung workshop 

otomotif alat berat Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP) Kendari ditargetkan 

rampung November 2022. Ia menjelaskan 

gedung workshop yang menggunakan dana 

sekiranya Rp5,1 miliar dialokasikan di dalam 

DIPA Satuan Kerja BPVP Kendari ini rencananya 

akan difungsikan awal 2023. Kata dia, 

meskipun gedung workshop tersebut hampir 

rampung, akan tetapi untuk peralatan, 

http://beritalima.com/bank-jatim-raih-penghargaan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-paritrana-award
http://beritalima.com/bank-jatim-raih-penghargaan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-paritrana-award
http://beritalima.com/bank-jatim-raih-penghargaan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-paritrana-award
http://beritalima.com/bank-jatim-raih-penghargaan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-paritrana-award
http://beritalima.com/bank-jatim-raih-penghargaan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-paritrana-award
http://31left.com/satgas-p2mi-projo-kutuk-keras-penyiksaan-pekerja-migran-sugiyem-di-singapura-31left
http://31left.com/satgas-p2mi-projo-kutuk-keras-penyiksaan-pekerja-migran-sugiyem-di-singapura-31left
http://31left.com/satgas-p2mi-projo-kutuk-keras-penyiksaan-pekerja-migran-sugiyem-di-singapura-31left
http://31left.com/satgas-p2mi-projo-kutuk-keras-penyiksaan-pekerja-migran-sugiyem-di-singapura-31left
http://31left.com/satgas-p2mi-projo-kutuk-keras-penyiksaan-pekerja-migran-sugiyem-di-singapura-31left
http://sultra.tribunnews.com/2022/10/27/gedung-workshop-otomotif-alat-berat-bpvp-kendari-capai-75-persen-target-rampung-november-2022
http://sultra.tribunnews.com/2022/10/27/gedung-workshop-otomotif-alat-berat-bpvp-kendari-capai-75-persen-target-rampung-november-2022
http://sultra.tribunnews.com/2022/10/27/gedung-workshop-otomotif-alat-berat-bpvp-kendari-capai-75-persen-target-rampung-november-2022
http://sultra.tribunnews.com/2022/10/27/gedung-workshop-otomotif-alat-berat-bpvp-kendari-capai-75-persen-target-rampung-november-2022
http://sultra.tribunnews.com/2022/10/27/gedung-workshop-otomotif-alat-berat-bpvp-kendari-capai-75-persen-target-rampung-november-2022
http://sultra.tribunnews.com/2022/10/27/gedung-workshop-otomotif-alat-berat-bpvp-kendari-capai-75-persen-target-rampung-november-2022
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pihaknya masih belum menyediakan dan 

rencananya akan disediakan 2023 mendatang. 

Kepala BPVP Kendari, La Ode Haji Polondu 

mengatakan pembangunan workshop alat 

berat yang menggunakan dana APBN 

Kementerian Ketenagakerjaan tersebut kini 

mencapai 75 persen. 

92. 27 

Octobe

r 2022 

Catat Tanggalnya! 

Kemnaker Gelar Job 

Fair Nasional 2022, 

Terdapat 18 Ribu 

Lowongan Kerja 

Neutral Urban 

Bogor 

Catat tanggalnya serta raih kesempatan kerja 

di Job Fair Nasional 2022. Job Fair Nasional 

yang digelar Kemnaker ini akan berlangsung di 

Hall A Jakarta Convention Center (JCC) 

Senayan, Jakarta. Info dari Kemnaker terdapat 

lebih dari 18.000 lowongan kerja event Job Fair 

Nasional kali ini, tentunya tidak dipungut biaya 

alias gratis. Job Fair Nasional 2022 juga 

menyajikan beberapa agenda, di antaranya Job 

Counseling, Asesmen Mandiri, Seminar dan 

Talkshow, hingga Walk in Intervew. 

93. 27 

Octobe

r 2022 

ASEAN Siapkan 

Pedoman Konseling 

dan Tes HIV di 

Tempat Kerja 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, 

Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN 

sudah menyiapkan Pedoman ASEAN tentang 

Konseling dan Tes HIV di tempat kerja. 

Demikian dikatakan Sekjen Kemnaker dalam 

siaran pers saat menghadiri Pertemuan 

Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan 

ASEAN (Senior Labour Officials Meeting/SLOM) 

di Filipina, Rabu 26 Oktober 2022. Anwar 

menyebutkan, Indonesia dan negara-negara 

anggota ASEAN sudah melakukan beberapa 

lokakarya sebelum akhirnya merampungkan 

pedoman tersebut. Melalui panduan tersebut 

diharapkan dapat menjembatani kesenjangan 

antar negara-negara anggota ASEAN kaitannya 

dengan prosedur pencegahan penularan 

HIV/AIDS. 

94. 27 

Octobe

r 2022 

Bank BJB Raih 

Paritrana Award dari 

BPJS 

Ketenagakerjaan - 

inilahkendari.com 

Positive Inilahkenda

ri.com 

Bank BJB meraih anugerah Paritrana Award 

2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, 

karena dinilai turut berperan aktif, 

berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 

2021. Proses seleksi secara komperhensif telah 

dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 

2022, yang mana pada tahun ini bank bjb 

http://bogor.urbanjabar.com/lowongan-kerja/pr-2685348384/catat-tanggalnya-kemnaker-gelar-job-fair-nasional-2022-terdapat-18-ribu-lowongan-kerja
http://bogor.urbanjabar.com/lowongan-kerja/pr-2685348384/catat-tanggalnya-kemnaker-gelar-job-fair-nasional-2022-terdapat-18-ribu-lowongan-kerja
http://bogor.urbanjabar.com/lowongan-kerja/pr-2685348384/catat-tanggalnya-kemnaker-gelar-job-fair-nasional-2022-terdapat-18-ribu-lowongan-kerja
http://bogor.urbanjabar.com/lowongan-kerja/pr-2685348384/catat-tanggalnya-kemnaker-gelar-job-fair-nasional-2022-terdapat-18-ribu-lowongan-kerja
http://bogor.urbanjabar.com/lowongan-kerja/pr-2685348384/catat-tanggalnya-kemnaker-gelar-job-fair-nasional-2022-terdapat-18-ribu-lowongan-kerja
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015751325/asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015751325/asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015751325/asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015751325/asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://inilahkendari.com/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://inilahkendari.com/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://inilahkendari.com/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://inilahkendari.com/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://inilahkendari.com/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
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berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala 

Besar terbaik peringkat pertama. Bank BJB 

meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

95. 27 

Octobe

r 2022 

Bank BJB Raih 

Paritrana Award dari 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Inilah Bank BJB meraih anugerah Paritrana Award 

2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, 

karena dinilai turut berperan aktif, 

berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 

2021. Proses seleksi secara komperhensif telah 

dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 

2022, yang mana pada tahun ini bank bjb 

berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala 

Besar terbaik peringkat pertama. Bank BJB 

meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

96. 27 

Octobe

r 2022 

Indonesia dan 

ASEAN Siapkan 

Pedoman Konseling 

dan Tes HIV di 

Tempat Kerja 

Positive Seputar 

Cibubur 

Manila--Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), Anwar 

Sanusi, mengatakan bahwa Indonesia dan 

negara-negara anggota ASEAN sudah 

menyiapkan Pedoman ASEAN tentang 

Konseling dan Tes HIV di Tempat Kerja. Anwar 

menambahkan, Indonesia dan negara-negara 

anggota ASEAN sudah melakukan beberapa 

lokakarya sebelum akhirnya merampungkan 

pedoman tersebut. SLOM dihadiri oleh pejabat 

tingkat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN 

yang berasal dari negara Brunei Darussalam, 

Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, 

Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. 

"Panduan ini bertujuan untuk mendukung 

program pencegahan dan pengendalian 

HIV/AIDS di tempat kerja", kata Sekjen 

http://www.inilah.com/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.inilah.com/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.inilah.com/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.inilah.com/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1785751428/indonesia-dan-asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1785751428/indonesia-dan-asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1785751428/indonesia-dan-asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1785751428/indonesia-dan-asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1785751428/indonesia-dan-asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja
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Kemnaker saat menghadiri Pertemuan Pejabat 

Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN 

(Senior Labour Officials Meeting / SLOM) di 

Filipina, Rabu (26/10/2022). 

97. 27 

Octobe

r 2022 

Presiden Imbau 

Pekerja Pastikan 

Terdaftar Sebagai 

Peserta BPJamsostek 

Neutral Bisnisbali.co

m 

Presiden Jokowi mengimbau seluruh pekerja 

memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Karena 

datanya itu jelas kalau di BPJS 

Ketenagakerjaan," ungkap Presiden saat 

meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) Tahun 2022, di Kota Balikpapan, 

Kalimantan Timur. Kehadiran Presiden 

didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah dan Direktur Utama BPJamsostek 

Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan bantuan 

yang diberikan pemerintah tersebut telah 

diterima dan digunakan para pekerja untuk 

memenuhi kebutuhan pokok. "Kenapa kita 

ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? 

98. 27 

Octobe

r 2022 

Aturan Baru Tenaga 

Kerja Bongkar Muat 

Pelabuhan 

Ditargetkan 

Rampung Tahun Ini 

Positive Merdeka Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan 

Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut 

aturan baru mengenai Tenaga Kerja Bongkar 

Muat (TKBM) di pelabuhan akan segera 

rampung, dan bisa dijalankan pada akhir tahun 

2022. Untuk diketahui, aturan baru itu 

menggantikan Surat Keputusan Bersama (SKB) 

yang ditandatangani 2 Direktur Jenderal dan 1 

Deputi tentang tata kelola TKBM di pelabuhan. 

"Penataan tenaga kerja bongkar muat di 

pelabuhan yang dilakukan dengan perbaikan 

regulasi tentang tata kelola TKBM, untuk 

mengatur perlindungan tenaga kerja bongkar 

muat dan tarif jasa bongkar muat TKBM sesuai 

perundang-undangan yang sudah berlaku. 

Nantinya merupakan peraturan pengganti dari 

SKB 2 dirjen dan 1 deputi, proses 

pengundangan pengganti tersebut sedang 

berjalan dan diharapkan sebelum akhir tahun 

ini segera diimplementasikan," paparnya 

dalam diskusi bertajuk Pangkas Port Stay dan 

Cargo Stay di Pelabuhan, Kamis (27/10). 

http://bisnisbali.com/presiden-imbau-pekerja-pastikan-terdaftar-sebagai-peserta-bpjamsostek
http://bisnisbali.com/presiden-imbau-pekerja-pastikan-terdaftar-sebagai-peserta-bpjamsostek
http://bisnisbali.com/presiden-imbau-pekerja-pastikan-terdaftar-sebagai-peserta-bpjamsostek
http://bisnisbali.com/presiden-imbau-pekerja-pastikan-terdaftar-sebagai-peserta-bpjamsostek
http://www.merdeka.com/uang/aturan-baru-tenaga-kerja-bongkar-muat-pelabuhan-ditargetkan-rampung-tahun-ini.html
http://www.merdeka.com/uang/aturan-baru-tenaga-kerja-bongkar-muat-pelabuhan-ditargetkan-rampung-tahun-ini.html
http://www.merdeka.com/uang/aturan-baru-tenaga-kerja-bongkar-muat-pelabuhan-ditargetkan-rampung-tahun-ini.html
http://www.merdeka.com/uang/aturan-baru-tenaga-kerja-bongkar-muat-pelabuhan-ditargetkan-rampung-tahun-ini.html
http://www.merdeka.com/uang/aturan-baru-tenaga-kerja-bongkar-muat-pelabuhan-ditargetkan-rampung-tahun-ini.html
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99. 27 

Octobe

r 2022 

Miliki inovasi 

perlindungan guru 

ngaji, Bank Jawa 

Timur raih 

"Paritrana Award" - 

ANTARA News Jawa 

Timur 

Positive Antara 

Jatim 

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 

(Bank Jawa Timur) meraih "Paritrana Award", 

karena dinilai berperan aktif meningkatkan 

kepatuhan dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 

2021. Direktur Utama Bank Jawa Timur Busrul 

Iman dalam keterangan tertulisnya di 

Surabaya, Kamis, mengucapkan terima kasih 

dan mengapresiasi atas penghargaan yang 

diberikan. Sebagai informasi, Paritrana Award 

merupakan penghargaan yang diinisiasi 

Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

(Kemenko-PMK) bersama Kementerian 

Ketenagakerjaan, dan BP Jamsostek dalam 

perlindungan tenaga kerja. Paritrana Award 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Provinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

100

. 

27 

Octobe

r 2022 

bank bjb Raih 

Paritrana Award dari 

BPJS 

Ketenagakerjaan - 

Ayo Pontianak 

Positive Ayo 

Pontianak 

JAKARTA,AYOPONTIANAK.COM- bank bjb 

meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk 

kategori Badan Usaha Besar, karena dinilai 

turut berperan aktif, berkontribusi serta 

memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses 

seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh 

seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang 

mana pada tahun ini bank bjb berhasil 

dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar 

terbaik peringkat pertama. Bank bjb meraih 

Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Afriansyah Noor, M.Si 

kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi 

yang disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf 

Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis 27 

Oktober 2022. 

101

. 

27 

Octobe

r 2022 

Indonesia Fokus 

tingkatkan 

Kompetensi Dan 

Perlindungan TKW di 

Luar Negeri 

Positive Seputar 

Cibubur 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan telah menyelesaikan dua 

proyek untuk melindungi tenaga kerja 

perempuan dan meningkatkan kompetensi 

pekerja. Anwar Sanusi menambahkan, dua 

http://jatim.antaranews.com/berita/649785/miliki-inovasi-perlindungan-guru-ngaji-bank-jatim-raih-paritrana-award
http://jatim.antaranews.com/berita/649785/miliki-inovasi-perlindungan-guru-ngaji-bank-jatim-raih-paritrana-award
http://jatim.antaranews.com/berita/649785/miliki-inovasi-perlindungan-guru-ngaji-bank-jatim-raih-paritrana-award
http://jatim.antaranews.com/berita/649785/miliki-inovasi-perlindungan-guru-ngaji-bank-jatim-raih-paritrana-award
http://jatim.antaranews.com/berita/649785/miliki-inovasi-perlindungan-guru-ngaji-bank-jatim-raih-paritrana-award
http://jatim.antaranews.com/berita/649785/miliki-inovasi-perlindungan-guru-ngaji-bank-jatim-raih-paritrana-award
http://jatim.antaranews.com/berita/649785/miliki-inovasi-perlindungan-guru-ngaji-bank-jatim-raih-paritrana-award
http://pontianak.ayoindonesia.com/nasional/pr-495348903/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://pontianak.ayoindonesia.com/nasional/pr-495348903/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://pontianak.ayoindonesia.com/nasional/pr-495348903/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://pontianak.ayoindonesia.com/nasional/pr-495348903/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://pontianak.ayoindonesia.com/nasional/pr-495348903/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1785751461/indonesia-fokus-tingkatkan-kompetensi-dan-perlindungan-tkw-di-luar-negeri
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1785751461/indonesia-fokus-tingkatkan-kompetensi-dan-perlindungan-tkw-di-luar-negeri
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1785751461/indonesia-fokus-tingkatkan-kompetensi-dan-perlindungan-tkw-di-luar-negeri
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1785751461/indonesia-fokus-tingkatkan-kompetensi-dan-perlindungan-tkw-di-luar-negeri
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1785751461/indonesia-fokus-tingkatkan-kompetensi-dan-perlindungan-tkw-di-luar-negeri
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lokakarya telah diselesaikan oleh Indonesia, 

yaitu lokakarya regional ASEAN tentang 

peningkatan peran dan perlindungan tenaga 

kerja perempuan dalam pemulihan ekonomi 

selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, 

Indonesia bersama Kelompok Kerja Pejabat 

Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN 

juga melakukan penguatan sistem dan 

penjaminan mutu serta sertifikasi kompetensi. 

"Di samping dua kegiatan yang sudah 

dilaksanakan di Indonesia, kami bersama 

Filipina dan Vietnam juga sedang 

merencanakan kegiatan yang bertujuan untuk 

menguatkan sistem informasi pasar kerja di 

negara-negara anggota ASEAN", imbuh Anwar 

Sanusi. 

102

. 

27 

Octobe

r 2022 

Canangkan 

Perlindungan 

Pekerja Rentan, 

Wapres Minta 

Pemda Dukung BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Media 

Indonesia 

Melalui gerakan tersebut Wapres berharap 

pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) terus bersinergi memperluas 

cakupan kepesertaan. WAKIL Presiden 

(Wapres) Ma'ruf Amin secara resmi 

mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan 

Pekerja Rentan. "Tentunya pelaksanaan 

perlindungan pekerjaan rentan di setiap 

daerah tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPJS 

Ketenagakerjaan, kerjasama para pemangku 

kepentingan sangat dibutuhkan," jelasnya. 

"Pada kesempatan ini saya minta seluruh 

pemangku kepentingan untuk berpartisipasi 

aktif dalam penguatan program jaminan sosial 

etenagakerjaan," tegas Ma'ruf pada Acara 

Penganugrahan Paritrana Award BPJS 

Ketenagakerjaan Tahun 2021 di Jakarta, Kamis 

(27/10),. 
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Wapres Resmi 

Canangkan Gerakan 

Nasional 

Perlindungan 

Pekerja Rentan 

Positive Media 

Indonesia 

WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin secara 

resmi mencanangkan Gerakan Nasional 

Perlindungan Pekerja Rentan. Melalui gerakan 

tersebut Wapres berharap pemerintah daerah 

dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

terus bersinergi memperluas cakupan 

kepesertaan. Pencanangan ini dilakukan di 

Istana Wapres yang dihadiri oleh para 

pemimpin daerah dan pemilik badan usaha 

yang turut menjadi nominasi dalam 

http://mediaindonesia.com/ekonomi/533003/canangkan-perlindungan-pekerja-rentan-wapres-minta-pemda-dukung-bpjs-ketenagakerjaan
http://mediaindonesia.com/ekonomi/533003/canangkan-perlindungan-pekerja-rentan-wapres-minta-pemda-dukung-bpjs-ketenagakerjaan
http://mediaindonesia.com/ekonomi/533003/canangkan-perlindungan-pekerja-rentan-wapres-minta-pemda-dukung-bpjs-ketenagakerjaan
http://mediaindonesia.com/ekonomi/533003/canangkan-perlindungan-pekerja-rentan-wapres-minta-pemda-dukung-bpjs-ketenagakerjaan
http://mediaindonesia.com/ekonomi/533003/canangkan-perlindungan-pekerja-rentan-wapres-minta-pemda-dukung-bpjs-ketenagakerjaan
http://mediaindonesia.com/ekonomi/533003/canangkan-perlindungan-pekerja-rentan-wapres-minta-pemda-dukung-bpjs-ketenagakerjaan
http://mediaindonesia.com/ekonomi/533003/wapres-resmi-canangkan-gerakan-nasional-perlindungan-pekerja-rentan
http://mediaindonesia.com/ekonomi/533003/wapres-resmi-canangkan-gerakan-nasional-perlindungan-pekerja-rentan
http://mediaindonesia.com/ekonomi/533003/wapres-resmi-canangkan-gerakan-nasional-perlindungan-pekerja-rentan
http://mediaindonesia.com/ekonomi/533003/wapres-resmi-canangkan-gerakan-nasional-perlindungan-pekerja-rentan
http://mediaindonesia.com/ekonomi/533003/wapres-resmi-canangkan-gerakan-nasional-perlindungan-pekerja-rentan
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penganugerahan Paritrana Award tahun 2021. 

Penghargaan tertinggi ini diserahkan langsung 

oleh wapres kepada Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Utara dan PT Bank Pembangunan 

Daerah Bali. 
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Canangkan 

Perlindungan 

Pekerja Rentan, 

Wapres Minta 

Pemda Dukung BPJS 

Ketenagakerjaan | 

31left 

Positive 31left.com WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin secara 

resmi mencanangkan Gerakan Nasional 

Perlindungan Pekerja Rentan. "Tentunya 

pelaksanaan perlindungan pekerjaan rentan di 

setiap daerah tidak bisa dilakukan sendiri oleh 

BPJS Ketenagakerjaan, kerjasama para 

pemangku kepentingan sangat dibutuhkan," 

jelasnya. "Pada kesempatan ini saya minta 

seluruh pemangku kepentingan untuk 

berpartisipasi aktif dalam penguatan program 

jaminan sosial etenagakerjaan," tegas Ma'ruf 

pada Acara Penganugrahan Paritrana Award 

BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2021 di Jakarta, 

Kamis (27/10), Melalui gerakan tersebut 

Wapres berharap pemerintah daerah dan BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terus 

bersinergi memperluas cakupan kepesertaan. 

32.268 Pekerja Rentan di Kabupaten Paser 

Resmi Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan 

Paritrana Award merupakan sebuah ajang 

penghargaan yang menjadi bukti kepedulian 

dan hadirnya Negara dalam memastikan 

kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia. 

105

. 

27 

Octobe

r 2022 

Indonesia Selesaikan 

Proyek Perlindungan 

Pekerja Perempuan 

Negative Pikiran 

Rakyat 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan telah menyelesaikan dua 

proyek untuk melindungi tenaga kerja 

perempuan dan meningkatkan kompetensi 

pekerja. SLOM ke-18 dihadiri oleh pejabat 

tingkat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN 

yang berasal dari negara Brunei Darussalam, 

Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, 

Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. 

Terkait hal itu, Anwar Sanusi menambahkan, 

dua lokakarya telah diselesaikan oleh 

Indonesia, yaitu lokakarya regional ASEAN 

tentang peningkatan peran dan perlindungan 

tenaga kerja perempuan dalam pemulihan 

ekonomi selama masa pandemi Covid-19. 

Selain itu, Indonesia bersama Kelompok Kerja 

http://31left.com/canangkan-perlindungan-pekerja-rentan-wapres-minta-pemda-dukung-bpjs-ketenagakerjaan-31left
http://31left.com/canangkan-perlindungan-pekerja-rentan-wapres-minta-pemda-dukung-bpjs-ketenagakerjaan-31left
http://31left.com/canangkan-perlindungan-pekerja-rentan-wapres-minta-pemda-dukung-bpjs-ketenagakerjaan-31left
http://31left.com/canangkan-perlindungan-pekerja-rentan-wapres-minta-pemda-dukung-bpjs-ketenagakerjaan-31left
http://31left.com/canangkan-perlindungan-pekerja-rentan-wapres-minta-pemda-dukung-bpjs-ketenagakerjaan-31left
http://31left.com/canangkan-perlindungan-pekerja-rentan-wapres-minta-pemda-dukung-bpjs-ketenagakerjaan-31left
http://31left.com/canangkan-perlindungan-pekerja-rentan-wapres-minta-pemda-dukung-bpjs-ketenagakerjaan-31left
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015751498/indonesia-selesaikan-proyek-perlindungan-pekerja-perempuan
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015751498/indonesia-selesaikan-proyek-perlindungan-pekerja-perempuan
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015751498/indonesia-selesaikan-proyek-perlindungan-pekerja-perempuan
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Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan 

ASEAN juga melakukan penguatan sistem dan 

penjaminan mutu serta sertifikasi kompetensi. 
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Wapres Canangkan 

Gerakan Nasional 

Perlindungan 

Pekerja Rentan 

Positive Bisnistoday.

co.id 

Melalui gerakan tersebut wapres berharap 

pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) terus bersinergi memperluas 

cakupan kepesertaan. Pencanangan ini 

dilakukan di Istana Wapres yang dihadiri oleh 

para pemimpin daerah dan pemilik badan 

usaha yang turut menjadi nominasi dalam 

penganugerahan Paritrana Award tahun 2021. 

Penghargaan tertinggi ini diserahkan langsung 

oleh wapres kepada Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Utara dan PT Bank Pembangunan 

Daerah Bali. Semoga segala upaya kita menjadi 

ikhitiar yang baik untuk mewujudkan 

kesejahteraan seluruh pekerja di Indonesia, 

khususnya melalui perlindungan pekerja 

rentan yang tadi sudah dicanangkan oleh 

Bapak wapres," tutup Anggoro./. 
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Inovatif dan Masif, 

Jember Raih 

Paritrana Award 

Positive Aktual Kali ini, Jember berhasil menjadi 

kabupaten/kota yang mendapatkan 

penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (Paritrana Award) 2022. 

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

Kabupaten Jember Dolik Yulianto 

menerangkan bahwa Paritrana Award 

merupakan program pemerintah yang diinisiasi 

oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

(Kemen PMK), Kementerian Dalam negeri 

(Kemendagri), Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), dan BPJS Ketenagakerjaan. 

Kabupaten Jember menjadi satu dari tiga 

kabupaten yang menjadi penerima Paritrana 

Award kategori kabupaten/kota bersama 

dengan Kabupaten Raja Ampat dan Manado. 

Atas raihan itu, Jember berhak menerima Piala 

Paritrana Award, piagam, dan mendapatkan 

satu kendaraan operasional. 
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Syarat dan Cara 

Ambil Dana BSU 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Kabar baik bagi para pekerja yang tak memiliki 

rekening bank Himbara, pasalnya BSU tahap 7 

akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia atau 

Kantor Pos. Penyaluran BSU tahap 7 melalui 

http://bisnistoday.co.id/wapres-canangkan-gerakan-nasional-perlindungan-pekerja-rentan
http://bisnistoday.co.id/wapres-canangkan-gerakan-nasional-perlindungan-pekerja-rentan
http://bisnistoday.co.id/wapres-canangkan-gerakan-nasional-perlindungan-pekerja-rentan
http://bisnistoday.co.id/wapres-canangkan-gerakan-nasional-perlindungan-pekerja-rentan
http://aktual.com/inovatif-dan-masif-jember-raih-paritrana-award
http://aktual.com/inovatif-dan-masif-jember-raih-paritrana-award
http://aktual.com/inovatif-dan-masif-jember-raih-paritrana-award
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095751692/syarat-dan-cara-ambil-dana-bsu-tahap-7-yang-akan-cair-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095751692/syarat-dan-cara-ambil-dana-bsu-tahap-7-yang-akan-cair-di-kantor-pos
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Tahap 7 yang Akan 

Cair di Kantor Pos 

Kantor Pos ini seperti apa yang telah 

dipaparkan oleh pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui 

unggahan di media sosial resminya. 

Kemenaker menyebut bahwa mekanisme 

penyaluran BSU tahap 7 akan disalurkan via 

Kantor Pos, setelah penyaluran BSU tahap 6 

melalui rekening bank Himbara selesai semua. 

Jadi bagi para pekerja yang tak memiliki 

rekening bank Himbara, siap-siap untuk 

menerima dana BSU tahap 7 melalui Kantor 

Pos setelah cair nantinya. 
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Lowongan Pekerjaan 

PT Infomedia Solusi 

Humanika, Posisi 

Community Officer 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalaya 

PT Infomedia Solusi Humanika membuka 

lowongan pekerjaan posisi Community Officer. 

Penempatan lowongan kerja di PT Infomedia 

Solusi Humanika untuk posisi Community 

Officer berada di Baturetno, Kabupaten 

Wonogiri, Jawa Tengah. Pendaftaran untuk 

lowongan pekerjaan posisi Community Officer 

di PT Infomedia Solusi Humanika ini dibuka 

sampai 31 Desember 2022. Cek kualifikasi 

beserta deskripsi lowongan pekerjaan posisi 

Community Officer di PT Infomedia Solusi 

Humanika di bawah ini seperti dikutip 

PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Instagram 

Kemnaker. 
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Kemnaker Gelar 

Peningkatan Kese 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja di 

Tempat Kerja, 

Kemnaker Latih 

1000 Ahli K3 

Positive Radar 

Bangsa 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menggelar kegiatan Peningkatan Kompetensi 

Ahli K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di 

Jakarta, Rabu, 26 Oktober 2022 secara hybrid. 

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3), Haiyani 

Rumondang mengatakan, kegiatan ini sebagai 

upaya mendukung peningkatan SDM K3 dalam 

memberikan perlindungan terhadap tenaga 

kerja. Kegiatan tersebut dilakukan secara 

hybrid dan diikuti oleh 1.000 ahli K3. "Melalui 

peningkatan kompetensi ahli K3, akan 

disampaikan semua kebijakan mengenai K3 

dan perkembangan K3 yang sama-sama bisa 

kita pelajari," ucap Haiyani Rumondang. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095751692/syarat-dan-cara-ambil-dana-bsu-tahap-7-yang-akan-cair-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095751692/syarat-dan-cara-ambil-dana-bsu-tahap-7-yang-akan-cair-di-kantor-pos
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065750360/lowongan-pekerjaan-pt-infomedia-solusi-humanika-posisi-community-officer
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065750360/lowongan-pekerjaan-pt-infomedia-solusi-humanika-posisi-community-officer
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065750360/lowongan-pekerjaan-pt-infomedia-solusi-humanika-posisi-community-officer
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065750360/lowongan-pekerjaan-pt-infomedia-solusi-humanika-posisi-community-officer
http://www.radarbangsa.com/news/41800/keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-tempat-kerja-kemnaker-latih-1000-ahli-k3
http://www.radarbangsa.com/news/41800/keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-tempat-kerja-kemnaker-latih-1000-ahli-k3
http://www.radarbangsa.com/news/41800/keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-tempat-kerja-kemnaker-latih-1000-ahli-k3
http://www.radarbangsa.com/news/41800/keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-tempat-kerja-kemnaker-latih-1000-ahli-k3
http://www.radarbangsa.com/news/41800/keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-tempat-kerja-kemnaker-latih-1000-ahli-k3
http://www.radarbangsa.com/news/41800/keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-tempat-kerja-kemnaker-latih-1000-ahli-k3
http://www.radarbangsa.com/news/41800/keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-tempat-kerja-kemnaker-latih-1000-ahli-k3
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Rendahnya Tingkat 

Pendidikan Jadi 

Tantangan Beri 

Pemahaman K3 ke 

Pekerja 

Neutral Gatra Rendahnya tingkat pendidikan itu menjadi 

tantangan untuk memberikan pemahaman K3 

kepada pekerja. Sebagai upaya mendukung 

peningkatan SDM Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) dalam memberikan perlindungan 

tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan dan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(Binwasnaker dan K3) menggelar kegiatan 

Peningkatan Kompetensi Ahli K3 di Jakarta, 

Rabu (26/10). Direktur Jenderal Binwasnaker 

dan K3, Haiyani Rumondang mengungkapkan, 

kegiatan peningkatan kompetensi ahli K3 

menjadi penting dilaksanakan, agar dari 

penerapan K3 di tempat kerja tercapai nihil 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 

"Melalui peningkatan kompetensi ahli K3, akan 

disampaikan semua kebijakan mengenai K3 

dan perkembangan K3 yang sama-sama bisa 

kita pelajari," ucap Dirjen Haiyani. 
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bank bjb Raih 

Paritrana Award dari 

BPJS 

Ketenagakerjaan - 

Ayo Tegal 

Positive Ayo Tegal COM- bank bjb meraih anugerah Paritrana 

Award 2022 untuk kategori Badan Usaha 

Besar, karena dinilai turut berperan aktif, 

berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 

2021. Proses seleksi secara komperhensif telah 

dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 

2022, yang mana pada tahun ini bank bjb 

berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala 

Besar terbaik peringkat pertama. Bank bjb 

meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Afriansyah Noor, M.Si 

kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi 

yang disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf 

Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis (27/10). 
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Bupati Pakpak 

Bharat Teken Kerja 

Sama Dengan BBPVP 

Medan - 

Positive Trik 

News.co 

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard 

Tumanggor menghadiri Pembukaan Pelatihan 

Berbasis Kompetensi sekaligus 

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) 

antara Dirjen Binalavotas Kemnaker RI dengan 

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, di 

http://www.gatra.com/news-556451-ekonomi-rendahnya-tingkat-pendidikan-jadi-tantangan-beri-pemahaman-k3-ke-pekerja.html
http://www.gatra.com/news-556451-ekonomi-rendahnya-tingkat-pendidikan-jadi-tantangan-beri-pemahaman-k3-ke-pekerja.html
http://www.gatra.com/news-556451-ekonomi-rendahnya-tingkat-pendidikan-jadi-tantangan-beri-pemahaman-k3-ke-pekerja.html
http://www.gatra.com/news-556451-ekonomi-rendahnya-tingkat-pendidikan-jadi-tantangan-beri-pemahaman-k3-ke-pekerja.html
http://www.gatra.com/news-556451-ekonomi-rendahnya-tingkat-pendidikan-jadi-tantangan-beri-pemahaman-k3-ke-pekerja.html
http://tegal.ayoindonesia.com/umum/pr-345349505/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://tegal.ayoindonesia.com/umum/pr-345349505/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://tegal.ayoindonesia.com/umum/pr-345349505/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://tegal.ayoindonesia.com/umum/pr-345349505/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://tegal.ayoindonesia.com/umum/pr-345349505/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://triknews.co/2022/10/27/bupati-pakpak-bharat-teken-kerja-sama-dengan-bbpvp-medan
http://triknews.co/2022/10/27/bupati-pakpak-bharat-teken-kerja-sama-dengan-bbpvp-medan
http://triknews.co/2022/10/27/bupati-pakpak-bharat-teken-kerja-sama-dengan-bbpvp-medan
http://triknews.co/2022/10/27/bupati-pakpak-bharat-teken-kerja-sama-dengan-bbpvp-medan


 

60 

 

Gedung Serbaguna Balai Besar Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan 

(18/10/2022). Sementara itu Bupati Pakpak 

Bharat, Franc bernhard Tumanggor hadir 

dalam acara ini sekaligus melakukan 

Penandatangan Kerja Sama antara Ditjen 

Binalavotas dengan Pemerintah Kabupaten 

Pakpak Bharat dalam hal peningkatan sumber 

daya manusia melalui pelatihan vokasi, yang 

akan menyesuaikan dengan potensi wilayah 

setempat sehingga dapat segera diserap di 

pasar kerja. Pada paket pelatihan Boarding, 

para peserta difasilitasi akomodasi, konsumsi, 

dan transportasi selama mengikuti pelatihan di 

BBPVP Medan, tentunya dengan skema cost 

sharing yang dibiaya oleh masing-masing 

daerah pengirim peserta. Bupati berharap 

dengan adanya kerja sama dan pelatihan ini 

dapat membantu Pemerintah Pakpak Bharat 

dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu 

Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pakpak 

Bharat. 
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Pemprov Jawa Barat, 

Bank bjb dan Es 

Cendol Elisabeth 

Raih Paritrana 

Award 

Positive Merdeka Jawa Barat tampil menjadi Pemerintah Provinsi 

terbaik pertama dan meraih Paritrana Award 

sebagai penghargaan di bidang Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. Selain Pemda Jawa Barat, 

Bank bjb juga keluar sebagai terbaik pertama 

pada Kategori Badan Usaha Skala Besar, di 

mana bank kebanggaan Jawa Barat ini telah 

memberikan perlindungan terhadap ribuan 

pekerja rentan, mulai dari marbut, guru ngaji, 

hingga pegawai lintas agama. Tak cukup di situ, 

pada kategori UMKM, Es Cendol Elisabeth asal 

Jawa Barat juga meraih penghargaan sebagai 

UMKM Terbaik ketiga, sehingga berhak 

memboyong piagam penghargaan, uang 

pembinaan, dan kendaraan operasional. Wakil 

Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum hadir 

langsung pada acara penyerahan Penghargaan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana 

Award dari Wakil Presiden RI di Istana Wakil 

Presiden RI, Jakarta, Kamis (27/10/2022). 

http://www.merdeka.com/peristiwa/pemprov-jabar-bank-bjb-dan-es-cendol-elisabeth-raih-paritrana-award.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/pemprov-jabar-bank-bjb-dan-es-cendol-elisabeth-raih-paritrana-award.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/pemprov-jabar-bank-bjb-dan-es-cendol-elisabeth-raih-paritrana-award.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/pemprov-jabar-bank-bjb-dan-es-cendol-elisabeth-raih-paritrana-award.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/pemprov-jabar-bank-bjb-dan-es-cendol-elisabeth-raih-paritrana-award.html
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Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja di 

Tempat Kerja, 

Kemnaker Latih 

1000 Ahli K3 

Positive Idn Times Kuasa hukum dan pendamping korban 

pemerkosaan di Kementerian Koperasi dan 

UMKM, Ratna Batara Munti, mengatakan 

kliennya bakal mengajukan gugatan 

praperadilan Surat Perintah Penghentian 

Penyidikan (SP3) yang pernah diterbitkan oleh 

Polres Kota Bogor. Kalau untuk kapan 

(gugatan) bakal diajukan, ini sekarang kami 

sedang diskusikan bersama ahli pidana yang 

akan menjadi saksi dari pihak kami," ungkap 

Ratna ketika dihubungi oleh IDN Times melalui 

telepon, Rabu (26/10/2022). R tiba-tiba 

dimutasi dan ditempatkan satu ruangan 

dengan pelaku pemerkosaan. Kini setelah 

kasusnya menjadi perbincangan publik, 

Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki 

memutuskan membentuk tim independen 

yang melakukan investigasi ulang untuk 

membongkar peristiwa pada Desember 2019 

lalu. 

116

. 

27 

Octobe

r 2022 

Kemnaker Terima 

Data Penerima BLT 

Subsidi Gaji 15,6 

Juta Pekerja 

Positive Okezone Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

telah menerima data penerima Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji 

sebanyak 15,6 juta pekerja. Dikutip Antara, di 

mana dana ini diberikan BPJAMSOSTEK secara 

bertahap sejak bulan September 2022 dengan 

mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. 

"BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) terus 

berkomitmen mendukung pemerintah dalam 

mencapai target penyaluran BSU," kata Dirut 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo di acara 

peninjauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

pada penyaluran BSU di Balikpapan, 

Kalimantan Timur, Selasa (25/10/2022). 

Adapun sesuai Permenaker No. 10/2022, salah 

satu kriteria penerima BSU adalah peserta aktif 

BPJAMSOSTEK. 
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Gulirkan 12 Program 

Pendukung Jaminan 

Sosial 

Ketenagakerjaan, 

Pemkab Jember Raih 

Paritrana Award 

Positive Tribun 

News 

Surabaya 

Dan ia menambahkan, Paritrana Award itu 

membuktikan komitmen dan keseriusan 

Pemkab Jember dalam melindungi masyarakat 

Jember. Kabupaten Jember menerima 

penghargaan Paritrana Award 2022, 

penghargaan yang berkaitan dengan jaminan 

sosial ketenagakerjaan. Penganugerahan untuk 

http://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/korban-perkosaan-di-kemenkop-umkm-bakal-ajukan-praperadilan-sp3-kasus
http://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/korban-perkosaan-di-kemenkop-umkm-bakal-ajukan-praperadilan-sp3-kasus
http://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/korban-perkosaan-di-kemenkop-umkm-bakal-ajukan-praperadilan-sp3-kasus
http://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/korban-perkosaan-di-kemenkop-umkm-bakal-ajukan-praperadilan-sp3-kasus
http://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/korban-perkosaan-di-kemenkop-umkm-bakal-ajukan-praperadilan-sp3-kasus
http://economy.okezone.com/read/2022/10/27/320/2695885/kemnaker-terima-data-penerima-blt-subsidi-gaji-15-6-juta-pekerja
http://economy.okezone.com/read/2022/10/27/320/2695885/kemnaker-terima-data-penerima-blt-subsidi-gaji-15-6-juta-pekerja
http://economy.okezone.com/read/2022/10/27/320/2695885/kemnaker-terima-data-penerima-blt-subsidi-gaji-15-6-juta-pekerja
http://economy.okezone.com/read/2022/10/27/320/2695885/kemnaker-terima-data-penerima-blt-subsidi-gaji-15-6-juta-pekerja
http://surabaya.tribunnews.com/2022/10/27/gulirkan-12-program-pendukung-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-pemkab-jember-raih-paritrana-award
http://surabaya.tribunnews.com/2022/10/27/gulirkan-12-program-pendukung-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-pemkab-jember-raih-paritrana-award
http://surabaya.tribunnews.com/2022/10/27/gulirkan-12-program-pendukung-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-pemkab-jember-raih-paritrana-award
http://surabaya.tribunnews.com/2022/10/27/gulirkan-12-program-pendukung-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-pemkab-jember-raih-paritrana-award
http://surabaya.tribunnews.com/2022/10/27/gulirkan-12-program-pendukung-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-pemkab-jember-raih-paritrana-award
http://surabaya.tribunnews.com/2022/10/27/gulirkan-12-program-pendukung-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-pemkab-jember-raih-paritrana-award
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Jember dilakukan di Istana Wakil Presiden, 

Kamis (27/10/2022), yang diterima langsung 

oleh Bupati Jember, Hendy Siswanto 

menerima penghargaan Paritrana Award yang 

diserahkan oleh dari Menteri Dalam Negeri, 

Tito Karnavian. Pemkab Jember juga terus 

mendorong masyarakat menjadi keanggotaan 

mandiri, tentu juga para pemberi kerja diminta 

mengikutkan pekerja mereka dalam jaminan 

sosial ketenagakerjaan. 
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Pemdaprov Jawa 

Barat, Bank Bjb, Es 

Cendol Elisabeth 

Raih Paritrana 

Award 

Positive Pojok Satu Jawa Barat tampil menjadi Pemerintah Provinsi 

terbaik pertama dan meraih Paritrana Award 

sebagai penghargaan di bidang Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. Selain Pemda Jawa Barat, 

Bank bjb juga keluar sebagai terbaik pertama 

pada Kategori Badan Usaha Skala Besar, di 

mana bank kebanggaan Jawa Barat ini telah 

memberikan perlindungan terhadap ribuan 

pekerja rentan, mulai dari marbut, guru ngaji, 

hingga pegawai lintas agama. Tak cukup di situ, 

pada kategori UMKM, Es Cendol Elisabeth asal 

Jawa Barat juga meraih penghargaan sebagai 

UMKM Terbaik ketiga, sehingga berhak 

memboyong piagam penghargaan, uang 

pembinaan, dan kendaraan operasional. Wakil 

Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum hadir 

langsung pada acara penyerahan Penghargaan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana 

Award dari Wakil Presiden RI di Istana Wakil 

Presiden RI, Jakarta, Kamis (27/10/2022). 
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BSU Tahap 7 Cair? 

Ini Cara Mengambil 

Rp600 Ribu di 

Kantor Pos dan Cek 

Penerimanya 

Neutral Ayo 

Bandung 

Berikut cara cek penerima BSU tahap 7 yang 

segera cair Rp600.000. Cara cek penerima BSU 

Tahap 7 melalui laman 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id:. Program 

Bantuan Subsidi Upah terus bergulir, BSU 

tahap 7 diberikan 1 kali kepada pekerja 

sebesar Rp600. 000 yang memenuhi 

persyaratan. BSU tahap 7 saat ini sedang 

dinanti para penerima. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan 

penyaluran BSU tahap 7 akan dilakukan 

melalui kantor pos untuk calon penerima yang 

tidak memiliki rekening di Bank Himbara. 

http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/10/27/pemdaprov-jabar-bank-bjb-es-cendol-elisabeth-raih-paritrana-award
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/10/27/pemdaprov-jabar-bank-bjb-es-cendol-elisabeth-raih-paritrana-award
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/10/27/pemdaprov-jabar-bank-bjb-es-cendol-elisabeth-raih-paritrana-award
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/10/27/pemdaprov-jabar-bank-bjb-es-cendol-elisabeth-raih-paritrana-award
http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/10/27/pemdaprov-jabar-bank-bjb-es-cendol-elisabeth-raih-paritrana-award
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795349868/bsu-tahap-7-cair-ini-cara-mengambil-rp600-ribu-di-kantor-pos-dan-cek-penerimanya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795349868/bsu-tahap-7-cair-ini-cara-mengambil-rp600-ribu-di-kantor-pos-dan-cek-penerimanya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795349868/bsu-tahap-7-cair-ini-cara-mengambil-rp600-ribu-di-kantor-pos-dan-cek-penerimanya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795349868/bsu-tahap-7-cair-ini-cara-mengambil-rp600-ribu-di-kantor-pos-dan-cek-penerimanya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795349868/bsu-tahap-7-cair-ini-cara-mengambil-rp600-ribu-di-kantor-pos-dan-cek-penerimanya
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Kemenaker RI 

mengucurkan dana 

kembangkan 

budidaya jamur di 

Mandalika 

Positive Antara 

Mataram 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor 

(IPB) mengalokasikan dana ratusan juta rupiah 

untuk pengembangan budidaya jamur tiram di 

Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa 

Tenggara Barat, guna mendukung pariwisata di 

Mandalika. "Program ini sebagai upaya untuk 

mendukung KEK Mandalika yang penyerapan 

tenaga kerja di kawasan itu juga dilihat cukup 

banyak. Ke depan dengan hotel dan restoran 

yang ada di KEK Mandalika maka berbagai 

kebutuhan bisa diserap dari apa yang 

dibudidayakan TKM yang ada di KEK 

Mandalika. "Ini diharapkan dapat mendukung 

pertumbuhan ekonomi masyarakat di 

Mandalika khususnya," katanya. 
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Dukung Peningkatan 

SDM K3, Kemnaker 

Gelar Kegiatan 

Peningkatan 

Kompetensi 1.000 

Ahli K3 

Positive Wartapemb

aruan.co.id 

Kegiatan tersebut dilakukan secara hybrid dan 

diikuti oleh 1.000 ahli K3. Sebagai upaya 

mendukung peningkatan SDM Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) dalam memberikan 

perlindungan tenaga kerja, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui 

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) 

menggelar kegiatan Peningkatan Kompetensi 

Ahli K3 di Jakarta, Rabu (26/10/2022). Direktur 

Jenderal Binwasnaker dan K3, Haiyani 

Rumondang mengungkapkan, kegiatan 

peningkatan kompetensi ahli K3 menjadi 

penting dilaksanakan, agar dari penerapan K3 

di tempat kerja tercapai nihil kecelakaan kerja 

dan penyakit akibat kerja. "Melalui 

peningkatan kompetensi ahli K3, akan 

disampaikan semua kebijakan mengenai K3 

dan perkembangan K3 yang sama-sama bisa 

kita pelajari," ungkap Dirjen Haiyani. 
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Talenta Santri di Era 

Disrupsi Digital 

Positive Indonesia.g

o.id 

Terdapat lima program utama dalam acara 

tersebut, yaitu Santri Talks, Kompetisi Inovasi 

Santri, Pitch Battle, Beasiswa Pelatihan 5.000 

Talenta Santri, dan Job Fair Santri. Program 

Beasiswa Pelatihan 5.000 Talenta Santri, 

menurut Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida 

Fauziyah, merupakan penjaringan bakat dari 

http://mataram.antaranews.com/berita/228549/kemenaker-ri-mengucurkan-dana-kembangkan-budidaya-jamur-di-mandalika
http://mataram.antaranews.com/berita/228549/kemenaker-ri-mengucurkan-dana-kembangkan-budidaya-jamur-di-mandalika
http://mataram.antaranews.com/berita/228549/kemenaker-ri-mengucurkan-dana-kembangkan-budidaya-jamur-di-mandalika
http://mataram.antaranews.com/berita/228549/kemenaker-ri-mengucurkan-dana-kembangkan-budidaya-jamur-di-mandalika
http://mataram.antaranews.com/berita/228549/kemenaker-ri-mengucurkan-dana-kembangkan-budidaya-jamur-di-mandalika
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/dukung-peningkatan-sdm-k3-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/dukung-peningkatan-sdm-k3-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/dukung-peningkatan-sdm-k3-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/dukung-peningkatan-sdm-k3-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/dukung-peningkatan-sdm-k3-kemnaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/dukung-peningkatan-sdm-k3-kemnaker.html
http://indonesia.go.id/kategori/editorial/6140/talenta-santri-di-era-disrupsi-digital
http://indonesia.go.id/kategori/editorial/6140/talenta-santri-di-era-disrupsi-digital
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pesantren yang terdiri atas 10 bidang 

pelatihan. "Nantinya pelatihan untuk para 

talenta santri ini akan diselenggarakan di 21 

balai latihan kerja UPTP di seluruh Indonesia," 

kata Menaker saat meluncurkan program 

Beasiswa Talenta Santri di Pesantren Induk 

Lirboyo Kediri, Jawa Timur, Minggu 

(23/10/2022). Terdapat 4.000 pendaftar baru 

yang akan mendapatkan Beasiswa Talenta 

Santri dan 1.000 kuota untuk menerima 

pelatihan lanjutan bagi penerima beasiswa 

upskilling beasiswa talenta santri. 
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Siap-Siap! BSU 2022 

Tahap 7 Cair Pekan 

Ini di Kantor Pos, Ini 

Syarat dan Cara Cek 

Penerima Lewat Link 

bsu.kemnaker.go.id 

Positive Suara.com Inilah syarat dapat BSU 2022 tahap 7 agar 

dapat cairkan Rp600. 000 yang cair pekan ini di 

kantor pos:. Seperti diketahui, BSU 2022 tahap 

7 akan disalurkan Kemnaker lewat kantor pos 

pekan ini. Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 

tahap 7 dikabarkan cari pekan ini di kantor pos. 

Kendati demikian, pencairan BSU 2022 tahap 7 

direncanakan bakal dimulai pekan ini. 
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Cara Ubah Data 

Penerima BSU yang 

Keliru, Untuk Atasi 

Penyebab BSU Gagal 

Cair! 

Positive Tribun 

Pontianak 

Penerima bantuan, wajib merubah data BSU 

yang salah jika ingin mendapatkannya. Sekedar 

mengulas jika terjadi masalah pencairan BSU 

gagal cair akibat data penerima BSU yang 

salah. 3. Memiliki data rekening duplikasi, 

tutup, pasif, tidak valid, dibekukan, tidak sesuai 

dengan NIK, atau tidak terdaftar Sebab BSU 

akan cari, jika data sesuai dengan syarat yang 

diatur dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2022. Cara dan 

syarat Mencairkan BSU Jika KTP Luar Domisili 

Kerja? 
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Miliki Tingkat 

Kepatuhan Baik, 

bank bjb Raih 

Paritrana Award dari 

BPJS 

Ketenagakerjaan - 

brilian-news.id 

Positive Brilian News Brilian Proses seleksi secara komperhensif 

telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana 

Award 2022, yang mana pada tahun ini bank 

bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha 

Skala Besar terbaik peringkat pertama. Bank 

bjb meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/194523/siap-siap-bsu-2022-tahap-7-cair-pekan-ini-di-kantor-pos-ini-syarat-dan-cara-cek-penerima-lewat-link-bsukemnakergoid
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/194523/siap-siap-bsu-2022-tahap-7-cair-pekan-ini-di-kantor-pos-ini-syarat-dan-cara-cek-penerima-lewat-link-bsukemnakergoid
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/194523/siap-siap-bsu-2022-tahap-7-cair-pekan-ini-di-kantor-pos-ini-syarat-dan-cara-cek-penerima-lewat-link-bsukemnakergoid
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/194523/siap-siap-bsu-2022-tahap-7-cair-pekan-ini-di-kantor-pos-ini-syarat-dan-cara-cek-penerima-lewat-link-bsukemnakergoid
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/194523/siap-siap-bsu-2022-tahap-7-cair-pekan-ini-di-kantor-pos-ini-syarat-dan-cara-cek-penerima-lewat-link-bsukemnakergoid
http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/194523/siap-siap-bsu-2022-tahap-7-cair-pekan-ini-di-kantor-pos-ini-syarat-dan-cara-cek-penerima-lewat-link-bsukemnakergoid
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/27/cara-ubah-data-penerima-bsu-yang-keliru-untuk-atasi-penyebab-bsu-gagal-cair
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/27/cara-ubah-data-penerima-bsu-yang-keliru-untuk-atasi-penyebab-bsu-gagal-cair
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/27/cara-ubah-data-penerima-bsu-yang-keliru-untuk-atasi-penyebab-bsu-gagal-cair
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/27/cara-ubah-data-penerima-bsu-yang-keliru-untuk-atasi-penyebab-bsu-gagal-cair
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/27/cara-ubah-data-penerima-bsu-yang-keliru-untuk-atasi-penyebab-bsu-gagal-cair
http://brilian-news.id/2022/10/27/miliki-tingkat-kepatuhan-baik-bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://brilian-news.id/2022/10/27/miliki-tingkat-kepatuhan-baik-bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://brilian-news.id/2022/10/27/miliki-tingkat-kepatuhan-baik-bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://brilian-news.id/2022/10/27/miliki-tingkat-kepatuhan-baik-bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://brilian-news.id/2022/10/27/miliki-tingkat-kepatuhan-baik-bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://brilian-news.id/2022/10/27/miliki-tingkat-kepatuhan-baik-bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://brilian-news.id/2022/10/27/miliki-tingkat-kepatuhan-baik-bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
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Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama 

bank bjb Yuddy Renaldi yang disaksikan oleh 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil 

Presiden, Kamis (27/10). 
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Pemdaprov Jawa 

Barat, Bank Bjb, Es 

Cendol Elisabeth 

Raih Paritrana 

Award 

Positive Jitunews JAKARTA,- Jawa Barat tampil menjadi 

Pemerintah Provinsi terbaik pertama dan 

meraih Paritrana Award sebagai penghargaan 

di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

Selain Pemda Jawa Barat, Bank bjb juga keluar 

sebagai terbaik pertama pada Kategori Badan 

Usaha Skala Besar, di mana bank kebanggaan 

Jawa Barat ini telah memberikan perlindungan 

terhadap ribuan pekerja rentan, mulai dari 

marbut, guru ngaji, hingga pegawai lintas 

agama. Tak cukup di situ, pada kategori 

UMKM, Es Cendol Elisabeth asal Jawa Barat 

juga meraih penghargaan sebagai UMKM 

Terbaik ketiga, sehingga berhak memboyong 

piagam penghargaan, uang pembinaan, dan 

kendaraan operasional. Wakil Gubernur Jawa 

Barat Uu Ruzhanul Ulum hadir langsung pada 

acara penyerahan Penghargaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Paritrana Award dari Wakil 

Presiden RI di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, 

Kamis (27/10/2022). 
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Di Istana Wapres RI, 

Bank Jawa Timur 

Raih Paritrana 

Award 

Positive Jurnal 3 Di Istana Wapres RI, Bank Jawa Timur Raih 

Paritrana Award. JURNAL3.NET / JAKARTA- PT 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 

(bankjatim) berhasil meraih penghargaan 

Paritrana Award setelah dinobatkan sebagai 

Juara 2 Kategori Badan Usaha Skala Besar. 

Penghargaan tersebut langsung diberikan oleh 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor kepada Direktur Utama bankjatim Busrul 

Iman dan disaksikan oleh Wakil Presiden 

Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin di Istana 

Wakil Presiden pada acara Pencanangan 

Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan 

dan Penyerahan Penghargaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan "Paritrana Award 2021" di 

Istana Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan No. 

6 Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022). Menutup 

sambutannya, Wapres memberikan apresiasi 

serta ucapan selamat kepada penerima 

http://www.jitunews.com/read/156495/pemdaprov-jabar-bank-bjb-es-cendol-elisabeth-raih-paritrana-award
http://www.jitunews.com/read/156495/pemdaprov-jabar-bank-bjb-es-cendol-elisabeth-raih-paritrana-award
http://www.jitunews.com/read/156495/pemdaprov-jabar-bank-bjb-es-cendol-elisabeth-raih-paritrana-award
http://www.jitunews.com/read/156495/pemdaprov-jabar-bank-bjb-es-cendol-elisabeth-raih-paritrana-award
http://www.jitunews.com/read/156495/pemdaprov-jabar-bank-bjb-es-cendol-elisabeth-raih-paritrana-award
http://jurnal3.net/2022/10/27/di-istana-wapres-ri-bank-jatim-raih-paritrana-award
http://jurnal3.net/2022/10/27/di-istana-wapres-ri-bank-jatim-raih-paritrana-award
http://jurnal3.net/2022/10/27/di-istana-wapres-ri-bank-jatim-raih-paritrana-award
http://jurnal3.net/2022/10/27/di-istana-wapres-ri-bank-jatim-raih-paritrana-award
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penghargaan Paritrana Award 2021 dan 

mengharapkan peningkatan perlindungan 

serta kesejahteraan bagi para pekerja. 
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Bank Jawa Timur 

Raih Paritrana 

Award 2022 

Positive Rmol Jatim PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 

(Bank Jawa Timur) berhasil meraih 

penghargaan Paritrana Award setelah 

dinobatkan sebagai juara 2 kategori badan 

usaha skala besar. Penghargaan tersebut 

langsung diberikan oleh Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor kepada 

Direktur Utama Bank Jawa Timur Busrul Iman 

dengan disaksikan oleh Wakil Presiden KH 

Ma'ruf Amin pada acara Pencanangan Gerakan 

Nasional Perlindungan Pekerja Rentan dan 

Penyerahan Penghargaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan "Paritrana Award 2021" di 

Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka 

Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Kamis (27/10). 

Penghargaan tersebut diberikan karena Bank 

Jawa Timur dinilai turut berperan aktif 

meningkatkan kepatuhan dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Menutup 

sambutannya, Wapres Maruf Amin 

memberikan apresiasi serta ucapan selamat 

kepada penerima penghargaan Paritrana 

Award 2021 dan mengharapkan peningkatan 

perlindungan serta kesejahteraan bagi para 

pekerja. 
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BPJamsostek 

Kembali Gelar 

Paritrana Award 

2021, inilah Para 

Pemenangnya 

Positive Warta 

Ekonomi 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

bersama Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

(Kemenko PMK) dan didukung oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan dan 

Kementerian Dalam Negeri, kembali menggelar 

penganugerahan Paritrana Award tahun 2021 

untuk para pemimpin daerah dan pemilik 

badan usaha. Direktur Utama BPJAMSOSTEK 

Anggoro Eko Cahyo mengatakan, Paritrana 

Award merupakan sebuah ajang penghargaan 

yang menjadi bukti kepedulian dan hadirnya 

Negara dalam memastikan kesejahteraan 

seluruh pekerja Indonesia. "Kami berharap 

Paritrana Award dapat menjadi sebuah 

http://www.rmoljatim.id/2022/10/27/bank-jatim-raih-paritrana-award-2022
http://www.rmoljatim.id/2022/10/27/bank-jatim-raih-paritrana-award-2022
http://www.rmoljatim.id/2022/10/27/bank-jatim-raih-paritrana-award-2022
http://wartaekonomi.co.id/read455100/bpjamsostek-kembali-gelar-paritrana-award-2021-inilah-para-pemenangnya
http://wartaekonomi.co.id/read455100/bpjamsostek-kembali-gelar-paritrana-award-2021-inilah-para-pemenangnya
http://wartaekonomi.co.id/read455100/bpjamsostek-kembali-gelar-paritrana-award-2021-inilah-para-pemenangnya
http://wartaekonomi.co.id/read455100/bpjamsostek-kembali-gelar-paritrana-award-2021-inilah-para-pemenangnya
http://wartaekonomi.co.id/read455100/bpjamsostek-kembali-gelar-paritrana-award-2021-inilah-para-pemenangnya
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prestasi yang membanggakan bagi Pemerintah 

Daerah, dan para Pelaku Usaha Skala Besar, 

Menengah, hingga UKM yang telah berupaya 

secara maksimal untuk memberikan 

perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan 

bagi pekerja di wilayah maupun perusahaan 

masing-masing,"ungkap Anggoro di Jakarta, 

Kamis (27/10/2022). Anggoro menjelaskan 

bahwa proses penilaian Paritrana Award telah 

dilakukan sejak awal tahun 2022 dengan 

melibatkan tim penilai yang profesional dan 

berasal dari berbagai unsur, diantaranya 

pemerintah, pemberi kerja, serikat pekerja, 

akademisi serta para ahli di bidang jaminan 

sosial, ekonomi dan kebijakan publik. 
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bank bjb Meraih 

Anugerah Paritrana 

Award 2022 

Positive Sinar Pagi 

News 

bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 

2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, 

karena dinilai turut berperan aktif, 

berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 

2021. Proses seleksi secara komperhensif telah 

dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 

2022, yang mana pada tahun ini bank bjb 

berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala 

Besar terbaik peringkat pertama. Bank bjb 

meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Afriansyah Noor, M.Si 

kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi 

yang disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf 

Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis 

(27/10/2022). 
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BSU 2022 Tahap 7 

Cair Besok di Kantor 

Pos, Cek Online 

Penerima di 

bsu.kemnaker.go.id 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

BSU 2022 tahap 7 dikabarkan bakal mulai 

disalurkan besok 28 Oktober 2022 di Kantor 

Pos. Dana BSU 2022 tahap 7 yang dikabarkan 

cair besok di Kantor Pos rencananya bakal 

menyasar kepada 3,6 juta penerima. Para 

pekerja bisa cek online penerima BSU 2022 

tahap 7 melalui situs resmi Kemnaker di 

bsu.kemnaker.go.id agar bisa ambil dana 

subsidi gaji Rp600. 000 di Kantor Pos. Jika 

pekerja mendapat notifikasi Tersalurkan usai 

cek online penerima BSU 2022 tahap 7 melalui 

http://sinarpaginews.com/ekonomi/57554/bank-bjb-meraih-anugerah-paritrana-award-2022.html
http://sinarpaginews.com/ekonomi/57554/bank-bjb-meraih-anugerah-paritrana-award-2022.html
http://sinarpaginews.com/ekonomi/57554/bank-bjb-meraih-anugerah-paritrana-award-2022.html
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095752325/bsu-2022-tahap-7-cair-besok-di-kantor-pos-cek-online-penerima-di-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095752325/bsu-2022-tahap-7-cair-besok-di-kantor-pos-cek-online-penerima-di-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095752325/bsu-2022-tahap-7-cair-besok-di-kantor-pos-cek-online-penerima-di-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095752325/bsu-2022-tahap-7-cair-besok-di-kantor-pos-cek-online-penerima-di-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095752325/bsu-2022-tahap-7-cair-besok-di-kantor-pos-cek-online-penerima-di-bsukemnakergoid
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situs bsu.kemnaker.go.id, maka dia berhak 

cairkan subsidi gaji Rp600. 000 di Kantor Pos 

besok. 
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BSU 2020 Tahap 7 

Cair Besok di Kantor 

Pos, Cek Online 

Penerima di 

bsu.kemnaker.go.id 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

BSU 2022 tahap 7 dikabarkan bakal mulai 

disalurkan besok 28 Oktober 2022 di Kantor 

Pos. Dana BSU 2022 tahap 7 yang dikabarkan 

cair besok di Kantor Pos rencananya bakal 

menyasar kepada 3,6 juta penerima. Para 

pekerja bisa cek online penerima BSU 2022 

tahap 7 melalui situs resmi Kemnaker di 

bsu.kemnaker.go.id agar bisa ambil dana 

subsidi gaji Rp600. 000 di Kantor Pos. Jika 

pekerja mendapat notifikasi Tersalurkan usai 

cek online penerima BSU 2022 tahap 7 melalui 

situs bsu.kemnaker.go.id, maka dia berhak 

cairkan subsidi gaji Rp600. 000 di Kantor Pos 

besok. 
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Penganugerahan 

Paritrana Award 

2021 BPJS 

Ketenagakerjaan 

Kembali Digelar 

Positive Harian 

Terbit 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) bersama 

Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

(Kemenko PMK) kembali menggelar 

Penganugerahan Paritrana Award 2021. Seraya 

menutup sambutannya, Anggoro memberikan 

apresiasi kepada seluruh pihak dalam 

pelaksanaan Paritrana Award tahun 2021 dan 

berharap penghargaan ini dapat terus 

berlanjut. Direktur Utama BPJAMSOSTEK 

Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan, Paritrana 

Award merupakan sebuah ajang penghargaan 

yang menjadi bukti kepedulian dan hadirnya 

Negara dalam memastikan kesejahteraan 

seluruh pekerja Indonesia. "Kami berharap 

Paritrana Award dapat menjadi sebuah 

prestasi yang membanggakan bagi Pemerintah 

Daerah, dan para Pelaku Usaha Skala Besar, 

Menengah, hingga UKM yang telah berupaya 

secara maksimal untuk memberikan 

perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan 

bagi pekerja di wilayah maupun perusahaan 

masing-masing," ungkap Anggoro. 
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Presiden Jokowi : 

BSU Untuk Peserta 

BPJS 

Positive Suara 

Merdeka 

Yang didahulukan yang masuk BPJS 

Ketenagakerjaan," jelas Presiden Jokowi.. 

"Pemerintah ingin memberikan semuanya 

(pekerja), oleh sebab itu teman- temannya 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095752325/bsu-2020-tahap-7-cair-besok-di-kantor-pos-cek-online-penerima-di-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095752325/bsu-2020-tahap-7-cair-besok-di-kantor-pos-cek-online-penerima-di-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095752325/bsu-2020-tahap-7-cair-besok-di-kantor-pos-cek-online-penerima-di-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095752325/bsu-2020-tahap-7-cair-besok-di-kantor-pos-cek-online-penerima-di-bsukemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095752325/bsu-2020-tahap-7-cair-besok-di-kantor-pos-cek-online-penerima-di-bsukemnakergoid
http://www.harianterbit.com/nasional/pr-2745351163/penganugerahan-paritrana-award-2021-bpjs-ketenagakerjaan-kembali-digelar
http://www.harianterbit.com/nasional/pr-2745351163/penganugerahan-paritrana-award-2021-bpjs-ketenagakerjaan-kembali-digelar
http://www.harianterbit.com/nasional/pr-2745351163/penganugerahan-paritrana-award-2021-bpjs-ketenagakerjaan-kembali-digelar
http://www.harianterbit.com/nasional/pr-2745351163/penganugerahan-paritrana-award-2021-bpjs-ketenagakerjaan-kembali-digelar
http://www.harianterbit.com/nasional/pr-2745351163/penganugerahan-paritrana-award-2021-bpjs-ketenagakerjaan-kembali-digelar
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045351218/presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045351218/presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045351218/presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
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Ketenagakerjaan - 

Suara Merdeka 

didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Hal ini disampaikannya saat 

meninjau penyaluran BSU Tahun 2022 bagi 

para pekerja yang juga merupakan peserta 

BPJS Ketenagakerjaan ( BPJAMSOSTEK ) di Kota 

Balikpapan Kalimantan Timur, belum lama ini. 

Kehadiran Presiden didampingi Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Direktur 

Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo. 
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Aktif 

Implementasikan 

Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan, 

Bank Jawa Timur 

Raih Paritrana 

Award 2021 

Positive Global-

news.co.id 

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 

(Bank Jawa Timur) berhasil meraih 

penghargaan Paritrana Award 2021 setelah 

dinobatkan sebagai Juara 2 Kategori Badan 

Usaha Skala Besar. Penghargaan tersebut 

langsung diberikan oleh Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor kepada 

Direktur Utama Bank Jawa Timur Busrul Iman 

dan disaksikan oleh Wakil Presiden Republik 

Indonesia KH Ma'ruf Amin di Istana Wakil 

Presiden pada acara Pencanangan Gerakan 

Nasional Perlindungan Pekerja Rentan dan 

Penyerahan Penghargaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Paritrana Award 2021 di 

Istana Wapres Jl Medan Merdeka Selatan No 6 

Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022). 

Penghargaan tersebut diberikan karena Bank 

Jawa Timur dinilai turut berperan aktif 

meningkatkan kepatuhan dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan selama 2021. Menutup 

sambutannya, Wapres memberikan apresiasi 

serta ucapan selamat kepada penerima 

penghargaan Paritrana Award 2021 dan 

mengharapkan peningkatan perlindungan 

serta kesejahteraan bagi para pekerja. 
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Terapkan K3 di 

Tempat Kerja, 

Kemnaker 

Tingkatkan 

Kompetensi 1.000 

Ahli K3 

Positive Pripos Kegiatan tersebut dilakukan secara hybrid dan 

diikuti oleh 1.000 ahli K3. Sebagai upaya 

mendukung peningkatan SDM Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) dalam memberikan 

perlindungan tenaga kerja, Kementerian 

Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(Binwasnaker dan K3) menggelar kegiatan 

http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045351218/presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-045351218/presiden-jokowi-bsu-untuk-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://global-news.co.id/2022/10/aktif-implementasikan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-bank-jatim-raih-paritrana-award-2021
http://global-news.co.id/2022/10/aktif-implementasikan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-bank-jatim-raih-paritrana-award-2021
http://global-news.co.id/2022/10/aktif-implementasikan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-bank-jatim-raih-paritrana-award-2021
http://global-news.co.id/2022/10/aktif-implementasikan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-bank-jatim-raih-paritrana-award-2021
http://global-news.co.id/2022/10/aktif-implementasikan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-bank-jatim-raih-paritrana-award-2021
http://global-news.co.id/2022/10/aktif-implementasikan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-bank-jatim-raih-paritrana-award-2021
http://global-news.co.id/2022/10/aktif-implementasikan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-bank-jatim-raih-paritrana-award-2021
http://pripos.id/terapkan-k3-di-tempat-kerja-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1-000-ahli-k3
http://pripos.id/terapkan-k3-di-tempat-kerja-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1-000-ahli-k3
http://pripos.id/terapkan-k3-di-tempat-kerja-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1-000-ahli-k3
http://pripos.id/terapkan-k3-di-tempat-kerja-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1-000-ahli-k3
http://pripos.id/terapkan-k3-di-tempat-kerja-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1-000-ahli-k3
http://pripos.id/terapkan-k3-di-tempat-kerja-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1-000-ahli-k3
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Peningkatan Kompetensi Ahli K3 di Jakarta, 

Rabu (26/10/2022). Direktur Jenderal 

Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang 

mengungkapkan, kegiatan peningkatan 

kompetensi ahli K3 menjadi penting 

dilaksanakan, agar dari penerapan K3 di 

tempat kerja tercapai nihil kecelakaan kerja 

dan penyakit akibat kerja. "Melalui 

peningkatan kompetensi ahli K3, akan 

disampaikan semua kebijakan mengenai K3 

dan perkembangan K3 yang sama-sama bisa 

kita pelajari," ucap Dirjen Haiyani. 
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Kemnaker Terima 

Data Penerima BLT 

Subsidi Gaji 15,6 

Juta Pekerja 

Positive Fajar 

Sumbar 

Jakarta- Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) telah menerima data penerima 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi 

gaji sebanyak 15,6 juta pekerja. Dikutip Antara, 

di mana dana ini diberikan BPJAMSOSTEK 

secara bertahap sejak bulan September 2022 

dengan mengedepankan kehati-hatian dan 

keakuratan. "BPJAMSOSTEK (BPJS 

Ketenagakerjaan) terus berkomitmen 

mendukung pemerintah dalam mencapai 

target penyaluran BSU," kata Dirut 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo di acara 

peninjauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

pada penyaluran BSU di Balikpapan, 

Kalimantan Timur, Selasa (25/10/2022), 

sebagaimana dikutip Okezone.com. Adapun 

sesuai Permenaker No. 10/2022, salah satu 

kriteria penerima BSU adalah peserta aktif 

BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa program ini merupakan bentuk 

penghargaan dari pemerintah bagi pemberi 

kerja. 
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Aktif Tingkatkan 

Kepatuhan 

Jamsostek, Bank 

Jawa Timur Raih 

Paritrana Award 

Positive Kanal Satu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 

(Bank Jawa Timur) berhasil meraih 

penghargaan Paritrana Award setelah 

dinobatkan sebagai Juara 2 Kategori Badan 

Usaha Skala Besar. Penghargaan tersebut 

diberikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

Afriansyah Noor kepada Direktur Utama Bank 

Jawa Timur Busrul Iman dan disaksikan Wakil 

Presiden Republik Indonesia H. Ma'ruf Amin di 

Istana Wakil Presiden pada acara Pencanangan 

http://www.fajarsumbar.com/2022/10/kemnaker-terima-data-penerima-blt.html
http://www.fajarsumbar.com/2022/10/kemnaker-terima-data-penerima-blt.html
http://www.fajarsumbar.com/2022/10/kemnaker-terima-data-penerima-blt.html
http://www.fajarsumbar.com/2022/10/kemnaker-terima-data-penerima-blt.html
http://kanalsatu.com/id/post/59099/aktif-tingkatkan-kepatuhan-jamsostek--bank-jatim-raih-paritrana-award
http://kanalsatu.com/id/post/59099/aktif-tingkatkan-kepatuhan-jamsostek--bank-jatim-raih-paritrana-award
http://kanalsatu.com/id/post/59099/aktif-tingkatkan-kepatuhan-jamsostek--bank-jatim-raih-paritrana-award
http://kanalsatu.com/id/post/59099/aktif-tingkatkan-kepatuhan-jamsostek--bank-jatim-raih-paritrana-award
http://kanalsatu.com/id/post/59099/aktif-tingkatkan-kepatuhan-jamsostek--bank-jatim-raih-paritrana-award
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Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan 

dan Penyerahan Penghargaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan "Paritrana Award 2021" di 

Istana Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan No. 

6 Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022). 

Penghargaan tersebut diberikan karena Bank 

Jawa Timur dinilai turut berperan aktif 

meningkatkan kepatuhan dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Menutup 

sambutannya, Wapres memberikan apresiasi 

serta ucapan selamat kepada penerima 

penghargaan Paritrana Award 2021 dan 

mengharapkan peningkatan perlindungan 

serta kesejahteraan bagi para pekerja. 
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Ombudsman mulai 

Investigasi Program 

Bansos 

Positive Papuabarat

news.co 

JAKARTA- Ombudsman Republik Indonesia 

memulai investigasi program bantuan sosial 

(bansos) dari sisi pelayanan publik. Kami mulai 

mengerjakannya tiga pekan terakhir," ujar 

anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi 

Jaweng, akhir pekan lalu. Investigasi tersebut 

mencakup kebijakan pada tingkat hulu hingga 

pemanfaatannya di masyarakat. "Investigasi ini 

sudah keputusan pleno pimpinan. 
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BPJS 

Ketenagakerjaan 

Ganjar Bank Bjb 

Penghargaan 

Paritrana Award 

2022 

Positive Gardu 

Berita 

Bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 

2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, 

karena dinilai turut berperan aktif, 

berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 

2021. Proses seleksi secara komprehensif telah 

dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 

2022, yang mana pada tahun ini bank bjb 

berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala 

Besar terbaik peringkat pertama. Bank bjb 

meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Provinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

http://papuabaratnews.co/berita-utama/ombudsman-mulai-investigasi-program-bansos
http://papuabaratnews.co/berita-utama/ombudsman-mulai-investigasi-program-bansos
http://papuabaratnews.co/berita-utama/ombudsman-mulai-investigasi-program-bansos
http://www.garduberita.com/2022/10/bpjs-ketenagakerjaan-ganjar-bank-bjb.html
http://www.garduberita.com/2022/10/bpjs-ketenagakerjaan-ganjar-bank-bjb.html
http://www.garduberita.com/2022/10/bpjs-ketenagakerjaan-ganjar-bank-bjb.html
http://www.garduberita.com/2022/10/bpjs-ketenagakerjaan-ganjar-bank-bjb.html
http://www.garduberita.com/2022/10/bpjs-ketenagakerjaan-ganjar-bank-bjb.html
http://www.garduberita.com/2022/10/bpjs-ketenagakerjaan-ganjar-bank-bjb.html
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Kemnaker 

Tingkatkan 

Kompetensi 1.000 

Ahli K3 - 

deliknesia.com 

Positive Deliknesia.c

om 

Kegiatan tersebut dilakukan secara hybrid dan 

diikuti oleh 1.000 ahli K3. DelikNesia.com, 

(Jakarta),- Dalam upaya mendukung 

peningkatan SDM Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) dalam memberikan perlindungan 

tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan dan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(Binwasnaker dan K3) menggelar kegiatan 

Peningkatan Kompetensi Ahli K3 di Jakarta, 

Rabu (26/10/2022). Direktur Jenderal 

Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang 

mengungkapkan, kegiatan peningkatan 

kompetensi ahli K3 menjadi penting 

dilaksanakan, agar dari penerapan K3 di 

tempat kerja tercapai nihil kecelakaan kerja 

dan penyakit akibat kerja. "Melalui 

peningkatan kompetensi ahli K3, akan 

disampaikan semua kebijakan mengenai K3 

dan perkembangan K3 yang sama-sama bisa 

kita pelajari," ucap Dirjen Haiyani. 
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Kategori Badan 

Usaha Besar, Bank 

Bjb Raih Paritrana 

Award dari BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Jurnal 

Media 

Kategori Badan Usaha Besar, karena dinilai 

turut berperan aktif, berkontribusi serta 

memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan selama tahun 2021, bank bjb 

meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk 

Proses seleksi secara komperhensif telah 

dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 

2022, yang mana pada tahun ini bank bjb 

berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala 

Besar terbaik peringkat pertama. Bank bjb 

meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama 

bank bjb Yuddy Renaldi yang disaksikan oleh 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil 

Presiden, Kamis (27/10). 

http://deliknesia.com/kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1-000-ahli-k3
http://deliknesia.com/kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1-000-ahli-k3
http://deliknesia.com/kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1-000-ahli-k3
http://deliknesia.com/kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1-000-ahli-k3
http://deliknesia.com/kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1-000-ahli-k3
http://jurnalmedia.com/ekobis/kategori-badan-usaha-besar-bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://jurnalmedia.com/ekobis/kategori-badan-usaha-besar-bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://jurnalmedia.com/ekobis/kategori-badan-usaha-besar-bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://jurnalmedia.com/ekobis/kategori-badan-usaha-besar-bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://jurnalmedia.com/ekobis/kategori-badan-usaha-besar-bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan
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Aktif 

Implementasikan 

Jamsostek, Bank 

Jawa Timur Raih 

Paritrana Award 

Positive Kanal Satu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 

(Bank Jawa Timur) berhasil meraih 

penghargaan Paritrana Award setelah 

dinobatkan sebagai Juara 2 Kategori Badan 

Usaha Skala Besar. Penghargaan tersebut 

diberikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

Afriansyah Noor kepada Direktur Utama Bank 

Jawa Timur Busrul Iman dan disaksikan Wakil 

Presiden Republik Indonesia H. Ma'ruf Amin di 

Istana Wakil Presiden pada acara Pencanangan 

Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan 

dan Penyerahan Penghargaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan "Paritrana Award 2021" di 

Istana Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan No. 

6 Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022). 

Penghargaan tersebut diberikan karena Bank 

Jawa Timur dinilai turut berperan aktif 

meningkatkan kepatuhan dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Menutup 

sambutannya, Wapres memberikan apresiasi 

serta ucapan selamat kepada penerima 

penghargaan Paritrana Award 2021 dan 

mengharapkan peningkatan perlindungan 

serta kesejahteraan bagi para pekerja. 
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Pemkab Jember raih 

juara 2 Paritrana 

Award 2022 

Positive Antara 

Sulteng 

Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, 

meraih juara 2 dalam penganugerahan 

penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan 

(Paritrana Award) 2022 yang digelar oleh 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. Bupati Jember Hendy 

Siswanto menerima penghargaan Paritrana 

Award 2022 yang diberikan langsung oleh 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan 

kegiatan tersebut disaksikan oleh Wakil 

Presiden Maruf Amin di Istana Wakil Presiden, 

Kamis. Selain itu, lanjut dia, Pemkab Jember 

berupaya meratakan keikutsertaan tenaga 

kerja dan pihaknya juga akan mendorong 

seluruh pemangku kepentingan di Jember agar 

bersama-sama memberikan perlindungan 

kepada para pekerjanya masing-masing. 

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

Kabupaten Jember Dolik Yulianto mengatakan 

Paritrana Award merupakan program 

http://kanalsatu.com/id/post/59099/aktif-implementasikan-jamsostek--bank-jatim-raih-paritrana-award
http://kanalsatu.com/id/post/59099/aktif-implementasikan-jamsostek--bank-jatim-raih-paritrana-award
http://kanalsatu.com/id/post/59099/aktif-implementasikan-jamsostek--bank-jatim-raih-paritrana-award
http://kanalsatu.com/id/post/59099/aktif-implementasikan-jamsostek--bank-jatim-raih-paritrana-award
http://kanalsatu.com/id/post/59099/aktif-implementasikan-jamsostek--bank-jatim-raih-paritrana-award
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3207129/pemkab-jember-raih-juara-2-paritrana-award-2022
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3207129/pemkab-jember-raih-juara-2-paritrana-award-2022
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3207129/pemkab-jember-raih-juara-2-paritrana-award-2022
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pemerintah yang diinisiasi oleh Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan (Kemenko PMK), 

Kementerian Dalam negeri (Kemendagri), 

Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJS 

Ketenagakerjaan. 
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Pemkab Jember raih 

juara 2 Paritrana 

Award 2022 

Positive Antara Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, 

meraih juara 2 dalam penganugerahan 

penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan 

(Paritrana Award) 2022 yang digelar oleh 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. Bupati Jember Hendy 

Siswanto menerima penghargaan Paritrana 

Award 2022 yang diberikan langsung oleh 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan 

kegiatan tersebut disaksikan oleh Wakil 

Presiden Maruf Amin di Istana Wakil Presiden, 

Kamis. Selain itu, lanjut dia, Pemkab Jember 

berupaya meratakan keikutsertaan tenaga 

kerja dan pihaknya juga akan mendorong 

seluruh pemangku kepentingan di Jember agar 

bersama-sama memberikan perlindungan 

kepada para pekerjanya masing-masing. 

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

Kabupaten Jember Dolik Yulianto mengatakan 

Paritrana Award merupakan program 

pemerintah yang diinisiasi oleh Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan (Kemenko PMK), 

Kementerian Dalam negeri (Kemendagri), 

Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJS 

Ketenagakerjaan. 
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Terungkap 6 Fakta 

Baru soal Acay 

Mantan Anak Buah 

Ferdy Sambo 

Positive Idn Times Pada tahun 2022 adalah sebesar Rp363. 300 

sampai Rp4.357.900. Iuran untuk pekerja 

informal atau bukan penerima upah Jaminan 

Kecelakaan Kerja: 1 persen dari dasar 

penetapan penghasilan Jaminan Kematian: 

Rp6. 800 Jaminan Hari Tua: 2 persen dari dasar 

penetapan penghasilan Iuran untuk pekerja 

Jasa Konstruksi untuk pekerja konstruksi, iuran 

dihitung berdasarkan nilai proyek dengan 

program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian. Manfaat BPJS 

Ketenagakerjaan mencakup Jaminan 

http://www.antaranews.com/berita/3207129/pemkab-jember-raih-juara-2-paritrana-award-2022
http://www.antaranews.com/berita/3207129/pemkab-jember-raih-juara-2-paritrana-award-2022
http://www.antaranews.com/berita/3207129/pemkab-jember-raih-juara-2-paritrana-award-2022
http://www.idntimes.com/business/economy/trio-hamdani/perbedaan-bpjs-kesehatan-dan-ketenagakerjaan-jangan-kebalik
http://www.idntimes.com/business/economy/trio-hamdani/perbedaan-bpjs-kesehatan-dan-ketenagakerjaan-jangan-kebalik
http://www.idntimes.com/business/economy/trio-hamdani/perbedaan-bpjs-kesehatan-dan-ketenagakerjaan-jangan-kebalik
http://www.idntimes.com/business/economy/trio-hamdani/perbedaan-bpjs-kesehatan-dan-ketenagakerjaan-jangan-kebalik
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Kecelakaan Kerja (JKK), Hari Tua (JHT), Pensiun 

(JP), Kematian (JKM) dan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP). Manfaat JHT adalah berupa uang tunai 

yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta 

memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau 

mengalami cacat total tetap. 
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Pemkab Jember raih 

juara 2 Paritrana 

Award 2022 

Positive Antara 

Papua 

Jember, Jawa Pemerintah Kabupaten Jember, 

Jawa Timur, meraih juara 2 dalam 

penganugerahan penghargaan jaminan sosial 

ketenagakerjaan (Paritrana Award) 2022 yang 

digelar oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan. Bupati Jember Hendy 

Siswanto menerima penghargaan Paritrana 

Award 2022 yang diberikan langsung oleh 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan 

kegiatan tersebut disaksikan oleh Wakil 

Presiden Maruf Amin di Istana Wakil Presiden, 

Kamis. Selain itu, lanjut dia, Pemkab Jember 

berupaya meratakan keikutsertaan tenaga 

kerja dan pihaknya juga akan mendorong 

seluruh pemangku kepentingan di Jember agar 

bersama-sama memberikan perlindungan 

kepada para pekerjanya masing-masing. 

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

Kabupaten Jember Dolik Yulianto mengatakan 

Paritrana Award merupakan program 

pemerintah yang diinisiasi oleh Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan (Kemenko PMK), 

Kementerian Dalam negeri (Kemendagri), 

Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJS 

Ketenagakerjaan. 
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Pemkab Jember raih 

juara 2 Paritrana 

Award 2022 

Positive Antara Riau Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, 

meraih juara 2 dalam penganugerahan 

penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan 

(Paritrana Award) 2022 yang digelar oleh 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. Bupati Jember Hendy 

Siswanto menerima penghargaan Paritrana 

Award 2022 yang diberikan langsung oleh 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan 

kegiatan tersebut disaksikan oleh Wakil 

Presiden Maruf Amin di Istana Wakil Presiden, 

Kamis. Selain itu, lanjut dia, Pemkab Jember 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3207129/pemkab-jember-raih-juara-2-paritrana-award-2022
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3207129/pemkab-jember-raih-juara-2-paritrana-award-2022
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3207129/pemkab-jember-raih-juara-2-paritrana-award-2022
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3207129/pemkab-jember-raih-juara-2-paritrana-award-2022
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3207129/pemkab-jember-raih-juara-2-paritrana-award-2022
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3207129/pemkab-jember-raih-juara-2-paritrana-award-2022
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berupaya meratakan keikutsertaan tenaga 

kerja dan pihaknya juga akan mendorong 

seluruh pemangku kepentingan di Jember agar 

bersama-sama memberikan perlindungan 

kepada para pekerjanya masing-masing. 

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

Kabupaten Jember Dolik Yulianto mengatakan 

Paritrana Award merupakan program 

pemerintah yang diinisiasi oleh Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan (Kemenko PMK), 

Kementerian Dalam negeri (Kemendagri), 

Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJS 

Ketenagakerjaan. 
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Tuntutan Jaksa 

Singapura Tak 

Sebanding dengan 

Derita Sugiyem 

Negative Berita Satu Tuntutan hukuman 10 tahun penjara yang 

diajukan jaksa penuntut umum dan jaksa 

Departemen Tenaga Kerja Singapura dinilai tak 

sebanding derita yang dialami Sugiyem, 

pekerja migran Indonesia yang disiksa 

majikannya. Ketua Satuan Tugas Peduli Pekerja 

Migran Indonesia (Satgas P2MI) Projo, Sinnal 

Blegur pun mengecam perbuatan majikan 

Sugiyem di Singapura yang bernama Ummi 

Kalsum Ali. "Tuntutan jaksa penuntut umum 

dan seorang jaksa Departemen Tenaga Kerja 

Singapura belum sebanding dengan cacat dan 

buta yang dialami PMI Sugiyem," ujar Sinnal di 

Jakarta, Kamis (27/10/2022). Dikatakan, 

selama ini PMI yang bekerja di Singapura 

mendapat perlakuan baik dan tidak banyak 

masalah ketika bekerja di sana. 
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Kemnaker Terima 

Data Penerima BLT 

Subsidi Gaji 15,6 

Juta Pekerja 

Positive Fajar 

Harapan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

telah menerima data penerima Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji 

sebanyak 15,6 juta pekerja. Dikutip Antara, di 

mana dana ini diberikan BPJAMSOSTEK secara 

bertahap sejak bulan September 2022 dengan 

mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. 

"BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) terus 

berkomitmen mendukung pemerintah dalam 

mencapai target penyaluran BSU," kata Dirut 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo di acara 

peninjauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

pada penyaluran BSU di Balikpapan, 

http://www.beritasatu.com/news/994199/tuntutan-jaksa-singapura-tak-sebanding-dengan-derita-sugiyem
http://www.beritasatu.com/news/994199/tuntutan-jaksa-singapura-tak-sebanding-dengan-derita-sugiyem
http://www.beritasatu.com/news/994199/tuntutan-jaksa-singapura-tak-sebanding-dengan-derita-sugiyem
http://www.beritasatu.com/news/994199/tuntutan-jaksa-singapura-tak-sebanding-dengan-derita-sugiyem
http://www.fajarharapan.id/2022/10/kemnaker-terima-data-penerima-blt.html
http://www.fajarharapan.id/2022/10/kemnaker-terima-data-penerima-blt.html
http://www.fajarharapan.id/2022/10/kemnaker-terima-data-penerima-blt.html
http://www.fajarharapan.id/2022/10/kemnaker-terima-data-penerima-blt.html
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Kalimantan Timur, Selasa (25/10/2022), 

sebagaimana dikutip Okezone.com. Adapun 

sesuai Permenaker No. 10/2022, salah satu 

kriteria penerima BSU adalah peserta aktif 

BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa program ini merupakan bentuk 

penghargaan dari pemerintah bagi pemberi 

kerja. 
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Terapkan K3 di 

Tempat Kerja, 

Kemnaker 

Tingkatkan 

Kompetensi 1.000 

Ahli K3 

Positive Klik7tv Kegiatan tersebut dilakukan secara hybrid dan 

diikuti oleh 1.000 ahli K3. Sebagai upaya 

mendukung peningkatan Sumber Daya 

Manusia (SDM) Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) dalam memberikan perlindungan 

tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen 

Binwasnaker dan K3) menggelar kegiatan 

Peningkatan Kompetensi Ahli K3 di Jakarta, 

Rabu (26/10/2022). Direktur Jenderal 

Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang 

mengungkapkan, kegiatan peningkatan 

kompetensi ahli K3 menjadi penting 

dilaksanakan, agar dari penerapan K3 di 

tempat kerja tercapai nihil kecelakaan kerja 

dan penyakit akibat kerja. "Melalui 

peningkatan kompetensi ahli K3, akan 

disampaikan semua kebijakan mengenai K3 

dan perkembangan K3 yang sama-sama bisa 

kita pelajari," ucap Haiyani Menurut Haiyani, 

pelaksanaan K3 di tempat kerja menjadi upaya 

penting bagi perlindungan pekerja dalam 

menciptakan tempat kerja yang selamat dan 

sehat. 
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Menjaga Mutu 

Pelayanan dan 

Patient Safety RS, 

Pengurus Pusat 

ARSSI Periode 2022-

2025 Resmi Dilantik 

Positive Radarindon

esianews.co

m 

Pengurus Pusat Asosiasi Rumah Sakit Swasta 

Indonesia (ARSSI) menyelenggarakan 

Pelantikan Pengurus Pusat Periode 2022-2025 

dengan mengambil tema "Dukungan 

Pemerintah Terhadap Kenaikan Tarif INA CBG's 

Untuk Menjaga Mutu Pelayanan dan Patient 

Safety di RS. Dengan diselenggarakan 

pelantikan pengurus pusat dengan tema 

"Dukungan Pemerintah Terhadap Kenaikan 

Tarif INA CBG's Untuk Menjaga Mutu 

http://klik7tv.co.id/terapkan-k3-di-tempat-kerja-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1-000-ahli-k3
http://klik7tv.co.id/terapkan-k3-di-tempat-kerja-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1-000-ahli-k3
http://klik7tv.co.id/terapkan-k3-di-tempat-kerja-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1-000-ahli-k3
http://klik7tv.co.id/terapkan-k3-di-tempat-kerja-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1-000-ahli-k3
http://klik7tv.co.id/terapkan-k3-di-tempat-kerja-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1-000-ahli-k3
http://klik7tv.co.id/terapkan-k3-di-tempat-kerja-kemnaker-tingkatkan-kompetensi-1-000-ahli-k3
http://www.radarindonesianews.com/menjaga-mutu-pelayanan-dan-patient-safety-rs-pengurus-pusat-arssi-periode-2022-2025-resmi-dilantik
http://www.radarindonesianews.com/menjaga-mutu-pelayanan-dan-patient-safety-rs-pengurus-pusat-arssi-periode-2022-2025-resmi-dilantik
http://www.radarindonesianews.com/menjaga-mutu-pelayanan-dan-patient-safety-rs-pengurus-pusat-arssi-periode-2022-2025-resmi-dilantik
http://www.radarindonesianews.com/menjaga-mutu-pelayanan-dan-patient-safety-rs-pengurus-pusat-arssi-periode-2022-2025-resmi-dilantik
http://www.radarindonesianews.com/menjaga-mutu-pelayanan-dan-patient-safety-rs-pengurus-pusat-arssi-periode-2022-2025-resmi-dilantik
http://www.radarindonesianews.com/menjaga-mutu-pelayanan-dan-patient-safety-rs-pengurus-pusat-arssi-periode-2022-2025-resmi-dilantik
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Pelayanan dan Patient Safety di RS" 

diharapkan rumah sakit swasta Indonesia 

dapat menjaga dan meningkatkan mutu 

pelayanan dan patient safety di rumah sakit. 

Iing Ichsan Hanafi, Ketua Umum Asosiasi 

Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI) 

yang terpilih Untuk periode 2022-2025 

mengatakan dirinya bersedia mendedikasikan 

diri dan bekerjasama membantu ARSSSI. "Saya 

bersedia dan mendedikasikan diri bekerja 

sama membantu ARSSI untuk menggerakkan 

roda organisasi periode 2022-2025." 
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Kemnaker Beri 

Bocoran Upah 

Minimum 2023 Naik 

Sesuai Inflasi 

Positive Borneo 

Trend 

Kementerian Ketenagakerjaan kini masih terus 

menggodok besaran upah minimum 2023, dan 

rencananya akan dimumkan pada pekan ketiga 

November 2022. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor memberi 

bocoran bahwa besaran kenaikan upah 

minimum 2023 tak jauh dari tingkat inflasi 

Indonesia. Dia memastikan kalau upah 

minimum akan tetap mengalami kenaikan. 

"Jadi saya berharap kementerian ini terutama 

para pekerja juga mengerti keadaan kita juga. 
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Tinjau Penyaluran 

BSU, Presiden Imbau 

Pekerja Pastikan 

Terdaftar Jadi 

Peserta 

BPJAMSOSTEK 

Positive Tribun 

News 

Jateng 

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi 

para pekerja yang juga merupakan peserta 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota 

Balikpapan Kalimantan Timur. Pemerintah 

ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh 

sebab itu teman-temannya didorong untuk 

masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, 

yang didahulukan yang masuk BPJS 

Ketenagakerjaan," kata Presiden seperti dalam 

rilis yang diterima tribunjateng. Kehadiran 

Presiden didampingi oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur 

Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo, 

ingin memastikan bahwa bantuan yang 

diberikan pemerintah tersebut telah diterima 

dan digunakan oleh para pekerja untuk 

memenuhi kebutuhan pokok mereka. "Semoga 

tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat 

dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja 

Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak 

http://www.borneotrend.com/2022/10/kemnaker-beri-bocoran-upah-minimum-2023.html
http://www.borneotrend.com/2022/10/kemnaker-beri-bocoran-upah-minimum-2023.html
http://www.borneotrend.com/2022/10/kemnaker-beri-bocoran-upah-minimum-2023.html
http://www.borneotrend.com/2022/10/kemnaker-beri-bocoran-upah-minimum-2023.html
http://jateng.tribunnews.com/2022/10/28/tinjau-penyaluran-bsu-presiden-imbau-pekerja-pastikan-terdaftar-jadi-peserta-bpjamsostek
http://jateng.tribunnews.com/2022/10/28/tinjau-penyaluran-bsu-presiden-imbau-pekerja-pastikan-terdaftar-jadi-peserta-bpjamsostek
http://jateng.tribunnews.com/2022/10/28/tinjau-penyaluran-bsu-presiden-imbau-pekerja-pastikan-terdaftar-jadi-peserta-bpjamsostek
http://jateng.tribunnews.com/2022/10/28/tinjau-penyaluran-bsu-presiden-imbau-pekerja-pastikan-terdaftar-jadi-peserta-bpjamsostek
http://jateng.tribunnews.com/2022/10/28/tinjau-penyaluran-bsu-presiden-imbau-pekerja-pastikan-terdaftar-jadi-peserta-bpjamsostek
http://jateng.tribunnews.com/2022/10/28/tinjau-penyaluran-bsu-presiden-imbau-pekerja-pastikan-terdaftar-jadi-peserta-bpjamsostek
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Presiden Jokowi barusan, kita mendorong 

kepada seluruh pemberi kerja untuk 

memastikan para pekerjanya terlindungi 

jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tertib 

dalam melaporkan besaran upah dan 

pembayaran iuran. 
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Pemkab Jember raih 

"runner up" 

Paritrana Award 

2022 

Positive Antara 

Jatim 

Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, 

meraih juara 2 dalam penganugerahan 

penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan 

(Paritrana Award) 2022 yang digelar oleh 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. Bupati Jember Hendy 

Siswanto menerima penghargaan Paritrana 

Award 2022 yang diberikan langsung oleh 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan 

kegiatan tersebut disaksikan oleh Wakil 

Presiden Maruf Amin di Istana Wakil Presiden, 

Kamis. Selain itu, lanjut dia, Pemkab Jember 

berupaya meratakan keikutsertaan tenaga 

kerja dan pihaknya juga akan mendorong 

seluruh pemangku kepentingan di Jember agar 

bersama-sama memberikan perlindungan 

kepada para pekerjanya masing-masing. 

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

Kabupaten Jember Dolik Yulianto mengatakan 

Paritrana Award merupakan program 

pemerintah yang diinisiasi oleh Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan (Kemenko PMK), 

Kementerian Dalam negeri (Kemendagri), 

Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJS 

Ketenagakerjaan. 
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Gelar Kegiatan 

Promotif Preventif, 

BPJAMSOSTEK 

Batam-Nagoya 

Serahkan 162 Paket 

Alat Pelindung Diri 

Positive Central 

Batam 

Bantuan kali ini disalurkan kepada 2 

perusahaan berupa 167 paket Alat Pelindung 

Diri (APD) yang terdiri dari Safety Helmet 

Project, Safety Gloves dan Safety Vest Scotlite 

Scotlight. Sony mengatakan, selain kegiatan 

pemberian bantuan APD, kegiatan Promotif 

Preventif lain yang dilaksanakan oleh 

BPJAMSOSTEK Batam Nagoya adalah Pelatihan 

K3/Ahli K3 Umum yang diikuti 6 perusahaan, 

Pelatihan KNK (Kader Norma Ketenegakerjaan) 

yang diikuti 7 perushaan, dan pemberian 

bantuan bahan pangan bergizi sebanyak 105 

http://jatim.antaranews.com/berita/649937/pemkab-jember-raih-runner-up-paritrana-award-2022
http://jatim.antaranews.com/berita/649937/pemkab-jember-raih-runner-up-paritrana-award-2022
http://jatim.antaranews.com/berita/649937/pemkab-jember-raih-runner-up-paritrana-award-2022
http://jatim.antaranews.com/berita/649937/pemkab-jember-raih-runner-up-paritrana-award-2022
http://centralbatam.co.id/gelar-kegiatan-promotif-preventif-bpjamsostek-batam-nagoya-serahkan-162-paket-alat-pelindung-diri
http://centralbatam.co.id/gelar-kegiatan-promotif-preventif-bpjamsostek-batam-nagoya-serahkan-162-paket-alat-pelindung-diri
http://centralbatam.co.id/gelar-kegiatan-promotif-preventif-bpjamsostek-batam-nagoya-serahkan-162-paket-alat-pelindung-diri
http://centralbatam.co.id/gelar-kegiatan-promotif-preventif-bpjamsostek-batam-nagoya-serahkan-162-paket-alat-pelindung-diri
http://centralbatam.co.id/gelar-kegiatan-promotif-preventif-bpjamsostek-batam-nagoya-serahkan-162-paket-alat-pelindung-diri
http://centralbatam.co.id/gelar-kegiatan-promotif-preventif-bpjamsostek-batam-nagoya-serahkan-162-paket-alat-pelindung-diri
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paket. Sony menyebut, pihaknya menjalankan 

program tersebut sebagai amanat peraturan 

pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang 

penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan 

Kerja dan Jaminan Kematian, serta Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 10 tahun 

2016 tentang tata-cara pemberian Program 

Kembali Bekerja serta Kegiatan Promotif dan 

Perventif. "Adapun kriteria perusahaan yang 

mendapatkan bantuan Kegiatan Promotif 

Preventif antara lain, pertama, telah menjadi 

peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 3 

tahun, kedua, tertib administrasi kepesertaan 

dan tertib membayar iuran, ketiga, telah 

mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam 

program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta 

keempat, upah pekerja yang dilaporkan 

minimal UMK/UMP," sebutnya. 
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Pengusaha DKI 

Masih Tunggu Hasil 

Banding Terkait 

UMP 2022 

Neutral Tajuk Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) DKI Jakarta Nurjaman mengatakan, 

pihaknya sejauh ini masih menunggu hasil 

banding PTUN Jakarta Nomor 1517 Tahun 

2021 tentang UMP 2022 yang dilakukan buruh 

dan Pemprov DKI Jakarta. Kita berharap 

putusan UMP 2022 ini bisa tetap 5,1 persen," 

kata Winarso. Jika putusan banding besaran 

UMP 2022 sebelumnya telah ada, kata dia, 

besaran UMP tahun depan akan ditilik lebih 

jauh. Sebelumnya, Desember 2021 lalu, 

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan 

membuat kebijakan yang menuai pro dan 

kontra terkait UMP 2022. 
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Kemnaker Gelar 

Festival Pelatihan 

Vokasi dan 

Produktivitas serta 

Job Fair Nasional di 

JCC Senayan Besok 

Neutral Pripos Kementerian Ketenagakerjaan akan 

menyelenggarakan Festival Pelatihan Vokasi 

dan Job Fair Nasional di Hall A Jakarta 

Convention Center (JCC) Senayan mulai tanggal 

28 sampai 30 Oktober 2022. "Kegiatan ini akan 

dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan 

berupa Pameran Pelatihan, Peralatan dan 

Produk Vokasi, Job Fair dan Walk in Interview, 

Sertifikasi Kompetensi BNSP Gratis, Konser 

Ketenagakerjaan, dan Temu Alumni Pelatihan 

Vokasi," ucapnya. Adapun untuk acara Job Fair 

Nasional kali ini Kemnaker menyediakan 

http://tajuk.co/news/pengusaha-dki-masih-tunggu-hasil-banding-terkait-ump-2022
http://tajuk.co/news/pengusaha-dki-masih-tunggu-hasil-banding-terkait-ump-2022
http://tajuk.co/news/pengusaha-dki-masih-tunggu-hasil-banding-terkait-ump-2022
http://tajuk.co/news/pengusaha-dki-masih-tunggu-hasil-banding-terkait-ump-2022
http://pripos.id/kemnaker-gelar-festival-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-serta-job-fair-nasional-di-jcc-senayan-besok
http://pripos.id/kemnaker-gelar-festival-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-serta-job-fair-nasional-di-jcc-senayan-besok
http://pripos.id/kemnaker-gelar-festival-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-serta-job-fair-nasional-di-jcc-senayan-besok
http://pripos.id/kemnaker-gelar-festival-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-serta-job-fair-nasional-di-jcc-senayan-besok
http://pripos.id/kemnaker-gelar-festival-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-serta-job-fair-nasional-di-jcc-senayan-besok
http://pripos.id/kemnaker-gelar-festival-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-serta-job-fair-nasional-di-jcc-senayan-besok
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informasi lebih dari 22.000 lowongan kerja 

dengan melibatkan 175 perusahaan ternama di 

Indonesia. Selain acara Job Fair, ia 

menambahkan, pada acara ini Kemnaker juga 

menyajikan beberapa kegiatan yang tidak 

kalah menarik, seperti Job Counseling, 

Asesmen Mandiri, Seminar dan Talkshow. 
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Raih Paritrana 

Award, Bank Jawa 

Timur Aktif 

Implementasikan 

Jamsostek 2021 

Positive Surabaya 

Pagi 

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 

(bankjatim) berhasil meraih penghargaan 

Paritrana Award setelah dinobatkan sebagai 

Juara 2 Kategori Badan Usaha Skala Besar. 

Penghargaan tersebut langsung diberikan oleh 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor kepada Direktur Utama bankjatim Busrul 

Iman dan disaksikan oleh Wakil Presiden 

Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin di Istana 

Wakil Presiden pada acara Pencanangan 

Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan 

dan Penyerahan Penghargaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan "Paritrana Award 2021" di 

Istana Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan No. 

6 Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022). Menutup 

sambutannya, Wapres memberikan apresiasi 

serta ucapan selamat kepada penerima 

penghargaan Paritrana Award 2021 dan 

mengharapkan peningkatan perlindungan 

serta kesejahteraan bagi para pekerja. Sebagai 

informasi, Paritrana Award merupakan 

penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama 

Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP 

Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja. 
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Info Lowongan Kerja 

PT Asuransi Jiwa 

Starinvestama, Cek 

Syarat Dan Cara 

Daftarnya 

Neutral Semarangku

.com 

" PT Asuransi Jiwa Starinvestama membuka 

kesempatan bagimu untuk mengisi formasi 

yang tersedia, " tulis Kemnaker pada Instagram 

resminya. Cara Mendaftar Bagi yang tertarik 

untuk mendaftar loker atau lowongan kerja PT 

Asuransi Jiwa Starinvestama, kunjungi website 

persyaratan dan cara mendaftar loker atau 

lowongan kerja di PT Asuransi Jiwa 

Starinvestama. 2.Mengatur wawancara dan 

memastikan formulir yang diperlukan 

3.Mempromosikan dan pantau Program 

http://www.surabayapagi.com/read/raih-paritrana-award-bank-jatim-aktif-implementasikan-jamsostek-2021
http://www.surabayapagi.com/read/raih-paritrana-award-bank-jatim-aktif-implementasikan-jamsostek-2021
http://www.surabayapagi.com/read/raih-paritrana-award-bank-jatim-aktif-implementasikan-jamsostek-2021
http://www.surabayapagi.com/read/raih-paritrana-award-bank-jatim-aktif-implementasikan-jamsostek-2021
http://www.surabayapagi.com/read/raih-paritrana-award-bank-jatim-aktif-implementasikan-jamsostek-2021
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315753307/info-lowongan-kerja-pt-asuransi-jiwa-starinvestama-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315753307/info-lowongan-kerja-pt-asuransi-jiwa-starinvestama-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315753307/info-lowongan-kerja-pt-asuransi-jiwa-starinvestama-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315753307/info-lowongan-kerja-pt-asuransi-jiwa-starinvestama-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315753307/info-lowongan-kerja-pt-asuransi-jiwa-starinvestama-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
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Referensi Karyawan 4.Memastikan proses 

perekrutan selesai dalam waktu yang 

disepakati. Memiliki ketrampilan presentasi 

yang baik dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia. 
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Lowongan Kerja 

SMA/Sederajat PT 

Infomedia Solusi 

Humanika (ISH), Cek 

Syarat Dan Cara 

Daftarnya 

Positive Semarangku

.com 

Cek info loker PT Infomedia Solusi Humanika 

(ISH) dimana membuka lowongan kerja 

SMA/sederajat. PT Infomedia Solusi Humanika 

(ISH) membuka loker atau lowongan kerja 

SMA/sederajat untuk formasi yang tersedia. 

Berikut persyaratan dan cara daftar loker atau 

lowongan kerja SMA/sederajat yang dibuka PT 

Infomedia Solusi Humanika (ISH). Cara 

Mendaftar Bagi SMA/sederajat yang tertarik 

untuk mendaftar loker atau lowongan kerja PT 

Infomedia Solusi Humanika, kunjungi website 

Demikian persyaratan dan cara mendaftar 

loker atau lowongan kerja SMA/sederajat di PT 

Infomedia Solusi Humanika. 
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Bank Jawa Timur 

Raih Paritrana 

Award 

Positive Koran 

Rakyat 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 

(bankjatim) berhasil meraih penghargaan 

Paritrana Award setelah dinobatkan sebagai 

Juara 2 Kategori Badan Usaha Skala Besar. 

Penghargaan tersebut diberikan karena 

bankjatim dinilai turut berperan aktif 

meningkatkan kepatuhan dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan selama tahun 2021 

Penghargaan tersebut langsung diberikan oleh 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor kepada Direktur Utama bankjatim Busrul 

Iman dan disaksikan oleh Wakil Presiden 

Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin di Istana 

Wakil Presiden pada acara Pencanangan 

Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan 

dan Penyerahan Penghargaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan "Paritrana Award 2021" di 

Istana Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan No. 

6 Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022). Menutup 

sambutannya, Wapres memberikan apresiasi 

serta ucapan selamat kepada penerima 

penghargaan Paritrana Award 2021 dan 

mengharapkan peningkatan perlindungan 

http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315753296/lowongan-kerja-smasederajat-pt-infomedia-solusi-humanika-ish-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315753296/lowongan-kerja-smasederajat-pt-infomedia-solusi-humanika-ish-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315753296/lowongan-kerja-smasederajat-pt-infomedia-solusi-humanika-ish-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315753296/lowongan-kerja-smasederajat-pt-infomedia-solusi-humanika-ish-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315753296/lowongan-kerja-smasederajat-pt-infomedia-solusi-humanika-ish-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315753296/lowongan-kerja-smasederajat-pt-infomedia-solusi-humanika-ish-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://www.koranrakyat.com/index.php/component/k2/item/5174-bank-jatim-raih-paritrana-award
http://www.koranrakyat.com/index.php/component/k2/item/5174-bank-jatim-raih-paritrana-award
http://www.koranrakyat.com/index.php/component/k2/item/5174-bank-jatim-raih-paritrana-award
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serta kesejahteraan bagi para pekerja. Sebagai 

informasi, Paritrana Award merupakan 

penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama 

Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP 

Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja. 
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UMKM Kalimantan 

Tengah Raih 

Penghargaan 

Terbaik 2 Nasional di 

Paritrana Award | 

prokalteng.co 

Positive Prokalteng.c

o 

PROKALTENG.CO- Pemerintah dan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) menyerahkan penghargaan 

Paritrana Award Tahun 2021 di Jakarta, Kamis 

(27/10), kepada sejumlah pelaku dan badan 

usaha serta pemerintah daerah yang memiliki 

kepedulian terhadap perlindungan pekerja. 

Paritrana Award Tahun 2021 merupakan 

program pemerintah yang diinisiasi oleh 

Kementerian Koordinator Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), 

dan BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Menko 

PMK Muhadjir Effendy mengatakan saat ini 

merupakan tahun kelima Paritrana Award 

diberikan, untuk penilaian tahun 2021 dengan 

diikuti oleh 34 pemerintah provinsi, 514 

pemerintah kabupaten dan kota, serta lebih 

dari 700. 000 badan usaha yang diseleksi 

panitia tingkat provinsi. Lebih lanjut, Ia 

mengatakan Paritrana Award akan terus 

diberikan untuk mengapresiasi pemerintah 

daerah dan para pemberi kerja yang 

berkomitmen memberikan perlindungan bagi 

pekerja. 
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UMKM Kalimantan 

Tengah Raih 

Penghargaan 

Terbaik 2 Nasional di 

Paritrana Award | 

prokalteng.co 

Positive Prokalteng.c

o 

PROKALTENG.CO- Pemerintah dan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) menyerahkan penghargaan 

Paritrana Award Tahun 2021 di Jakarta, Kamis 

(27/10), kepada sejumlah pelaku dan badan 

usaha serta pemerintah daerah yang memiliki 

kepedulian terhadap perlindungan pekerja. 

Paritrana Award Tahun 2021 merupakan 

program pemerintah yang diinisiasi oleh 

Kementerian Koordinator Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), 

http://prokalteng.co/berita/93486/UMKM-Kalteng-Raih-Penghargaan-Terbaik-2-Nasional-di-Paritrana-Award.html
http://prokalteng.co/berita/93486/UMKM-Kalteng-Raih-Penghargaan-Terbaik-2-Nasional-di-Paritrana-Award.html
http://prokalteng.co/berita/93486/UMKM-Kalteng-Raih-Penghargaan-Terbaik-2-Nasional-di-Paritrana-Award.html
http://prokalteng.co/berita/93486/UMKM-Kalteng-Raih-Penghargaan-Terbaik-2-Nasional-di-Paritrana-Award.html
http://prokalteng.co/berita/93486/UMKM-Kalteng-Raih-Penghargaan-Terbaik-2-Nasional-di-Paritrana-Award.html
http://prokalteng.co/berita/93486/UMKM-Kalteng-Raih-Penghargaan-Terbaik-2-Nasional-di-Paritrana-Award.html
http://prokalteng.co/berita/93486/UMKM%2520Kalteng%2520Raih%2520Penghargaan%2520Terbaik%25202%2520Nasional%2520di%2520Paritrana%2520Award.html
http://prokalteng.co/berita/93486/UMKM%2520Kalteng%2520Raih%2520Penghargaan%2520Terbaik%25202%2520Nasional%2520di%2520Paritrana%2520Award.html
http://prokalteng.co/berita/93486/UMKM%2520Kalteng%2520Raih%2520Penghargaan%2520Terbaik%25202%2520Nasional%2520di%2520Paritrana%2520Award.html
http://prokalteng.co/berita/93486/UMKM%2520Kalteng%2520Raih%2520Penghargaan%2520Terbaik%25202%2520Nasional%2520di%2520Paritrana%2520Award.html
http://prokalteng.co/berita/93486/UMKM%2520Kalteng%2520Raih%2520Penghargaan%2520Terbaik%25202%2520Nasional%2520di%2520Paritrana%2520Award.html
http://prokalteng.co/berita/93486/UMKM%2520Kalteng%2520Raih%2520Penghargaan%2520Terbaik%25202%2520Nasional%2520di%2520Paritrana%2520Award.html
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Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), 

dan BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Menko 

PMK Muhadjir Effendy mengatakan saat ini 

merupakan tahun kelima Paritrana Award 

diberikan, untuk penilaian tahun 2021 dengan 

diikuti oleh 34 pemerintah provinsi, 514 

pemerintah kabupaten dan kota, serta lebih 

dari 700. 000 badan usaha yang diseleksi 

panitia tingkat provinsi. Lebih lanjut, Ia 

mengatakan Paritrana Award akan terus 

diberikan untuk mengapresiasi pemerintah 

daerah dan para pemberi kerja yang 

berkomitmen memberikan perlindungan bagi 

pekerja. 
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Jawa Barat Terima 

Penganugerahan 

Paritrana Award 

BPJS 

Ketenagakerjaan, 

Disusul Papua Barat 

& DKI Jakarta - 

Tribunnews.com 

Positive Tribun 

News 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- BPJS 

Ketenagakerjaan mengumumkan pemenang 

Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan di 

Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis 

(27/10/2022) Provinsi Jawa Barat berhasil 

menjadi juara pertama pada kategori 

Pemerintah Provinsi yang diikuti oleh Provinsi 

Papua Barat di peringkat kedua dan Provinsi 

DKI Jakarta di peringkat ketiga. Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo 

mengatakan Paritrana Award merupakan 

sebuah ajang penghargaan yang menjadi bukti 

kepedulian dan hadirnya Negara dalam 

memastikan kesejahteraan seluruh pekerja 

Indonesia. "Kami berharap Paritrana Award 

dapat menjadi sebuah prestasi yang 

membanggakan bagi Pemerintah Daerah, dan 

para Pelaku Usaha Skala Besar, Menengah, 

hingga UKM yang telah berupaya secara 

maksimal untuk memberikan perlindungan 

jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di 

wilayah maupun perusahaan masing-masing," 

ungkap Anggoro. Anggoro mengatakan 

Paritrana Award yang selalu menjadi agenda 

tahunan sejak 2017. 
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Kemenaker Gelar 

Job Fair di JCC 

Senayan 28-30 

Positive Harian 

Bernas 

Kementerian Ketenagakerjan (Kemenaker) 

menyelenggarakan Festival Pelatihan Vokasi 

dan Job Fair Nasional di Hall A Jakarta 

Convention Center (JCC) Senayan, pada 28-30 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/28/jabar-terima-penganugerahan-paritrana-award-bpjs-ketenagakerjaan-disusul-papua-barat-dki-jakarta
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/28/jabar-terima-penganugerahan-paritrana-award-bpjs-ketenagakerjaan-disusul-papua-barat-dki-jakarta
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/28/jabar-terima-penganugerahan-paritrana-award-bpjs-ketenagakerjaan-disusul-papua-barat-dki-jakarta
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/28/jabar-terima-penganugerahan-paritrana-award-bpjs-ketenagakerjaan-disusul-papua-barat-dki-jakarta
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/28/jabar-terima-penganugerahan-paritrana-award-bpjs-ketenagakerjaan-disusul-papua-barat-dki-jakarta
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/28/jabar-terima-penganugerahan-paritrana-award-bpjs-ketenagakerjaan-disusul-papua-barat-dki-jakarta
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/28/jabar-terima-penganugerahan-paritrana-award-bpjs-ketenagakerjaan-disusul-papua-barat-dki-jakarta
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/28/jabar-terima-penganugerahan-paritrana-award-bpjs-ketenagakerjaan-disusul-papua-barat-dki-jakarta
http://www.bernas.id/2022/10/155643/kemenaker-gelar-job-fair-di-jcc-senayan-28-30-oktober-tersedia-22-000-lowongan
http://www.bernas.id/2022/10/155643/kemenaker-gelar-job-fair-di-jcc-senayan-28-30-oktober-tersedia-22-000-lowongan
http://www.bernas.id/2022/10/155643/kemenaker-gelar-job-fair-di-jcc-senayan-28-30-oktober-tersedia-22-000-lowongan
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Oktober, Tersedia 

22.000 Lowongan 

Oktober 2022. Direktur Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker, 

Budi Hartawan mengatakan, ajang Job Fair 

Nasional kali ini, Kemenaker menyediakan 

informasi lebih dari 22.000 lowongan kerja 

dengan melibatkan 175 perusahaan ternama. 

"Untuk program ini kami melibatkan 78 

perusahaan yang membuka lowongan kerja 

dengan beberapa konsep walking interview 

sehingga para peserta yang memenuhi 

persyaratan dapat berpotensi mendapatkan 

posisi yang tengah dibutuhkan," katanya, 

Jumat (28/10/2022). BKN Buka 2 Lowongan 

Kerja Bidang IT, Maksimal Pendaftaran 2 Hari 

Lagi. 
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BLT Subsidi Gaji 

Rp600. 000 Bisa 

Diambil di Kantor 

Pos, Begini Cara 

Ceknya 

Positive Okezone BLT subsidi gaji atau BSU sebesar Rp600. 000 

sudah bisa diambil di kantor pos. 5. Jika data 

yang didaftarkan memenuhi persyaratan, maka 

akan muncul tulisan 'Anda lolos verifikasi BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai calon penerima 

Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk validasi 

selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. 

Pengambilan BSU ini dikhususkan bagi pekerja 

yang tidak memiliki rekening bank himbara. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 

mengatakan, penyaluran BSU melalui PT Pos 

dilakukan setelah rampungnya penyaluran ke 

rekening himbara para pekerja yang 

dilampirkan bersamaan dengan data dari BPJS 

Ketenagakerjaan. 
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Asik! 15,6 Juta 

Orang Bakal Dapat 

Bansos Rp600 Ribu 

Lagi, Cek Namamu di 

Sini! 

Positive Bisnis 

Indonesia 

Sebab setidaknya ada 15,6 juta orang lagi yang 

akan mendapat bantuan BSU Subsidi Gaji 

Rp600 ribu. Kabar baik buat pekerja di 

Indonesia yang telah memenuni syarat. 

Dilansir dari Antara, BPJAMSOSTEK telah 

menyerahkan data sebanyak 15,6 juta pekerja 

yang layak mendapat BSU dari pemerintah. 

"BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) terus 

berkomitmen mendukung pemerintah dalam 

mencapai target penyaluran BSU," kata Dirut 

BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo. 

http://www.bernas.id/2022/10/155643/kemenaker-gelar-job-fair-di-jcc-senayan-28-30-oktober-tersedia-22-000-lowongan
http://www.bernas.id/2022/10/155643/kemenaker-gelar-job-fair-di-jcc-senayan-28-30-oktober-tersedia-22-000-lowongan
http://economy.okezone.com/read/2022/10/27/320/2695825/blt-subsidi-gaji-rp600-000-bisa-diambil-di-kantor-pos-begini-cara-ceknya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/27/320/2695825/blt-subsidi-gaji-rp600-000-bisa-diambil-di-kantor-pos-begini-cara-ceknya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/27/320/2695825/blt-subsidi-gaji-rp600-000-bisa-diambil-di-kantor-pos-begini-cara-ceknya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/27/320/2695825/blt-subsidi-gaji-rp600-000-bisa-diambil-di-kantor-pos-begini-cara-ceknya
http://economy.okezone.com/read/2022/10/27/320/2695825/blt-subsidi-gaji-rp600-000-bisa-diambil-di-kantor-pos-begini-cara-ceknya
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221028/9/1592376/asik-156-juta-orang-bakal-dapat-bansos-rp600-ribu-lagi-cek-namamu-di-sini
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221028/9/1592376/asik-156-juta-orang-bakal-dapat-bansos-rp600-ribu-lagi-cek-namamu-di-sini
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221028/9/1592376/asik-156-juta-orang-bakal-dapat-bansos-rp600-ribu-lagi-cek-namamu-di-sini
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221028/9/1592376/asik-156-juta-orang-bakal-dapat-bansos-rp600-ribu-lagi-cek-namamu-di-sini
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221028/9/1592376/asik-156-juta-orang-bakal-dapat-bansos-rp600-ribu-lagi-cek-namamu-di-sini
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Bank Jawa Timur 

raih Paritrana Award 

di Istana Wakil 

Presiden 

Positive Kabar Bisnis Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden pada 

acara Pencanangan Gerakan Nasional 

Perlindungan Pekerja Rentan dan Penyerahan 

Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

"Paritrana Award 2021" di Istana Wakil 

Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 

Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022). SURABAYA, 

kabarbisnis.com: PT Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) berhasil 

meraih penghargaan Paritrana Award setelah 

dinobatkan sebagai Juara 2 Kategori Badan 

Usaha Skala Besar. Direktur Utama bankjatim 

Busrul Iman (kiri) saat menerima penghargaan 

Paritrana Award oleh Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor. 

Penghargaan yang langsung diberikan oleh 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor kepada Direktur Utama bankjatim Busrul 

Iman itu disaksikan Wakil Presiden (Wapres) 

KH. 
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Daftar Bansos yang 

Sudah Cair, 

Masyarakat Dapat 

Jutaan Rupiah 

Neutral Okezone Daftar bansos yang sudah dicairkan 

pemerintah ke masyarakat. Berikut 7 daftar 

bansos yang sudah disalurkan pemerintah:. 7. 

PKLWN Rp1,3 triliun yang disalurkan oleh Polri 

kepada 683 ribu penerima dan TNI kepada 1,4 

juta penerima serta dukungan APBD unit 

Perlinmas Rp1,2 triliun. Pencairan bansos terus 

dilakukan pemerintah untuk membantu 

masyarakat di tengah kenaikan harga BBM dan 

ketidakpastian akibat gejolak ekonomi dunia. 
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Status BSU Tahap 7 

Tersalurkan Tapi 

Belum Cair ke 

Rekening? Bisa Jadi 

Ini Penyebabnya 

Negative Ayo 

Bandung 

Jangan dulu panik jika status BSU Tahap 7 

tersalurkan, tapi belum cair ke rekening 

penerima. Program Bantuan Subsidi Upah 

terus bergulir, BSU tahap 7 diberikan 1 kali 

kepada pekerja sebesar Rp 600. 000 yang 

memenuhi persyaratan, melalui Kantor Pos 

dan rekening Himbara. Proses pembagian tidak 

selalu berjalan mulus, sebagian ada yang 

mengalami kendala status BSU tahap 7 

tersalurkan tapi belum cair ke rekening 

penerima. Menurut Kemnaker ditargetkan 

pekan ini BSU tahap 7 bisa cair, sampai akhir 

Oktober 2022. 

http://kabarbisnis.com/read/28116004/bank-jatim-raih-paritrana-award-di-istana-wakil-presiden
http://kabarbisnis.com/read/28116004/bank-jatim-raih-paritrana-award-di-istana-wakil-presiden
http://kabarbisnis.com/read/28116004/bank-jatim-raih-paritrana-award-di-istana-wakil-presiden
http://kabarbisnis.com/read/28116004/bank-jatim-raih-paritrana-award-di-istana-wakil-presiden
http://economy.okezone.com/read/2022/10/27/320/2695864/daftar-bansos-yang-sudah-cair-masyarakat-dapat-jutaan-rupiah
http://economy.okezone.com/read/2022/10/27/320/2695864/daftar-bansos-yang-sudah-cair-masyarakat-dapat-jutaan-rupiah
http://economy.okezone.com/read/2022/10/27/320/2695864/daftar-bansos-yang-sudah-cair-masyarakat-dapat-jutaan-rupiah
http://economy.okezone.com/read/2022/10/27/320/2695864/daftar-bansos-yang-sudah-cair-masyarakat-dapat-jutaan-rupiah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795353408/status-bsu-tahap-7-tersalurkan-tapi-belum-cair-ke-rekening-bisa-jadi-ini-penyebabnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795353408/status-bsu-tahap-7-tersalurkan-tapi-belum-cair-ke-rekening-bisa-jadi-ini-penyebabnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795353408/status-bsu-tahap-7-tersalurkan-tapi-belum-cair-ke-rekening-bisa-jadi-ini-penyebabnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795353408/status-bsu-tahap-7-tersalurkan-tapi-belum-cair-ke-rekening-bisa-jadi-ini-penyebabnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-795353408/status-bsu-tahap-7-tersalurkan-tapi-belum-cair-ke-rekening-bisa-jadi-ini-penyebabnya
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Kemenaker Gelar 

"Job Fair" di JCC 

Senayan 28-30 

Oktober, Tersedia 

22.000 Lowongan 

Kerja 

Positive Kompas Kementerian Ketenagakerjan (Kemenaker) 

menyelenggarakan Festival Pelatihan Vokasi 

dan Job Fair Nasional di Hall A Jakarta 

Convention Center (JCC) Senayan, mulai 28-30 

Oktober 2022. Direktur Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker, 

Budi Hartawan mengatakan, ajang Job Fair 

Nasional kali ini, Kemenaker menyediakan 

informasi lebih dari 22.000 lowongan kerja 

dengan melibatkan 175 perusahaan ternama. 

"Untuk program ini kami melibatkan 78 

perusahaan yang membuka lowongan kerja 

dengan beberapa konsep walking interview 

sehingga para peserta yang memenuhi 

persyaratan dapat berpotensi mendapatkan 

posisi yang tengah dibutuhkan," katanya 

dikutip melalui siaran pers Kemenaker, Jumat 

(28/10/2022). Kemudian, untuk ajang Festival 

Pelatihan Vokasi, pihaknya menargetkan 

15.000 peserta, seperti alumni universitas, 

alumni pelatihan vokasi, masyarakat umum 

dan pengguna SiapKerja. 
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Sesuai Data 

Kemnaker, Penerima 

BLT Menyusut 2.250 

KK 

Negative Radar Solo Jumlah tersebut menyusut 2.250 KK, sesuai 

data dari Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker). Jumlah tersebut menyusut 2.250 

KK, sesuai data dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). Target Rampung 

Pekan Depan. SOLO- Pemkot Surakarta 

berupaya merampungkan penyaluran bantuan 

langsung tunai (BLT) yang bersumber dari 

APBD 2022, hingga pekan depan. 
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Ditelanjangi sambil 

Direkam dengan 

Ancaman Video 

Disebarluaskan: 

Kisah Miris PRT 

Negative Kumparan Ditelanjangi sambil direkam, dengan ancaman, 

kalau si korban ini melapor, atau kasih tahu ke 

yang lain, rekaman ini akan disebarluaskan," 

kata Ceceng. "Itu ditengahi dengan adanya 

serikat PRT," kata Eva. "Bayangan industrialis 

yang serba kaku dengan berbagai peraturan 

dan konsekuensinya, membuat banyak 

legislator skeptis terhadapnya [RUU PPRT],". 

Namun, dua fraksi besar menolak untuk segera 

disahkan yaitu PDI Perjuangan dan Golkar 

dengan alasan tidak mempertimbangkan sosio-

kultural masyarakat, di mana PRT bekerja 

secara gotong royong dan kekeluargaan. 

http://money.kompas.com/read/2022/10/28/065304526/kemenaker-gelar-job-fair-di-jcc-senayan-28-30-oktober-tersedia-22000-lowongan
http://money.kompas.com/read/2022/10/28/065304526/kemenaker-gelar-job-fair-di-jcc-senayan-28-30-oktober-tersedia-22000-lowongan
http://money.kompas.com/read/2022/10/28/065304526/kemenaker-gelar-job-fair-di-jcc-senayan-28-30-oktober-tersedia-22000-lowongan
http://money.kompas.com/read/2022/10/28/065304526/kemenaker-gelar-job-fair-di-jcc-senayan-28-30-oktober-tersedia-22000-lowongan
http://money.kompas.com/read/2022/10/28/065304526/kemenaker-gelar-job-fair-di-jcc-senayan-28-30-oktober-tersedia-22000-lowongan
http://money.kompas.com/read/2022/10/28/065304526/kemenaker-gelar-job-fair-di-jcc-senayan-28-30-oktober-tersedia-22000-lowongan
http://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/28/10/2022/sesuai-data-kemnaker-penerima-blt-menyusut-2-250-kk
http://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/28/10/2022/sesuai-data-kemnaker-penerima-blt-menyusut-2-250-kk
http://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/28/10/2022/sesuai-data-kemnaker-penerima-blt-menyusut-2-250-kk
http://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/28/10/2022/sesuai-data-kemnaker-penerima-blt-menyusut-2-250-kk
http://kumparan.com/bbc-news-indonesia/ditelanjangi-sambil-direkam-dengan-ancaman-video-disebarluaskan-kisah-miris-prt-1z8UVpsnbeN
http://kumparan.com/bbc-news-indonesia/ditelanjangi-sambil-direkam-dengan-ancaman-video-disebarluaskan-kisah-miris-prt-1z8UVpsnbeN
http://kumparan.com/bbc-news-indonesia/ditelanjangi-sambil-direkam-dengan-ancaman-video-disebarluaskan-kisah-miris-prt-1z8UVpsnbeN
http://kumparan.com/bbc-news-indonesia/ditelanjangi-sambil-direkam-dengan-ancaman-video-disebarluaskan-kisah-miris-prt-1z8UVpsnbeN
http://kumparan.com/bbc-news-indonesia/ditelanjangi-sambil-direkam-dengan-ancaman-video-disebarluaskan-kisah-miris-prt-1z8UVpsnbeN


 

88 

 

175

. 

28 

Octobe

r 2022 

BSU Rp 600 Ribu Cair 

Hari Ini, Berikut Cara 

Pengambilan di 

Kantor Pos 

Indonesia - Gora 

Juara 

Neutral Gorajuara.c

om 

Bagi yang ingin tahu, berikut cara mengambil 

BSU Rp 600 ribu melalui kantor Pos Indonesia. 

Bila lolos datangi langsung kantor Pos 

Indonesia dengan membawa KTP 3. 

Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui PT. 

Pos Indonesia. Bagi para peneima BSU yang 

saat ini sudah memasuki tahap ke 7 ini, PT Pos 

Indonesia akan memberitahunya lewat surat 

pemberitahuan sebagai dasar pencairan dana. 
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Top 3: BSU Tahap 7 

Cair Hari Ini 28 

Oktober 2022, Ayo 

ke Kantor Pos 

Neutral Liputan 6 Liputan6.com, Jakarta Bantuan Subsidi Upah 

atau BSU tahap 7 akan mulai disalurkan besok 

Jumat 28 Oktober 2022. Berikut daftar berita 

yang paling banyak dibaca di kanal bisnis 

Liputan6.com, Jumat (28/10/2022): Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU tahap 7 akan mulai 

disalurkan besok Jumat 28 Oktober 2022. 

Tahap 7 tersebut rencananya diberikan kepada 

3,6 juta penerima BSU, penyalurannya melalui 

PT Pos Indonesia. Untuk pelayanannya, PT Pos 

Indonesia akan membuka layananan sabtu dan 

minggu, untuk layananan pengambilan BSU 

bagi penerima yang tidak memiliki Bank 

Himbara. 
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Dinilai Berperan 

Implementasikan 

Jamsostek oleh 

Kemenaker, Bank 

Jawa Timur Raih 

Patitrana Award 

Positive Surabaya 

Times 

JATIMTIMES- PT Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur Tbk (bankjatim) berhasil meraih 

penghargaan Paritrana Award setelah 

dinobatkan sebagai Juara 2 Kategori Badan 

Usaha Skala Besar. Penghargaan tersebut 

diberikan karena bankjatim dinilai turut 

berperan aktif meningkatkan kepatuhan dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan selama tahun 2021. 

Penghargaan tersebut langsung diberikan oleh 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor kepada Direktur Utama bankjatim Busrul 

Iman dan disaksikan oleh Wakil Presiden 

Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin di Istana 

Wakil Presiden pada acara Pencanangan 

Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan 

dan Penyerahan Penghargaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan "Paritrana Award 2021" di 

Istana Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan No. 

6 Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022). Dalam 

sambutannya, Wakil Presiden (Wapres) K. H. 

http://www.gorajuara.com/news/pr-1005354180/bsu-rp-600-ribu-cair-hari-ini-berikut-cara-pengambilan-di-kantor-pos-indonesia
http://www.gorajuara.com/news/pr-1005354180/bsu-rp-600-ribu-cair-hari-ini-berikut-cara-pengambilan-di-kantor-pos-indonesia
http://www.gorajuara.com/news/pr-1005354180/bsu-rp-600-ribu-cair-hari-ini-berikut-cara-pengambilan-di-kantor-pos-indonesia
http://www.gorajuara.com/news/pr-1005354180/bsu-rp-600-ribu-cair-hari-ini-berikut-cara-pengambilan-di-kantor-pos-indonesia
http://www.gorajuara.com/news/pr-1005354180/bsu-rp-600-ribu-cair-hari-ini-berikut-cara-pengambilan-di-kantor-pos-indonesia
http://www.gorajuara.com/news/pr-1005354180/bsu-rp-600-ribu-cair-hari-ini-berikut-cara-pengambilan-di-kantor-pos-indonesia
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5109471/top-3-bsu-tahap-7-cair-hari-ini-28-oktober-2022-ayo-ke-kantor-pos
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5109471/top-3-bsu-tahap-7-cair-hari-ini-28-oktober-2022-ayo-ke-kantor-pos
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5109471/top-3-bsu-tahap-7-cair-hari-ini-28-oktober-2022-ayo-ke-kantor-pos
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5109471/top-3-bsu-tahap-7-cair-hari-ini-28-oktober-2022-ayo-ke-kantor-pos
http://surabaya.jatimtimes.com/baca/276394/20221028/074500/dinilai-berperan-implementasikan-jamsostek-oleh-kemenaker-bank-jatim-raih-patitrana-award
http://surabaya.jatimtimes.com/baca/276394/20221028/074500/dinilai-berperan-implementasikan-jamsostek-oleh-kemenaker-bank-jatim-raih-patitrana-award
http://surabaya.jatimtimes.com/baca/276394/20221028/074500/dinilai-berperan-implementasikan-jamsostek-oleh-kemenaker-bank-jatim-raih-patitrana-award
http://surabaya.jatimtimes.com/baca/276394/20221028/074500/dinilai-berperan-implementasikan-jamsostek-oleh-kemenaker-bank-jatim-raih-patitrana-award
http://surabaya.jatimtimes.com/baca/276394/20221028/074500/dinilai-berperan-implementasikan-jamsostek-oleh-kemenaker-bank-jatim-raih-patitrana-award
http://surabaya.jatimtimes.com/baca/276394/20221028/074500/dinilai-berperan-implementasikan-jamsostek-oleh-kemenaker-bank-jatim-raih-patitrana-award
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Ma'ruf Amin meminta seluruh pemangku 

kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam 

penguatan program jaminan sosial 

ketenagakerjaan. 
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Dinilai Berperan 

Implementasikan 

Jamsostek oleh 

Kemenaker, Bank 

Jawa Timur Raih 

Patitrana Award 

Positive Jatim Times JATIMTIMES- PT Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur Tbk (bankjatim) berhasil meraih 

penghargaan Paritrana Award setelah 

dinobatkan sebagai Juara 2 Kategori Badan 

Usaha Skala Besar. Penghargaan tersebut 

diberikan karena bankjatim dinilai turut 

berperan aktif meningkatkan kepatuhan dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan selama tahun 2021. 

Penghargaan tersebut langsung diberikan oleh 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor kepada Direktur Utama bankjatim Busrul 

Iman dan disaksikan oleh Wakil Presiden 

Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin di Istana 

Wakil Presiden pada acara Pencanangan 

Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan 

dan Penyerahan Penghargaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan "Paritrana Award 2021" di 

Istana Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan No. 

6 Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022). Dalam 

sambutannya, Wakil Presiden (Wapres) K. H. 

Ma'ruf Amin meminta seluruh pemangku 

kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam 

penguatan program jaminan sosial 

ketenagakerjaan. 
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Kemnaker Gelar 

Festival Pelatihan 

Vokasi dan Job Fair 

Neutral Bisnistoday.

co.id 

Kementerian Ketenagakerjan 

menyelenggarakan Festival Pelatihan Vokasi 

dan Job Fair Nasional di Hall A Jakarta 

Convention Center (JCC) Senayan mulai tanggal 

28- 30 Oktober 2022. "Kegiatan ini akan 

dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan 

berupa Pameran Pelatihan, Peralatan dan 

Produk Vokasi, Job Fair and Walk in Interview, 

Sertifikasi Kompetensi Gratis BNSP, Konser 

Ketenagakerjaan, dan Temu Alumni Pelatihan 

Vokasi," ucapnya. Direktur Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, 

Budi Hartawan mengatakan, acara festival, 

sertifikasi dan job fair ini terbuka untuk umum 

dan gratis melaui ekosistem ketenagakerjaan 

http://www.jatimtimes.com/baca/276394/20221028/074500/dinilai-berperan-implementasikan-jamsostek-oleh-kemenaker-bank-jatim-raih-patitrana-award
http://www.jatimtimes.com/baca/276394/20221028/074500/dinilai-berperan-implementasikan-jamsostek-oleh-kemenaker-bank-jatim-raih-patitrana-award
http://www.jatimtimes.com/baca/276394/20221028/074500/dinilai-berperan-implementasikan-jamsostek-oleh-kemenaker-bank-jatim-raih-patitrana-award
http://www.jatimtimes.com/baca/276394/20221028/074500/dinilai-berperan-implementasikan-jamsostek-oleh-kemenaker-bank-jatim-raih-patitrana-award
http://www.jatimtimes.com/baca/276394/20221028/074500/dinilai-berperan-implementasikan-jamsostek-oleh-kemenaker-bank-jatim-raih-patitrana-award
http://www.jatimtimes.com/baca/276394/20221028/074500/dinilai-berperan-implementasikan-jamsostek-oleh-kemenaker-bank-jatim-raih-patitrana-award
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-gelar-festival-pelatihan-vokasi-dan-job-fair
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-gelar-festival-pelatihan-vokasi-dan-job-fair
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-gelar-festival-pelatihan-vokasi-dan-job-fair
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SiapKerja. "Festival Pelatihan Vokasi ini 

merupakan festival pelatihan vokasi terbesar 

se-Indonesia dan baru pertamakali di adakan. 
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BSU Tahap 7 Cair, 

Bawa 2 Syarat ini 

Cairkan Dana Rp 600 

Ribu Cairkan BLT 

dari Kantor Pos! 

Neutral Tribun 

Pontianak 

Pekerja yang menerima BSU saat dikantor Pos 

wajib menunjukan syarat berupa KTP dan hasil 

srenshoot status pekerja di portal SiapKerja. 

Penerima BSU yang tidak memiliki rekening 

bank Himbara diberikan opsi mencairkan dana 

sebesar Rp 600 Ribu dari Kantor Pos. Com Bagi 

pekerja yang memenuhi syarat menerima BSU 

2022, Langsung mendatangi Kantor Pos 

terdekat. BSU Tahap 7 Cair, Hanya Karyawan 

Memenuhi Syarat yang Bisa Cairkan BSU Lewat 

Kantor Pos! 
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Festival Pelatihan 

Vokasi dan 

Produktivitas serta 

Job Fair Nasional di 

JCC Senayan Sukses 

Digelar Kemnaker - 

Persnews.id 

Positive Persnews.id Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka 

Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 

yang berlangsung mulai 28 hingga 30 Oktober 

2022 di Jakarta Convention Center (JCC) 

Senayan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

(Wamenaker), Afriansyah Noor, mengatakan 

bahwa penyelenggaran Festival Pelatihan 

Vokasi dan Job Fair Nasional itu merupakan 

puncak dari acara Bulan Pelatihan Vokasi 

Nasional (BPVN) 2022. Selain itu, diadakannya 

Job Fair ini sekaligus memperingati Sumpah 

Pemuda, bertepatan dengan proses kelulusan 

peserta didik tahun ajaran, dan Oktober 

menjadi bulan pameran terbanyak. Kemnaker 

memilih oktober menampilkan ekosistem 

ketenagakerjaan dengan beberapa alasan 

pendukung, antara lain; bertepatan dengan 

Hari Sumpah Pemuda, bertepatan dengan 

proses kelulusan peserta didik tahun ajaran, 

pemilihan lokasi strategis untuk 

mempermudah audiens, dan Oktober menjadi 

bulan pameran terbanyak Di Job Fair ini, 

terdapat 175 perusahaan ternama dan 

beberapa kementerian yang ikut serta. 
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Cara Cairkan BLT 

Subsidi Gaji Rp600. 

000 di Kantor Pos 

Positive Okezone Proses pencairan BLT subsidi gaji atau Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 di kantor pos. 

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekira 

3,6 juta pekerja yang bisa mengambil BSU 

Rp600. 000 di kantor pos. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/28/bsu-tahap-7-cair-bawa-2-syarat-ini-cairkan-dana-rp-600-ribu-cairkan-blt-dari-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/28/bsu-tahap-7-cair-bawa-2-syarat-ini-cairkan-dana-rp-600-ribu-cairkan-blt-dari-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/28/bsu-tahap-7-cair-bawa-2-syarat-ini-cairkan-dana-rp-600-ribu-cairkan-blt-dari-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/28/bsu-tahap-7-cair-bawa-2-syarat-ini-cairkan-dana-rp-600-ribu-cairkan-blt-dari-kantor-pos
http://pontianak.tribunnews.com/2022/10/28/bsu-tahap-7-cair-bawa-2-syarat-ini-cairkan-dana-rp-600-ribu-cairkan-blt-dari-kantor-pos
http://persnews.id/festival-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-serta-job-fair-nasional-di-jcc-senayan-sukses-digelar-kemnaker
http://persnews.id/festival-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-serta-job-fair-nasional-di-jcc-senayan-sukses-digelar-kemnaker
http://persnews.id/festival-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-serta-job-fair-nasional-di-jcc-senayan-sukses-digelar-kemnaker
http://persnews.id/festival-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-serta-job-fair-nasional-di-jcc-senayan-sukses-digelar-kemnaker
http://persnews.id/festival-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-serta-job-fair-nasional-di-jcc-senayan-sukses-digelar-kemnaker
http://persnews.id/festival-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-serta-job-fair-nasional-di-jcc-senayan-sukses-digelar-kemnaker
http://persnews.id/festival-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-serta-job-fair-nasional-di-jcc-senayan-sukses-digelar-kemnaker
http://economy.okezone.com/read/2022/10/27/320/2695870/cara-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/27/320/2695870/cara-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos
http://economy.okezone.com/read/2022/10/27/320/2695870/cara-cairkan-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos
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menjelaskan proses pencairan BSU Rp600. 000 

di kantor pos. Selain itu, pihak Pos Indonesia 

akan memberikan informasi kepada calon 

penerima BSU Rp600. 000 seperti penyaluran 

bantuan lainnya. 
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Kemnaker Gelar 

Festival Pelatihan 

Vokasi dan 

Produktivitas serta 

Job Fair Nasional di 

JCC Senayan 

Neutral Klik7tv Kementerian Ketenagakerjan (Kemnaker) akan 

menyelenggarakan Festival Pelatihan Vokasi 

dan Job Fair Nasional di Hall A Jakarta 

Convention Center (JCC) Senayan, mulai 

tanggal 28 sampai 30 Oktober 2022. Acara 

tersebut merupakan puncak dari 

penyelenggaraan Bulan Pelatihan Vokasi 

Nasional (BPVN) Tahun 2022 setelah 

sebelumnya pada pada tanggal 17 hingga 21 

Oktober diselenggarakan Open House 

Pelatihan Vokasi di Balai Pelatihan Vokasi se-

Indonesia. Direktur Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Dirjen 

Binalavotas) Kemnaker, Budi Hartawan 

mengatakan, acara festival, sertifikasi dan job 

fair ini terbuka untuk umum dan gratis melaui 

ekosistem ketenagakerjaan SiapKerja. Adapun 

untuk info dan pendaftaran bisa diakses 

melalui website "Festival Pelatihan Vokasi ini 

merupakan festival pelatihan vokasi terbesar 

se-Indonesia dan baru pertamakali di adakan. 
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'Ditelanjangi sambil 

direkam dengan 

ancaman video 

disebarluaskan' - 

Kisah pekerja rumah 

tangga di tengah 

RUU PRT yang belum 

disahkan 

Negative Bbc 

Indonesia 

Dugaan penyiksaan seorang pekerja rumah 

tangga asal Cianjur, Jawa Barat, kembali 

membuka pertanyaan tentang RUU 

Perlindungan PRT yang tak kunjung disahkan 

DPR sejak 18 tahun silam. Ditelanjangi sambil 

direkam, dengan ancaman, kalau si korban ini 

melapor, atau kasih tahu ke yang lain, rekaman 

ini akan disebarluaskan," kata Ceceng. Selain 

itu, Moeldoko juga menyinggung RUU 

Perlindungan PRT yang belum juga disahkan 

DPR. Namun, dua fraksi besar menolak untuk 

segera disahkan yaitu PDI Perjuangan dan 

Golkar dengan alasan tidak 

mempertimbangkan sosio-kultural masyarakat, 

di mana PRT bekerja secara gotong royong dan 

kekeluargaan. 

http://klik7tv.co.id/kemnaker-gelar-festival-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-serta-job-fair-nasional-di-jcc-senayan
http://klik7tv.co.id/kemnaker-gelar-festival-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-serta-job-fair-nasional-di-jcc-senayan
http://klik7tv.co.id/kemnaker-gelar-festival-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-serta-job-fair-nasional-di-jcc-senayan
http://klik7tv.co.id/kemnaker-gelar-festival-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-serta-job-fair-nasional-di-jcc-senayan
http://klik7tv.co.id/kemnaker-gelar-festival-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-serta-job-fair-nasional-di-jcc-senayan
http://klik7tv.co.id/kemnaker-gelar-festival-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-serta-job-fair-nasional-di-jcc-senayan
http://www.bbc.com/indonesia/articles/cq54qxnv2y4o
http://www.bbc.com/indonesia/articles/cq54qxnv2y4o
http://www.bbc.com/indonesia/articles/cq54qxnv2y4o
http://www.bbc.com/indonesia/articles/cq54qxnv2y4o
http://www.bbc.com/indonesia/articles/cq54qxnv2y4o
http://www.bbc.com/indonesia/articles/cq54qxnv2y4o
http://www.bbc.com/indonesia/articles/cq54qxnv2y4o
http://www.bbc.com/indonesia/articles/cq54qxnv2y4o
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Cara pencairan BLT 

Subsidi Gaji Rp600. 

000 di Kantor Pos 

Positive Beritaterbar

u.news 

Proses pencairan BLT Subsidi Upah atau 

Bantuan Subsidi Upah ( sarjana U) Rp 600. 000 

di kantor pos. Menurut data Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar 

Sanusi menjelaskan proses pencairan dana 

sebesar Rp600. 000 BSU di kantor pos. 

Kementerian Tenaga Kerja mencatat sekitar 

3,6 juta pekerja dapat mengumpulkan Rp600. 

000 BSU di kantor pos. 3 cara mudah mengirim 

uang ke luar negeri Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemnaker) menyebutkan sebanyak 9,2 juta 

pekerja atau buruh telah menerima Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) atau subsidi upah BLT 

2022. 

186

. 

28 

Octobe

r 2022 

Dukungan Kepada 

Pengungsi, Lebih 

dari 200 Orang 

Ukraina Dapat 

Pekerjaan di Jepang 

Positive Regional.ko

mpas.com 

Kementerian tenaga kerja Jepang pada Kamis 

(27/10/2022) mengatakan lebih dari 200 

pengungsi Ukraina telah mendapatkan 

pekerjaan. Dari hampir 2.000 warga Ukraina 

yang mengungsi di Jepang sejak invasi Rusia 

Februari lalu, lebih dari 10 persen pengungsi 

kini telah bekerja di Jepang. Menurut laporan 

Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan 

Kesejahteraan Jepang, sebanyak 221 orang 

Ukraina telah mendapatkan pekerjaan pada 19 

Oktober. Simak selengkapnya dalam video 

berikut. 

187

. 

28 

Octobe

r 2022 

Tjiwi Kimia raih 3 

besar penghargaan 

Paritrana 

Awardkategori 

badan usaha skala 

besar 

Positive Antara 

Jambi 

Unit usaha Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas, 

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (Tjiwi Kimia) 

meraih peringkat 3 besar penghargaan 

tertinggi terkait jaminan sosial 

ketenagakerjaan Paritrana Award 2021 di 

Istana Wakil Presiden, Jakarta (27/10). 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung 

oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

Afriansyah Noor kepada Direktur Utama Tjiwi 

Kimia Suhendra Wiriadinata, dan disaksikan 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menko PMK 

Muhadjir Effendy, Mendagri Tito Karnavian, 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro 

Eko Cahyo. Menko PMK Muhadjir Effendy 

mengatakan saat ini merupakan tahun kelima 

Paritrana Award diberikan, untuk penilaian 

tahun 2021 dengan diikuti lebih dari 700. 000 

badan usaha yang diseleksi panitia tingkat 

http://beritaterbaru.news/cara-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-213034
http://beritaterbaru.news/cara-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-213034
http://beritaterbaru.news/cara-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp600-000-di-kantor-pos-213034
http://video.kompas.com/watch/201835/dukungan-kepada-pengungsi-lebih-dari-200-orang-ukraina-dapat-pekerjaan-di-jepang
http://video.kompas.com/watch/201835/dukungan-kepada-pengungsi-lebih-dari-200-orang-ukraina-dapat-pekerjaan-di-jepang
http://video.kompas.com/watch/201835/dukungan-kepada-pengungsi-lebih-dari-200-orang-ukraina-dapat-pekerjaan-di-jepang
http://video.kompas.com/watch/201835/dukungan-kepada-pengungsi-lebih-dari-200-orang-ukraina-dapat-pekerjaan-di-jepang
http://video.kompas.com/watch/201835/dukungan-kepada-pengungsi-lebih-dari-200-orang-ukraina-dapat-pekerjaan-di-jepang
http://jambi.antaranews.com/berita/527037/tjiwi-kimia-raih-3-besar-penghargaan-paritrana-awardkategori-badan-usaha-skala-besar
http://jambi.antaranews.com/berita/527037/tjiwi-kimia-raih-3-besar-penghargaan-paritrana-awardkategori-badan-usaha-skala-besar
http://jambi.antaranews.com/berita/527037/tjiwi-kimia-raih-3-besar-penghargaan-paritrana-awardkategori-badan-usaha-skala-besar
http://jambi.antaranews.com/berita/527037/tjiwi-kimia-raih-3-besar-penghargaan-paritrana-awardkategori-badan-usaha-skala-besar
http://jambi.antaranews.com/berita/527037/tjiwi-kimia-raih-3-besar-penghargaan-paritrana-awardkategori-badan-usaha-skala-besar
http://jambi.antaranews.com/berita/527037/tjiwi-kimia-raih-3-besar-penghargaan-paritrana-awardkategori-badan-usaha-skala-besar
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provinsi, 34 pemerintah provinsi, serta 514 

pemerintah kabupaten dan kota. Dia 

mengatakan Paritrana Award akan terus 

diberikan untuk mengapresiasi pemberi kerja 

yang berkomitmen memberikan perlindungan 

bagi pekerja, dan pemerintah daerah. 

188

. 

28 

Octobe

r 2022 

Syarat dan Cara 

Ambil BSU Tahap 7 

yang Cair Lewat 

Kantor Pos Pekan Ini 

Neutral Kompas Tv JAKARTA, KOMPAS.TV- Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) dari Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) Republik Indonesia (RI) untuk 

masyarakat yang tidak punya rekening bank 

Himbara akan cair pekan ini melalui Kantor 

Pos. "Sisa (anggaran BSU) akan tersalurkan 

melalui Kantor Pos mulai pekan ini," kata 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

(PHI Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri, 

Senin (24/10/2022) dilansir dari Kompas.com. 

Cara ambil BSU di Kantor Pos. Penerima tinggal 

membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke 

kantor Pos mana saja, meskipun alamat 

penerima yang terdaftar di BPJS 

Ketenagakerjaan tak sesuai domisili. "KTP 

mana saja bisa ambil di Kantor Pos mana pun. 

189

. 

28 

Octobe

r 2022 

Siap-Siap! BSU 

Tahap 7 Cair di 

Kantor Pos, Buka 

kemnaker.go.id 

untuk Cek Penerima 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Sahabat Rekanaker, jangan sampai ketinggalan 

informasi lengkap mengenai BSU tahap 7 yang 

dicairkan lewat Kantor Pos. BSU tahap 7 yang 

dicairkan lewat Kantor Pos disalurkan untuk 

para pekerja yang tidak memiliki rekening bank 

Himbara. Sama seperti tahap sebelumnya, BSU 

tahap 7 akan dicairkan dengan nominal Rp600. 

000 per pekerja dalam satu kali pencairan. 

Proses pencairan BSU ini dilakukan melalui 

rekening bank himbara pekerja seperti BTN, 

BRI, BNI dan Mandiri. 

190

. 

28 

Octobe

r 2022 

Kecelakaan Kerja 

Meningkat, 

BPJamsostek Gelar 

Pelatihan KNK bagi 

135 Perusahaan 

Positive Harian 

Terbit 

HARIANTERBIT.com- BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek) Kanwil DKI Jakarta menggelar 

Pelatihan Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK) 

kepada 135 perwakilan perusahaan peserta 

program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang 

telah lolos seleksi. Setiap peserta, nantinya 

akan memperoleh sertifikasi KNK dari 

Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Tujuan 

pelatihan KNK agar peserta memahami sistem 

http://www.kompas.tv/article/342485/syarat-dan-cara-ambil-bsu-tahap-7-yang-cair-lewat-kantor-pos-pekan-ini
http://www.kompas.tv/article/342485/syarat-dan-cara-ambil-bsu-tahap-7-yang-cair-lewat-kantor-pos-pekan-ini
http://www.kompas.tv/article/342485/syarat-dan-cara-ambil-bsu-tahap-7-yang-cair-lewat-kantor-pos-pekan-ini
http://www.kompas.tv/article/342485/syarat-dan-cara-ambil-bsu-tahap-7-yang-cair-lewat-kantor-pos-pekan-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095753935/siap-siap-bsu-tahap-7-cair-di-kantor-pos-buka-kemnakergoid-untuk-cek-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095753935/siap-siap-bsu-tahap-7-cair-di-kantor-pos-buka-kemnakergoid-untuk-cek-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095753935/siap-siap-bsu-tahap-7-cair-di-kantor-pos-buka-kemnakergoid-untuk-cek-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095753935/siap-siap-bsu-tahap-7-cair-di-kantor-pos-buka-kemnakergoid-untuk-cek-penerima
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095753935/siap-siap-bsu-tahap-7-cair-di-kantor-pos-buka-kemnakergoid-untuk-cek-penerima
http://www.harianterbit.com/ekonomi/pr-2745355037/kecelakaan-kerja-meningkat-bpjamsostek-gelar-pelatihan-knk-bagi-135-perusahaan
http://www.harianterbit.com/ekonomi/pr-2745355037/kecelakaan-kerja-meningkat-bpjamsostek-gelar-pelatihan-knk-bagi-135-perusahaan
http://www.harianterbit.com/ekonomi/pr-2745355037/kecelakaan-kerja-meningkat-bpjamsostek-gelar-pelatihan-knk-bagi-135-perusahaan
http://www.harianterbit.com/ekonomi/pr-2745355037/kecelakaan-kerja-meningkat-bpjamsostek-gelar-pelatihan-knk-bagi-135-perusahaan
http://www.harianterbit.com/ekonomi/pr-2745355037/kecelakaan-kerja-meningkat-bpjamsostek-gelar-pelatihan-knk-bagi-135-perusahaan
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ketenagakerjaan secara komprehensif 

berkaitan kepatuhan norma perusahaan dan 

menekan terjadinya risiko kecelakaan kerja 

serta penyakit akibat lingkungan kerja. 

Kegiatan yang berlangsung secara daring pada 

Kamis (27/10/2022) itu, merupakan bagian 

dari program promotive preventif BPJS 

Ketenagakerjaan. 

191

. 

28 

Octobe

r 2022 

BSU 2022 Tahap 7 

Cair Lewat Kantor 

Pos, Begini Cara Cek 

Status Penerima BLT 

Subsidi Gaji 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Simak cara cek status penerima BSU 2022 atau 

BLT Subsidi Gaji tahap 7 yang cair lewat kantor 

pos. BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji senilai 

Rp600. 000 akan disalurkan melalui kantor pos 

kepada pekerja yang terdaftar sebagai 

penerima. Seperti yang diketahui, BSU 2022 

disalurkan pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk pengalihan kenaikan 

bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu 

lalu. Pekerja yang mendapatkan notifikasi 

sebagai penerima BSU 2022, dapat dicek 

melalui situs bsu.kemnaker.go.id. Hanya 

pekerja yang memenuhi syarat sebagai 

penerima BSU 2022 yang akan mendapatkan 

dana BLT Subsidi Gaji sebesar Rp600.000. 

Segera cek status penerima di situs 

bsu.kemnaker.go.id dan cairkan dana BSU 

2022 lewat kantor pos. 

192

. 

28 

Octobe

r 2022 

Cegah Kerja Paksa di 

Kapal Ikan, Ini 

Gagasan DFW 

Indonesia 

Positive Maritim 

News 

Sementara itu, Badan Pusat Statistik pada 

Februari 2022 melansir data terbaru yang 

menyebutkan bahwa jumlah angkatan kerja 

Indonesia saat ini adalah 144,01 juta jiwa. 

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya 

perlindungan awak kapal perikanan dan 

nelayan dengan menerbitkan : i) 11 Undang-

Undang, ii) 6 Peraturan Pemerintah, iii) 3 

Peraturan Presiden, dan 10 Peraturan Menteri. 

Koordinator Nasional Destructive Fishing 

Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan 

mengatakan bahwa Indonesia mengalami 

surplus regulasi dalam melindungi awak kapal 

perikanan dan nelayan tapi masih lemah dalam 

pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan data 

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini 

jumlah awak kapal perikanan dan nelayan 

mencapai 2,2 juta jiwa. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095753899/bsu-2022-tahap-7-cair-lewat-kantor-pos-begini-cara-cek-status-penerima-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095753899/bsu-2022-tahap-7-cair-lewat-kantor-pos-begini-cara-cek-status-penerima-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095753899/bsu-2022-tahap-7-cair-lewat-kantor-pos-begini-cara-cek-status-penerima-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095753899/bsu-2022-tahap-7-cair-lewat-kantor-pos-begini-cara-cek-status-penerima-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095753899/bsu-2022-tahap-7-cair-lewat-kantor-pos-begini-cara-cek-status-penerima-blt-subsidi-gaji
http://maritimnews.com/2022/10/cegah-kerja-paksa-di-kapal-ikan-ini-gagasan-dfw-indonesia
http://maritimnews.com/2022/10/cegah-kerja-paksa-di-kapal-ikan-ini-gagasan-dfw-indonesia
http://maritimnews.com/2022/10/cegah-kerja-paksa-di-kapal-ikan-ini-gagasan-dfw-indonesia
http://maritimnews.com/2022/10/cegah-kerja-paksa-di-kapal-ikan-ini-gagasan-dfw-indonesia
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193

. 

28 

Octobe

r 2022 

Cara Cek BSU Tahap 

7 Lewat Aplikasi 

PosPay untuk 

Cairkan Uang Tunai 

Rp600. 000 di Kantor 

Pos 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Simak cara cek BSU tahap 7 Lewat aplikasi 

PosPay untuk cairkan uang tunai Rp600. 000 di 

Kantor Pos. Berdasarkan keterangan dari 

Sekertaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, 

penyaluran BSU tahap 7 sebesar Rp600. 000 

bisa diambil lewat Kantor Pos. Pertama datanh 

langsung ke Kantor Pos terdekat sesuai 

domisili atau melalui sistem transfer lewat 

aplikasi PosPay. Diketahui pencairan BSU tahap 

7 sudah mulai disalurkan kepada 3,6 juta 

pekerja atau buruh mulai hari ini Jumat, 28 

Oktober 2022. 

194

. 

28 

Octobe

r 2022 

BSU Tahap 7 Tahun 

2022 Cair Melalui 

Kantor Pos, Cek 

Penerima di 

kemnaker.go.id, Ini 

Cara Mengambilnya 

- Lensa Nusantara 

Neutral Lensa 

Nusantara 

Sedangkan Sekretaris Jenderal Kemnaker, 

Anwar Sanusi, mengatakan pencairan 

anggaran sebesar Rp 600 ribu dengan Kantor 

Pos ini bakal diserahkan terhadap 3,6 juta data 

pekerja. Terikat era pencairan BSU langkah 7 di 

Kantor Pos, direncanbakal bakal berjalan 

minggu ini. Terus, selanjutnya teknik 

melarutkan BSU 2022 tahapan 7 melalui 

Kantor Pos:. Buat pekerja yang menggenapi 

permintaan menerima BSU 2022, bisa cepat 

menghadiri Kantor Pos terdekat. 

195

. 

28 

Octobe

r 2022 

Ayo Merapat! 

Kemnaker Gelar 

Festival Pelatihan 

Vokasi dan Job Fair 

di JCC 28-30 Oktober 

Neutral Warta 

Ekonomi 

Kementerian Ketenagakerjan (Kemnaker) akan 

menyelenggarakan Festival Pelatihan Vokasi 

dan Job Fair Nasional di Hall A Jakarta 

Convention Center (JCC) Senayan mulai tanggal 

28 sampai 30 Oktober 2022.. Acara tersebut 

merupakan puncak dari penyelenggaraan 

Bulan Pelatihan Vokasi Nasional (BPVN) Tahun 

2022 setelah sebelumnya pada pada tanggal 

17 hingga 21 Oktober diselenggarakan Open 

House Pelatihan Vokasi di Balai Pelatihan 

Vokasi se-Indonesia. Direktur Jenderal 

Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

Kemnaker, Budi Hartawan, mengatakan acara 

festival, sertifikasi, dan job fair ini terbuka 

untuk umum dan gratis melaui ekosistem 

ketenagakerjaan SiapKerja. Adapun, untuk info 

dan pendaftaran bisa diakses melalui website 

"Festival Pelatihan Vokasi ini merupakan 

festival pelatihan vokasi terbesar se-Indonesia 

dan baru pertama kali diadakan. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095754204/cara-cek-bsu-tahap-7-lewat-aplikasi-pospay-untuk-cairkan-uang-tunai-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095754204/cara-cek-bsu-tahap-7-lewat-aplikasi-pospay-untuk-cairkan-uang-tunai-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095754204/cara-cek-bsu-tahap-7-lewat-aplikasi-pospay-untuk-cairkan-uang-tunai-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095754204/cara-cek-bsu-tahap-7-lewat-aplikasi-pospay-untuk-cairkan-uang-tunai-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095754204/cara-cek-bsu-tahap-7-lewat-aplikasi-pospay-untuk-cairkan-uang-tunai-rp600000-di-kantor-pos
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095754204/cara-cek-bsu-tahap-7-lewat-aplikasi-pospay-untuk-cairkan-uang-tunai-rp600000-di-kantor-pos
http://lensanusantara.co.id/2022/10/28/bsu-tahap-7-tahun-2022-cair-melalui-kantor-pos-cek-penerima-di-kemnaker-go-id-ini-cara-mengambilnya
http://lensanusantara.co.id/2022/10/28/bsu-tahap-7-tahun-2022-cair-melalui-kantor-pos-cek-penerima-di-kemnaker-go-id-ini-cara-mengambilnya
http://lensanusantara.co.id/2022/10/28/bsu-tahap-7-tahun-2022-cair-melalui-kantor-pos-cek-penerima-di-kemnaker-go-id-ini-cara-mengambilnya
http://lensanusantara.co.id/2022/10/28/bsu-tahap-7-tahun-2022-cair-melalui-kantor-pos-cek-penerima-di-kemnaker-go-id-ini-cara-mengambilnya
http://lensanusantara.co.id/2022/10/28/bsu-tahap-7-tahun-2022-cair-melalui-kantor-pos-cek-penerima-di-kemnaker-go-id-ini-cara-mengambilnya
http://lensanusantara.co.id/2022/10/28/bsu-tahap-7-tahun-2022-cair-melalui-kantor-pos-cek-penerima-di-kemnaker-go-id-ini-cara-mengambilnya
http://lensanusantara.co.id/2022/10/28/bsu-tahap-7-tahun-2022-cair-melalui-kantor-pos-cek-penerima-di-kemnaker-go-id-ini-cara-mengambilnya
http://wartaekonomi.co.id/read455200/ayo-merapat-kemnaker-gelar-festival-pelatihan-vokasi-dan-job-fair-di-jcc-28-30-oktober
http://wartaekonomi.co.id/read455200/ayo-merapat-kemnaker-gelar-festival-pelatihan-vokasi-dan-job-fair-di-jcc-28-30-oktober
http://wartaekonomi.co.id/read455200/ayo-merapat-kemnaker-gelar-festival-pelatihan-vokasi-dan-job-fair-di-jcc-28-30-oktober
http://wartaekonomi.co.id/read455200/ayo-merapat-kemnaker-gelar-festival-pelatihan-vokasi-dan-job-fair-di-jcc-28-30-oktober
http://wartaekonomi.co.id/read455200/ayo-merapat-kemnaker-gelar-festival-pelatihan-vokasi-dan-job-fair-di-jcc-28-30-oktober
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Hebat! Jepang 

Sediakan Lapangan 

Kerja Untuk Lebih 

Dari 200 Pengungsi 

Ukraina 

Positive Ina Koran Kementerian tenaga kerja Jepang, Kamis, 

mengatakan bahwa lebih dari 200 warga 

negara Ukraina telah mendapatkan pekerjaan 

di negara itu, lebih dari 10 persen dari total 

2.000 pengungsi yang tiba di Jepang pasca 

invasi Rusia pada Februari. Melansir, 

Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan 

Kesejahteraan Jepang mengatakan, sebanyak 

221 orang Ukraina telah mendapatkan 

pekerjaan di Jepang pada 19 Oktober, naik dari 

16 yang dilaporkan pada 1 Juni. Dari 1.946 

pengungsi Ukraina di Jepang, 1.749 telah 

diberikan visa "kegiatan khusus" yang 

memungkinkan mereka bekerja di negara itu. 

Angka tersebut termasuk 67 orang yang 

mendapatkan pekerjaan melalui kantor 

penempatan kerja publik Hello Work. 

197
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28 
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BSU Tahap VII Senilai 

Rp600. 000 Cair Hari 

Ini Lewat Pos 

Indonesia, Ini Cara 

Ambilnya 

Neutral Merdeka Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

akan menyalurkan program Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) tahun 2022 tahap VII senilai 

Rp600. 000 ke tiap pekerja melalui PT Kantor 

Pos pada hari ini, Jumat (28/10). "Hari ini PT 

Pos sedang membuat undangan untuk 3,6 juta 

penerima," ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker 

Anwar Sanusi kepada Liputan6.com, Kamis 

(27/10). Terkait skema penyaluran BSU 

dilakukan lewat PT Pos Indonesia, Kemnaker 

beralasan karena tidak semua penerima BSU 

memiliki nomor rekening bank Himbara. Hal ini 

sebagaimana arahan Presiden Jokowi agar BSU 

dan bantuan pemerintah lainnya membuat 

konsumsi dan daya beli masyarakat tetap 

terjaga, sehingga dapat mempengaruhi 

pertumbuhan baik di daerah maupun di negara 

Indonesia. 

198

. 

28 

Octobe

r 2022 

Kemnaker Gelar 

Festival Pelatihan 

Vokasi dan 

Produktivitas serta 

Job Fair Nasional di 

JCC Senayan 

Neutral Wartapemb

aruan.co.id 

Kementerian Ketenagakerjan (Kemnaker) 

menggelar Festival Pelatihan Vokasi dan Job 

Fair Nasional di Hall A Jakarta Convention 

Center (JCC) Senayan mulai tanggal 28 sampai 

30 Oktober 2022. Acara tersebut merupakan 

puncak dari penyelenggaraan Bulan Pelatihan 

Vokasi Nasional (BPVN) Tahun 2022 setelah 

sebelumnya pada pada tanggal 17 hingga 21 

Oktober diselenggarakan Open House 

http://inakoran.com/hebat-jepang-sediakan-lapangan-kerja-untuk-lebih-dari-200-pengungsi-ukraina/p42880
http://inakoran.com/hebat-jepang-sediakan-lapangan-kerja-untuk-lebih-dari-200-pengungsi-ukraina/p42880
http://inakoran.com/hebat-jepang-sediakan-lapangan-kerja-untuk-lebih-dari-200-pengungsi-ukraina/p42880
http://inakoran.com/hebat-jepang-sediakan-lapangan-kerja-untuk-lebih-dari-200-pengungsi-ukraina/p42880
http://inakoran.com/hebat-jepang-sediakan-lapangan-kerja-untuk-lebih-dari-200-pengungsi-ukraina/p42880
http://www.merdeka.com/uang/bsu-tahap-vii-senilai-rp600000-cair-hari-ini-lewat-pos-indonesia-ini-cara-ambilnya.html
http://www.merdeka.com/uang/bsu-tahap-vii-senilai-rp600000-cair-hari-ini-lewat-pos-indonesia-ini-cara-ambilnya.html
http://www.merdeka.com/uang/bsu-tahap-vii-senilai-rp600000-cair-hari-ini-lewat-pos-indonesia-ini-cara-ambilnya.html
http://www.merdeka.com/uang/bsu-tahap-vii-senilai-rp600000-cair-hari-ini-lewat-pos-indonesia-ini-cara-ambilnya.html
http://www.merdeka.com/uang/bsu-tahap-vii-senilai-rp600000-cair-hari-ini-lewat-pos-indonesia-ini-cara-ambilnya.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/kemnaker-gelar-festival-pelatihan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/kemnaker-gelar-festival-pelatihan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/kemnaker-gelar-festival-pelatihan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/kemnaker-gelar-festival-pelatihan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/kemnaker-gelar-festival-pelatihan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/10/kemnaker-gelar-festival-pelatihan.html
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Pelatihan Vokasi di Balai Pelatihan Vokasi se-

Indonesia. Direktur Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, 

Budi Hartawan mengatakan, acara festival, 

sertifikasi dan job fair ini terbuka untuk umum 

dan gratis melaui ekosistem ketenagakerjaan 

SiapKerja. Adapun untuk info dan pendaftaran 

bisa diakses melalui website Festival Pelatihan 

Vokasi. 

199

. 

28 

Octobe

r 2022 

Tjiwi Kimia Sabet 3 

Besar Paritrana 

Award 

Positive Rmco.id Unit usaha Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas, 

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (Tjiwi Kimia) 

meraih peringkat 3 besar penghargaan 

tertinggi terkait jaminan sosial 

ketenagakerjaan Paritrana Award 2021 di 

Istana Wakil Presiden, Jakarta (27/10). 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung 

oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

Afriansyah Noor kepada Direktur Utama Tjiwi 

Kimia Suhendra Wiriadinata, dan disaksikan 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menko PMK 

Muhadjir Effendy, Mendagri Tito Karnavian, 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro 

Eko Cahyo. Menko PMK, Muhadjir Effendy 

mengatakan, saat ini merupakan tahun kelima 

Paritrana Award diberikan, untuk penilaian 

tahun 2021 dengan diikuti lebih dari 700. 000 

badan usaha yang diseleksi panitia tingkat 

provinsi, 34 pemerintah provinsi, serta 514 

pemerintah kabupaten dan kota. Dia 

mengatakan, Paritrana Award akan terus 

diberikan untuk mengapresiasi pemberi kerja 

yang berkomitmen memberikan perlindungan 

bagi pekerja, dan pemerintah daerah. 

  

http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/146211/tjiwi-kimia-sabet-3-besar-paritrana-award
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/146211/tjiwi-kimia-sabet-3-besar-paritrana-award
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/146211/tjiwi-kimia-sabet-3-besar-paritrana-award
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Title Banyak order batal, PHK hantui industri tekstil dan sepatu dalam 

negeri 

Author _noname 

Media Kabar Bisnis Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Negative 

Link http://kabarbisnis.com/read/28115989/banyak-order-batal-phk-hantui-industri-tekstil-

dan-sepatu-dalam-negeri 

Summary bayang akan datangnya resesi pada 2023, sejumlah industri garmen (tekstil) dan sepatu (alas 

kaki) di dalam negeri terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dia merinci, 

pesanan di industri sepatu mencapai 50 persen, sedangkan industri tekstil sekitar 30 persen. 

 

bayang akan datangnya resesi pada 2023, sejumlah industri garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) di 

dalam negeri terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Alasannya, order atau pesanan 

berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan."Sudah 

produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 

mendatang," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit 

seperti dikutip, Rabu (26/10/2022).Dia merinci, pesanan di industri sepatu mencapai 50 persen, 

sedangkan industri tekstil sekitar 30 persen. "Jadi, ada yang lebih banyak, ada juga yang sedikit. Rata-rata 

segitu ya," sebut Anton.Saat ini, dia melanjutkan, sejumlah perusahaan yang mengalami problem order 

berkurang atau kena pembatalan sedang melakukan antisipasi."Itu (PHK) tergantung perusahaan. Tidak 

semua. Ada yang melakukan antisipasi seperti PHK. Ada yang sedang merencanakan dan seterusnya," 

kata Anton.Dia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah, dalam hal ini 

Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pembahasan tersebut, berbagai pihak mengklaim tengah mencari 

kemungkinan mengurangi jumlah PHK."Meminimalisir jumlah PHK, antara lain dengan mengurangi jam 

kerja (karyawan) dengan prinsip no work no pay (tidak bekerja tidak ada bayaran). Karena pilihan hanya 

ada PHK atau kebijakan yang bisa menahan laju PHK. Tidak bisa dihindari sama sekali," 

jelasnya.Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja 

membenarkan bahwa industri tekstil dan produk tekstil telah merumahkan 45 ribu karyawan di 

sepanjang tahun ini."Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai 

dirumahkan," tutur dia.Dia mengatakan, kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti 

Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil.Penurunan permintaan 

berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022."Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan 

dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap 

pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh 

produsen dalam negeri. 
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Title Lowongan Kerja SMK-S1 di PT Pakoakuina, Ini Syarat Dan Cara 

Daftarnya - Semarangku 

Author Eko Adhi 

Wibowo 

Media Semarangku.com Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315748191/lowongan-kerja-smk-s1-di-

pt-pakoakuina-ini-syarat-dan-cara-daftarnya 

Summary SEMARANGKU- Cek info loker PT Pakoakuina dimana membuka lowongan kerja SMK- S1. PT 

Pakoakuina membuka loker atau lowongan kerja SMK- S1 untuk formasi yang tersedia. 

Berikut persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan kerja SMK- S1 yang dibuka PT 

Pakoakuina. Melalui Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan loker atau lowongan 

kerja yang tersedia di PT Pakoakuina. 

 

 

 

SEMARANGKU - Cek info loker PT Pakoakuina dimana membuka lowongan kerja SMK - S1. PT Pakoakuina 

membuka loker atau lowongan kerja SMK - S1 untuk formasi yang tersedia. Berikut persyaratan dan cara 

daftar loker atau lowongan kerja SMK - S1 yang dibuka PT Pakoakuina. Melalui Instagram resminya, 

Kemnaker menginformasikan loker atau lowongan kerja yang tersedia di PT Pakoakuina."PT Pakoakuina 

membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia, " tulis Kemnaker pada Instagram 

resminya. 
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Title Info Lowongan Pekerjaan PT PAKOAKUINA, Posisi Engineering 

Supervisor dan Staff Administrasi-Marketing 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065748505/info-lowongan-pekerjaan-

pt-pakoakuina-posisi-engineering-supervisor-dan-staff-administrasi-marketing 

Summary Posisi yang terbuka dari lowongan pekerjaan PT PAKOAKUINA yakni Engineering Supervisor 

dan Staff Administrasi- Marketing. PT PAKOAKUINA membuka lowongan pekerjaan dengan 

dua posisi yang tersedia. Untuk deskripsi pekerjaan dan kualifikasi yang ditetapkan di PT 

PAKOAKUINA, Anda bisa melihatnya di bawah ini sebagaimana dilansir PikiranRakyat-

Tasikmalaya.com dari akun Instagram @kemnaker. Engineering Supervisor. 

 

PT PAKOAKUINA membuka lowongan pekerjaan dengan dua posisi yang tersedia.Posisi yang terbuka dari 

lowongan pekerjaan PT PAKOAKUINA yakni Engineering Supervisor dan Staff Administrasi - 

Marketing.Batas akhir pendaftaran untuk lowongan pekerjaan atau loker ini dibuka sampai 31 Desember 

2022.Untuk deskripsi pekerjaan dan kualifikasi yang ditetapkan di PT PAKOAKUINA, Anda bisa melihatnya 

di bawah ini sebagaimana dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Instagram @kemnaker.Staff 

Administrasi - MarketingKualifikasi:1. Laki-laki/Perempuan, usia maksimal 25 tahun2. Pendidikan 

minimal SMK jurusan Administrasi Perkantoran, Akuntansi, atau sejenisnya3. Mahir dalam 

mengoperasikan MS Excel, Power Point dan Word4. Tidak memiliki tato ataupun bertindik5. Sudah vaksin 

Booster (Vaksin ke-3)6. Siap ditempatkan di Karawang, Jawa BaratDeskripsi pekerjaan:1. Membantu 

pengarsipan dan administrasi pada dept Marketing2. Mengelola database pelanggan dengan baik dan 

benar3. Melakukan riset pasar4. Membuat rencana, melakukan uji, dan menerapkan strategi marketing 

yang tepat bagi bisnis atau perusahaan.Engineering SupervisorKualifikasi:1. Laki-laki/perempuan2. 

Pendidikan minimal S1 jurusan Teknik Mesin atau Elektro3. Memiliki pengalaman minimal 1 tahun pada 

bidang yang sama4. Memiliki pengetahuan tentang mesin dan proses manufaktur5. Memiliki komunikasi 

yang baik dan mampu bekerja secara individu/tim6. Memiliki analisa dan logika berpikir yang baik7. 

Memiliki pengetahuan menggambar dan dasar AutoCAD8. Bersedia ditempatkan di Area 

KarawangDeskripsi Pekerjaan:1. Mengkoordinir uji coba produk baru, evaluasi hasil pengujian dan 

penyempurnaan produk baru untuk produksi massal2. Melaksanakan proses PFMEA sebagai dokumen 

hidup, APQP dan perbaikan untuk produk baru.3. Bersedia ditempatkan di Ciampel, Kab. Karawang, Jawa 

Barat. 
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Title Hadapi Tantangan Kewirausahaan, Menaker Tawarkan Tiga 

Alternatif Ini 

Author   

Media Kompas Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Negative 

Link http://money.kompas.com/read/2022/10/27/101200026/hadapi-tantangan-

kewirausahaan-menaker-tawarkan-tiga-alternatif-ini 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengemukakan sejumlah tawaran 

alternatif dalam merespons tantangan kewirausahaan baik dalam jangka pendek, 

menengah, maupun jangka panjang. Hal tersebut merupakan bagian dari hasil pembahasan 

pada G20 Labour and Employment Ministers Meeting (G20 LEMM) yang diselenggarakan 

bulan lalu di Bali. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengemukakan sejumlah tawaran alternatif dalam 

merespons tantangan kewirausahaan baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.Hal 

tersebut merupakan bagian dari hasil pembahasan pada G20 Labour and Employment Ministers Meeting 

(G20 LEMM) yang diselenggarakan bulan lalu di Bali."Tawaran alternatif ini penting karena sebagaimana 

kita ketahui bahwa pandemi Covid-19 dan perlambatan ekonomi global telah memberikan tekanan yang 

cukup berat bagi dunia wirausaha," kata dia secara virtual pada acara G20 Entrepreneurship Roundtable 

Conference, dikutip lewat siaran pers Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (26/10/2022).Adapun 

tawaran alternatif tersebut yang pertama adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui 

penyediaan infastruktur digital yang inklusif, kemudahan izin berusaha, dan fasilitasi bantuan menjadi 

usaha formal, baik dengan dukungan regulasi maupun insentif.Kedua, masifikasi program kewirausahaan 

dan pelatihan wirausaha. Melalui penyediaan jejaring inkubator bisnis, pelatihan keterampilan digital dan 

manajamen usaha, maupun penerapan bisnis yang ramah lingkungan untuk menciptakan green 

entrepreneurship.Ketiga, mendorong inklusi keuangan melalui kemudahan akses pembiayan wirausaha 

khususnya bagi perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.Selain tiga poin tersebut, perlu juga 

adanya pemenuhan hak-hak dasar ketenagakerjaan, jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan 

kesehatan kerja, serta penguatan dialog sosial antara pelaku usaha dan pekerjanya.Dalam kesempatan 

itu, Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial China, Yu Jiadong mengatakan, 

Entrepreneurship Research Center on G20 Economies telah menjadi platform penting untuk berbagi 

wawasan dan bertukar praktik tentang promosi kewirausahaan.Kemudian, memberikan dukungan bagi 

anggota G20 untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yu Jiadong mencontohkan bahwa Pertemuan 

Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan G20 tahun ini mengangkat kewirausahaan berkelanjutan 

sebagai topik penting.Rencana Aksi Kewirausahaan G20 yang dicapai oleh G20 LEMM pada 2016 

dikombinasikan dengan situasi baru dan tantangan kewirausahaan global. Lebih mempromosikan 

kewirausahaan dan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah yang dianggap sebagai mesin 

penting untuk menciptakan pekerjaan yang lebih stabil."Kami meminta semua anggota G20 untuk 

memanfaatkan Pusat Penelitian Kewirausahaan Meja Bundar dan Kewirausahaan G20 dengan lebih baik 

tentang Ekonomi G20 sebagai platform untuk bertukar informasi dan praktik, memberikan kontribusi 

yang informatif, akademis, dan dukungan yang berdampak bagi pemulihan yang berorientasi pada 

manusia melalui kewirausahaan," katanya. 
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Title Lowongan Kerja D3 di PT Surya Sealindo Teknologi (SST), Ini 

Syarat Dan Cara Daftarnya - Semarangku 

Author Eko Adhi 

Wibowo 

Media Semarangku.com Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315748203/lowongan-kerja-d3-di-pt-

surya-sealindo-teknologi-sst-ini-syarat-dan-cara-daftarnya 

Summary Melalui Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan loker atau lowongan kerja yang 

tersedia di PT Surya Sealindo Teknologi (SST). " PT Surya Sealindo Teknologi (SST) membuka 

kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia, " tulis Kemnaker pada Instagram 

resminya. 

 

 

 

Melalui Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan loker atau lowongan kerja yang tersedia di PT 

Surya Sealindo Teknologi (SST)." PT Surya Sealindo Teknologi (SST) membuka kesempatan bagimu untuk 

mengisi formasi yang tersedia, " tulis Kemnaker pada Instagram resminya. 

  



 

103 

 

Title Dampak Pelemahan Rupiah Ancam Pekerja, Upah Minimum Harus 

Naik 

Author T 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/5108572/dampak-pelemahan-rupiah-ancam-

pekerja-upah-minimum-harus-naik 

Summary Untuk diketahui penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 dilakukan selambatnya 

pada 21 November 2022 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota paling lambat pada 30 

November 2022. Diberitakan sebelumnya, penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 

2023 dilakukan selambatnya pada 21 November 2022 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota 

paling lambat pada 30 November 2022. "Di situ juga disampaikan bahwa penetapan Upah 

Minimum Provinsi paling lambat tanggal 21 November 2022 dan penetapan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 30 November 2022," jelasnya. Liputan6.com, Jakarta 

Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Ronny P Sasmita, 

mengatakan dampak jangka panjang pelemahan rupiah akan merubah konstruksi 

perhitungan biaya hidup pekerja. 

 

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Ronny P Sasmita, 

mengatakan dampak jangka panjang pelemahan rupiah akan merubah konstruksi perhitungan biaya 

hidup pekerja. Alhasil upah minimum harus disesuaikan. Dia menjelaskan, pelemahan rupiah memang 

sudah diprediksi oleh banyak pihak, mengingat besarnya capital outflow sejak beberapa bulan terakhir 

akibat perpaduan efek "strong dollar," ketidakpastian global akibat melandainya pertumbuhan ekonomi 

di negara-negara besar, dan tendensi "hawkish" kebijakan suku bunga The Fed."Imbasnya kepada 

ekonomi riil di dalam negeri tentu pada harga-harga barang yang berbasiskan bahan baku impor, mulai 

dari makanan yang bahan baku gandum dan kedelai misalnya, sampai pada barang-barang elektronik," 

kata Ronny kepada Liputan6.com, Kamis (27/10/2022). Selain itu, kata dia, bukan hanya karena harga 

bahan bakunya semakin mahal dalam parameter rupiah, tapi juga biaya transportasi impornya juga ikut 

naik mengingat biaya transportasi dari luar ke dalam dikalkulasi memakai dolar. "Jadi, dampak jangka 

pendeknya akan terasa pada harga-harga barang yang memiliki keterkaitan dengan bahan baku atau 

bahan pelengkap yang diimpor," ujarnya. Sedangkan dampak jangka menengah, pelemahan rupiah juga 

sangat berpengaruh pada harga BBM dalam negeri, mengingat eksposure impor pada BBM kita yang 

cukup besar.Risikonya, jika rupiah bertahan lama pada level harga hari ini yang hampir tembus 15.600 

per dolar, maka porsi subsidi BBM akan membesar dan ruang fiskal pemerintah semakin tertekan, yang 

akhirnya akan memunculkan opsi baru bagi pemerintah untuk menyesuaikan kembali harga BBM "Dalam 

jangka panjang, kenaikan harga-harga (inflasi) dan kenaikan harga BBM, akan merubah konstruksi 

perhitungan biaya hidup pekerja. Mau tak mau, UMR harus disesuaikan," ujarnya. Risiko lanjutanya, biaya 

produksi semua barang di dalam negeri akan ikut naik, yang akan berimbas pada harga semua barang 

dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri, alias tidak hanya pada barang yang berbahan baku impor. "Dan 

mau tak mau, kondisi ini akan memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi kita di tahun 

mendatang, baik dari permintaan maupun penawaran. Kondisinya tentu akan semakin suram jika rupiah 

tembus Rp. 16.000 per dollar," pungkasnya.Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

tengah melakukan pembahasan untuk menentukan upah minimum 2023. Kabarnya, pengumuman 
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besaran upah akan dilakukan pada 21 November 2022 mendatang. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar 

Sanusi belum berbicara banyak soal progres diskusi mengenai upah minimum ini. Dia mengaku akan 

memberikan update jika progresnya sudah terlihat signifikan. "Tunggu dulu, nanti kalau ada informasi 

signifikan kita beritahukan," katanya saat dikonfirmasi Liputan6.com, Rabu (26/10/2022). Untuk 

diketahui penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 dilakukan selambatnya pada 21 November 

2022 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota paling lambat pada 30 November 2022. Sementara itu, 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku belum diajak diskusi mengenai 

penetapan upah. Padahal, menurutnya, seharusnya sudah dilakukan di Oktober ini. "Belum, seharusnya 

Oktober ini sudah ada pembahasan," ungkapnya. Ketika ditanya terkait rekomendasi besaran upah, Said 

Iqbal bersikukuh meminta kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen. Ini mengacu pada besaran tingkat 

inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Rekomendasi buruh 13 persen," ujarnya.Diberitakan 

sebelumnya, penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 dilakukan selambatnya pada 21 

November 2022 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota paling lambat pada 30 November 2022. Ini 

diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz melansir Antara di 

Jakarta, seperti dikutip Senin (17/10/2022). Dewan Pengupahan Nasional telah melaksanakan sidang 

pleno yang menyepakati beberapa kesepakatan termasuk terkait batas waktu penetapan UMP dan UMK. 

Untuk rekomendasi yang akan diberikan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah 

disepakati rekomendasi data Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai acuan penetapan upah minimum, 

paling lambat bisa diterima Depenas dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan paling lambat 7 

November 2022. "Di situ juga disampaikan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi paling lambat 

tanggal 21 November 2022 dan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 30 

November 2022," jelasnya. 
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Title Kemnaker Beri Angin Segar BSU 2022 Tahap 7, Kapan Mulai Cair ke 

Kantor Pos? Simak Jadwal dan Cara Pencairannya 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-795343611/kemnaker-beri-angin-segar-bsu-2022-

tahap-7-kapan-mulai-cair-ke-kantor-pos-simak-jadwal-dan-cara-pencairannya 

Summary BSU 2022 tahap 7 akan dicairkan ke Kantor Pos dan akan disalurkan ke pekerja yang tidak 

memiliki rekening bank Himbara. Kapan BSU 2022 tahap 7 akan dicairkan ke Kantor Pos? 

Menjawab pertanyaan pencairan BSU 2022 tahap 7 ke Kantor Pos, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan penjelasan di bawah ini. Lantas kapan BSU 2022 

tahap 7 akan cair ke Kantor Pos dan bisa diterima oleh pekerja yang membutuhkan? 

 

 

 

BSU 2022 tahap 7 akan dicairkan ke Kantor Pos dan akan disalurkan ke pekerja yang tidak memiliki 

rekening bank Himbara.Kapan BSU 2022 tahap 7 akan dicairkan ke Kantor Pos? Bagaimana cara 

mencairkan Rp600 ribu?Menjawab pertanyaan pencairan BSU 2022 tahap 7 ke Kantor Pos, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan penjelasan di bawah ini.Sejauh ini, Bantuan Subsidi Upah telah 

dicairkan hingga tahap 6 dengan presentase sebanyak 71,64 persen.Berdasarkan data milik Kemnaker, 

bantuan ini juga telah cair ke 9.027.385 pekerja yang memenuhi kriteria sesuai dengan Permenaker 

Nomor 10 Tahun 2022.Menaker Ida Fauziyah menyebutkan bahwa bantuan ini ditargetkan cair hingga 

akhir November-Desember 2022 nanti.Lantas kapan BSU 2022 tahap 7 akan cair ke Kantor Pos dan bisa 

diterima oleh pekerja yang membutuhkan? Ini penjelasannya. 
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Title Hadir di Balikpapan, Presiden: BSU Untuk Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Dumai Pos News Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.dumaiposnews.com/2022/10/hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-

peserta-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi 

para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota 

Balikpapan Kalimantan Timur. Pemerintah ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh 

sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, 

yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. "Kenapa kita ambil dari 

BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. 

 

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja 

yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan Kalimantan 

Timur.Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi menghimbau kepada seluruh pekerja untuk 

memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK."Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? 

Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memberikan semuanya 

(pekerja), oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden.Kehadiran 

Presiden didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK 

Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tersebut telah 

diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka."Kita kembali 

menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT BBM telah tersalur 

99,7%, hampir selesai, ini tinggal menyisir yang belum- belum. Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah 

sudah tersalurkan 72%, sisanya terus akan kita kebut, kita harapkan dengan bantuan ini komsumsi 

masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi 

negara kita," ungkap Jokowi.Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo mengucapkan terima kasih atas 

kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk BPJAMSOSTEK sebagai mitra penyedia data calon 

penerima BSU sejak tahun 2020. Lebih jauh pihaknya menjelaskan bahwa untuk wilayah Kalimantan 

Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 ribu. Dari jumlah tersebut 83 persen atau 475 ribu 

peserta memenuhi kriteria dan 251ribu di antaranya telah menerima BSU."Secara nasional hingga saat 

ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara 

bertahap sejak bulan september karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJAMSOSTEK 

terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU,"terang 

Anggoro.Seperti yang diketahui bahwa sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria 

penerima BSU adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa program ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah 

mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK.Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Duri, 

Achiruddin menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa berusaha melakukan validasi terhadap data 

peserta yang terdaftar di Kantor Cabang Duri agar mereka memperoleh kemudahan terkait program-

program yang berhubungan dengan BPJAMSOSTEK."BPJAMSOSTEK senantiasa berusaha untuk selalu 
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melakukan validasi terhadap seluruh data Tenaga Kerja. Tentunya dengan data yang valid semua 

kemudahan akan datang, tidak hanya terkait BSU saja. Kami juga mengapresiasi kawan-kawan pekerja 

yang telah melakukan penginian data melalui HRD maupun melalui Jamsostek Mobile. Jayalah selalu 

pekerja Indonesia." pungkasnya.Anggoro mengingatkan kepada para pekerja untuk berhati-hati dan 

tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang mengatasnamakan 

BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon 

penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti BSU, dengan menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta 

memiliki hari tua yang sejahtera."Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan 

manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan, 

kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan 

sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga 

apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan 

subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkas 

Anggoro. 
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Title Info Magang BUMN, 848 Lowongan dan Kesempatan 

Langsung Kerja 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosurabaya.com/gaya-hidup/pr-785343706/info-magang-bumn-848-

lowongan-dan-kesempatan-langsung-kerja 

Summary Info magang ini disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang di dalamnya 

terdapat lowongan bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka menyatakan 

terdapat 848 lowongan magang yang dibuka. Berikut info magang di perusahaan besar, 

termasuk BUMN. Terdapat ratusan lowongan untuk para pemagang yang bisa mendapat 

langsung kesempatan kerja. 

 

 

 

Terdapat ratusan lowongan untuk para pemagang yang bisa mendapat langsung kesempatan kerja.Info 

magang ini disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang di dalamnya terdapat lowongan 

bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Info magang ini disampaikan Kemnaker RI pada Kamis, 27 

Oktober 2022. Mereka menyatakan terdapat 848 lowongan magang yang dibuka."Dibuka untuk 848 

pemagang. Kesempatan langsung kerja setelah magang," kata mereka dalam keterangan gambar di 

Instagram @kemnaker.Maerka mengatakan bahwa program magang ini dibuka oleh perusahaan-

perusahaan besar.Dari lima perusahaan dimaksud, satu di antaranya merupakan perusahaan milik 

negara.Sementara satunya lagi merupakan perusahaan asuransi pelat merah.Berikut info magang di 

perusahaan besar, termasuk BUMN. 
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Title Kurangi Risiko, Disnakertrans Nusa Tenggara Barat Ingatkan 

Perusahaan Utamakan Pencegahan 

Author Inline Tdc_Css 

Att 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.suarantb.com/2022/10/27/kurangi-risiko-disnakertrans-ntb-ingatkan-

perusahaan-utamakan-pencegahan 

Summary Angkatan kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 

33,86 ribu orang dibanding Februari 2021. Oleh karena itu, Disnakertrans Provinsi Nusa 

Tenggara Barat melalui Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Pulau Lombok, mengadakan sosialisasi Pelayanan Pencegahan Pengendalian 

Penyakit di Tempat Kerja. Kadisnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi, 

S.Sos, M.H saat membuka sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan itu mengajak seluruh 

perusahaan dan industri mengutamakan K3, serta memberikan jaminan perlindungan bagi 

semua pekerjanya. Lebih lanjut Mantan Kadiskominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat 

tersebut menjelaskan bahwa di tempat kerja, ada dua jenis resiko kerja. 

 

Angkatan kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 33,86 ribu 

orang dibanding Februari 2021. Peningkatan angkatan kerja ini harus diiringi dengan peningkatan SDM 

dan perlindungan kepada tenaga kerja. Oleh karena itu, Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat 

melalui Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pulau Lombok, 

mengadakan sosialisasi Pelayanan Pencegahan Pengendalian Penyakit di Tempat Kerja. Kegiatan 

berlangsung di Hotel Lombok Plaza, Rabu 26Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan 

dan pemahaman perusahaan dan pekerja mengenai K3 serta mencegah penyakit akibat. Kegiatan diikuti 

oleh 40 orang peserta yang merupakan pekerja dan perwakilan perusahaan baik perusahaan besar dan 

perusahaan kecil, UMKM, kelompok tani KLU, serta Asosiasi Pengusaha Tembakau Indonesia 

(APTI).Kadisnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H saat membuka 

sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan itu mengajak seluruh perusahaan dan industri 

mengutamakan K3, serta memberikan jaminan perlindungan bagi semua pekerjanya.Gede 

mengungkapkan bahwa hingga saat masih sering terjadi risiko dan berbagai masalah di tempat kerja yang 

sebagian besarnya terjadi karena kurangnya pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban masing-

masing, terutama mengenai K3.Penyebab keselamatan dan kecelakaan kerja yang sering ditemui adalah 

perilaku yang tidak aman sebesar 88 persen dan kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10 persen, 

atau kedua hal tersebut terjadi secara bersamaan."Banyak pekerja yang sering mengabaikan prosedur 

keselamatan. Sering kita melihat tukang-tukang yang mengerjakan proyek bangunan berlantai tidak 

memakai alat pelindung diri atau pengaman yang lengkap. Syukur kalau tidak celaka. Kalau sampai 

terjadi, pasti akan heboh dan yang akan rugi bukan hanya pekerja yang celaka saja, tapi juga 

perusahaannya, karena selain kehilangan pekerja, perusahaan juga harus membayar biaya pengobatan 

dan santunan kematian jika pekerja belum diasuransikan," tutur Gede.Karena itu pemerintah membuat 

pedoman berupa UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang pada prinsipnya mewajibkan 

agar semua perusahaan menerapkan K3 dan juga memberikan perlindungan bagi pekerjanya yang 

merupakan aset berharga untuk produktivitas dan kinerja perusahaan.Lebih lanjut Mantan 

Kadiskominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut menjelaskan bahwa di tempat kerja, ada dua jenis 
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resiko kerja. Pertama, resiko kerja yang bisa dilihat secara langsung seperti kecelakaan (keselamatan 

kerja). Kedua, resiko yang tidak bisa dilihat langsung yang bersifat jangka panjang seperti penyakit akibat 

kerja (kesehatan kerja).Untuk menghindari resiko keselamatan dan kesehatan kerja tersebut, Aryadi 

mengajak perusahaan dan para pekerja mengutamakan kegiatan pencegahan atau preventif sebelum 

terjadi musibah."Terapkan prinsip lebih baik mencegah dari pada mengobati. Sebab kalau sudah terjadi 

kecelakaan, meski dapat diatasi, tetap saja menimbulkan kerugian, baik kepada perusahaan dan korban 

bagi pekerjanya maupun masyarakat disekitarnya, bahkan bisa mengganggu perekonomian daerah," ujar 

Gede.Menurutnya, setiap aktivitas produksi dan jasa di tempat kerja bahkan di kantor sekalipun pasti 

ada resiko bahayanya. Namun resiko bisa dihindari atau diminimalisir jika semua pihak mengedepan 

sikap hati hati dan mau mengikuti standar operasional prosedur K3 yang ditetapkan.Adapun sumber 

bahaya di tempat kerja dapat berupa: mesin, listrik, bahan kerja, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara 

kerja, dan juga proses produksi."Pekerja kantoran pun tak bisa lepas dari K3. Penataan ruang kerja bagi 

pegawai menentukan kesehatan dan keselamatan. Bayangkan kalau di tempat kerja pencahayaannya 

kurang, maka lambat laun bisa menimbulkan penyakit mata. Ventilasi yang tidak baik bisa menimbulkan 

penyakit pernafasan. Selain itu beban kerja, lingkungan kerja, dan kapasitas kerja juga akan 

mempengaruhi kesehatan dan produktivitas pekerja," jelas Aryadi.Dalam Permenaker Nomor 3 Tahun 

1982 tentang pelayanan kesehatan kerja, ditegaskan bahwa perusahaan atau pemberi kerja wajib 

menyediakan pelayanan kesehatan kerja di lingkungan kerjanya. Bagaimana perusahaan membangun 

suasana kerja yang sehat. Misalnya dengan menyediakan akses air bersih, ventilasi, WC, musholla, 

fasilitas olah raga dan P3K termasuk tempat menyusui, dan jalur evakuasi. "Memang tidak mudah 

diterapkan secara langsung apalagi jika perusahaannya baru, tapi paling tidak K3 harus dipahami dengan 

baik sehingga bisa diterapkan secara bertahap," ucap Aryadi.Terlebih saat ini Nusa Tenggara Barat telah 

menjadi destinasi wisata kelas dunia. Turis asing ketika masuk ke hotel yang pertama kali dicek adalah 

K3nya: kebersihan dan rambu-rambu evaluasi daruratnya. Karena itu, Ia menekankan kepada seluruh 

industri di daerah wisata untuk wajib menerapkan K3.Mantan Irbansus pada Inspektorat Nusa Tenggara 

Barat tersebut juga menghimbau agar perusahaan memberikan akses olahraga untuk meningkatkan fisik 

pekerja, ibadah untuk penguatan mental dan rohani, dan menyediakan pengobatan dan perawatan serta 

rehabilitasi bagi pekerja yang sakit.Terakhir Aryadi berharap agar jika ada permasalahan di perusahaan, 

lebih baik melalui komunikasi atau musyawarah. Karena jika menyelesaikan perselisihan tanpa 

mengutamakan musyawarah, meskipun bisa memperoleh kemenangan dalam sidang, tapi sidang akan 

menguras energi, waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga proses produksi menjadi terbaikan, 

tegasnya.Ia menyebut pihaknya kini telah menyediakan akses layanan Klinik Pelayanan Konsultasi 

ketenagakerjaan Mobile. Fasilitas tersebut, dimintanya untuk dimanfaatkan dengan baik, sebagai media 

kolaborasi antara perusahaan, pengawas dan para pekerja untuk menciptakan hubungan industrial yang 

harmonis, usaha yang produktif dan pekerja yang sehat serta sejahtera. "K3 sangat terkait dengan daya 

saing dalam era globalisasi. Karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab semua pihak dalam industri 

untuk menerapkan K3. Dengan menerapkan K3, maka kita telah mencegah terjadinya hal-hal yang tidak 

diinginkan. Lebih baik mencegah daripada mengobati," tutup Aryadi. 
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Title Hore! BSU Rp 600. 000 Cair Besok, Ini Syarat dan Cara 

Ambilnya 

Author October 

Media Tagar Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.tagar.id/hore-bsu-rp-600.000-cair-besok-ini-syarat-dan-cara-ambilnya 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan akan merealisasikan Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 

VII pada Jumat, 28 Oktober 2022 besok. "Hari ini PT Pos sedang membuat undangan untuk 

3,6 juta penerima, mudah-mudahan besok mulai bisa diambil," katanya. Sekretaris Jenderal 

Kemnaker Anwar mengatakan telah mengundang sebanyak 3,6 juta penerima. Untuk 

pelayanannya, PT Pos Indonesia akan membuka layanan sabtu dan minggu, untuk layanan 

pengambilan BSU bagi penerima yang tidak memiliki Bank Himbara. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan akan merealisasikan Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap VII pada Jumat, 

28 Oktober 2022 besok.Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar mengatakan telah mengundang sebanyak 

3,6 juta penerima."Hari ini PT Pos sedang membuat undangan untuk 3,6 juta penerima, mudah-mudahan 

besok mulai bisa diambil," katanya.Untuk pelayanannya, PT Pos Indonesia akan membuka layanan sabtu 

dan minggu, untuk layanan pengambilan BSU bagi penerima yang tidak memiliki Bank Himbara."BSU bisa 

diambil langsung atau dengan transfer dengan aplikasi Pospay," ujarnya.Cara Cek Data PenerimaApakah 

kamu termasuk penerima BSU? Berikut cara cek penerima BSU bisa dilakukan dengan mudah melalui 

laman resmi Kemnaker, berikut cara mudahnya:1. Kunjungi website kemnaker.go.id2. Daftar Akun. 

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 ke dalam akun anda.4. Lengkapi Profil. Lengkapi profil biodata diri anda berupa foto profil, 

tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.5. Cek Notifikasi.Selanjutnya anda akan mendapatkan 

notifikasi berupa 3 tahapan penerima BSU, yaitu:- Tahap 1. Calon TerdaftarAnda akan mendapatkan 

notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan 

tahapan penyerahan data calon penerima BSU 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan.- Tahap 2. Penetapan DitetapkanAnda akan mendapatkan notifikasi apabila telah 

ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah.- Tahap 3. PenyaluranAnda akan mendapatkan 

notifikasi apabila dana Bantuan Subsidi Upah telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, 
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BNI, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus untuk Anda yang bekerja di wilayah Aceh). Penyaluran 

melalui PT. Pos Indonesia akan disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada penerima BSU sebagai 

dasar pencairan dana BSU 2022.Mohon dapat berhati-hati terhadap informasi terkait Bantuan Subsidi 

Upah diluar web resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Informasi resmi tentang Bantuan Subsidi Upah 

hanya ada di web bsu.kemnaker.go.id.Pengecekan secara resmi hanya dapat dilakukan melalui 

siapkerja.kemnaker.go. id dan hanya dapat diakses oleh yang bersangkutan. Data calon penerima 

Bantuan Subsidi Upah berasal dari BPJS Ketenagakerjaan.Syarat Penerima BSUSeperti tahap-tahap 

sebelumnya, syarat penerima BSU tahap VII adalah sebagai berikut :- Peserta aktif program jaminan sosial 

BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022.- Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan 

kepemilikan NIK.- Memiliki gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Sementara bagi Pekerja/Buruh 

yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, 

maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota 

atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.- BSU diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang 

belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Banpres Produktif untuk 

Usaha Mikro pada tahun berjalan.- Bukan PNS dan TNI/POLRI. 
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Title Kadisnakertrans Nusa Tenggara Barat : Perselisihan Terjadi 

karena Lemahnya Komunikasi dan Keterbukaan 

Author Inline Tdc_Css 

Att 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.suarantb.com/2022/10/27/kadisnakertrans-ntb-perselisihan-terjadi-karena-

lemahnya-komunikasi-dan-keterbukaan 

Summary Hubungan kausalitas inilah yang harus dipelihara keharmonisannya," kata Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH saat 

membuka acara Desk Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial di Hotel Jayakarta, Rabu 

26 October 2022. 

 

HUBUNGAN industrial yang harmonis dapat mendukung suasana kerja yang kondusif di mana semua 

pihak bekerja bersama-sama membangun kemitraan yang produktif. Pihak-pihak tersebut adalah 

pemberi kerja, pekerja, masyarakat dan pemerintah.Perusahaan hadir untuk menyediakan lapangan 

kerja, meningkatkan pendapatan dan membangun perekonomian bangsa. Sedangkan pekerja sebagai 

motor penggerak dalam memajukan perusahaan yang nantinya memberikan dampak positif bagi 

masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kepentingan yang besar untuk memastikan terwujudnya 

hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan."Perlindungan terhadap pekerja dan kehadiran 

perusahaan, sama penting dan strategisnya. Hubungan kausalitas inilah yang harus dipelihara 

keharmonisannya," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu 

Aryadi, S.Sos, MH saat membuka acara Desk Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial di Hotel 

Jayakarta, Rabu 26 October 2022.Gede menyebut permasalahan sering terjadi karena dipicu oleh hal- hal 

yang sangat sederhana. Faktor utamanya adalah kurangnya komunikasi dan keterbukaan antar pihak. 

Ibarat dalam sebuah rumah tangga, kalau antara anggota keluarga jarang berkomunikasi dan tidak ada 

keterbukaan maka akan sangat mudah salah paham, saling curiga atau tiadanya kepercayaan satu sama 

lain, yang akhirnya perselisihan akan sulit dihindari.Jika perselisihan telah terjadi, maka ruang masuknya 

pihak ketiga untuk memperkeruh suasana sangat mungkin terjadi. Sehingga masalah sederhana bisa 

menjadi sangat rumit dan melebar kemana-mana. Terlebih kurangnya pemahaman dan saling pengertian 

antara pemberi kerja dan pekerja."Bila hal ini tidak diperbaiki dan dibangun sejak dini, maka penyelesaian 

masalah akan menjadi semakin sulit dan kompleks," ungkap mantan Irbansus pada Inspektorat Provinsi 

Nusa Tenggara Barat dihadapan 50 orang peserta Desk Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 

tahun 2022 yang terdiri dari para Mediator dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada sejumlah perusahaan 

dan hotel di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.Untuk mencegah munculnya perselisihan antara 

perusahaan dan pekerja, Gede mengajak para mediator dan serikat pekerja untuk bisa menghadirkan 

strategi dan pendekatan preventif. Dengan cara lebih banyak turun melakukan pembinaan, mengunjungi 

perusahaan dan pekerja, sekaligus sosialisasi dan edukasi bagaimana perusahaan dan pekerja bisa 

melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya dengan baik.Mantan Kadis Kominfotik Nusa 

Tenggara Barat itu mengajak semua pihak untuk memperkuat komunikasi dan memperbanyak 

kolaborasi/silaturahmi, baik antara perusahaan dengan pekerja dan serikat pekerja maupun dengan 

aparatur ketenagakerjaan.Antara perusahaan dan pekerja perlu dibangun semangat keterbukaan, saling 

pengertian dan percaya satu sama lain. Misalnya semua program atau kegiatan, apalagi terkait kebijakan 

atau peraturan perusahaan, perlu dirumuskan bersama dan kemudian harus disosialisasikan."Tanpa 
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adanya keterbukaan dan adanya ruang bagi pekerja untuk menyampaikan keluh kesah dan aspirasinya, 

maka orang akan terus berprasangka. Belum lagi masuknya pihak ketiga yang semakin memperkeruh 

keadaan," ungkapnya.Karenanya, Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat baru-baru ini melaunching 

layanan Klinik Konsultasi Ketenagakerjaan Mobile. Layanan ini penting agar pengusaha dapat 

menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial yang baik. Sehingga jika ada permasalahan, tidak harus 

sampai ke meja mediasi apalagi di meja pengadilan hubungan industrial.Panitia penyelenggara kegiatan 

dari Ditjen PHI Kementrian Tenaga Kerja, Muhammad Kisvan menyampaikan tujuan kegiatan Desk 

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial adalah sebagai forum komunikasi antar pemerintah 

dengan pekerja melalui serikat pekerja dan pengusaha dalam menyerap aspirasi mengenai permasalahan 

ketenagakerjaan. Juga meminimalisir perselisihan hubungan industrial dalam rangka pencegahan 

perselisihan hubungan industrial dan meningkatkan pemahaman dalam upaya pencegahan terjadinya 

perselisihan hubungan industrial di lingkungan kerja.Narasumber dalam kegiatan itu adalah, 

Kadisnakertrans Nusa Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH dan Direktur Kelembagaan dan 

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja yang diwakili oleh Koordinator Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Fritz Simon 

Saortua, SE, MM. 
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Title BSU Tahap 7 Bisa Diambil di Kantor Pos, Ini Penjelasan 

Kemnaker 

Author Editor Kamis 

Media Pedomanrakyat.com Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://pedomanrakyat.com/bsu-tahap-7-bisa-diambil-di-kantor-pos-ini-penjelasan-

kemnaker 

Summary Tahap VII tersebut rencananya diberikan kepada 3,6 juta penerima BSU, penyalurannya 

melalui PT Pos Indonesia. Berikut cara cek penerima BSU bisa dilakukan dengan mudah 

melalui laman resmi Kemnaker, berikut cara mudahnya:. " BSU bisa diambil langsung atau 

dengan transfer dengan aplikasi Pospay," ujarnya. Selanjutnya anda akan mendapatkan 

notifikasi berupa 3 tahapan penerima BSU, yaitu:- Tahap 1. 

 

Tahap VII tersebut rencananya diberikan kepada 3,6 juta penerima BSU, penyalurannya melalui PT Pos 

Indonesia.Untuk pelayanannya, PT Pos Indonesia akan membuka layanan sabtu dan minggu, untuk 

layanan pengambilan BSU bagi penerima yang tidak memiliki Bank Himbara." BSU bisa diambil langsung 

atau dengan transfer dengan aplikasi Pospay," ujarnya.Apakah kamu termasuk penerima BSU ? Berikut 

cara cek penerima BSU bisa dilakukan dengan mudah melalui laman resmi Kemnaker, berikut cara 

mudahnya:2. Daftar Akun. 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 ke dalam akun anda.4. Lengkapi Profil. Lengkapi profil biodata 

diri anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.5. Cek Notifikasi. Selanjutnya 

anda akan mendapatkan notifikasi berupa 3 tahapan penerima BSU, yaitu: - Tahap 1. Calon Terdaftar 

Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah 

( BSU ) sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan 

kepada Kementerian Ketenagakerjaan.- Tahap 2. Penetapan DitetapkanAnda akan mendapatkan 

notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah. - Tahap 3. Penyaluran Anda 

akan mendapatkan notifikasi apabila dana Bantuan Subsidi Upah telah tersalurkan ke rekening Bank 

Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus untuk Anda yang bekerja di wilayah 

Aceh). Penyaluran melalui PT. Pos Indonesia akan disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada 

penerima BSU sebagai dasar pencairan dana BSU 2022. Mohon dapat berhati-hati terhadap informasi 

terkait Bantuan Subsidi Upah diluar web resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Informasi resmi tentang 

Bantuan Subsidi Upah hanya ada di web bsu.kemnaker.go.id. Pengecekan secara resmi hanya dapat 

dilakukan melalui siapkerja.kemnaker.go. id dan hanya dapat diakses oleh yang bersangkutan. Data calon 

penerima Bantuan Subsidi Upah berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. 
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Title Kemnaker Hadirkan 18.000 Lowongan Kerja di Job Fair Senayan, 

Begini Cara Mendaftarnya 

Author S 

Media Merdeka Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/uang/kemnaker-hadirkan-18000-lowongan-kerja-di-job-fair-

senayan-begini-cara-mendaftarnya.html 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan akan menggelar festival job fair nasional pada 28 Oktober 

hingga 30 Oktober 2022 di Hall A Jakarta Convention Center, Senayan. Terdapat puluhan 

lowongan kerja yang akan hadir pada Job Fair Nasional yang akan dilaksanakan di Jakarta," 

tulis @Kemnaker, Kamis (27/10). Tak hanya itu Job Fair juga mengadakan kegiatan seperti 

job counseling, asesmen mandiri, seminar & talkshow, hingga walk in interview. Festival Job 

Fair ini tidak dipungut biaya alias gratis. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan akan menggelar festival job fair nasional pada 28 Oktober hingga 30 

Oktober 2022 di Hall A Jakarta Convention Center, Senayan. dengan menghadirkan 18 ribu lowongan 

pekerjaan. Kendati demikian yang lebih menarik juga dikutip dari akun instagram resmi @Kemanker, 

Kamis (27/10) tersedia puluhan lowongan kerja untuk penyandang disabilitas loh."Kabar baik untukmu 

rekan penyandang disabilitas. Terdapat puluhan lowongan kerja yang akan hadir pada Job Fair Nasional 

yang akan dilaksanakan di Jakarta," tulis @Kemnaker, Kamis (27/10). Informasi pendaftaran anda bisa 

mengakses melalui website fpv.kemnaker.go.id. Tak hanya itu Job Fair juga mengadakan kegiatan seperti 

job counseling, asesmen mandiri, seminar & talkshow, hingga walk in interview. Festival Job Fair ini tidak 

dipungut biaya alias gratis. 
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Title Gedor DPRD Lotim, SBMI Tuntut Penyelesaian Kasus CPMI 

Gagal Berangkat 

Author Inline Tdc_Css Att 

Media Lombokpost Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Negative 

Link http://lombokpost.jawapos.com/selong/27/10/2022/gedor-dprd-lotim-sbmi-tuntut-

penyelesaian-kasus-cpmi-gagal-berangkat 

Summary Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Lombok Timur menggelar aksi damai di kantor DPRD 

dan kantor bupati Lotim, Rabu (26/10). Sedang uangnya sudah melayang," kata Ketua SBMI 

Lotim Usman. SBMI mencatat, tindak dugaan penipuan dan tindak pidana perdagan orang 

kian marak di Gumi Patuh Karya. Selain itu, SBMI juga memiliki beberapa tuntutan yang 

mengarah pada upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan terhadap CPMI, PMI, 

dan purna PMI di Gumi Patuh Karya. 

 

 

 

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Lombok Timur menggelar aksi damai di kantor DPRD dan kantor 

bupati Lotim, Rabu (26/10). Puluhan massa yang bersama Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal 

Lotim yang gagal diberangkatkan ke Polandia meminta agar legislatif tidak tinggal diam melihat persoalan 

mereka. "Kami meminta agar pemda dan anggota dewan kita membantu menyelesaikan kasus CPMI kita 

yang gagal diberangkatkan. Sedang uangnya sudah melayang," kata Ketua SBMI Lotim Usman.Ia 

menerangkan, ada sebanyak 223 CPMI yang gagal berangkat ke Polandia. Sampai saat ini mereka 

menunggu pengembalian uang dari perusahaan penyalur. Dengan teriakan lantang, Usman juga meminta 

agar pemda dan DPRD Lotim mengambil tindakan tegas menyita aset yang dimiliki perusahaan untuk 

dapat mengembalikan uang CPMI. "Sampaikan persoalan ini ke Kemnaker RI," pintanya.SBMI mencatat, 

tindak dugaan penipuan dan tindak pidana perdagan orang kian marak di Gumi Patuh Karya. Berdasarkan 

data yang dimilikinya, pada tahun 2018, Lotim mengirim sebanyak 11.541 pekerja. Lalu tahun 2019 

meningkat menjadi 15.285 pekerja. "80 persen dari jumlah tersebut ke Malaysia. Sisanya Singapura, 

Brunei, Taiwan, dan Hongkong," terang Usman.Sementara tahun 2020-2021 tidak ada pemberangkatan 

karena adanya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 151 Tahun 2020 tentang penghentian 

penempatan PMI. Namun justru dengan keputusan tersebut, masalah besar di Lotim terjadinya. Kasus 

pengiriman PMI secara Ilegal kian marak. Begitu juga dengan penipuan, dan perdagangan orang. Hingga 

hari ini persoalan tersebut terjadi. Seperti gunung es. Kata Usman, oknum tekong dan perusahaan 
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penyalur semakin banyak yang bermain, di Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok Timur. "Akibatnya, 

di samping masalah menyempitnya lapangan pekerjaan, angka pengangguran juga terus bertambah," 

jelasnya.Karena itu, ia melihat hal tersebut sebagai masalah serius yang mesti menjadi perhatian 

eksekutif dan legislatif. Ia mendorong agar dalam pembahasan APBD induk 2023, pemerintah dan 

anggota dewan memprioritaskan penganggaran terhadap penanganan kasus. "Kami meminta agar 

Pemda memperhatikan penganggaran sosialisasi perda tentang perlindungan PMI dan keluarganya," 

tambahnya. Selain itu, SBMI juga memiliki beberapa tuntutan yang mengarah pada upaya pemerintah 

dalam meningkatkan perlindungan terhadap CPMI, PMI, dan purna PMI di Gumi Patuh Karya. 
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Title Kapan BSU 2022 Tahap 7 Cair? Simak Jadwal Pencairan Lengkap 

dengan Syarat dan Cara Cek Penerima 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095749537/kapan-bsu-2022-tahap-7-cair-

simak-jadwal-pencairan-lengkap-dengan-syarat-dan-cara-cek-penerima 

Summary Simak informasi jadwal pencairan BSU 2022 tahap 7 lengkap dengan syarat dan cara cek 

penerima secara online. Setelah pencairan BSU 2022 tahap 6 yang dicairkan pada Jumat, 21 

Oktober 2022, pekerja kini menunggu kepastian terkait pencairan BSU 2022 tahap 7. Lantas, 

kapan kira-kira jadwal pencairan BSU 2022 tahap 7?. Jika melihat jadwal sebelumnya, 

perkiraan pencairan BSU 2022 tahap 7 akan berlangsung mulai bulan November 2022 

mendatang. 

 

 

 

Simak informasi jadwal pencairan BSU 2022 tahap 7 lengkap dengan syarat dan cara cek penerima secara 

online.Setelah pencairan BSU 2022 tahap 6 yang dicairkan pada Jumat, 21 Oktober 2022, pekerja kini 

menunggu kepastian terkait pencairan BSU 2022 tahap 7.Lantas, kapan kira-kira jadwal pencairan BSU 

2022 tahap 7?Perihal informasi pastinya, belum ada informasi terbaru dari Pemerintah melalui 

Kemnaker.Jika melihat jadwal sebelumnya, perkiraan pencairan BSU 2022 tahap 7 akan berlangsung 

mulai bulan November 2022 mendatang.Sambil menantikan informasi jadwal pencairan, masyarakat 

atau pekerja dapat mengecek syarat dan cara cek nama di artikel ini.Sebagaimana dikutip oleh 

Pikiranrakyat-Depok.com dari website bsu.kemnaker.go.id, berikut penjelasan cara cek penerima BSU 

2022 tahap 7: 
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Title BSU Tahap VII Dijadwalkan Cair Hari Ini Lewat Pos Indonesia, Ini 

Cara Pengambilannya 

Author Custom Css 

Media Media Indopos Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://mediaindopos.com/2022/10/27/bsu-tahap-vii-dijadwalkan-cair-hari-ini-lewat-pos-

indonesia-ini-cara-pengambilannya 

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan, penyaluran BSU tahap VII dilakukan 

lewat PT Pos Indonesia. "Data sudah ada di PT Pos Indonesia sedang dalam proses cleansing, 

dan dana sudah disalurkan ke masing-masing PT Pos masing-masing daerah dan akan 

disalurkan Insyaallah pada 2 hari ke depan," kata Menaker Ida saat mendampingi Presiden 

Jokowi meninjau penyaluran BSU di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur beberapa waktu lalu. 

"Jadi dengan demikian kami berharap, dalam waktu yang tidak lama semuanya akan selesai 

tersalurkan baik yang melalui bank Himbara maupun melalui PT Pos Indonesia," ujarnya. Alur 

dan Cara Pengambilan Lewat Pos Indonesia. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) segera menyalurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

tahun 2022 senilai Rp600. 000 untuk tahap VII. Dijadwalkan penyaluran BSU tahap ketujuh tersebut akan 

dilakukan pada Kamis ini (27/10).Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan, penyaluran BSU 

tahap VII dilakukan lewat PT Pos Indonesia. Skema ini dilakukan karena tidak semua penerima BSU 

memiliki nomor rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah."Data sudah ada di PT 

Pos Indonesia sedang dalam proses cleansing, dan dana sudah disalurkan ke masing-masing PT Pos 

masing-masing daerah dan akan disalurkan Insyaallah pada 2 hari ke depan," kata Menaker Ida saat 

mendampingi Presiden Jokowi meninjau penyaluran BSU di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur beberapa 

waktu lalu.Menaker Ida berharap, penyaluran BSU tahap VII ini segera bisa dilakukan. Hal ini 

sebagaimana arahan Presiden Jokowi agar BSU dan bantuan pemerintah lainnya membuat konsumsi dan 

daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan baik di daerah maupun 

di negara Indonesia."Jadi dengan demikian kami berharap, dalam waktu yang tidak lama semuanya akan 

selesai tersalurkan baik yang melalui bank Himbara maupun melalui PT Pos Indonesia," ujarnya.Syarat 

Penerima BSUAdapun, syarat penerima manfaat BSU 2022 yakni menjadi peserta aktif program jaminan 

sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022. Lalu, Warga Negara Indonesia yang dibuktikan 
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dengan kepemilikan NIK.Kemudian, calon penerima BSU mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar 

Rp3,5 juta. Sementara bagi Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau 

kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak 

sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan 

penuh.Selanjutnya, BSU diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima program Kartu 

Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Banpres Produktif untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan, 

dan dikecualikan untuk PNS dan TNI/POLRI.Menaker menambahkan, penyaluran BSU tahun 2022 

diharapkan dapat terselesaikan pada akhir Oktober 2022. Sedangkan masyarakat yang merasa sudah 

ditetapkan sebagai calon penerima BSU namun belum ditetapkan sebagai penerima, diharapkan untuk 

terus memantau status penyaluran di akun SIAPKerja atau laman web bsu.kemnaker.go.id."Silahkan cek 

melalui akun SIAPKerja. Di situ yang eligible atau eligible tapi tidak memenuhi syarat (BSU) karena sudah 

menerima bantuan lain, tidak punya nomor rekening (Bank Himbara), itu bisa dicek," ucapnya.Alur dan 

Cara Pengambilan Lewat Pos IndonesiaSelanjutnya, berikut alur penyaluran BSU Rp600. 000 melalui PT 

Pos Indonesia:1. Pos indonesia melakukan pembukuan rekening Pos Giro secara kolektif untuk seluruh 

penerima BSU2. Menyalurkan langsung ke penerima BSU- Penerima bisa datang langsung ke kantor pos 

dengan menunjukkan KTP dan surat undangan- Petugas pos datang ke komunitas/perusahaan- Diantar 

langsung ke rumah penerima BSU. 
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Title Kemnaker: BSU Rp600. 000 untuk Tahap VII Bisa Diambil Mulai 

Besok di Pos Indonesia 

Author Custom Css 

Media Media Indopos Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://mediaindopos.com/2022/10/27/kemnaker-bsu-rp600-000-untuk-tahap-vii-bisa-

diambil-mulai-besok-di-pos-indonesia 

Summary Tahap VII tersebut rencananya diberikan kepada 3,6 juta penerima BSU, penyalurannya 

melalui PT Pos Indonesia. Untuk pelayanannya, PT Pos Indonesia akan membuka layanan 

sabtu dan minggu, untuk layanan pengambilan BSU bagi penerima yang tidak memiliki Bank 

Himbara. Anda akan mendapatkan notifikasi apabila dana Bantuan Subsidi Upah telah 

tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) atau Bank Syariah Indonesia 

(khusus untuk Anda yang bekerja di wilayah Aceh). Penyaluran melalui PT. Pos Indonesia 

akan disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada penerima BSU sebagai dasar 

pencairan dana BSU 2022. 

 

 

 

 Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap VII akan mulai disalurkan besok Jumat 28 Oktober 2022. Tahap VII 

tersebut rencananya diberikan kepada 3,6 juta penerima BSU, penyalurannya melalui PT Pos 

Indonesia."Hari ini PT Pos sedang membuat undangan untuk 3,6 juta penerima, mudah-mudahan besok 

mulai bisa diambil," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi kepada Liputan6.com, Kamis 

(27/10).Untuk pelayanannya, PT Pos Indonesia akan membuka layanan sabtu dan minggu, untuk layanan 

pengambilan BSU bagi penerima yang tidak memiliki Bank Himbara."BSU bisa diambil langsung atau 

dengan transfer dengan aplikasi Pospay," ujarnya.Cara Cek Data PenerimaApakah kamu termasuk 

penerima BSU? Berikut cara cek penerima BSU bisa dilakukan dengan mudah melalui laman resmi 

Kemnaker, berikut cara mudahnya:1. Kunjungi website kemnaker.go.id2. Daftar Akun. 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 ke 

dalam akun anda.4. Lengkapi Profil. Lengkapi profil biodata diri anda berupa foto profil, tentang Anda, 

status pernikahan dan tipe lokasi.5. Cek Notifikasi.Selanjutnya anda akan mendapatkan notifikasi berupa 

3 tahapan penerima BSU, yaitu:- Tahap 1. Calon TerdaftarAnda akan mendapatkan notifikasi apabila telah 

terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan data 
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calon penerima BSU 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.- Tahap 2. 

Penetapan DitetapkanAnda akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai penerima 

Bantuan Subsidi Upah.- Tahap 3. PenyaluranAnda akan mendapatkan notifikasi apabila dana Bantuan 

Subsidi Upah telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) atau Bank Syariah 

Indonesia (khusus untuk Anda yang bekerja di wilayah Aceh). Penyaluran melalui PT. Pos Indonesia akan 

disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada penerima BSU sebagai dasar pencairan dana BSU 

2022.Mohon dapat berhati-hati terhadap informasi terkait Bantuan Subsidi Upah diluar web resmi 

Kementerian Ketenagakerjaan. Informasi resmi tentang Bantuan Subsidi Upah hanya ada di web 

bsu.kemnaker.go.id.Pengecekan secara resmi hanya dapat dilakukan melalui siapkerja.kemnaker.go. id 

dan hanya dapat diakses oleh yang bersangkutan. Data calon penerima Bantuan Subsidi Upah berasal 

dari BPJS Ketenagakerjaan.Syarat Penerima BSUSeperti tahap-tahap sebelumnya, syarat penerima BSU 

tahap VII adalah sebagai berikut :- Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai 

dengan Juli 2022.- Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.- Memiliki gaji/upah 

paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Sementara bagi Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah 

minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut 

menjadi paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga 

ratus ribuan penuh.- BSU diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima program Kartu 

Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Banpres Produktif untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan.- 

Bukan PNS dan TNI/POLRI. 
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Title bank bjb Raih Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015749665/bank-bjb-raih-paritrana-award-

dari-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena 

dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. 

 

bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena dinilai turut 

berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021.Proses seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh 

seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai 

Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama.Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Ir. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi yang 

disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis (27/10)."bank bjb 

menyampaikan rasa terimakasih dan sangat mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan," ucap 

Yuddy. bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan.Antara lain membantu proses pencairan kepesertaan melalui jaringan bank bjb, 

pemberian stimulus kepada tenaga kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja 

Rentan (GN LINGKARAN) BPJS Ketenagakerjaan, mendukung BPJS Ketenagakerjaan sebagai bank 

penyalur kredit manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS Ketenagakerjaan, dan 

program-program lainnya.Ke depan, bank bjb berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh 

kepada pegawai serta mitra bank bjb untuk mensukseskan program BP Jamsostek. Dengan penghargaan 

yang bank bjb dapatkan, diharapkan bisa menjadi semangat dan motivasi bagi seluruh pegawai dan 

karyawan untuk terus memberikan layanan terbaiknya.Yuddy menambahkan, bank bjb bertekad untuk 

mempertahankan kinerja terbaik dan inovasi terbaru untuk ikut serta mensukseskan program BP 

Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, mitra kerja, dan masyarakat. Berkat 

kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb mencatatkan pertumbuhan yang baik meski di tengah kondisi 

industri perbankan yang tertekan akibat pandemi dan dampak pelemahan ekonomi global.Sebagai 

informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan 

BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja.Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan yang 

diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. Paritrana Award sendiri sudah memasuki tahun ke-5 sejak 

pertama kali berlangsung di 2017. Penghargaan diberikan sebagai wujud apresiasi kepada para pihak 

yang telah tertib administrasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. 
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Title bank bjb Raih Paritrana Award dari BPJS 

Ketenagakerjaan 

Author Aris Abdulsalam 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-015344722/bank-bjb-raih-paritrana-award-

dari-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena 

dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi 

secara komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana 

pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar terbaik 

peringkat pertama. 

 

bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena dinilai turut 

berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh 

seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai 

Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama. Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Ir. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi yang 

disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis, 27 Oktober 2022." bank bjb 

menyampaikan rasa terimakasih dan sangat mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan," ucap 

Yuddy. bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan .Antara lain membantu proses pencairan kepesertaan melalui jaringan bank bjb, 

pemberian stimulus kepada tenaga kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja 

Rentan (GN LINGKARAN) BPJS Ketenagakerjaan, mendukung BPJS Ketenagakerjaan sebagai bank 

penyalur kredit manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS Ketenagakerjaan, dan 

program-program lainnya. Ke depan, bank bjb berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh 

kepada pegawai serta mitra bank bjb untuk mensukseskan program BP Jamsostek. Dengan penghargaan 

yang bank bjb dapatkan, diharapkan bisa menjadi semangat dan motivasi bagi seluruh pegawai dan 

karyawan untuk terus memberikan layanan terbaiknya. Yuddy menambahkan, bank bjb bertekad untuk 

mempertahankan kinerja terbaik dan inovasi terbaru untuk ikut serta mensukseskan program BP 

Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, mitra kerja, dan masyarakat. Berkat 

kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb mencatatkan pertumbuhan yang baik meski di tengah kondisi 

industri perbankan yang tertekan akibat pandemi dan dampak pelemahan ekonomi global.Sebagai 

informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan 

BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja. Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan yang 

diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. Paritrana Award sendiri sudah memasuki tahun ke-5 sejak 

pertama kali berlangsung di 2017. Penghargaan diberikan sebagai wujud apresiasi kepada para pihak 

yang telah tertib administrasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. 
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Title Link Pendaftaran Lowongan Pekerjaan Bagi Penyandang 

Disabilitas, Daftar Sekarang Juga! 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065748780/link-pendaftaran-lowongan-

pekerjaan-bagi-penyandang-disabilitas-daftar-sekarang-juga 

Summary Bagi penyandang disabilitas, tentu mencari lowongan pekerjaan memang tidak mudah dan 

sulit. Tentunya lowongan pekerjaan Penyandang Disabilitas diikuti oleh berbagai perusahaan 

besar dan ternama. Hal ini diketahui karena lowongan pekerjaan di dominasi untuk orang 

yang sehat, bukan penyandang disabilitas. Namun, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) 

mulai membuka lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. 

 

 

 

Bagi penyandang disabilitas, tentu mencari lowongan pekerjaan memang tidak mudah dan sulit.Hal ini 

diketahui karena lowongan pekerjaan di dominasi untuk orang yang sehat, bukan penyandang 

disabilitas.Namun, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mulai membuka lowongan pekerjaan bagi 

penyandang disabilitas.Tentunya lowongan pekerjaan Penyandang Disabilitas diikuti oleh berbagai 

perusahaan besar dan ternama.Berikut ini adalah beberapa perusahaan ternama yang ikut dalam 

penerimaan lowongan pekerjaan untuk penyandang disabilitas, dirangkum PikiranRakyat-

Tasikmalaya.com dari Instagram @kemnaker1. Telkom Indonesia2. Adira Finance3. Maybank Finance4. 

Bank Muamalat5. Alfamidi6. Superindo7. H & MTentunya para penyandang disabilitas juga bisa ikuti 

pelatihan pekerjaan disamping diadakan acara penerimaan lowongan pekerjaan untuk kelompok 

itu.Lokasi diadakan job fair untuk penyandang disabilitas ada di Hall-A Jakarta Convention Center (JCC), 

Senayan, Jakarta. Acara ini dimulai dari 28 hingga 30 Oktober 2022.Anda bisa mulai untuk melakukan 

pendaftaran untuk lowongan pekerjaan khusus penyandang disabilitas dengan INI. 
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Title Badai PHK Makin Nyata, Bisnis Alas Kaki dan Garmen 

Korban Selanjutnya 

Author Vitorio Mantalean 

Media Tribun News Aceh Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Negative 

Link http://aceh.tribunnews.com/2022/10/27/badai-phk-makin-nyata-bisnis-alas-kaki-dan-

garmen-korban-selanjutnya 

Summary JAKARTA- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap badai pemutusan hubungan 

kerja (PHK) akan berdampak ke sektor bisnis garmen atau pakaian dan alas kaki. Ketua 

Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Anton J Supit menjelaskan, penurunan orderan itu 

mengakibatkan adanya ancaman PHK karyawan yang cukup besar. "Ada komoditas garmen 

dan sepatu itu karena permintaan dunia khususnya pasar Eropa dan Amerika menurun 

sekali, sehingga sepatu itu ordernya menurun sekali rata rata 50 %, garmen rata rata 30 %.  

Jadi pabrik-pabrik ini mengalami masalah sekarang dan ada ancaman PHK juga," ujarnya 

kepada detikcom, Selasa (25/10/2022). "Garmen dan sepatu ini diprediksi sampai akhir 

2023, akhir tahun depan, karena orderannya itu," jelasnya. 

 

 

 

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap badai pemutusan hubungan kerja (PHK) 

akan berdampak ke sektor bisnis garmen atau pakaian dan alas kaki.Hal itu disebabkan karena kedua 

sektor tersebut tengah mengalami penurunan orderan hingga 50 persen.Ketua Bidang Ketenagakerjaan 

Apindo, Anton J Supit menjelaskan, penurunan orderan itu mengakibatkan adanya ancaman PHK 

karyawan yang cukup besar.Terlebih, dua sektor itu juga mengandalkan orientasi ekspor ke Eropa hingga 

Amerika Serikat (AS), di mana kedua negara itu tengah mengalami penurunan perekonomian."Ada 

komoditas garmen dan sepatu itu karena permintaan dunia khususnya pasar Eropa dan Amerika 

menurun sekali, sehingga sepatu itu ordernya menurun sekali rata rata 50 % , garmen rata rata 30 % .Jadi 

pabrik-pabrik ini mengalami masalah sekarang dan ada ancaman PHK juga," ujarnya kepada detikcom, 

Selasa (25/10/2022).Anton mengakui akibat penurunan orderan, akan sulit bagi perusahaan 

mempertahankan karyawannya.Ia juga mengkhawatirkan penurunan orderan hingga dampak PHK akan 

berlanjut hingga tahun 2023."Garmen dan sepatu ini diprediksi sampai akhir 2023, akhir tahun depan, 

karena orderannya itu," jelasnya.Saat ini, pengusaha dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

juga tengah mencari cara untuk mengatasi persoalan tersebut.Penurunan bisnis ini juga disebut terjadi 
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pada startup, terutama yang telah melakukan PHK."Saya kira itupun yang dialami oleh startup dan lain-

lain, karena risiko bisnis.Itu situasi memang, tidak bisa kita generalisasi seakan-akan semua bermasalah 

ya, ada juga yang baik dan ada yang belum beruntung karena situasi dunia," tutur Anton.Anton 

menambahkan, dampak PHK karyawan hanya akan menerpa sektor bisnis padat karya yang orientasinya 

juga ekspor."Makanya kalau dari garmen mereka minta penyelundupan itu diberantas, seperti banyak 

pakaian bekas yang masuk, faktanya ada dan banyak di pasar.Itu kan tugas pemerintah memberantas," 

tutupnya.Dia berharap ada kebijakan dari pemerintah juga untuk bahu-membahu menghindari masalah 

tersebut.Ada beberapa permintaan pengusaha agar bisa dibantu mengatasi PHK."Kita tidak mungkin 

terus menerus mempertahankan pekerja saat nggak ada orderan atau nggak ada kerjaan.Untuk 

mengurangi masalah PHK, kepada pemerintah kita meminta ada satu kebijakan untuk mengurangi jam 

kerja ada payung hukum untuk itulah.Tetapi sistemnya no work no pay," lanjutnya.Walaupun ada 

kekhawatiran berkaitan dengan badai PHK, Anton mengatakan tidak semua sektor bisnis di Indonesia 

mengalami masalah.Ia menyebut banyak sektor juga yang mengalami pertumbuhan, mulai dari batu 

bara, sawit, dan ekspor mobil."Jadi tidak bisa digeneralisasi seakan-akan memang semua bermasalah ada 

juga tumbuh baik dan ada juga yang belum beruntung karena situasi dunia," tutupnya.Sudah Enam 

PerusahaanSampai saat ini, setidaknya sudah ada 6 perusahaan yang mengumumkan PHK karyawan.Tiga 

perusahaan pada September lalu, dan tiga perusahaan lagi pada Oktober ini.Shopee Indonesia menjadi 

perusahaan pertama yang melakukan PHK karyawannya.Perusahaan mengumumkan pada September 

2022 kemarin.Kabarnya cukup banyak karyawan yang terdampak dari PHK ini.Setelah pengumuman 

Shopee Indonesia, selang beberapa hari, Tokocrypto melakukan PHK besar-besaran.Perusahaan startup 

yang membuka platform perdagangan aset kripto melakukan PHK pada 45 orang.Tokocrypto melakukan 

perubahan strategi bisnis, salah satunya dengan mengurangi 20 

  



 

129 

 

Title BSU Tahap 7 akan Cair Melalui Kantor Pos, Pastikan Kamu 

Memenuhi Syarat Berikut Agar Dapat Uang Rp600.000 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095749285/bsu-tahap-7-akan-cair-melalui-

kantor-pos-pastikan-kamu-memenuhi-syarat-berikut-agar-dapat-uang-rp600000 

Summary Adapun penyaluran BSU Tahap 7 akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia jika penyaluran 

BSU Tahap 1 sampai 6 melalui Bank Himbara sudah terselesaikan semua. Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) sudah mencapai penyaluran Tahap 6 dengan proses penyaluran tapah tersebut 

sebanyak 776. 566 orang. Total penyaluran BSU dari Tahap 1 sampai 6 ini sudah mencapai 

71,64 persen atau sebanyak 9.209.089 orang dari target 16 juta pekerja. Untuk BSU sendiri 

hanya cair satu kali untuk satu NIK pekerja atau buruh dengan nilai sebesar Rp600.00 sekali 

cair. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah mencapai penyaluran Tahap 6 dengan proses penyaluran tapah 

tersebut sebanyak 776. 566 orang.Total penyaluran BSU dari Tahap 1 sampai 6 ini sudah mencapai 71,64 

persen atau sebanyak 9.209.089 orang dari target 16 juta pekerja.Untuk BSU sendiri hanya cair satu kali 

untuk satu NIK pekerja atau buruh dengan nilai sebesar Rp600.00 sekali cair.Adapun penyaluran BSU 

Tahap 7 akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia jika penyaluran BSU Tahap 1 sampai 6 melalui Bank 

Himbara sudah terselesaikan semua.Menaker Ida Fauziyah mengatakan harapannya penyaluran BSU 

tahun 2022 ini bisa selesai pada bulan Oktober 2022, sebagaimana PikiranRakyat-Depok.com kutip dari 

Kemnaker.Untuk yang masih memiliki pertanyaan perihal terdata sebagai calon penerima BSU Tahun 

2022 tapi masih belum cair Rp600. 000 pastikan bahwa data Anda memenuhi syarat sebagai berikut :1. 

Warga Negara Indonesia dengan memiliki E-KTP 

  



 

130 

 

Title BSU Rp600 Ribu Belum Cair, Lapor ke Pusat Author Novitri Selvia 

Media Padek.jawapos.com Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Negative 

Link http://padek.jawapos.com/sumbar/27/10/2022/bsu-rp600-ribu-belum-cair-lapor-ke-pusat 

Summary Bagi pekerja yang belum menerima BSU, Yasir menyarankan untuk segera melapor ke 

website yang sudah disediakan Pemerintah Pusat yakni di kemnaker.go.id atau 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Bantuan Subsidi Upah (BSU) langsung dari Kementerian 

Ketenagakerjaan RI pada tenaga kerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta ternyata belum 

tersalurkan semuanya. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan RI pada tenaga kerja dengan 

upah di bawah Rp3,5 juta ternyata belum tersalurkan semuanya. Hal ini diungkapkan langsung oleh 

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Padang Muhamad Yasir Ginting 

kepada Padang Ekspres, kemarin. Bagi pekerja yang belum menerima BSU, Yasir menyarankan untuk 

segera melapor ke website yang sudah disediakan Pemerintah Pusat yakni di kemnaker.go.id atau 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. "Memang ada banyak yang melapor ke kantor BPJS Ketenagakerjaan sini 

perihal adanya pekerja yang belum menerima BSU, namun kami pun tak memiliki wewenang akan ini," 

ungkap Yasir.Yasir menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan Sumatra Barat tak memiliki akses mengenai data 

penerima ataupun alasan mengapa ada pekerja yang belum menerima BSU. "Semua data ada di pusat. 

Kami tidak memiliki wewenang untuk ini. Bahkan kami pun tak mengetahui alasan ada beberapa pekerja 

belum menerima BSU mereka," ujarnya. Perihal dalam satu perusahaan ada yang sudah mendapatkan 

BSU dan ada yang belum, Yasir belum mendapatkan informasi mengenai alasan tersebut. "Kami sendiri 

punya outsourching pihak ketiga, masih ada beberapa yang belum menerima BSU, padahal di perusahaan 

sendiri," ungkapnya.Untuk mengecek penerima, lakukan beberapa cara dengan mengakses laman 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Tekan Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?". Setelah itu 

bisa mengisi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor handphone dan alamat email 

saat ini. Jika tidak terdaftar, kemungkinan syarat yang diberikan belum lengkap. Yasir menyarankan untuk 

segera menghubungi bpjsketenagakerjaan.go.id atau melalui aplikasi WhatsApp 081280070175. 
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Title UMP 2023 DKI Jakarta Ditentukan Pada 20 November Author _noname 

Media Vivanews Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.viva.co.id/berita/metro/1537344-ump-2023-dki-jakarta-ditentukan-pada-20-

november 

Summary Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akan menentukan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 

tahun 2023. Penetapan itu akan ditentukan pada 20 November 2022. "Saat ini, kita 

penetapannya sudah bukan 1 November lagi, tetapi tanggal 20 November tahun berjalan," 

kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Andri Yansyah, Kamis 27 

Oktober 2022. Andry menjelaskan, bahwa dalam menentukan besaran UMR tahun 2023, 

pihaknya masih menunggu angka pertumbuhan ekonomi yang akan dirilis oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS). 

 

 

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akan menentukan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023. 

Penetapan itu akan ditentukan pada 20 November 2022. Berbeda dengan sebelumnya, yang ditetapkan 

pada setiap 1 November."Saat ini, kita penetapannya sudah bukan 1 November lagi, tetapi tanggal 20 

November tahun berjalan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Andri Yansyah, 

Kamis 27 Oktober 2022.Andry menjelaskan, bahwa dalam menentukan besaran UMR tahun 2023, 

pihaknya masih menunggu angka pertumbuhan ekonomi yang akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS)."Memang inflasinya sudah ada 4,5 %, pertumbuhan ekonomi insya Allah nanti akan dirilis oleh BPS 

tanggal 7 November," katanya.Selain itu, bahan pertimbangan lainnya dalam menentukan besaran upah 

minimum kata dia adalah angka besaran tenaga kerja per rumah tangga, yang akan disampaikan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan."Setelah angka-angka itu keluar, baru nanti kita akan melakukan sidang 

ya, untuk melakukan rumusan-rumusannya sudah ditetapkan melalui PP 36 tahun 2021," 

katanya.Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta 31 anggota Dewan 

Pengupahan yang baru dilantik untuk menjembatani kepentingan pengusaha dan pekerja dalam 

perumusan besaran upah minimum provinsi (UMP). 
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Title Catat! 3 Alasan BLT BSU 2022 Tahap 7 Rp600. 000 Pekerja Belum 

Masuk ke Rekening 

Author tasikmalaya 

Media Suara.com Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/120202/catat-3-alasan-blt-bsu-2022-

tahap-7-rp600000-pekerja-belum-masuk-ke-rekening 

Summary Dikutip tasikmalaya.suara.com dari akun Instagram @kemnaker, inilah 3 alasan kenapa dana 

BSU 2022 Rp600. 000 pekerja belum masuk ke rekening. Dalam video tersebut diterangkan 

3 alasan kenapa dana BSU 2022 Rp600. 000 pekerja belum masuk rekening. 3 Alasan Dana 

BSU 2022 Rp600. 000 Pekerja Belum Masuk Rekening. Dari 3 alasan di atas, pastikan kembali 

mana yang membuat dana BSU 2022 Rp600. 000 pekerja belum masuk ke rekening. 

 

 

 

Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

2022.Penyaluran BSU 2022 sudah memasuki tahap 6 dan pekerja dapat cairkan BLT gaji 

Rp600.000.Namun, tidak sedikit pekerja yang masih mengalami kendala dana BSU 2022 Rp600. 000 

belum masuk ke rekening.Dikutip tasikmalaya.suara.com dari akun Instagram @kemnaker, inilah 3 alasan 

kenapa dana BSU 2022 Rp600. 000 pekerja belum masuk ke rekening.Menanggapi banyaknya kasus dana 

BSU 2022 Rp600. 000 pekerja belum masuk rekening, Kemnaker mengunggah sebuah video di akun resmi 

Instagramnya @kemnaker.Dalam video tersebut diterangkan 3 alasan kenapa dana BSU 2022 Rp600. 000 

pekerja belum masuk rekening.3 Alasan Dana BSU 2022 Rp600. 000 Pekerja Belum Masuk Rekening1. 

Bisa jadi, data pekerja masih belum masuk ke dalam proses penyaluran BSU 2022.2. Masyarakat, 

khususnya pekerja tidak memenuhi syarat sebagai penerima BSU 2022 dari Kemnaker.3. Data rekening 

pekerja bisa jadi itu duplikasi, tidak valid, tutup, tidak terdaftar, atau tidak sesuai NIK.Dari 3 alasan di 

atas, pastikan kembali mana yang membuat dana BSU 2022 Rp600. 000 pekerja belum masuk ke 

rekening.Sebagai informasi, pada BSU 2022 tahap 6 ini merupakan tahap terakhir penyaluran Rp600. 000 

melalui bank Himbara.Karena pada BSU 2022 tahap 7, Kemnaker akan menyalurkan bantuan Rp600. 000 

melalui kantor pos.Hingga Senin 24 Oktober 2022, BSU 2022 Rp600. 000 sudah disalurkan ke 9.027.385 

pekerja/buruh.(*)Sumber : Akun Instagram Kemnaker @kemnaker 
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Title bank bjb Raih Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan Author _noname 

Media Jitunews Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.jitunews.com/read/156470/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-

ketenagakerjaan 

Summary JAKARTA,- bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha 

Besar, karena dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. 

Proses seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 2022, 

yang mana pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar 

terbaik peringkat pertama. 

 

JAKARTA, - bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena 

dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi secara 

komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank 

bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama.Penghargaan 

tersebut diberikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Ir. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama 

bank bjb Yuddy Renaldi yang disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis 

(27/10)."bank bjb menyampaikan rasa terima kasih dan sangat mengapresiasi atas penghargaan yang 

diberikan," ucap Yuddy.bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam berbagai 

program BPJS Ketenagakerjaan.Antara lain membantu proses pencairan kepesertaan melalui jaringan 

bank bjb, pemberian stimulus kepada tenaga kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli 

Perlindungan Pekerja Rentan (GN LINGKARAN) BPJS Ketenagakerjaan, mendukung BPJS Ketenagakerjaan 

sebagai bank penyalur kredit manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS 

Ketenagakerjaan, dan program-program lainnya.Ke depan, bank bjb berkomitmen memberikan 

perlindungan menyeluruh kepada pegawai serta mitra bank bjb untuk mensukseskan program BP 

Jamsostek. Dengan penghargaan yang bank bjb dapatkan, diharapkan bisa menjadi semangat dan 

motivasi bagi seluruh pegawai dan karyawan untuk terus memberikan layanan terbaiknya.Yuddy 

menambahkan, bank bjb bertekad untuk mempertahankan kinerja terbaik dan inovasi terbaru untuk ikut 

serta mensukseskan program BP Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, mitra 

kerja, dan masyarakat. Berkat kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb mencatatkan pertumbuhan yang 

baik meski di tengah kondisi industri perbankan yang tertekan akibat pandemi dan dampak pelemahan 

ekonomi global.Sebagai informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama 

Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja.Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Provinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. Paritrana Award 

sendiri sudah memasuki tahun ke-5 sejak pertama kali berlangsung di 2017. Penghargaan diberikan 

sebagai wujud apresiasi kepada para pihak yang telah tertib administrasi dalam memberikan 

perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. 
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Title Luhut Minta Kementerian hingga Pengusaha Keroyokan 

Berantas Pungli di Pelabuhan 

Author Aulia Damayanti 

Media Detik Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6372095/luhut-minta-kementerian-

hingga-pengusaha-keroyokan-berantas-pungli-di-pelabuhan 

Summary Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta 

kerja sama berbagai Kementerian/Lembaga terkait hingga pengusaha agar bisa membantu 

pemberantasan pungutan liar alias pungli di pelabuhan Indonesia. Luhut menjelaskan, 

pemberantasan itu melalui peningkatan layanan digital, koordinasi, hingga pengawasan 

pada kawasan pelabuhan. 

 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta kerja sama 

berbagai Kementerian/Lembaga terkait hingga pengusaha agar bisa membantu pemberantasan 

pungutan liar alias pungli di pelabuhan Indonesia. Hal ini juga dilakukan demi memangkas biaya logistik 

yang tinggi.Luhut menjelaskan, pemberantasan itu melalui peningkatan layanan digital, koordinasi, 

hingga pengawasan pada kawasan pelabuhan. Selain itu perlu ada komitmen semua pihak untuk 

mewujudkan target yang telah ditetapkan."Untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan, dapat 

meningkatkan, pertama kecepatan layanan pelabuhan dan pemanfaatan teknologi pelabuhan, kedua 

standarisasi ketepatan waktu infrastruktur dan pelayanan, ketiga meningkatkan badan usaha pelabuhan 

dan layanan pemerintah," ujarnya, dalam diskusi daring bertajuk Pangkas Port Stay dan Cargo Stay di 

Pelabuhan, Bisa Gak Sih,Kamis (27/10/2022)."Keempat meningkatkan pengawasan pada operasional jasa 

pelabuhan supaya mafia-mafia pada operasional pelabuhan yang melakukan pungli, suap, korupsi di 

kawasan pelabuhan sudah tidak ada lagi," lanjutnya.Selanjutnya, peningkatan layanan hingga 

pengawasan itu juga diharap bisa terhubung dengan sistem Komisi Pemberantasan Korupsi, dan semua 

pihak bisa saling mengawasi satu sama lain. Kemudian, yang penting juga bisa menurunkan biaya 

logistik."Menurunkan biaya logistik nasional, seiring dengan itu saya berharap semua pelabuhan-

pelabuhan kita dapat lebih tanggap, bahwa kita maupun di kawasan Asia ini kalau kita semua 

bekerjasama dengan tekad yang sama pasti kita bisa lakukan Indonesia negara hebat kita harus tahu itu," 

jelasnya.Dalam meningkatkan pelayanan di pelabuhan, pihaknya bersama Kementerian/Lembaga lainnya 

telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi. Pertama untuk penyelarasan regulasi tentang layanan jasa 

kepelabuhan yang selaras antara kewenangan pusat dan daerah."Kedua, peralatan tenaga kerja bongkar 

muat di pelabuhan yang dilakukan dengan perbaikan regulasi tentang tata kelola mengatur perlindungan 

tenaga kerja bongkar muat dan tarif jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku," ungkapnya."Untuk itu 

kita perlu kerjasama dari semua pihak pertama Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, 

dan Kementerian Koperasi yang nantinya akan melakukan pengawasan di lapangan," lanjutnya.Terakhir, 

perbaikan birokrasi penilaian pelayanan kepelabuhanan mencakup pembentukan mekanisme koordinasi 

CIQP yang terdiri dari Custom (Bea dan Cukai), Immigration (Imigrasi) dan Quarrantine (Karantina), serta 

Port master (Syahbandar)."Sesuai amanah undang-undang 21 tahun 2019 tentang pernyataan sistem 

layanan operator pelabuhan dan pembenahan penyediaan layanan jasa kepelabuhan non pemerintah di 

kawasan Pelabuhan," tutupnya. 
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Title bank bjb Raih Paritrana Award dari BPJS 

Ketenagakerjaan 

Author infobisnis@admin 

Media Info Bisnis Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://infobisnis.id/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena 

dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. 

 

bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena dinilai turut 

berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh 

seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai 

Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama.Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Ir. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi yang 

disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis (27/10)."bank bjb 

menyampaikan rasa terimakasih dan sangat mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan," ucap 

Yuddy. bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan.Antara lain membantu proses pencairan kepesertaan melalui jaringan bank bjb, 

pemberian stimulus kepada tenaga kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja 

Rentan (GN LINGKARAN) BPJS Ketenagakerjaan, mendukung BPJS Ketenagakerjaan sebagai bank 

penyalur kredit manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS Ketenagakerjaan, dan 

program-program lainnya.Ke depan, bank bjb berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh 

kepada pegawai serta mitra bank bjb untuk mensukseskan program BP Jamsostek. Dengan penghargaan 

yang bank bjb dapatkan, diharapkan bisa menjadi semangat dan motivasi bagi seluruh pegawai dan 

karyawan untuk terus memberikan layanan terbaiknya.Yuddy menambahkan, bank bjb bertekad untuk 

mempertahankan kinerja terbaik dan inovasi terbaru untuk ikut serta mensukseskan program BP 

Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, mitra kerja, dan masyarakat. Berkat 

kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb mencatatkan pertumbuhan yang baik meski di tengah kondisi 

industri perbankan yang tertekan akibat pandemi dan dampak pelemahan ekonomi global.Sebagai 

informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan 

BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja.Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan yang 

diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. Paritrana Award sendiri sudah memasuki tahun ke-5 sejak 

pertama kali berlangsung di 2017. Penghargaan diberikan sebagai wujud apresiasi kepada para pihak 

yang telah tertib administrasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. 
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Title Bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori 

Badan Usaha Besar 

Author _noname 

Media Dialog Publik Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://dialogpublik.com/bank-bjb-meraih-anugerah-paritrana-award-2022-untuk-kategori-

badan-usaha-besar 

Summary BANK bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena 

dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. 

 

BANK bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena dinilai turut 

berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh 

seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai 

Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama.Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Ir. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi yang 

disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis (27/10)."bank bjb 

menyampaikan rasa terimakasih dan sangat mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan," ucap 

Yuddy. bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan.Antara lain membantu proses pencairan kepesertaan melalui jaringan bank bjb, 

pemberian stimulus kepada tenaga kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja 

Rentan (GN LINGKARAN) BPJS Ketenagakerjaan, mendukung BPJS Ketenagakerjaan sebagai bank 

penyalur kredit manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS Ketenagakerjaan, dan 

program-program lainnya.Ke depan, bank bjb berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh 

kepada pegawai serta mitra bank bjb untuk mensukseskan program BP Jamsostek. Dengan penghargaan 

yang bank bjb dapatkan, diharapkan bisa menjadi semangat dan motivasi bagi seluruh pegawai dan 

karyawan untuk terus memberikan layanan terbaiknya.Yuddy menambahkan, bank bjb bertekad untuk 

mempertahankan kinerja terbaik dan inovasi terbaru untuk ikut serta mensukseskan program BP 

Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, mitra kerja, dan masyarakat. Berkat 

kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb mencatatkan pertumbuhan yang baik meski di tengah kondisi 

industri perbankan yang tertekan akibat pandemi dan dampak pelemahan ekonomi global.Sebagai 

informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan 

BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja.Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan yang 

diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. Paritrana Award sendiri sudah memasuki tahun ke-5 sejak 

pertama kali berlangsung di 2017. Penghargaan diberikan sebagai wujud apresiasi kepada para pihak 

yang telah tertib administrasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. 
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Title Kapan BSU Tahap 7 Cair? Ini Info dari Kemnaker Soal Jadwal dan 

Mekanisme Penyaluran BLT Rp600.000 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095749999/kapan-bsu-tahap-7-cair-ini-info-

dari-kemnaker-soal-jadwal-dan-mekanisme-penyaluran-blt-rp600000 

Summary Setiap penerima BSU tahap 7, mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT Rp600.000. 

Lantas kapan BSU tahap 7 cair? Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 7 untuk pekerja yang tidak memiliki 

rekening Bank Himbara. Kemnaker telah memberikan informasi soal jadwal dan mekanisme 

penyaluran BLT Rp600. 000 saat mendampingi Presiden Jokowi meninjau penyerahan dana 

bantuan BSU di Balikpapan. Berdasarkan keterangan Manaker Ida Fauziyah, mekanisme 

penyaluran BSU tahap 7 akan disalurkan lewat Kantor Pos. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

tahap 7 untuk pekerja yang tidak memiliki rekening Bank Himbara.Setiap penerima BSU tahap 7, 

mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT Rp600.000.Lantas kapan BSU tahap 7 cair? Kemnaker 

telah memberikan informasi soal jadwal dan mekanisme penyaluran BLT Rp600. 000 saat mendampingi 

Presiden Jokowi meninjau penyerahan dana bantuan BSU di Balikpapan.Berdasarkan keterangan 

Manaker Ida Fauziyah, mekanisme penyaluran BSU tahap 7 akan disalurkan lewat Kantor Pos.Dalam 

keterangannya, Menaker Ida Fauziyah menyampaikan bahwa saat ini dana BSU tahap 7 sudah diserahkan 

ke PT Pos Indonesia di masing-masing daerah.Selain itu, data penerima BSU tahap 7 juga sudah ada di 

Kantor Pos dan sedang dalam proses cleansing.Jika mengacu pada keterangan Ida Fauziyah, BSU tahap 2 

dimungkinkan cair pada pekan ini. 
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Title Berkontribusi Implementasikan BPJS Ketenagakerjaan, bank bjb 

Raih Paritrana Award 

Author Byangel Angel 

Media Ekpos.com Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://ekpos.com/2022/10/27/berkontribusi-implementasikan-bpjs-ketenagakerjaan-bank-

bjb-raih-paritrana-award 

Summary Com >> Dinilai patuh yang baik dalam mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (Jamsostek) selama tahun 2021, bank bjb meraih anugerah Paritrana 

Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar. Proses seleksi secara komperhensif telah 

dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank bjb 

berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama. Bank bjb 

meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, Perusahaan 

Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

 

 

 

JAKARTA, Ekpos. Com >> Dinilai patuh yang baik dalam mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (Jamsostek) selama tahun 2021, bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk 

kategori Badan Usaha Besar. Proses seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta 

Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala 

Besar terbaik peringkat pertama. Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

Ir. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi yang disaksikan oleh Wakil 

Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis (27/10/2022). "bank bjb menyampaikan rasa 

terimakasih dan sangat mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan," ucap Yuddy. bank bjb meraih 

Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam berbagai program BPJS Ketenagakerjaan. Antara 

lain membantu proses pencairan kepesertaan melalui jaringan bank bjb, pemberian stimulus kepada 

tenaga kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN LINGKARAN) 

BPJS Ketenagakerjaan, mendukung BPJS Ketenagakerjaan sebagai bank penyalur kredit manfaat layanan 

tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS Ketenagakerjaan, dan program-program lainnya. Ke depan, 

bank bjb berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh kepada pegawai serta mitra bank bjb 
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untuk mensukseskan program BP Jamsostek. Dengan penghargaan yang bank bjb dapatkan, diharapkan 

bisa menjadi semangat dan motivasi bagi seluruh pegawai dan karyawan untuk terus memberikan 

layanan terbaiknya. Yuddy menambahkan, bank bjb bertekad untuk mempertahankan kinerja terbaik dan 

inovasi terbaru untuk ikut serta mensukseskan program BP Jamsostek dalam memberikan perlindungan 

kepada pekerja, mitra kerja, dan masyarakat. Berkat kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb 

mencatatkan pertumbuhan yang baik meski di tengah kondisi industri perbankan yang tertekan akibat 

pandemi dan dampak pelemahan ekonomi global. Sebagai informasi, Paritrana Award merupakan 

penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP Jamsostek dalam 

perlindungan tenaga kerja. Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah 

dan Usaha Kecil Mikro. Paritrana Award sendiri sudah memasuki tahun ke-5 sejak pertama kali 

berlangsung di 2017. Penghargaan diberikan sebagai wujud apresiasi kepada para pihak yang telah tertib 

administrasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. 
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Title Berkontribusi Implementasikan BPJS Ketenagakerjaan, bank bjb 

Raih Paritama Award 

Author Byangel Angel 

Media Ekpos.com Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://ekpos.com/2022/10/27/berkontribusi-implementasikan-bpjs-ketenagakerjaan-bank-

bjb-raih-paritama-award 

Summary Com >> Dinilai patuh yang baik dalam mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (Jamsostek) selama tahun 2021, bank bjb meraih anugerah Paritrana 

Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar. Proses seleksi secara komperhensif telah 

dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank bjb 

berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama. Afriansyah 

Noor, M.Si kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi yang disaksikan oleh Wakil 

Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis (27/10). "bank bjb menyampaikan 

rasa terimakasih dan sangat mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan," ucap Yuddy. 

 

 

 

JAKARTA, Ekpos. Com >> Dinilai patuh yang baik dalam mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (Jamsostek) selama tahun 2021, bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk 

kategori Badan Usaha Besar. Proses seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta 

Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala 

Besar terbaik peringkat pertama. Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

Ir. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi yang disaksikan oleh Wakil 

Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis (27/10). "bank bjb menyampaikan rasa terimakasih 

dan sangat mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan," ucap Yuddy. bank bjb meraih Paritrana 

Award karena telah turut berkontribusi dalam berbagai program BPJS Ketenagakerjaan. Antara lain 

membantu proses pencairan kepesertaan melalui jaringan bank bjb, pemberian stimulus kepada tenaga 

kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN LINGKARAN) BPJS 

Ketenagakerjaan, mendukung BPJS Ketenagakerjaan sebagai bank penyalur kredit manfaat layanan 

tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS Ketenagakerjaan, dan program-program lainnya. Ke depan, 

bank bjb berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh kepada pegawai serta mitra bank bjb 

untuk mensukseskan program BP Jamsostek. Dengan penghargaan yang bank bjb dapatkan, diharapkan 
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bisa menjadi semangat dan motivasi bagi seluruh pegawai dan karyawan untuk terus memberikan 

layanan terbaiknya. Yuddy menambahkan, bank bjb bertekad untuk mempertahankan kinerja terbaik dan 

inovasi terbaru untuk ikut serta mensukseskan program BP Jamsostek dalam memberikan perlindungan 

kepada pekerja, mitra kerja, dan masyarakat. Berkat kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb 

mencatatkan pertumbuhan yang baik meski di tengah kondisi industri perbankan yang tertekan akibat 

pandemi dan dampak pelemahan ekonomi global. Sebagai informasi, Paritrana Award merupakan 

penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP Jamsostek dalam 

perlindungan tenaga kerja. Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah 

dan Usaha Kecil Mikro. Paritrana Award sendiri sudah memasuki tahun ke-5 sejak pertama kali 

berlangsung di 2017. Penghargaan diberikan sebagai wujud apresiasi kepada para pihak yang telah tertib 

administrasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. 
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Title Ciptakan Paltform Pemanfaatan Lahan Non Author Joko Nugroho 

Media Tribun News Jateng Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://jateng.tribunnews.com/2022/10/27/ciptakan-paltform-pemanfaatan-lahan-non-

produktif-uin-walisongo-raih-terbaik-kedua 

Summary Tim UIN Walisongo atau tim ZeroUp : Mahasiswa Teknologi Informasi (TI) Khoirul Adib, M. 

Naufal Muhadzib Al-Faruq, dan Abdullah Isbarul Fahmi. TRIBUNJATENG.COM, KEDIRI- Tim 

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang berhasil meraih juara 2 dalam ajang 

Santri Fest 2022 Kompetisi Inovasi Santri yang diadakan oleh Kementrian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) Republik Indonesia melalui TalentHub secara offline di Pondok Pesantren 

Lirboyo pada tanggal 22-23 Oktober 2022, Selasa(25/10/2022). Dalam kompetisi tersebut, 

Tim UIN Walisongo atau yang dikenal dengan tim ZeroUp mengirim Mahasiswa Teknologi 

Informasi (TI) Khoirul Adib, M. Naufal Muhadzib Al-Faruq, dan Abdullah Isbarul Fahmi. 

Khoirul mahasiswa semester tiga ini mengatakan bahwa inovasi yang diikutkan dalam 

kompetisi tersebut merupakan sebuah paltform Edukasi dan Market Place pemanfaatan 

lahan non-produktif menjadi ladang pertanian yang efisien untuk membuka lapangan 

pekerjaan baru, yang diberi nama ZeroUp. 

 

 

 

Tim UIN Walisongo atau tim ZeroUp : Mahasiswa Teknologi Informasi (TI) Khoirul Adib, M. Naufal 

Muhadzib Al-Faruq, dan Abdullah Isbarul Fahmi.TRIBUNJATENG.COM, KEDIRI - Tim Universitas Islam 

Negeri (UIN) Walisongo Semarang berhasil meraih juara 2 dalam ajang Santri Fest 2022 Kompetisi Inovasi 

Santri yang diadakan oleh Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia melalui 

TalentHub secara offline di Pondok Pesantren Lirboyo pada tanggal 22-23 Oktober 2022, 

Selasa(25/10/2022).Dalam kompetisi tersebut, Tim UIN Walisongo atau yang dikenal dengan tim ZeroUp 

mengirim Mahasiswa Teknologi Informasi (TI) Khoirul Adib, M. Naufal Muhadzib Al-Faruq, dan Abdullah 

Isbarul Fahmi.Khoirul mahasiswa semester tiga ini mengatakan bahwa inovasi yang diikutkan dalam 

kompetisi tersebut merupakan sebuah paltform Edukasi dan Market Place pemanfaatan lahan non-

produktif menjadi ladang pertanian yang efisien untuk membuka lapangan pekerjaan baru, yang diberi 

nama ZeroUp."Dalam kompetisi tersebut, kami mengusulkan sebuah ide berupa pembuatan platform 

edukasi dan juga market place yang kami berinama ZeroUp dalam upaya pemanfaatan lahan non-
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produktif menjadi sebuah ladang pertanian yang efisien dalam upaya meningkatkan ketersediaan 

lapangan pekerjaan baru," tuturnya.Selama proses pengerjaan, khoirul dan timnya melakukan beberapa 

tahapan. Meliputi analisis masalah, pengerjaan protoype, dan juga evaluasi."Dalam proses pengerjaanya, 

kami melakukan analisis terlebih dahulu tentang apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini, dilanjutkan 

dengan pembuatan prototype dari aplikasi, kemudian kita eksekusi dan evaluasi".Dalam menjalani 

rangkaian agenda kompetisi, Khoirul mengaku terkendala waktu yang terlalu singkat dan harus bersaing 

dengan inovasi dari pondok pesantren dan juga instansi lain yang tidak kalah keren."Kesulitannya adalah 

terkait waktu yang terlalu singkat, sehingga butuh tenaga yang ekstra untuk mendapatkan produk yang 

maksimal, dan juga inovasi-inovasi dari pondok pesantren dan instansi lain yang tidak kalah keren.Disitu 

kami juga melakukan pitch battel antar peserta lain untuk merebutkan posisi terbaik," tutur 

Khoirul.Khoirul mengaku merasa bangga dan senang dapat belajar dan sharing dengan para santri dari 

berbagai penjuru dunia.Dan berhasil meraih juara kedua pada kompetisi tersebut."Merasa sangat bangga 

dan senang karena bisa belajar dan sharing dengan para santri yang hebat dari berbagai pejuru 

Indonesia.Dan alhamdulillah mendapatkan juara kedua pada kompetisi tersebut, Ini merupakan 

kontribusi kami sebagai santri kepada masyarakat dan juga instansi kami UIN Walisongo Semarang," ucap 

Khoirul.Sebelum Sebelum mengakhiri perbincangan, Khoirul mengatakan harapan kedepannya platform 

ZeroUp dapat di implementasikan kepada para santri dan juga masyarakat luas dalam upaya memperluas 

kesediaan lapangan pekerjaan baru."Harapannya platform ZeroUp ini bukan hanya berhenti sampai titik 

ini, namun kedepannya dapat di implementasikan kepada para santri dan juga masyarakat luas agar bisa 

membuka banyak lapangan pekerjaan baru," tutupnya.(*)Tak ketinggalan, atas diraihnya prestasi yang 

membanggakan tersebut, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Ismail mengucapkan selamat kepada 

mahasiswa program studi teknologi informasi yang berhasil memenangkan kompetisi santri fest ini.Dan 

harapannya dengan perolehan prestasi ini, menjadi pemicu semangat bagi mahasiswa lain untuk turut 

andil dalam berkompetisi dan meraih prestasi. 
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Title APINDO Kabupaten Bekasi Gelar Sosialisasi 

HIP Di PT.YKK 

Author Portal Berita Online 

Mediagaruda.Co.Id 

Media Mediagaruda.co.id Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.mediagaruda.co.id/2022/10/apindo-kabupaten-bekasi-gelar-sosialisasi-hip-di-

pt-ykk 

Summary Dijelaskan bahwa kegiatan sosialisasi HIP hari ini, diawali dengan kesepakatan sekitar dua 

tahun lalu, antara Disnaker Kabupaten Bekasi dengan Menaker RI yang saat itu dijabat 

Menakernya Hanif Dhakiri. Mungkin karena keterbatasan waktu dan anggaran, dari 5000 

perusahaan di Kabupaten Bekasi, hari ini belum semuanya tersentuh sosialisasi HIP. Dia 

berpesan jika ada persoalan ketenagakerjaan, diharapkan agar diselesai ditingkat 

perusahaan atau Bipartit saja, "karena inti dari HIP adalah musyawarah mufakat,"pesan Edi 

Rocyadi Ketua DPK Apindo Kabupaten Bekasi H Sutomo, SH MK3L dalam sambutannya 

menyatakan, bahwa kita perlu secara terus menerus mensosialisasikan Hubungan Industrial 

Pancasila (HIP). Kemarin dia juga mendapat informasi dari anggota DPR RI, bahwa DPR RI 

menyambut baik kegiatan sosialisasi HIP di Kabupaten Bekasi. 

 

 

 

 Dewan Pengurus Daerah, Assosiasi Pengusaha Indonesia (DPD Apindo) Kabupaten Bekasi. Melaksanakan 

Kegiatan Sosialisasi Hubungan Industrial Pancasila (HIP) selama satu hari. Di PT. YKK Plant 1, di Kampung 

Meriuk, Gandasari, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Kamis (27/10/2022) hari ini. Sosialisasi HIP hari ini, 

mengambil thema "Dengan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang harmonis, dinamis dan berkeadilan 

serta berkelanjutan kita dapat lebih fokus untuk memperkuat dan mengembangkan bisnis perusahaan". 

Tampak hadir Kepala Dinas Disnaker Kabupaten Bekasi Edi Rochyadi, Ketua DPK Apindo Kabupaten Bekasi 

H. Sutomo,SH MK3L. Dan Pimpinan Management PT.YKK diantaranya Nurudin Tri Raharjo/General 

Manager, Djoko Suharyanto/Factory Manager dan Ny Sukasih/HR & GA Manager PT.YKK. Kepala Dinas 

Tenaga Kerja Edi Rochyadi dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf, karena pada saat 

pelantikan PUK SP Zippo beberapa waktu lalu tidak bisa hadir, karena harus mengikuti acara Bupati 

Bekasi. Dijelaskan bahwa kegiatan sosialisasi HIP hari ini, diawali dengan kesepakatan sekitar dua tahun 

lalu, antara Disnaker Kabupaten Bekasi dengan Menaker RI yang saat itu dijabat Menakernya Hanif 

Dhakiri. Mungkin karena keterbatasan waktu dan anggaran, dari 5000 perusahaan di Kabupaten Bekasi, 
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hari ini belum semuanya tersentuh sosialisasi HIP. Tetapi perlu diketahui bahwa sebelumnya, juga sudah 

dilakukan TOT atau Training Of Trainer yaitu pelatihan yang diperuntukkan bagi orang yang diharapkan 

setelah selesai pelatihan mampu menjadi pelatih dan mampu mengajarkan materi pelatihan tersebut 

kepada orang lain diperusahaannya masing-masing. "Alhamdulillah setelah dilakukan sosialisasi HIP 

persoalan buruh, mengalami penurunan secara drastis, dimana selama dua bulan terakhir, saya 

kedatangan tamu buruh yang mengadu soal sengketa perburuhan baru 4 kali, rombongan saja,"ungkap 

Edi Rochyadi. Juga dijelaskan Kabupaten Bekasi saat ini, menjadi daerah tertinggi penerima penanaman 

modal dari investor lokal dan asing, dibandingkan Kabupaten dan Kota lain se Provinsi Jawa Barat. "Hal 

tersebut bisa terjadi, karena di Kabupaten Bekasi, persoalan Hubungan Industrial Pancasila nya 

bagus,"kata Edi Rocyadi. Kedua, aseptabilitas sarana dan prasarana, di Kabupaten Bekasi juga bagus, 

kemanapun bisa kita dicapai dalam waktu cepat. "Mungkin itu yg menjadi alasan. Di samping itu budaya 

warga Kabupaten Bekasi, juga selalu welcome terhadap kehadiran para penanam modal atau para 

investor lokal ataupun investor asing. Tetapi hari ini persoalannya, kenapa ada 192. 000 orang mejadi 

pengangguran di Kabupaten Bekasi, dan mungkin data tersebut bisa terjadi, karena BPS mendata warga 

yang tinggal di Kabupaten Bekasi sudah 9 bulan. Dan upah Kabupaten Bekasi saat ini berada di nomor 3, 

dibawah Kota Bekasi, Kabupaten Karawang. "Itulah mungkin kenapa orang rame-rame datang ke 

Kabupaten Bekasi dan mungkin juga yang menjadi alasan. Kenapa pengangguran kita saat ini masih tinggi. 

Disamping itu mungkin, persoalan lulusan SLTA saat ini juga kurang terkoneksi dengan kebutuhan 

lowongan kerja. Disamping itu, Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemkab Bekasi saat ini, juga belum berjalan 

maksimal,"kata Edi Rochyadi Dia juga mengajak para pengusaha, mengembangkan BLK milik Pemkab 

Bekasi itu, melalui CSR "dan anggarannya juga insyaallah kita akan bantu. Yang terjadi hari ini, kita 

mendidik ca;lon tenaga kerja (tenaker) melalui BLK, tetapi setelah lulus, tidak ada yang mau menerima 

kerja,"ungkapnya. Padahal Pj.Bupati Bekasi sudah membentuk, Tim Percepatan Pembangunun untuk 

mengatasi soal pengangguran ini. Dan sudah ada MOU dengan 61 perusahaan. Persoalannya pihak 

perusahaan masih kurang terbuka dengan adanya lowongan kerja diperusahaannya. Dan hampir di 

semua perusahaan 60 persen sampai 70 persen tidak terbuka, dan yang tertib baru 20 persen perusahaan 

saja. Dia berpesan jika ada persoalan ketenagakerjaan, diharapkan agar diselesai ditingkat perusahaan 

atau Bipartit saja, "karena inti dari HIP adalah musyawarah mufakat,"pesan Edi Rocyadi Ketua DPK 

Apindo Kabupaten Bekasi H Sutomo, SH MK3L dalam sambutannya menyatakan, bahwa kita perlu secara 

terus menerus mensosialisasikan Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Tujuannya adalah agar kita dapat 

memahami lebih jauh dan lebih dalam lagi tentang Pancasila. Termasuk memaknai dan mengamalkan 

makna dan butir-butir sila ke satu sampai sila ke lima, dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia industri 

di Kabupaten Bekasi. Selain itu, juga disinggung tentang venomena saat ini adanya penurunan 

pemahaman ideologi Pancasila. Dimana, kita tahu bahwa rekan-rekan kita itu, banyak yang tidak tahu 

asal usulnya Pancasila dari mana. Karena itu, melalui sosialisasi HIP hari ini, Apindo juga memberikan 

penghargaan dalam dalam bentuk selera, dan sebagainya. Juga dijelaskan bahwa persoalan upah adalah 

policy dari perusahaan itu. Dan kenapa sih setiap ada rencana kenaikan upah itu, tidak kita bicarakan 

pada forum ini saja. "Karena menjelang bulan November 2022 dan Desember 2022 ini, biasanya akan 

marak demo buruh soal kenaikan upah tahun 2023,"kata Sutomo. Jika bangsa ini mau cepat maju, 

semuanya diharapkan setiap tahun tidak meributkan soal upah secara terus-menerus. "Dan alangkah 

baiknya jika, yang perlu dibicarakan saat ini, adalah bagaimana masa depan nasib para buruh atau para 

pekerja Indonesia. Dan bukan sekedar memikirkan soal upah terus atau soal perut buruh saja,"kata 

H.Sutomo. Contohnya dari sekarang kita mulai pikirkan, bagaimana agar para buruh itu punya 

ketrampilan atau skill, untuk bekal masa depan kehidupannya. "Karena kemajuan pekerja Indonesia 

adalah kemajuan bangsa Indonesia, dan kemajuan bangsa Indonesia adalah kemajuan kita semua,"kata 

H Sutomo. Kemarin dia juga mendapat informasi dari anggota DPR RI, bahwa DPR RI menyambut baik 
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kegiatan sosialisasi HIP di Kabupaten Bekasi. Diharapkan kedepan akan dibuat MOU dengan BPIP tentang 

sosialisasi HIP ini. Sehingga memiliki Payung Hukum minimal Peraturan Menteri Tenaga Kerja, sehingga 

bukan hanya berlangsung di Kabupaten Bekasi saja, tetapi bisa berlangsung secara nasional. Nurudin Tri 

Raharjo, General Manager PT YKK dalam sambutannya menyatakan ucapan terima kasih, karena PT YKK 

sebagai tempat acara sosialisasi HIP hari ini. Diungkapkan juga, bahwa PT.YKK adalah salah satu 

perusahaan multinasional global dan ada hampir di semua negara, jumlah pekerjanya hampir 50 ribu di 

seluruh dunia. Di Indonesia sendiri ada dua yaitu PT YKK Zipper Indonesia dan PT YKK Zipco Indonesia 

dengan jumlah divisi ada lima dan beberapa waktu lalu satu divisi kita tutup. Didalam pengembangan 

bisnis perusahaan ini memakai filosofi, dalam bentuk lingkaran kebajikan atau "Siklus Kebaikan" yang 

diajarkan oleh Tadao Yoshida, pendiri YKK. Bahwa tidak ada yang sukses dan kita raih tanpa bantuan 

orang lain. Dan kita dipesankan agar terus menerus, untuk mengamalkan kebaikan atau Hubungan 

Industrial Pancasila (HIP), karena itu kami management PT.YKK sangat senang hari ini, DPK apindo 

Kabupaten Bekasi melaksanakan sosialisasi HIP diperusahaan kami. Karena kegiatan ini, untuk 

meuwujudkan, bagaimana kita bersama-sama berhubungan kerja harmonis, dan jika harmonis pasti akan 

adil. Sehingga dari sosialisasi HIP hari ini, diharapkan perusahaan PT YKK terus berkembang. Kalau 

perusahaannya berkembang, pasti karyawannya bahagia. Bahkan kita pernah bisa memberikan bonus 

tahunan hingga 5 bulan upah. Selain itu perlu kami jelaskan bahwa PT.YKK itu ingin berkontribusi secara 

sosial dengan cara membayar pajak. Juga dijelaskan pada tahun 1969 produk risliting PT YKK sudah 

sampai di Bulan, karena saat Neil Alden Armstrong ketika mendarat di Bulan memakai produk resleting 

buatan PT.YKK "Sosialisasi HIP hari ini, diharapkan dapat berjalan sukses dan karena PT YKK ingin 

selanjutnya fokus ke pengembangan bisnis," Nurudin Tri Raharjo. Sementara Zen Mutowali, dari PC KEP 

SPSI Bekasi menyatakan mendukung kegiatan sosialisasi HIP ini. Karena memang HIP perlu dibicarakan 

secara terus menerus, karena Pancasila adalah konsesus dalam berbangsa dan bernegara, "disamping itu 

sosialisasi HIP juga dalam menghadapi, bahwa kita hidup itu keberagaman. Sehingga sosialisasi HIP 

sebagai bagaimana kita membangun bangunan kehidupan sosial kedepannya,"kata Zen Mutowali. 
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Title Bank bjb Raih Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan Author _noname 

Media Pojok Satu Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://pojoksatu.id/pojok-bisnis/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-

ketenagakerjaan 

Summary Bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena 

dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi 

secara komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana 

pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar terbaik 

peringkat pertama. Bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam 

berbagai program BPJS Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan 

yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, 

Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

 

 

 

Bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena dinilai turut 

berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021.Proses seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh 

seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai 

Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama.Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Ir. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi yang 

disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis (27/10)."bank bjb 

menyampaikan rasa terimakasih dan sangat mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan," ucap 

Yuddy.Bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan.Antara lain membantu proses pencairan kepesertaan melalui jaringan bank bjb, 

pemberian stimulus kepada tenaga kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja 

Rentan (GN LINGKARAN) BPJS Ketenagakerjaan, mendukung BPJS Ketenagakerjaan sebagai bank 

penyalur kredit manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS Ketenagakerjaan, dan 

program-program lainnya.Ke depan, bank bjb berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh 

kepada pegawai serta mitra bank bjb untuk mensukseskan program BP Jamsostek.Dengan penghargaan 



 

148 

 

yang bank bjb dapatkan, diharapkan bisa menjadi semangat dan motivasi bagi seluruh pegawai dan 

karyawan untuk terus memberikan layanan terbaiknya.Yuddy menambahkan, bank bjb bertekad untuk 

mempertahankan kinerja terbaik dan inovasi terbaru untuk ikut serta mensukseskan program BP 

Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, mitra kerja, dan masyarakat.Berkat 

kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb mencatatkan pertumbuhan yang baik meski di tengah kondisi 

industri perbankan yang tertekan akibat pandemi dan dampak pelemahan ekonomi global.Sebagai 

informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan 

BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja.Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan yang 

diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro.Paritrana Award sendiri sudah memasuki tahun ke-5 sejak 

pertama kali berlangsung di 2017.Penghargaan diberikan sebagai wujud apresiasi kepada para pihak yang 

telah tertib administrasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. *** 
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Title Hadir di Balikpapan, Jokowi Singgung BSU dan BPJS 

Ketenagakerjaan 

Author Ananda Perdana 

Anwar 

Media Poros Kalimantan Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://poroskalimantan.com/hadir-di-balikpapan-jokowi-singgung-bsu-dan-bpjs-

ketenagakerjaan 

Summary Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meninjau penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja yang juga merupakan peserta Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJamsostek) di Kota Balikpapan, 

Kalimantan Timur (Kalimantan Timur), Selasa (25/10/2022). Saat berdialog dengan para 

penerima BSU, Jokowi mengimbau kepada seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar 

sebagai peserta BPJamsostek. Maka dari itu itu, Jokowi meminta para pekerja supaya 

mengajak rekan mereka untuk bergabung menjadi peserta BPJamsostek. Kehadiran Jokowi 

didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Direktur Utama 

(Dirut) BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo tersebut sekaligus ingin memastikan bahwa 

bantuan yang diberikan pemerintah telah diterima dan digunakan para pekerja untuk 

memenuhi kebutuhan pokok mereka. 

 

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

Tahun 2022 bagi para pekerja yang juga merupakan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan (BPJamsostek) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kalimantan Timur), Selasa 

(25/10/2022).Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi mengimbau kepada seluruh pekerja 

untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJamsostek. "Kenapa kita ambil dari BPJamsostek? Ini 

karena datanya itu jelas kalau di BPJamsostek. Pemerintah ingin memberikan (bantuan) ke (pekerja) 

semuanya," terangnya dalam keterangan yang ditulis, Selasa.Maka dari itu itu, Jokowi meminta para 

pekerja supaya mengajak rekan mereka untuk bergabung menjadi peserta BPJamsostek. Pasalnya, 

pemerintah lebih mendahulukan bantuan kepada peserta BPJamsostek.Kehadiran Jokowi didampingi 

oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Direktur Utama (Dirut) BPJamsostek Anggoro 

Eko Cahyo tersebut sekaligus ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah telah 

diterima dan digunakan para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.Kami kembali 

menyampaikan BSU dan juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM). Sampai hari 

Selasa kemarin, (25/10/2022), BLT BBM yang telah tersalurkan mencapai 99,7 persen. "Hampir selesai, 

ini tinggal menyisir yang belum-belum," ucapnya.Sementara itu, lanjut Jokowi, BSU yang sudah 

tersalurkan sebanyak 72 persen. Adapun sisanya akan terus dikebut oleh pemerintah. Melalui bantuan 

tersebut, ia berharap, komsumsi masyarakat dan daya beli bisa terjaga, sehingga dapat mempengaruhi 

growth atau pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.Pada kesempatan yang sama, Dirut BPJamsostek 

Anggoro Eko Cahyo mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk 

BPJamsostek sebagai mitra penyedia data calon penerima BSU sejak 2020.Dijelaskannya, total peserta 

aktif BPJamsostek untuk wilayah Kalimantan Timur mencapai 572.000. Dari jumlah ini, sekitar 83 persen 

atau 475. 000 peserta memenuhi kriteria dan 251. 000 di antaranya telah menerima BSU."Secara nasional 

hingga saat ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker). Data ini kami serahkan secara bertahap sejak September karena mengedepankan kehati-
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hatian dan keakuratan," jelas Anggoro.BPJamsostek, lanjutnya, akan terus berkomitmen untuk 

mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU. Seperti diketahui bahwa sesuai 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022, salah satu kriteria penerima 

BSU adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJamsostek. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa 

program BSU merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah 

mendaftarkan para pekerjanya menjadi peserta BPJamsostek.Di samping itu, lanjut dia, BPJamsostek juga 

mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan sosial 

ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran.Hal ini sesuai 

dengan yang disampaikan Presiden Jokowi. Dengan mendaftar di BPJamsostek, Anggoro memastikan, 

para pekerja bisa mendapatkan BSU atau bantuan lain berdasarkan data kepesertaan BPJamsostek 

apabila ada program lanjutan dari pemerintah. 
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Title Bank bjb Raih Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan Author Editorial Team 

Media Indo Zone Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.indozone.id/news/o8sAL3x/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-

ketenagakerjaan 

Summary Bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena 

dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi 

secara komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana 

pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar terbaik 

peringkat pertama. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi 

yang disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis 

(27/10/2022).. Antara lain membantu proses pencairan kepesertaan melalui jaringan bank 

bjb, pemberian stimulus kepada tenaga kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli 

Perlindungan Pekerja Rentan (GN LINGKARAN) BPJS Ketenagakerjaan, mendukung BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai bank penyalur kredit manfaat layanan tambahan (MLT) dalam 

program MLT BPJS Ketenagakerjaan, dan program-program lainnya. 

 

 

 

 Bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena dinilai turut 

berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021.Proses seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh 

seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai 

Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama.Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Ir. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi yang 

disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis (27/10/2022). Antara lain 

membantu proses pencairan kepesertaan melalui jaringan bank bjb, pemberian stimulus kepada tenaga 

kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN LINGKARAN) BPJS 

Ketenagakerjaan, mendukung BPJS Ketenagakerjaan sebagai bank penyalur kredit manfaat layanan 

tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS Ketenagakerjaan, dan program-program lainnya. Ke depan, 

bank bjb berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh kepada pegawai serta mitra bank bjb 
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untuk mensukseskan program BP Jamsostek. Dengan penghargaan yang bank bjb dapatkan, diharapkan 

bisa menjadi semangat dan motivasi bagi seluruh pegawai dan karyawan untuk terus memberikan 

layanan terbaiknya.Yuddy menambahkan, bank bjb bertekad untuk mempertahankan kinerja terbaik dan 

inovasi terbaru untuk ikut serta mensukseskan program BP Jamsostek dalam memberikan perlindungan 

kepada pekerja, mitra kerja, dan masyarakat.Berkat kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb mencatatkan 

pertumbuhan yang baik meski di tengah kondisi industri perbankan yang tertekan akibat pandemi dan 

dampak pelemahan ekonomi global.Sebagai informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang 

diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) 

bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja . 
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Title Luhut : Aturan Pengganti SKB 2 Dirjen 1 Deputi TKBM 

Sebelum Akhir 2022 Sudah Implementasi 

Author Martha Warta 

Silaban 

Media Bisinis Tempo Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://bisnis.tempo.co/read/1649934/luhut-aturan-pengganti-skb-2-dirjen-1-deputi-tkbm-

sebelum-akhir-2022-sudah-implementasi 

Summary Sebelumnya, sejak akhir tahun lalu Serikat Pekerja Pelabuhan Tanjung Priok menolak 

rencana pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan 

Koperasi TKBM di Pelabuhan. Selain menolak rencana pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi 

Tahun 2011, penolakan juga dilakukan terhadap rencana mengalih pengelolaan TKBM dari 

Koperasi TKBM pada Badan Usaha Pelabuhan atau BUP dan Perusahaan Bongkar Muat atau 

PBM. 

 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Surat 

Keputusan Bersama (SKB) 2 Dirjen dan 1 Deputi Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja 

Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan akan berlaku sebelum akhir tahun ini.SKB itu sebelumnya 

ditandatangani Direktur jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja serta Deputi Kelembagaan Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM."Proses pengundangan pergantian 

tersebut sedang berjalan dan diharapkan sebelum akhir tahun ini segera di implementasikan," kata Luhut 

dalam acara Stranas PK secara daring, Kamis, 27 Oktober 2022.Luhut menjelaskan aturan baru yang 

menggantikan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi itu nantinya akan memperbaiki secara keseluruhan tata kelola 

TKBM di pelabuhan, termasuk menyangkut perlindungan tenaga kerja bongkar muat hingga tarif jasa 

TKBM sesuai dengan aturan yang sudah berlaku."Untuk itu kita perlu kerja sama dari semua pihak 

terutama dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan 

UKM yang nantinya akan melalkukan pengawasan di lapangan," kata Luhut.Sebelumnya, sejak akhir 

tahun lalu Serikat Pekerja Pelabuhan Tanjung Priok menolak rencana pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi 

Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Koperasi TKBM di Pelabuhan. Mereka pun mengancam 

akan mogok kerja nasional.Penolakan ini mereka utarakan karena khawatir pencabutan SKB itu 

mengancam keberadaan koperasi yang menaungi serikat buruh tersebut. Mereka menilai, pencabutan 

itu menjadi pertanda Koperasi TKBM sebagai penyebab tingginya biaya bongkar muat dan mafia 

pelabuhan."Ada beberapa stake holder di pelabuhan, tapi kenapa koperasi yang diusik, penyebab high 

cost siapa? Yang punya alat siapa? Regulator siapa? Kami hanya penyedia tenaga kerja," kata Ketua 

Umum Induk Koperasi TKBM Pelabuhan H.M. Nasir.Penolakan Koperasi TKBM Pelabuhan terhadap 

rencana pemerintah mencabut SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 ini kemudian berlanjut dan 

dilaksanakan se-Indonesia seusai terbitnya Surat Edaran Induk KOperasi Nomor 10/INKOP-

TKBM/P.1/1/2022 pada 27 Januari 2022.Selain menolak rencana pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi Tahun 

2011, penolakan juga dilakukan terhadap rencana mengalih pengelolaan TKBM dari Koperasi TKBM pada 

Badan Usaha Pelabuhan atau BUP dan Perusahaan Bongkar Muat atau PBM. 
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Title Bank bjb Sabet Penghargaan Paritrana Award dari BPJS 

Ketenagakerjaan 

Author Dea Duta Aulia 

Media Detik Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6372203/bank-bjb-sabet-penghargaan-

paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary bank bjb dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama di Paritrana 

Award 2022. Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, Perusahaan 

Menengah dan Usaha Kecil Mikro. Penghargaan tersebut diberikan karena bank bjb dinilai 

turut berperan aktif meningkatkan kepatuhan dalam mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan di 2021. Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi yang 

disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, hari ini. 

 

bank bjb dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama di Paritrana Award 

2022. Penghargaan tersebut diberikan karena bank bjb dinilai turut berperan aktif meningkatkan 

kepatuhan dalam mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di 2021.Penghargaan tersebut 

diberikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy 

Renaldi yang disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, hari ini."bank bjb 

menyampaikan rasa terimakasih dan sangat mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan," ucap 

Yuddy dalam keterangan tertulis, Kamis (27/10/2022).Ia menjelaskan penghargaan tersebut diraih 

karena bank bjb turut berkontribusi dalam berbagai program BPJS Ketenagakerjaan. Adapun 

kontribusinya antara lain pencairan kepesertaan melalui jaringan bank bjb, pemberian stimulus kepada 

tenaga kerja melalui program GN Lingkaran BPJS Ketenagakerjaan, memberikan dukungan dalam 

penyaluran kredit manfaat layanan MLT dalam program MLT BPJS Ketenagakerjaan, dan lainnya."Dengan 

penghargaan yang bank bjb dapatkan, diharapkan bisa menjadi semangat dan motivasi bagi seluruh 

pegawai dan karyawan untuk terus memberikan pelayanan terbaiknya," jelasnya.Ia menambahkan 

pihaknya akan terus mempertahankan kinerja dan inovasi untuk ikut serta dalam mensukseskan program 

BP Jamsostek yang memberikan perlindungan kepada pekerja, mitra kerja, dan masyarakat."Ke depan, 

bank bjb berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh kepada pegawai serta mitra bank bjb 

untuk mensukseskan program BP Jamsostek," tutupnya.Sebagai informasi, Paritrana Award merupakan 

penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP Jamsostek dalam 

perlindungan tenaga kerja. Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah 

dan Usaha Kecil Mikro 
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Title Pedoman Konseling, Indonesia - ASEAN Siapkan Panduan dan 

Tes HIV di Tempat Kerja 

Author Budi Seno P 

Santo 

Media Suara Karya Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605344858/pedoman-konseling-indonesia-asean-

siapkan-panduan-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja 

Summary Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN sudah melakukan beberapa lokakarya, 

sebelum akhirnya merampungkan Pedoman Konseling tersebut.. Semua dipaparkan 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan ( Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi, saat 

menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior 

Labour Officials Meeting / SLOM) di Manila, Filipina, Rabu (26/10/2022). Dia menjelaskan, 

melalui panduan tersebut diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antar negara-

negara anggota ASEAN kaitannya dengan prosedur pencegahan penularan HIV/AIDS.. 

Selanjutnya, pedoman tersebut akan diserahkan untuk notasi pada Konferensi Tingkat Tinggi 

(KTT) ASEAN ke-40 dan ke-41.. 

 

 

 

Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN sudah melakukan beberapa lokakarya, sebelum akhirnya 

merampungkan Pedoman Konseling tersebut. Semua dipaparkan Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan ( Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi, saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior 

Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting / SLOM) di Manila, Filipina, Rabu 

(26/10/2022).Dia menjelaskan, melalui panduan tersebut diharapkan dapat menjembatani kesenjangan 

antar negara-negara anggota ASEAN kaitannya dengan prosedur pencegahan penularan HIV/AIDS. " 

Panduan itu akan memberikan prinsip-prinsip panduan dan mekanisme pelaksanaan, yang 

direkomendasikan sebagai referensi. Yang membantu dalam melaksanakan konseling dan tes HIV bagi 

tenaga kerja," ungkap Sekjen Anwar. Selanjutnya, pedoman tersebut akan diserahkan untuk notasi pada 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-40 dan ke-41. "Kami ingin mengundang semua negara anggota 

ASEAN untuk bergabung dengan kami pada 14 Desember 2022. Untuk peluncuran besar Pedoman ASEAN 

tentang Konseling dan Tes HIV di Tempat Kerja," tutur Sekjen Anwar . 
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Title Respon Tantangan Kewirausahaan, Menaker Kemukakan 

Tawaran Alternatif 

Author Budi Seno P 

Santo 

Media Suara Karya Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2605344100/respon-tantangan-kewirausahaan-

menaker-kemukakan-tawaran-alternatif 

Summary Karena, sebagaimana kita ketahui pandemi Covid-19 dan perlambatan ekonomi global telah 

memberikan tekanan, yang cukup berat bagi dunia wirausaha," tutur Menaker, secara virtual 

pada acara G20 Entrepreneurship Roundtable Conference, dari Jakarta, Rabu (26/10/2022).. 

Menaker menyatakan, selain tiga poin itu, perlu juga adanya pemenuhan hak-hak dasar 

ketenagakerjaan, jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta 

penguatan dialog sosial antara pelaku usaha dan pekerjanya.. Dalam rangka merespon 

tantangan kewirausahaan tersebut, beberapa jawaban alternatif yang dikemukakan, 

disebutnya bagian dari hasil pembahasan pada G20 Labour and Employment Ministers 

Meeting ( G20 LEMM), yang digelar di Bali, bulan lalu.. "Tawaran alternatif dalam rangka 

merespon tantangan kewirausahaan ini penting. 

 

 

 

Dalam rangka merespon tantangan kewirausahaan tersebut, beberapa jawaban alternatif yang 

dikemukakan, disebutnya bagian dari hasil pembahasan pada G20 Labour and Employment Ministers 

Meeting ( G20 LEMM), yang digelar di Bali, bulan lalu. "Tawaran alternatif dalam rangka merespon 

tantangan kewirausahaan ini penting. Karena, sebagaimana kita ketahui pandemi Covid-19 dan 

perlambatan ekonomi global telah memberikan tekanan, yang cukup berat bagi dunia wirausaha," tutur 

Menaker, secara virtual pada acara G20 Entrepreneurship Roundtable Conference, dari Jakarta, Rabu 

(26/10/2022). Acara yang diselenggarakan atas kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan G20 

Entrepreneurship Research Center ini bertajuk 'Kewirausahaan Inklusif dan Berkelanjutan sebagai 

Instrumen Penciptaan Lapangan Kerja'. Dia mengatakan, tawaran alternatif yang pertama yaitu, 

menciptakan iklim usaha yang kondusif di antaranya melalui penyediaan infastruktur digital yang inklusif, 

kemudahan izin berusaha, dan fasilitasi bantuan menjadi usaha formal, baik dengan dukungan regulasi 

maupun insentif. Kedua, masifikasi program kewirausahaan dan pelatihan wirausaha. Di antaranya 

melalui penyediaan jejaring inkubator bisnis, pelatihan keterampilan digital dan manajamen usaha, 
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maupun penerapan bisnis. Yang ramah lingkungan untuk menciptakan green entrepreneurship. Ketiga, 

mendorong inklusi keuangan melalui kemudahan akses pembiayan wirausaha. Khususnya bagi 

perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas. Menaker menyatakan, selain tiga poin itu, perlu juga 

adanya pemenuhan hak-hak dasar ketenagakerjaan, jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan 

kesehatan kerja, serta penguatan dialog sosial antara pelaku usaha dan pekerjanya. Sementara itu, Wakil 

Menteri Sumberdaya Manusia dan Jaminan Sosial China, Yu Jiadong mengatakan, Entrepreneurship 

Research Center on G20 Economies telah menjadi platform penting. Untuk berbagi wawasan dan 

bertukar praktik tentang promosi kewirausahaan, memberikan dukungan bagi anggota G20 untuk 

meningkatkan kemampuan mereka. Yu Jiadong mencontohkan, Pertemuan Menteri Tenaga Kerja dan 

Ketenagakerjaan G20 tahun ini mengangkat kewirausahaan berkelanjutan sebagai topik penting. Dan, 

Rencana Aksi Kewirausahaan G20 yang dicapai oleh G20 LEMM pada tahun 2016 dikombinasikan dengan 

situasi baru dan tantangan kewirausahaan global. Akan lebih mempromosikan kewirausahaan dan 

mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Yang dianggap sebagai mesin penting untuk 

menciptakan pekerjaan yang lebih stabil. Pertemuan Meja Bundar Kewirausahaan G20 yang diadakan ini 

juga merupakan langkah penting. Untuk lebih mengimplementasikan konsensus yang dicapai oleh 

pertemuan tingkat menteri Ketenagakerjaan dan Ketenagakerjaan G20 2022 tahun ini. 
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Title bank bjb Raih Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan Author Arif Budianto 

Media Sindo News Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://daerah.sindonews.com/read/924331/97/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-

ketenagakerjaan-1666851019 

Summary Bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena 

dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi 

secara komprehensif telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana 

pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar terbaik 

peringkat pertama. Bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam 

berbagai program BPJS Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan 

yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, 

Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

 

 

 

(atk)bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena dinilai 

turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi secara 

komprehensif telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank 

bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama. Penghargaan 

tersebut diberikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Ir. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama 

bank bjb Yuddy Renaldi yang disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis 

(27/10)."bank bjb menyampaikan rasa terimakasih dan sangat mengapresiasi atas penghargaan yang 

diberikan," ucap Yuddy. bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam 

berbagai program BPJS Ketenagakerjaan. Antara lain membantu proses pencairan kepesertaan melalui 

jaringan bank bjb, pemberian stimulus kepada tenaga kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli 

Perlindungan Pekerja Rentan (GN LINGKARAN) BPJS Ketenagakerjaan, mendukung BPJS Ketenagakerjaan 

sebagai bank penyalur kredit manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS 

Ketenagakerjaan, dan program-program lainnya.Ke depan, bank bjb berkomitmen memberikan 

perlindungan menyeluruh kepada pegawai serta mitra bank bjb untuk mensukseskan program BP 
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Jamsostek. Dengan penghargaan yang bank bjb dapatkan, diharapkan bisa menjadi semangat dan 

motivasi bagi seluruh pegawai dan karyawan untuk terus memberikan layanan terbaiknya. Yuddy 

menambahkan, bank bjb bertekad untuk mempertahankan kinerja terbaik dan inovasi terbaru untuk ikut 

serta mensukseskan program BP Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, mitra 

kerja, dan masyarakat. Berkat kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb mencatatkan pertumbuhan yang 

baik meski di tengah kondisi industri perbankan yang tertekan akibat pandemi dan dampak pelemahan 

ekonomi global. Sebagai informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama 

Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja. Paritrana Award 

2022 merupakan penghargaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. Paritrana Award 

sendiri sudah memasuki tahun ke-5 sejak pertama kali berlangsung di 2017. Penghargaan diberikan 

sebagai wujud apresiasi kepada para pihak yang telah tertib administrasi dalam memberikan 

perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. Arif Budianto 
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Title Bank bjb Peringkat Pertama kategori Badan Usaha Besar Raih 

Anugerah Paritrana Award 2022 

Author Lentera Jabar 

Media Lenterajabar.com Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.lenterajabar.com/2022/10/bank-bjb-peringkat-pertama-kategori.html 

Summary JAKARTA.LENTERAJABAR.COM,- bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk 

kategori Badan Usaha Besar, karena dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki 

tingkat kepatuhan yang baik dalam mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

selama tahun 2021. Proses seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta 

Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai 

Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama. Bank bjb meraih Paritrana Award 

karena telah turut berkontribusi dalam berbagai program BPJS Ketenagakerjaan. Afriansyah 

Noor, M.Si kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi yang disaksikan oleh Wakil 

Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis (27/10).. 

 

 

 

JAKARTA.LENTERAJABAR.COM, - bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan 

Usaha Besar, karena dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik 

dalam mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi secara 

komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank 

bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama.Penghargaan 

tersebut diberikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Ir. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama 

bank bjb Yuddy Renaldi yang disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis 

(27/10). "bank bjb menyampaikan rasa terimakasih dan sangat mengapresiasi atas penghargaan yang 

diberikan," ucap Yuddy. bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam 

berbagai program BPJS Ketenagakerjaan.Antara lain membantu proses pencairan kepesertaan melalui 

jaringan bank bjb, pemberian stimulus kepada tenaga kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli 

Perlindungan Pekerja Rentan (GN LINGKARAN) BPJS Ketenagakerjaan, mendukung BPJS Ketenagakerjaan 

sebagai bank penyalur kredit manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS 

Ketenagakerjaan, dan program-program lainnya. Ke depan, bank bjb berkomitmen memberikan 

perlindungan menyeluruh kepada pegawai serta mitra bank bjb untuk mensukseskan program BP 
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Jamsostek. Dengan penghargaan yang bank bjb dapatkan, diharapkan bisa menjadi semangat dan 

motivasi bagi seluruh pegawai dan karyawan untuk terus memberikan layanan terbaiknya.Yuddy 

menambahkan, bank bjb b ertekad untuk mempertahankan kinerja terbaik dan inovasi terbaru untuk ikut 

serta mensukseskan program BP Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, mitra 

kerja, dan masyarakat. Berkat kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb mencatatkan pertumbuhan yang 

baik meski di tengah kondisi industri perbankan yang tertekan akibat pandemi dan dampak pelemahan 

ekonomi global.Sebagai informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama 

Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja.Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. Paritrana Award 

sendiri sudah memasuki tahun ke-5 sejak pertama kali berlangsung di 2017. Penghargaan diberikan 

sebagai wujud apresiasi kepada para pihak yang telah tertib administrasi dalam memberikan 

perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. 
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Title BSU Tahap 6 November 2022 Cair, Para Penerima Bisa 

Ambil Uang BLT Subsidi Gaji Rp600 Ribu Kesini 

Author Indonesiatoday 

Media Indonesiatoday Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://indonesiatoday.co.id/read/bsu-tahap-6-november-2022-cair-para-penerima-bisa-

ambil-uang-blt-subsidi-gaji-rp600-ribu-kesini-1140310 

Summary BSU Bantuan subsidi upah atau BLT subsidi gaji 2022 cair dan sudah disalurkan. 

Diinformasikan, untuk penyaluran BSU tahap 6 2022 udah cair dan bisa diampil para 

penerima manfaat. "Terima kasih kepada para pekerja/buruh yang telah sabar menunggu 

pencairan #BSU2022," tulis akun Instagram @kemnaker pada keterangan fotonya, Rabu 26 

Oktober 2022. Perihal BSU tahap 6 cair, pemilik akun Instagram @rehannyaintan juga 

berkomentar bahwa sudah menerima BSU 2022. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker sudah mencairkan BSU tahap 6 ke 9,2 juta pekerja atau 

buruh. BSU Bantuan subsidi upah atau BLT subsidi gaji 2022 cair dan sudah disalurkan. Diinformasikan, 

untuk penyaluran BSU tahap 6 2022 udah cair dan bisa diampil para penerima manfaat. "Terima kasih 

kepada para pekerja/buruh yang telah sabar menunggu pencairan #BSU2022," tulis akun Instagram 

@kemnaker pada keterangan fotonya, Rabu 26 Oktober 2022. Perihal BSU tahap 6 cair, pemilik akun 

Instagram @rehannyaintan juga berkomentar bahwa sudah menerima BSU 2022. 
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Title BLT Gaji Rp600. 000 Masih Cair, Cek Status BSU 2022 Tahap 7 

Online di Link bsu.kemnaker.go.id 

Author tasikmalaya 

Media Suara.com Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://tasikmalaya.suara.com/read/2022/10/27/131322/blt-gaji-rp600000-masih-cair-cek-

status-bsu-2022-tahap-7-online-di-link-bsukemnakergoid 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih mencairkan BLT gaji Rp600. 000 kepada 

pekerja penerima BSU 2022 tahap 7. BSU 2022 tahap 7 disalurkan untuk membantu pekerja 

yang terdampak kenaikan harga BBM subsidi. Saat ini, masyarakat sudah bisa cek status BSU 

2022 tahap 7 secara online di link bsu.kemnaker.go.id. Artikel ini akan memaparkan cara cek 

status BSU 2022 tahap 7 secara online di link bsu.kemnaker.go.id agar dapat cairkan BLT gaji 

Rp600.000. Sebagai informasi, di bawah ini rincian jumlah pekerja yang dapat BSU 2022 per 

tahapan:. - Tahap 1: BSU 2022 cair ke 4,36 juta orang pekerja. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih mencairkan BLT gaji Rp600. 000 kepada pekerja 

penerima BSU 2022 tahap 7.BSU 2022 tahap 7 disalurkan untuk membantu pekerja yang terdampak 

kenaikan harga BBM subsidi.Saat ini, masyarakat sudah bisa cek status BSU 2022 tahap 7 secara online 

di link bsu.kemnaker.go.id.Artikel ini akan memaparkan cara cek status BSU 2022 tahap 7 secara online 

di link bsu.kemnaker.go.id agar dapat cairkan BLT gaji Rp600.000.Sebagai informasi, di bawah ini rincian 

jumlah pekerja yang dapat BSU 2022 per tahapan:- Tahap 1: BSU 2022 cair ke 4,36 juta orang pekerja.- 

Tahap 2: BSU 2022 cair ke 2.406.915 pekerja.- Tahap 3: BSU 2022 cair ke 1,3 juta pekerja.- Tahap 4: BSU 

2022 cair ke 1,2 juta pekerja.- Tahap 5: BSU 2022 cair ke 403. 461 pekerja.- Tahap 6: BSU 2022 cair ke 4,4 

juta pekerja.Selanjutnya, pekerja dapat ikuti cara cek status BSU 2022 tahap 6 secara online berikut 

ini:Cara Cek Status BSU 2022 Tahap 7a. Masuk ke link bsu.kemnaker.go.id.b. Pilih menu "Pengecekan".c. 

Login ke akun masing-masing.d. Jika belum memiliki akun, silakan buat terlebih dahulu dengan klik 

"Daftar Sekarang".e. Isi data diri yang diminta meliputi Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nama 

Lengkap, beserta Nama Ibu Kandung, lalu klik "Berikutnya".f. Gunakan kode OTP yang pekerja terima 

lewat SMS untuk aktivasi akun.g. Login ke dalam akun.h. Input biodata diri pekerja sesuai 

petunjuk.Setelah mengikuti proses di atas, pekerja akan menerima notifikasi status BSU 2022.Notifikasi 

status BSU 2022 tersebut akan menentukan ditetapkan atau tidak menjadi penerima BLT gaji 

Rp600.000.Pekerja sudah jadi penerima BLT gaji Rp600. 000 jika menerima notifikasi status "Selamat! 

kamu telah ditetapkan sebagai penerima BSU 2022".BLT gaji Rp600. 000 sudah dapat diambil jika pekerja 

menerima notifikasi status "Dana BSU 2022 untukmu telah disalurkan!".Seperti yang diketahui, BSU 2022 

tahap 7 dapat dicairkan pekerja penerima BLT gaji Rp600. 000 di bank Himbara 
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Title bank bjb Raih Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan Author Arif Budianto 

Media Okezone Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://news.okezone.com/read/2022/10/27/1/2695575/bank-bjb-raih-paritrana-award-

dari-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena 

dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi 

secara komprehensif telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana 

pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar terbaik 

peringkat pertama. Bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam 

berbagai program BPJS Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan 

yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, 

Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

 

 

 

bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena dinilai turut 

berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi secara komprehensif telah dilalui oleh 

seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai 

Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama.Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi yang disaksikan oleh 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis (27/10/2022)."bank bjb menyampaikan rasa 

terimakasih dan sangat mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan," ucap Yuddy. bank bjb meraih 

Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam berbagai program BPJS Ketenagakerjaan.Antara 

lain membantu proses pencairan kepesertaan melalui jaringan bank bjb, pemberian stimulus kepada 

tenaga kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN LINGKARAN) 

BPJS Ketenagakerjaan, mendukung BPJS Ketenagakerjaan sebagai bank penyalur kredit manfaat layanan 

tambahan dalam program MLT BPJS Ketenagakerjaan, dan program-program lainnya.Ke depan, bank bjb 

berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh kepada pegawai serta mitra bank bjb untuk 

mensukseskan program BP Jamsostek. Dengan penghargaan yang bank bjb dapatkan, diharapkan bisa 
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menjadi semangat dan motivasi bagi seluruh pegawai dan karyawan untuk terus memberikan layanan 

terbaiknya.Yuddy menambahkan, bank bjb bertekad untuk mempertahankan kinerja terbaik dan inovasi 

terbaru untuk ikut serta mensukseskan program BP Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada 

pekerja, mitra kerja, dan masyarakat. Berkat kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb mencatatkan 

pertumbuhan yang baik meski di tengah kondisi industri perbankan yang tertekan akibat pandemi dan 

dampak pelemahan ekonomi global.Sebagai informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang 

diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) 

bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja.Paritrana 

Award 2022 merupakan penghargaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. Paritrana Award 

sendiri sudah memasuki tahun ke-5 sejak pertama kali berlangsung di 2017. Penghargaan diberikan 

sebagai wujud apresiasi kepada para pihak yang telah tertib administrasi dalam memberikan 

perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. 
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Title BPJAMSOSTEK serahkan data 15,6 juta pekerja layak BSU ke 

Kemenaker - ANTARA News Bangka Belitung 

Author Bima Agustian 

Media Antara Babel Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://babel.antaranews.com/berita/311909/bupati-bangka-minta-wajib-pajak-segera-

lunasi-pbb-p2 

Summary BPJAMSOSTEK secara nasional telah menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak menerima 

bantuan subsidi upah (BSU) kepada Kemenaker secara bertahap sejak bulan September 2022 

dengan mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. Anggoro mengingatkan para pekerja 

berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang 

mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Apabila ada program lanjutan dari 

pemerintah, seperti BSU, para pekerja bisa mendapatkannya berdasarkan data kepesertaan 

BPJAMSOSTEK. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon 

penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain manfaat tambahan seperti BSU, pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian 

serta memiliki hari tua yang sejahtera. 

 

 

 

 BPJAMSOSTEK secara nasional telah menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak menerima bantuan 

subsidi upah (BSU) kepada Kemenaker secara bertahap sejak bulan September 2022 dengan 

mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan."BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) terus 

berkomitmen mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," kata Dirut 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo di acara peninjauan Presiden Joko Widodo pada penyaluran BSU di 

Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (25/10)Sesuai Permenaker No.10/2022, salah satu kriteria 

penerima BSU adalah peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini 

merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan 

pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK, demikian rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.Anggoro 

mengingatkan para pekerja berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan 

data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui 
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apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi 

melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti BSU, pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan 

yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta memiliki hari tua yang 

sejahtera."Semoga BSU dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang 

disampaikan Pak Presiden Jokowi, kita mendorong seluruh pemberi kerja menjamin pekerjanya dari 

risiko sosial dan ekonomi serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran," ucap 

Anggoro.Apabila ada program lanjutan dari pemerintah, seperti BSU, para pekerja bisa mendapatkannya 

berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK.Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi 

mengimbau kepada seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK."Kenapa kita ambil data dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya jelas. Pemerintah 

ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman-teman (pekerja) didorong menjadi peserta 

jaminan sosial, (karena) yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," kata Presiden.Sementara, 

Yudi Amrinal, Kepala BPJAMSOSTEK Jakarta Mangga Dua menyatakan sudah menjadi kewajiban setiap 

pemberi kerja atau perusahaan mendaftarkan setiap pekerja/karyawan ke dalam program BPJS 

Ketenagakerjaan."Tujuannya tidak sekadar memenuhi amanat peraturan perundangan, tetapi yang 

utama memberikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan sebagai syarat menerima manfaat 

bantuan dari pemerintah, seperti BSU," ujar Yudi.* 
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Title BPJAMSOSTEK serahkan data 15,6 juta pekerja layak BSU ke 

Kemenaker - ANTARA News Bangka Belitung 

Author Bima Agustian 

Media Antara Babel Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://babel.antaranews.com/berita/311909/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-

pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker 

Summary BPJAMSOSTEK secara nasional telah menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak menerima 

bantuan subsidi upah (BSU) kepada Kemenaker secara bertahap sejak bulan September 2022 

dengan mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. Anggoro mengingatkan para pekerja 

berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang 

mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Apabila ada program lanjutan dari 

pemerintah, seperti BSU, para pekerja bisa mendapatkannya berdasarkan data kepesertaan 

BPJAMSOSTEK. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon 

penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain manfaat tambahan seperti BSU, pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian 

serta memiliki hari tua yang sejahtera. 

 

 

 

 BPJAMSOSTEK secara nasional telah menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak menerima bantuan 

subsidi upah (BSU) kepada Kemenaker secara bertahap sejak bulan September 2022 dengan 

mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan."BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) terus 

berkomitmen mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," kata Dirut 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo di acara peninjauan Presiden Joko Widodo pada penyaluran BSU di 

Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (25/10)Sesuai Permenaker No.10/2022, salah satu kriteria 

penerima BSU adalah peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini 

merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan 

pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK, demikian rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.Anggoro 

mengingatkan para pekerja berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan 

data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui 
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apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi 

melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti BSU, pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan 

yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta memiliki hari tua yang 

sejahtera."Semoga BSU dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang 

disampaikan Pak Presiden Jokowi, kita mendorong seluruh pemberi kerja menjamin pekerjanya dari 

risiko sosial dan ekonomi serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran," ucap 

Anggoro.Apabila ada program lanjutan dari pemerintah, seperti BSU, para pekerja bisa mendapatkannya 

berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK.Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi 

mengimbau kepada seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK."Kenapa kita ambil data dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya jelas. Pemerintah 

ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman-teman (pekerja) didorong menjadi peserta 

jaminan sosial, (karena) yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," kata Presiden.Sementara, 

Yudi Amrinal, Kepala BPJAMSOSTEK Jakarta Mangga Dua menyatakan sudah menjadi kewajiban setiap 

pemberi kerja atau perusahaan mendaftarkan setiap pekerja/karyawan ke dalam program BPJS 

Ketenagakerjaan."Tujuannya tidak sekadar memenuhi amanat peraturan perundangan, tetapi yang 

utama memberikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan sebagai syarat menerima manfaat 

bantuan dari pemerintah, seperti BSU," ujar Yudi.* 
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Title BPJAMSOSTEK serahkan data 15,6 juta pekerja layak BSU ke 

Kemenaker 

Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3205485/bpjamsostek-serahkan-data-156-

juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker 

Summary BPJAMSOSTEK secara nasional telah menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak menerima 

bantuan subsidi upah (BSU) kepada Kemenaker secara bertahap sejak bulan September 2022 

dengan mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. Apabila ada program lanjutan dari 

pemerintah, seperti BSU, para pekerja bisa mendapatkannya berdasarkan data kepesertaan 

BPJAMSOSTEK. Anggoro mengingatkan para pekerja berhati-hati dan tidak mudah percaya 

terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK 

maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon 

penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain manfaat tambahan seperti BSU, pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian 

serta memiliki hari tua yang sejahtera. 

 

 

 

BPJAMSOSTEK secara nasional telah menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak menerima bantuan 

subsidi upah (BSU) kepada Kemenaker secara bertahap sejak bulan September 2022 dengan 

mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan."BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) terus 

berkomitmen mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," kata Dirut 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo di acara peninjauan Presiden Joko Widodo pada penyaluran BSU di 

Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (25/10)Sesuai Permenaker No.10/2022, salah satu kriteria 

penerima BSU adalah peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini 

merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan 

pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK, demikian rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.Anggoro 

mengingatkan para pekerja berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan 

data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui 
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apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi 

melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti BSU, pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan 

yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta memiliki hari tua yang 

sejahtera."Semoga BSU dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang 

disampaikan Pak Presiden Jokowi, kita mendorong seluruh pemberi kerja menjamin pekerjanya dari 

risiko sosial dan ekonomi serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran," ucap 

Anggoro.Apabila ada program lanjutan dari pemerintah, seperti BSU, para pekerja bisa mendapatkannya 

berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK.Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi 

mengimbau kepada seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK."Kenapa kita ambil data dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya jelas. Pemerintah 

ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman-teman (pekerja) didorong menjadi peserta 

jaminan sosial, (karena) yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," kata Presiden.Sementara, 

Yudi Amrinal, Kepala BPJAMSOSTEK Jakarta Mangga Dua menyatakan sudah menjadi kewajiban setiap 

pemberi kerja atau perusahaan mendaftarkan setiap pekerja/karyawan ke dalam program BPJS 

Ketenagakerjaan."Tujuannya tidak sekadar memenuhi amanat peraturan perundangan, tetapi yang 

utama memberikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan sebagai syarat menerima manfaat 

bantuan dari pemerintah, seperti BSU," ujar Yudi.* 
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Title BPJAMSOSTEK serahkan data 15,6 juta pekerja layak BSU 

ke Kemenaker 

Author Erafzon Saptiyulda 

AS 

Media Antara Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/3205485/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-

pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker 

Summary BPJAMSOSTEK secara nasional telah menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak menerima 

bantuan subsidi upah (BSU) kepada Kemenaker secara bertahap sejak bulan September 2022 

dengan mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. Apabila ada program lanjutan dari 

pemerintah, seperti BSU, para pekerja bisa mendapatkannya berdasarkan data kepesertaan 

BPJAMSOSTEK. Anggoro mengingatkan para pekerja berhati-hati dan tidak mudah percaya 

terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK 

maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon 

penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain manfaat tambahan seperti BSU, pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian 

serta memiliki hari tua yang sejahtera. 

 

 

 

BPJAMSOSTEK secara nasional telah menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak menerima bantuan 

subsidi upah (BSU) kepada Kemenaker secara bertahap sejak bulan September 2022 dengan 

mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan."BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) terus 

berkomitmen mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," kata Dirut 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo di acara peninjauan Presiden Joko Widodo pada penyaluran BSU di 

Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (25/10)Sesuai Permenaker No.10/2022, salah satu kriteria 

penerima BSU adalah peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini 

merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan 

pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK, demikian rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.Anggoro 

mengingatkan para pekerja berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan 

data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui 
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apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi 

melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti BSU, pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan 

yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta memiliki hari tua yang 

sejahtera."Semoga BSU dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang 

disampaikan Pak Presiden Jokowi, kita mendorong seluruh pemberi kerja menjamin pekerjanya dari 

risiko sosial dan ekonomi serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran," ucap 

Anggoro.Apabila ada program lanjutan dari pemerintah, seperti BSU, para pekerja bisa mendapatkannya 

berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK.Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi 

mengimbau kepada seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK."Kenapa kita ambil data dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya jelas. Pemerintah 

ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman-teman (pekerja) didorong menjadi peserta 

jaminan sosial, (karena) yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," kata Presiden.Sementara, 

Yudi Amrinal, Kepala BPJAMSOSTEK Jakarta Mangga Dua menyatakan sudah menjadi kewajiban setiap 

pemberi kerja atau perusahaan mendaftarkan setiap pekerja/karyawan ke dalam program BPJS 

Ketenagakerjaan."Tujuannya tidak sekadar memenuhi amanat peraturan perundangan, tetapi yang 

utama memberikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan sebagai syarat menerima manfaat 

bantuan dari pemerintah, seperti BSU," ujar Yudi.* 
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Title BPJAMSOSTEK serahkan data 15,6 juta pekerja layak BSU ke 

Kemenaker 

Author Mirage News 

Media Tunjuk Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.tunjuk.id/detail/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-

kemenaker 

Summary BPJAMSOSTEK secara nasional telah menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak menerima 

bantuan subsidi upah (BSU) kepada Kemenaker secara bertahap sejak bulan September 2022 

dengan mengedepankan kehati-hatian dan. 

 

BPJAMSOSTEK secara nasional telah menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak menerima bantuan 

subsidi upah (BSU) kepada Kemenaker secara bertahap sejak bulan September 2022 dengan 

mengedepankan kehati-hatian dan . 
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Title BPJAMSOSTEK serahkan data 15,6 juta pekerja layak BSU ke 

Kemenaker 

Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3205485/bpjamsostek-serahkan-data-156-

juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker 

Summary BPJAMSOSTEK secara nasional telah menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak menerima 

bantuan subsidi upah (BSU) kepada Kemenaker secara bertahap sejak bulan September 2022 

dengan mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. Apabila ada program lanjutan dari 

pemerintah, seperti BSU, para pekerja bisa mendapatkannya berdasarkan data kepesertaan 

BPJAMSOSTEK. Anggoro mengingatkan para pekerja berhati-hati dan tidak mudah percaya 

terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK 

maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon 

penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain manfaat tambahan seperti BSU, pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian 

serta memiliki hari tua yang sejahtera. 

 

 

 

BPJAMSOSTEK secara nasional telah menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak menerima bantuan 

subsidi upah (BSU) kepada Kemenaker secara bertahap sejak bulan September 2022 dengan 

mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan."BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) terus 

berkomitmen mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," kata Dirut 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo di acara peninjauan Presiden Joko Widodo pada penyaluran BSU di 

Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (25/10)Sesuai Permenaker No.10/2022, salah satu kriteria 

penerima BSU adalah peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini 

merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan 

pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK, demikian rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.Anggoro 

mengingatkan para pekerja berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan 

data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui 
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apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi 

melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti BSU, pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan 

yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta memiliki hari tua yang 

sejahtera."Semoga BSU dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang 

disampaikan Pak Presiden Jokowi, kita mendorong seluruh pemberi kerja menjamin pekerjanya dari 

risiko sosial dan ekonomi serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran," ucap 

Anggoro.Apabila ada program lanjutan dari pemerintah, seperti BSU, para pekerja bisa mendapatkannya 

berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK.Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi 

mengimbau kepada seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK."Kenapa kita ambil data dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya jelas. Pemerintah 

ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman-teman (pekerja) didorong menjadi peserta 

jaminan sosial, (karena) yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," kata Presiden.Sementara, 

Yudi Amrinal, Kepala BPJAMSOSTEK Jakarta Mangga Dua menyatakan sudah menjadi kewajiban setiap 

pemberi kerja atau perusahaan mendaftarkan setiap pekerja/karyawan ke dalam program BPJS 

Ketenagakerjaan."Tujuannya tidak sekadar memenuhi amanat peraturan perundangan, tetapi yang 

utama memberikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan sebagai syarat menerima manfaat 

bantuan dari pemerintah, seperti BSU," ujar Yudi.* 
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Title BPJAMSOSTEK serahkan data 15,6 juta pekerja layak BSU 

ke Kemenaker 

Author Erafzon Saptiyulda 

AS 

Media Antara Riau Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3205485/bpjamsostek-serahkan-data-156-

juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker 

Summary BPJAMSOSTEK secara nasional telah menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak menerima 

bantuan subsidi upah (BSU) kepada Kemenaker secara bertahap sejak bulan September 2022 

dengan mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. Apabila ada program lanjutan dari 

pemerintah, seperti BSU, para pekerja bisa mendapatkannya berdasarkan data kepesertaan 

BPJAMSOSTEK. Anggoro mengingatkan para pekerja berhati-hati dan tidak mudah percaya 

terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK 

maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon 

penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain manfaat tambahan seperti BSU, pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian 

serta memiliki hari tua yang sejahtera. 

 

 

 

BPJAMSOSTEK secara nasional telah menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak menerima bantuan 

subsidi upah (BSU) kepada Kemenaker secara bertahap sejak bulan September 2022 dengan 

mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan."BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) terus 

berkomitmen mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," kata Dirut 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo di acara peninjauan Presiden Joko Widodo pada penyaluran BSU di 

Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (25/10)Sesuai Permenaker No.10/2022, salah satu kriteria 

penerima BSU adalah peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini 

merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan 

pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK, demikian rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.Anggoro 

mengingatkan para pekerja berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan 

data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui 
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apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi 

melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti BSU, pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan 

yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta memiliki hari tua yang 

sejahtera."Semoga BSU dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang 

disampaikan Pak Presiden Jokowi, kita mendorong seluruh pemberi kerja menjamin pekerjanya dari 

risiko sosial dan ekonomi serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran," ucap 

Anggoro.Apabila ada program lanjutan dari pemerintah, seperti BSU, para pekerja bisa mendapatkannya 

berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK.Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi 

mengimbau kepada seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK."Kenapa kita ambil data dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya jelas. Pemerintah 

ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman-teman (pekerja) didorong menjadi peserta 

jaminan sosial, (karena) yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," kata Presiden.Sementara, 

Yudi Amrinal, Kepala BPJAMSOSTEK Jakarta Mangga Dua menyatakan sudah menjadi kewajiban setiap 

pemberi kerja atau perusahaan mendaftarkan setiap pekerja/karyawan ke dalam program BPJS 

Ketenagakerjaan."Tujuannya tidak sekadar memenuhi amanat peraturan perundangan, tetapi yang 

utama memberikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan sebagai syarat menerima manfaat 

bantuan dari pemerintah, seperti BSU," ujar Yudi.* 
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Title Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan serahkan Paritrana 

Award 2021 

Author Rangga Pandu 

Asmara Jingga 

Media Antara Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/3205493/pemerintah-dan-bpjs-ketenagakerjaan-

serahkan-paritrana-award-2021 

Summary Paritrana Award Tahun 2021 merupakan program pemerintah yang diinisiasi oleh 

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan 

BPJS Ketenagakerjaan. 

 

Pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyerahkan penghargaan 

Paritrana Award Tahun 2021 di Jakarta, Kamis, kepada sejumlah pelaku dan badan usaha serta 

pemerintah daerah yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan pekerja."Atas dukungan dan 

kepedulian Pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha; maka penghargaan Paritrana 

Award ini diberikan bagi pemda dan badan usaha. Ini bagian wujud apresiasi atas partisipasi atas bapak, 

ibu semua," kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam acara Pencanangan 

Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) dan Penyerahan Penghargaan Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis.Paritrana Award Tahun 2021 merupakan program pemerintah 

yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan BPJS 

Ketenagakerjaan."Penghargaan ini dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemda, pelaku usaha, 

yang telah mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan," tambahnya.Sementara 

itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan saat ini merupakan tahun kelima Paritrana Award 

diberikan, untuk penilaian tahun 2021 dengan diikuti oleh 34 pemerintah provinsi, 514 pemerintah 

kabupaten dan kota, serta lebih dari 700. 000 badan usaha yang diseleksi panitia tingkat provinsi.Setelah 

seleksi tingkat provinsi, selanjutnya 34 pemerintah provinsi, 132 pemerintah kabupaten dan kota, 158 

badan usaha skala besar, 150 badan usaha skala menengah, dan 34 badan usaha skala mikro mengikuti 

seleksi tingkat nasional."Dan berdasarkan penilaian akhir panitia pusat, berhasil lolos 12 kandidat 

provinsi, sembilan kabupaten kota, 10 badan usaha skala besar, dan sembilan badan usaha kecil serta 

menengah untuk mengikuti proses wawancara," jelas Muhadjir.Dia mengatakan Paritrana Award akan 

terus diberikan untuk mengapresiasi pemerintah daerah dan para pemberi kerja yang berkomitmen 

memberikan perlindungan bagi pekerja.Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutannya 

memberikan apresiasi serta ucapan selamat kepada para penerima penghargaan Paritrana Award Tahun 

2021. Dia berharap dengan mendapatkan penghargaan tersebut, perlindungan dan kesejahteraan bagi 

para pekerja dapat terus terlaksana dan lebih baik."Saya mengucapkan selamat kepada para penerima 

Anugerah Paritrana 2021. Semoga prestasi ini akan memacu motivasi untuk lebih maju lagi dalam 

memberikan perlindungan bagi para pekerja," kata Wapres Ma'ruf Amin.Berikut adalah penerima 

Paritrana Award Tahun 2021:Kategori Usaha Kecil dan Menengah (UKM):Terbaik 1: Toko Rotu Bun 

Delcious, Bangka BelitungTerbaik 2: Toko Oleh-Oleh Indang Apang Galeri, Kalimantan TengahTerbaik 3: 

Es Cendol Elizabeth, Jawa BaratKategori Badan Usaha Skala Menengah:Terbaik 1: RSAB Aisyiah 

BojonegoroTerbaik 2: Perumda BPR Bank YogyaTerbaik 3: : Pengrajin perak PT Kapit Mas BaliKategori 
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Badan Usaha Skala Besar:Terbaik 1: Bank Jawa Barat BantenTerbaik 2: Bank Pembangunan Daerah Jawa 

TimurTerbaik 3: PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia TbkKategori Pemerintah Daerah Provinsi:Terbaik 1: 

Pemerintah Provinsi Jawa BaratTerbaik 2: Pemerintah Provinsi Papua BaratTerbaik 3: Pemerintah 

Provinsi DKI JakartaKategori Khusus Badan Usaha dan Pemerintah Daerah:PT Bank Pembangunan Daerah 

BaliPemerintah Provinsi Sulawesi Utara 
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Title Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan serahkan Paritrana 

Award 2021 

Author Najwa Aulia 

Media Faktaid.com Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://faktaid.com/pemerintah-dan-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-paritrana-award-2021 

Summary Paritrana Award Tahun 2021 merupakan program pemerintah yang diinisiasi oleh 

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan 

BPJS Ketenagakerjaan. 

 

Pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyerahkan penghargaan 

Paritrana Award Tahun 2021 di Jakarta, Kamis, kepada sejumlah pelaku dan badan usaha serta 

pemerintah daerah yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan pekerja. "Atas dukungan dan 

kepedulian Pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha; maka penghargaan Paritrana 

Award ini diberikan bagi pemda dan badan usaha. Ini bagian wujud apresiasi atas partisipasi atas bapak, 

ibu semua," kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam acara Pencanangan 

Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) dan Penyerahan Penghargaan Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis. Paritrana Award Tahun 2021 merupakan program pemerintah 

yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan BPJS 

Ketenagakerjaan. "Penghargaan ini dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemda, pelaku usaha, 

yang telah mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan," tambahnya.Sementara 

itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan saat ini merupakan tahun kelima Paritrana Award 

diberikan, untuk penilaian tahun 2021 dengan diikuti oleh 34 pemerintah provinsi, 514 pemerintah 

kabupaten dan kota, serta lebih dari 700. 000 badan usaha yang diseleksi panitia tingkat provinsi. Setelah 

seleksi tingkat provinsi, selanjutnya 34 pemerintah provinsi, 132 pemerintah kabupaten dan kota, 158 

badan usaha skala besar, 150 badan usaha skala menengah, dan 34 badan usaha skala mikro mengikuti 

seleksi tingkat nasional."Dan berdasarkan penilaian akhir panitia pusat, berhasil lolos 12 kandidat 

provinsi, sembilan kabupaten kota, 10 badan usaha skala besar, dan sembilan badan usaha kecil serta 

menengah untuk mengikuti proses wawancara," jelas Muhadjir. Dia mengatakan Paritrana Award akan 

terus diberikan untuk mengapresiasi pemerintah daerah dan para pemberi kerja yang berkomitmen 

memberikan perlindungan bagi pekerja.Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutannya 

memberikan apresiasi serta ucapan selamat kepada para penerima penghargaan Paritrana Award Tahun 

2021. Dia berharap dengan mendapatkan penghargaan tersebut, perlindungan dan kesejahteraan bagi 

para pekerja dapat terus terlaksana dan lebih baik. "Saya mengucapkan selamat kepada para penerima 

Anugerah Paritrana 2021. Semoga prestasi ini akan memacu motivasi untuk lebih maju lagi dalam 

memberikan perlindungan bagi para pekerja," kata Wapres Ma'ruf Amin. 
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Title Secara bertahap, BPJAMSOSTEK serahkan data 15,6 juta 

pekerja layak BSU ke Kemenaker 

Author Erafzon Saptiyulda 

As 

Media Antara Sumbar Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://sumbar.antaranews.com/berita/536429/secara-bertahap-bpjamsostek-serahkan-

data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker 

Summary BPJAMSOSTEK secara nasional telah menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak menerima 

bantuan subsidi upah (BSU) kepada Kemenaker secara bertahap sejak bulan September 2022 

dengan mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. Apabila ada program lanjutan dari 

pemerintah, seperti BSU, para pekerja bisa mendapatkannya berdasarkan data kepesertaan 

BPJAMSOSTEK. Anggoro mengingatkan para pekerja berhati-hati dan tidak mudah percaya 

terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK 

maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon 

penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

 

 

 

 BPJAMSOSTEK secara nasional telah menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak menerima bantuan 

subsidi upah (BSU) kepada Kemenaker secara bertahap sejak bulan September 2022 dengan 

mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. "BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) terus 

berkomitmen mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," kata Dirut 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo di acara peninjauan Presiden Joko Widodo pada penyaluran BSU di 

Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (25/10) Sesuai Permenaker No.10/2022, salah satu kriteria 

penerima BSU adalah peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini 

merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan 

pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK, demikian rilis yang diterima di Jakarta, Kamis. Anggoro 

mengingatkan para pekerja berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan 

data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui 

apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi 

melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain manfaat tambahan seperti BSU, pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan 
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yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta memiliki hari tua yang 

sejahtera. "Semoga BSU dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang 

disampaikan Pak Presiden Jokowi, kita mendorong seluruh pemberi kerja menjamin pekerjanya dari 

risiko sosial dan ekonomi serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran," ucap 

Anggoro. Apabila ada program lanjutan dari pemerintah, seperti BSU, para pekerja bisa mendapatkannya 

berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK. Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi 

mengimbau kepada seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. 

"Kenapa kita ambil data dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya jelas. Pemerintah ingin memberikan 

semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman-teman (pekerja) didorong menjadi peserta jaminan sosial, 

(karena) yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," kata Presiden. Sementara, Yudi Amrinal, 

Kepala BPJAMSOSTEK Jakarta Mangga Dua menyatakan sudah menjadi kewajiban setiap pemberi kerja 

atau perusahaan mendaftarkan setiap pekerja/karyawan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. 

"Tujuannya tidak sekadar memenuhi amanat peraturan perundangan, tetapi yang utama memberikan 

perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan sebagai syarat menerima manfaat bantuan dari 

pemerintah, seperti BSU," ujar Yudi.*  
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Title BPJAMSOSTEK serahkan data 15,6 juta pekerja layak BSU ke 

Kemenaker 

Author Musriadi 

Media Antara Bengkulu Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://bengkulu.antaranews.com/berita/255829/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-

pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker 

Summary BPJAMSOSTEK secara nasional telah menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak menerima 

bantuan subsidi upah (BSU) kepada Kemenaker secara bertahap sejak bulan September 2022 

dengan mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. 

 

 

 

 BPJAMSOSTEK secara nasional telah menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak menerima bantuan 

subsidi upah (BSU) kepada Kemenaker secara bertahap sejak bulan September 2022 dengan 

mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan."BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) terus 

berkomitmen mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," kata Dirut 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo di acara peninjauan Presiden Joko Widodo pada penyaluran BSU di 

Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (25/10)Sesuai Permenaker No.10/2022, salah satu kriteria 

penerima BSU adalah peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini 

merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan 

pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK, demikian rilis yang diterima di Jakarta, Kamis. Anggoro 

mengingatkan para pekerja berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan 

data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui 

apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi 

melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti BSU, pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan 

yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta memiliki hari tua yang 

sejahtera."Semoga BSU dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang 

disampaikan Pak Presiden Jokowi, kita mendorong seluruh pemberi kerja menjamin pekerjanya dari 

risiko sosial dan ekonomi serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran," ucap 

Anggoro. Apabila ada program lanjutan dari pemerintah, seperti BSU, para pekerja bisa mendapatkannya 

berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK. Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi 
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mengimbau kepada seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK."Kenapa kita ambil data dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya jelas. Pemerintah 

ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman-teman (pekerja) didorong menjadi peserta 

jaminan sosial, (karena) yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," kata Presiden.Sementara, 

Yudi Amrinal, Kepala BPJAMSOSTEK Jakarta Mangga Dua menyatakan sudah menjadi kewajiban setiap 

pemberi kerja atau perusahaan mendaftarkan setiap pekerja/karyawan ke dalam program BPJS 

Ketenagakerjaan."Tujuannya tidak sekadar memenuhi amanat peraturan perundangan, tetapi yang 

utama memberikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan sebagai syarat menerima manfaat 

bantuan dari pemerintah, seperti BSU," ujar Yudi.*Berita ini telah tayang di Antaranews. com dengan 

judul: 
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Title Forum G20 LEMM Dukung Penciptaan Lapangan Kerja melalui 

UMKM, Ini 4 Rekomendasinya 

Author _noname 

Media Inews Portal Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.inews.id/finance/bisnis/forum-g20-lemm-dukung-penciptaan-lapangan-kerja-

melalui-umkm-ini-4-rekomendasinya 

Summary Dia mengungkapkan, forum G20 LEMM telah menghasilkan 4 rekomendasi kebijakan untuk 

mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM sebagai instrumen penciptaan lapangan 

kerja. Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan G20 atau G20 Labour and Employment Ministers 

Meeting (G20 LEMM) mendukung penciptaan lapangan kerja melalui Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM). 

 

 

 

Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan G20 atau G20 Labour and Employment Ministers Meeting (G20 

LEMM) mendukung penciptaan lapangan kerja melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM).Menurut Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemenaker), Anwar Sanusi, 

G20 LEMM mendorong kolaborasi antarnegara untuk memperkuat UMKM menjadi instrumen dalam 

penciptaan lapangan kerja."Ini adalah upaya kolektif untuk terus mempromosikan kewirausahaan dan 

mendukung UMKM sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja, sejalan dengan komitmen kami dalam 

G20 LEMM," ujar Anwar Sanusi dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (27/10/2022).Dia mengungkapkan, 

forum G20 LEMM telah menghasilkan 4 rekomendasi kebijakan untuk mendorong kewirausahaan dan 

mendukung UMKM sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja. Ketiga rekomendasi tersebut, yaitu:1. 

Mendukung lingkungan bisnis yang kondusif dan memformalkan perusahaan2. Mempromosikan 

kewirausahaan dan pelatihan kewirausahaan.3. Membantu pengusaha dan UMKM mengatasi tantangan 

dan mempertahankan perkembangan mereka4. Melindungi hak dan kepentingan pengusaha, UMKM, 

dan karyawannya.Dia menjelaskan, rekomendasi kebijakan tersebut akan berhasil jika anggota G20 dapat 

bersama-sama mengimplementasikannya. Salah satunya dapat dilakukan dan ditindaklanjuti melalui G20 

Roundtable Entrepreneurship 2022."Saya berharap hasil diskusi dalam G20 Roundtable 

Entrepreneurship 2022 akan berdampak dalam mendukung kewirausahaan yang inklusif dan 

berkelanjutan sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja," tutur Anwar. 
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Title Cara Daftar Job Fair Nasional 2022, Ada 18.000 Lowongan 

Kerja dan Magang 

Author Ayunda Pininta 

Kasih 

Media Kompas Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.com/edu/read/2022/10/27/135118771/cara-daftar-job-fair-nasional-

2022-ada-18000-lowongan-kerja-dan-magang 

Summary Bagi kamu yang tengah mencari kerja, termasuk fresh graduate yang ingin menambah 

pengalaman kerja atau menguasai skill baru, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menghadirkan 18.000 lowongan kerja dan magang di Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair 

Nasional pada 28-30 Oktober 2022. Selain memghadirkan 18.000 lowongan kerja, tersedia 

pula 848 lowongan magang di perusahaan besar bagi fresh graduate yang belum memiliki 

pengalaman kerja. 

 

Bagi kamu yang tengah mencari kerja, termasuk fresh graduate yang ingin menambah pengalaman kerja 

atau menguasai skill baru, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghadirkan 18.000 lowongan 

kerja dan magang di Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional pada 28-30 Oktober 2022.Festival 

Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2022 berlangsung mulai besok, yakni pada 28-30 Oktober 2022 di 

Hall-A Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta."Ayo tunggu apalagi siapkan CV Rekanaker dan 

jangan lupa besok datang ke Festival Pelatihan Vokasi & Job Fair Nasional 2022," tulis Kemnaker melalui 

akun sosial media, Kamis (27/10/2022).Selain memghadirkan 18.000 lowongan kerja, tersedia pula 848 

lowongan magang di perusahaan besar bagi fresh graduate yang belum memiliki pengalaman kerja. 

Termasuk puluhan lowongan kerja bagi penyandang disabilitas.Beberapa perusahaan besar yang 

membuka peluang magang di Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2022 ialah BPJS Kesehatan, 

Bank BRI, PT Sinar Sosro dan banyak lainnya."Kapan lagi kan bisa ikut program magang di perusahaan 

besar yang kamu inginkan?" imbuh Kemnaker.Selain bursa kerja, peserta juga bisa mengikuti beberapa 

kegiatan yang ada di Job Fair Nasional 2022, salah satunya Festival Pelatihan Vokasi.Festival Pelatihan 

Vokasi merupakan kegiatan pelatihan vokasi, mulai dari Open Day Pelatihan Vokasi, Festival Pelatihan 

Vokasi, Temu Alumni Pelatihan Vokasi, Job Fair and Walk In Interview, Pameran Pelatihan Vokasi, dan 

Konser Ketenagakerjaan.Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2022 digelar gratis. Informasi 

pendaftaran silakan akses pada website https://fpv.kemnaker.go.id/ 
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Title Kemnaker Hadirkan Lowongan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas 

dalam Job Fair Nasional dan Festival Vokasi 2022 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-795345814/kemnaker-hadirkan-lowongan-kerja-

bagi-penyandang-disabilitas-dalam-job-fair-nasional-dan-festival-vokasi-2022 

Summary Tak hanya itu, Kemnaker juga sempat membeberkan bahwa sekiaranya akan ada sekitar 18 

ribu lowongan kerja dalam kegiatan Job Fair Nasional dan Festival Vokasi 2022 ini. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemanker) akan hadirkan puluhan lowongan kerja bagi 

penyandang disabilitas dalam kegiatan Job Fair Nasional dan Festival Vokasi 2022. Angin 

segar bagi para penyandang disabilitas yang ingin mencari maupun mendapatkan pekerjaan 

layak bisa didapatkan dengan cara menghadiri kegiatan Job Fair Nasional dan Festival Vokasi 

2022 yang akan digelar di penghujung bulan Oktober ini. Job Fair Nasional dan Fetival Vokasi 

2022 ini diketahui akan dilangsungkan sekitar 3 hari mulai dari Jumat, 28 Oktober hingga 

Minggu, 30 Oktober tahun ini. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemanker) akan hadirkan puluhan lowongan kerja bagi penyandang 

disabilitas dalam kegiatan Job Fair Nasional dan Festival Vokasi 2022.Angin segar bagi para penyandang 

disabilitas yang ingin mencari maupun mendapatkan pekerjaan layak bisa didapatkan dengan cara 

menghadiri kegiatan Job Fair Nasional dan Festival Vokasi 2022 yang akan digelar di penghujung bulan 

Oktober ini.Kemnaker mengingatkan bagi para penyandang disabilitas bahwa akan ada puluhan 

lowongan kerja dalam kegiatan yang diadakan di Hall-A Jakarta Convention Center, Senayan."Kabar baik 

untukmu rekan penyandang disabilitas. Terdapat puluhan lowongan kerja yang akan hadir pada Job Fair 

Nasional yang akan dilaksanakan di Jakarta," tulis Kemnaker melalui unggahan di akun Instagram 

resminya.Job Fair Nasional dan Fetival Vokasi 2022 ini diketahui akan dilangsungkan sekitar 3 hari mulai 

dari Jumat, 28 Oktober hingga Minggu, 30 Oktober tahun ini.Dalam kegiatan ini, Kemnaker akan 

menghadirkan berbagai perusahaan seperti Yakult, Telkom Indonesia, Super Indo, Maybank Finance, 

Adira Finance, Bank Muamalat, Alfamidi, H&M, BCA, BTN dan lainnya.Tak hanya itu, Kemnaker juga 

sempat membeberkan bahwa sekiaranya akan ada sekitar 18 ribu lowongan kerja dalam kegiatan Job 

Fair Nasional dan Festival Vokasi 2022 ini. 
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Title bank bjb Raih Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan Author Risky Anggiono 

Media Jabar Ekspres Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://jabarekspres.com/berita/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-

ketenagakerjaan 

Summary bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena 

dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi 

secara komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana 

pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar terbaik 

peringkat pertama. Bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam 

berbagai program BPJS Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan 

yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, 

Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

 

 

 

 bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena dinilai turut 

berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh 

seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai 

Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama. Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Ir. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi yang 

disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis (27/10). " bank bjb 

menyampaikan rasa terimakasih dan sangat mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan," ucap 

Yuddy. bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Antara lain membantu proses pencairan kepesertaan melalui jaringan bank bjb, 

pemberian stimulus kepada tenaga kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja 

Rentan (GN LINGKARAN) BPJS Ketenagakerjaan, mendukung BPJS Ketenagakerjaan sebagai bank 

penyalur kredit manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS Ketenagakerjaan, dan 

program-program lainnya.Ke depan, bank bjb berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh 

kepada pegawai serta mitra bank bjb untuk mensukseskan program BP Jamsostek. Dengan penghargaan 
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yang bank bjb dapatkan, diharapkan bisa menjadi semangat dan motivasi bagi seluruh pegawai dan 

karyawan untuk terus memberikan layanan terbaiknya. Yuddy menambahkan, bank bjb bertekad untuk 

mempertahankan kinerja terbaik dan inovasi terbaru untuk ikut serta mensukseskan program BP 

Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, mitra kerja, dan masyarakat. Berkat 

kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb mencatatkan pertumbuhan yang baik meski di tengah kondisi 

industri perbankan yang tertekan akibat pandemi dan dampak pelemahan ekonomi global. Sebagai 

informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan 

BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja. Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan yang 

diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. Paritrana Award sendiri sudah memasuki tahun ke-5 sejak 

pertama kali berlangsung di 2017. Penghargaan diberikan sebagai wujud apresiasi kepada para pihak 

yang telah tertib administrasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. 
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Title bank bjb Raih Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan Author _noname 

Media Jayakartanews.com Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://jayakartanews.com/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena 

dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi 

secara komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana 

pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar terbaik 

peringkat pertama. Bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam 

berbagai program BPJS Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan 

yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, 

Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

 

bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena dinilai turut 

berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh 

seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai 

Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama.Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Ir. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi yang 

disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis (27/10)."bank bjb 

menyampaikan rasa terimakasih dan sangat mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan," ucap 

Yuddy. bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan.Antara lain membantu proses pencairan kepesertaan melalui jaringan bank bjb, 

pemberian stimulus kepada tenaga kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja 

Rentan (GN LINGKARAN) BPJS Ketenagakerjaan, mendukung BPJS Ketenagakerjaan sebagai bank 

penyalur kredit manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS Ketenagakerjaan, dan 

program-program lainnya.Ke depan, bank bjb berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh 

kepada pegawai serta mitra bank bjb untuk mensukseskan program BP Jamsostek. Dengan penghargaan 

yang bank bjb dapatkan, diharapkan bisa menjadi semangat dan motivasi bagi seluruh pegawai dan 

karyawan untuk terus memberikan layanan terbaiknya.Yuddy menambahkan, bank bjb bertekad untuk 

mempertahankan kinerja terbaik dan inovasi terbaru untuk ikut serta mensukseskan program BP 

Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, mitra kerja, dan masyarakat. Berkat 

kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb mencatatkan pertumbuhan yang baik meski di tengah kondisi 

industri perbankan yang tertekan akibat pandemi dan dampak pelemahan ekonomi global.Sebagai 

informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan 

BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja.Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan yang 

diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. Paritrana Award sendiri sudah memasuki tahun ke-5 sejak 

pertama kali berlangsung di 2017. Penghargaan diberikan sebagai wujud apresiasi kepada para pihak 

yang telah tertib administrasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. 
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Title bank bjb Raih Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan Author _noname 

Media Potensi News Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.potensinews.com/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-

ketenagakerjaan 

Summary bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena 

dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi 

secara komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana 

pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar terbaik 

peringkat pertama. Bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam 

berbagai program BPJS Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan 

yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, 

Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

 

 

 

bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena dinilai turut 

berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh 

seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai 

Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama.Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Ir. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi yang 

disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis (27/10)."bank bjb 

menyampaikan rasa terimakasih dan sangat mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan," ucap 

Yuddy. bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan.Antara lain membantu proses pencairan kepesertaan melalui jaringan bank bjb, 

pemberian stimulus kepada tenaga kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja 

Rentan (GN LINGKARAN) BPJS Ketenagakerjaan, mendukung BPJS Ketenagakerjaan sebagai bank 

penyalur kredit manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS Ketenagakerjaan, dan 

program-program lainnya.Ke depan, bank bjb berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh 

kepada pegawai serta mitra bank bjb untuk mensukseskan program BP Jamsostek. Dengan penghargaan 
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yang bank bjb dapatkan, diharapkan bisa menjadi semangat dan motivasi bagi seluruh pegawai dan 

karyawan untuk terus memberikan layanan terbaiknya.Yuddy menambahkan, bank bjb bertekad untuk 

mempertahankan kinerja terbaik dan inovasi terbaru untuk ikut serta mensukseskan program BP 

Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, mitra kerja, dan masyarakat. Berkat 

kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb mencatatkan pertumbuhan yang baik meski di tengah kondisi 

industri perbankan yang tertekan akibat pandemi dan dampak pelemahan ekonomi global.Sebagai 

informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan 

BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja.Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan yang 

diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. Paritrana Award sendiri sudah memasuki tahun ke-5 sejak 

pertama kali berlangsung di 2017. Penghargaan diberikan sebagai wujud apresiasi kepada para pihak 

yang telah tertib administrasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. 

*Tags: #bank bjb# #BPJS Ketenagakerjaan# #Paritrana Award# 
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Title Bank Jawa Timur Raih Paritrana Award - 

PenaMerahPutih.com 

Author Redaksi Pena Merah 

Putih 01 

Media Penamerahputih.com Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://penamerahputih.com/2022/10/27/bank-jatim-raih-paritrana-award 

Summary Jakarta, PMP- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) berhasil meraih 

penghargaan Paritrana Award setelah dinobatkan sebagai Juara 2 Kategori Badan Usaha 

Skala Besar. Kegiatan tersebut pada acara Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan 

Pekerja Rentan dan Penyerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan "Paritrana 

Award 2021" di Istana Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Kamis 

(27/10/2022). Menutup sambutannya, Wapres memberikan apresiasi serta ucapan selamat 

kepada penerima penghargaan Paritrana Award 2021 dan mengharapkan peningkatan 

perlindungan serta kesejahteraan bagi para pekerja. Sebagai informasi, Paritrana Award 

merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian 

Ketenagakerjaan, dan BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja. 

 

 

 

Jakarta, PMP - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) berhasil meraih penghargaan 

Paritrana Award setelah dinobatkan sebagai Juara 2 Kategori Badan Usaha Skala Besar. Penghargaan 

tersebut diberikan karena bankjatim dinilai turut berperan aktif meningkatkan kepatuhan dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021 Penghargaan tersebut 

langsung diberikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor kepada Direktur Utama 

bankjatim Busrul Iman dan disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin di Istana 

Wakil Presiden. Kegiatan tersebut pada acara Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja 

Rentan dan Penyerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan "Paritrana Award 2021" di Istana 

Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022). Dalam Sambutannya Wakil 

Presiden (Wapres) K. H. Ma'ruf Amin meminta seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif 

dalam penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan."Saya meminta seluruh pemangku 

kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar 

Wapres Ma'ruf Amin Menurut Wapres, para pekerja rentan seperti petani, nelayan, peternak, dan 
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pedagang kaki lima membutuhkan perlindungan rasa aman dan tenang dalam bekerja. Untuk itu, 

diperlukan strategi jaring pengaman sosial untuk mencegah kemiskinan. "Pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, hingga tingkat desa menyalurkan perlindungan ini sebagai strategi jaring pengaman sosial 

pencegahan kemiskinan," jelas Wapres. Menutup sambutannya, Wapres memberikan apresiasi serta 

ucapan selamat kepada penerima penghargaan Paritrana Award 2021 dan mengharapkan peningkatan 

perlindungan serta kesejahteraan bagi para pekerja. "Saya mengucapkan selamat kepada para penerima 

Anugerah Paritrana 2021. Semoga prestasi ini akan memacu motivasi untuk lebih maju lagi dalam 

memberikan perlindungan bagi para pekerja," pungkas Wapres.Hadir pada kesempatan tersebut, 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam 

Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, dan Ketua Dewan Pengawas 

BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri Bahri. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat 

Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing 

Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. 

(DAS/AS-BPMI Setwapres) Direktur Utama bankjatim Busrul Iman mengucapkan terimakasih dan 

mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan. "Penghargaan ini diraih karena bankjatim telah 

berkontribusi dalam program BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk inovasi perlindungan terhadap 

puluhan ribu pekerja rentan khususnya yang berprofesi sebagai guru ngaji, petani dan nelayan" terang 

Busrul.Dengan penghargaan yang bankjatim dapatkan, diharapkan bisa menjadi semangat dan motivasi 

bagi seluruh pekerja bankjatim untuk terus memberikan pelayanan terbaiknya, jelas Busrul. Sebagai 

informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan 

BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja. Paritrana Award merupakan penghargaan yang diberikan 

BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, Perusahaan 

Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 
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Title bank bjb Raih Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan Author Dadan Heryadin 

Media Journalbroadcast.co Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://journalbroadcast.co/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Jakarta, JB- bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha 

Besar, karena dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan 

yang baik dalam mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. 

Proses seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 2022, 

yang mana pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar 

terbaik peringkat pertama. Bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

 

 

 

Jakarta, JB - bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena 

dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi secara 

komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank 

bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama. Penghargaan 

tersebut diberikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Ir. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama 

bank bjb Yuddy Renaldi yang disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis 

(27/10/2022). "bank bjb menyampaikan rasa terimakasih dan sangat mengapresiasi atas penghargaan 

yang diberikan," ucap Yuddy. bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam 

berbagai program BPJS Ketenagakerjaan. Antara lain membantu proses pencairan kepesertaan melalui 

jaringan bank bjb, pemberian stimulus kepada tenaga kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli 

Perlindungan Pekerja Rentan (GN LINGKARAN) BPJS Ketenagakerjaan, mendukung BPJS Ketenagakerjaan 

sebagai bank penyalur kredit manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS 

Ketenagakerjaan, dan program-program lainnya. Ke depan, bank bjb berkomitmen memberikan 

perlindungan menyeluruh kepada pegawai serta mitra bank bjb untuk mensukseskan program BP 

Jamsostek. Dengan penghargaan yang bank bjb dapatkan, diharapkan bisa menjadi semangat dan 
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motivasi bagi seluruh pegawai dan karyawan untuk terus memberikan layanan terbaiknya. Yuddy 

menambahkan, bank bjb bertekad untuk mempertahankan kinerja terbaik dan inovasi terbaru untuk ikut 

serta mensukseskan program BP Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, mitra 

kerja, dan masyarakat. Berkat kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb mencatatkan pertumbuhan yang 

baik meski di tengah kondisi industri perbankan yang tertekan akibat pandemi dan dampak pelemahan 

ekonomi global. Sebagai informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama 

Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja. Paritrana Award 

2022 merupakan penghargaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. Paritrana Award 

sendiri sudah memasuki tahun ke-5 sejak pertama kali berlangsung di 2017. Penghargaan diberikan 

sebagai wujud apresiasi kepada para pihak yang telah tertib administrasi dalam memberikan 

perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. 
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Title Luhut Sebut Upaya Pemangkasan Biaya Logistik Sudah Sesuai 

Strategi Pencegahan Korupsi 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://money.kompas.com/read/2022/10/27/142235126/luhut-sebut-upaya-

pemangkasan-biaya-logistik-sudah-sesuai-strategi-pencegahan 

Summary Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar 

Pandjaitan mengatakan, upaya memangkas biaya logistik nasional melalui pemangkasan 

port stay dan cargo stay telah sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 

2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. 

 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan 

mengatakan, upaya memangkas biaya logistik nasional melalui pemangkasan port stay dan cargo stay 

telah sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional 

Pencegahan Korupsi.Salah satu dari 12 aksi pencegahan korupsi yang telah dicanangkan dalam surat 

Stranas PK adalah pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kala pemangkasan birokrasi. 

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam konteks Stranas PK ini, lanjut Luhut, senantiasa 

mendorong dan mengawal upaya dan kebijakan guna peningkatan layanan di kawasan pelabuhan."Untuk 

itu, Kemenko Marves secara intensif, sistematis dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan 

melibatkan kementerian dan lembaga, antara lain penyelarasan regulasi tentang layanan jasa ke 

pelabuhan yang selaras antara kewenangan pusat dan daerah," ujarnya secara virtual dalam webinar 

Pangkas Port Stay dan Cargo Stay di Pelabuhan, Kamis (27/10/2022).Meski begitu, ia menilai masih perlu 

tindakan untuk mencegah pungli di pelabihan. Adapun tindakan tersebut adalah pendataan tenaga kerja 

bongkar muat (TKBM) di pelabuhan.Hal itu juga dinilai perlu dilakukan untuk mengatur perlindungan 

tenaga kerja bongkar muat dan tarif jasanya sesuai perundang-undangan yang sudah berlaku."Nantinya 

merupakan peraturan pengganti dari SKB 2 Dirjen Satu Deputi, proses perundangan peraturan pengganti 

tersebut sedang berjalan dan diharapkan sebelum akhir tahun ini segera diimplementasikan," ucap 

Luhut.Untuk itu, kata Luhut, perlu kerja sama dari semua pihak terutama Kementerian Perhubungan, 

Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi yang nantinya akan melakukan pengawasan di 

lapangan.Selain itu, Luhut mengatakan diperlukannya penerapan sistem teknologi di pelabuhan, 

perbaikan birokrasi penyediaan pelayanan pelabuhan mencakup pembentukan mekanisme koordinasi 

bea cukai custom, imigrasi, karantina, dan pelabuhan atau disebut CDQP.Ia juga menilai perlunya upaya 

pemangkasan port stay dan cargo stay telah menjadi salah satu target dalam RPJMN 2020-2024 melalui 

standarisasi pelabuhan utama dengan pemenuhan 3 kriteria.Standarisasi pelabuhan secara nasional 

dinilai dapat meningkatkan kinerja pelabuhan dan dapat meningkatkan efisiensi rute pelayanan domestik 

dan membentuk loop yang teratur."Dalam perbaikan layanan jasa ke pelabuhan yang dimulai dengan 

standarisasi dan diikuti dengan sistematis hasil pencapaian program, kerja sama transformasi pelabuhan 

yang telah dilaksanakan oleh PT Pelindo yang terlihat sangat signifikan dalam pemangkasan port stay 

rata-rata melebihi 50 persen di beberapa pelabuhan. Seperti Terminal Peti Kemas Belawan, Makassar 

Newport, Ambon dan Sorong," kata dia. 
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Title BPJAMSOSTEK Serahkan Data 15,6 juta Pekerja Layak BSU 

ke Kemenaker Sibernas.id 

Author Redaksi Sibernas.Id 

Media Sibernas.id Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://sibernas.id/bpjamsostek-serahkan-data-156-juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker-

13533 

Summary Jakarta, sibernas.id- BPJAMSOSTEK secara nasional telah menyerahkan 15,6 juta data 

pekerja layak menerima bantuan subsidi upah (BSU) kepada Kemenaker secara bertahap 

sejak bulan September 2022 dengan mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. Apabila 

ada program lanjutan dari pemerintah, seperti BSU, para pekerja bisa mendapatkannya 

berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK. "BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) terus 

berkomitmen mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," kata Dirut 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo di acara peninjauan Presiden Joko Widodo pada 

penyaluran BSU di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (25/10) Sesuai Permenaker No. 

10/2022, salah satu kriteria penerima BSU adalah peserta aktif BPJAMSOSTEK. Anggoro 

mengingatkan para pekerja berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk 

permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. 

 

Jakarta, sibernas.id - BPJAMSOSTEK secara nasional telah menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak 

menerima bantuan subsidi upah (BSU) kepada Kemenaker secara bertahap sejak bulan September 2022 

dengan mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. "BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) terus 

berkomitmen mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," kata Dirut 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo di acara peninjauan Presiden Joko Widodo pada penyaluran BSU di 

Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (25/10) Sesuai Permenaker No.10/2022, salah satu kriteria 

penerima BSU adalah peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini 

merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan 

pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK, demikian rilis yang diterima di Jakarta, Kamis. Anggoro 

mengingatkan para pekerja berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan 

data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui 

apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi 

melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain manfaat tambahan seperti BSU, pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan 

yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta memiliki hari tua yang 

sejahtera. "Semoga BSU dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang 

disampaikan Pak Presiden Jokowi, kita mendorong seluruh pemberi kerja menjamin pekerjanya dari 

risiko sosial dan ekonomi serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran," ucap 

Anggoro. Apabila ada program lanjutan dari pemerintah, seperti BSU, para pekerja bisa mendapatkannya 

berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK. Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi 

mengimbau kepada seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. 

"Kenapa kita ambil data dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya jelas. Pemerintah ingin memberikan 

semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman-teman (pekerja) didorong menjadi peserta jaminan sosial, 

(karena) yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," kata Presiden. Sementara, Yudi Amrinal, 
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Kepala BPJAMSOSTEK Jakarta Mangga Dua menyatakan sudah menjadi kewajiban setiap pemberi kerja 

atau perusahaan mendaftarkan setiap pekerja/karyawan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. 

"Tujuannya tidak sekadar memenuhi amanat peraturan perundangan, tetapi yang utama memberikan 

perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan sebagai syarat menerima manfaat bantuan dari 

pemerintah, seperti BSU," ujar Yudi. 
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Title BSU Tahap 7 Cair Pekan Ini Lewat Kantor Pos, Ini Dokumen yang 

Dibawa untuk Mencairkan 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/27/bsu-tahap-7-cair-pekan-ini-lewat-

kantor-pos-ini-dokumen-yang-dibawa-untuk-mencairkan 

Summary Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 melalui PT Pos Indonesia akan terlaksana 

pekan ini, tepatnya hari ini, Kamis (27/10/2022). Untuk mencairkan BSU di kantor pos, 

masyarakat harus memastikan status notifikasi di laman Kemnaker yakni "BSU Anda Telah 

Disalurkan", bukan berstatus sebagai "Calon Penerima BSU" maupun verifikasi. Apabila 

sudah tertulis notifikasi tersebut, Anda bisa datang langsung ke Kantor Pos terdekat. 

Meskipun alamat penerima BSU yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tak 

sesuai domisili, tapi pencairan BSU akan dilayani Petugas Kantor Pos. 

 

 

 

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 7 melalui PT Pos Indonesia akan terlaksana pekan ini, 

tepatnya hari ini, Kamis (27/10/2022).Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah saat meninjau pekerja penerima BSU yang ada di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa 

(25/10/2022)."Data sudah ada di PT Pos Indonesia sedang dalam proses cleansing dan dana sudah 

disalurkan ke masing-masing PT Pos masing-masing daerah dan akan disalurkan Insyaallah pada dua hari 

ke depan," ujar Menaker Ida, Selasa (25/10/2022), dikutip dari Instagram @Kemnaker.Ia mengatakan, 

penyaluran BSU juga dilakukan lewat PT Pos Indonesia karena tidak semua penerima BSU memiliki nomor 

rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah."Jadi dengan demikian kami berharap, 

dalam waktu yang tidak lama semuanya akan selesai tersalurkan baik yang melalui bank Himbara maupun 

melalui PT Pos Indonesia," kata Menaker.Untuk mencairkan BSU di kantor pos, masyarakat harus 

memastikan status notifikasi di laman Kemnaker yakni "BSU Anda Telah Disalurkan", bukan berstatus 

sebagai "Calon Penerima BSU" maupun verifikasi.Apabila sudah tertulis notifikasi tersebut, Anda bisa 

datang langsung ke Kantor Pos terdekat.Meskipun alamat penerima BSU yang terdaftar di BPJS 

Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tak sesuai domisili, tapi pencairan BSU akan dilayani Petugas Kantor 

Pos."KTP mana saja bisa ambil di kantor pos mana pun. Ini kata Dirut Kantor Pos kemarin pas ketemu 

saya di Bandung," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
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Ketenagakerjaan (PHI-Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri, dikutip dari Kompas.com, 

(14/10/2022).Adapun syarat mencairkan BSU di kantor pos yakni:- Membawa Kartu Tanda Penduduk 

(KTP)- Menunjukkan tangkapan layar atau screenshot notifikasi "BSU Anda Telah Disalurkan".Indah juga 

menjelaskan, jika tidak bisa melampirkan tangkapan layar tersebut, masyarakat bisa membawa surat 

keterangan sebagai penerima BSU dari perusahaan masing-masing."Bukti dari portal SiapKerja juga bisa 

(lakukan layar tangkap/capture)," ujar Putri.Info BSU Lainnya 
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Title Dorong Penerapan K3 di Tempat Kerja, Kemnaker Tingkatkan 

Kompetensi 1.000 Ahli K3 

Author Penulis 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://wartaekonomi.co.id/read454974/dorong-penerapan-k3-di-tempat-kerja-kemnaker-

tingkatkan-kompetensi-1000-ahli-k3 

Summary Kegiatan tersebut dilakukan secara hybrid dan diikuti oleh 1.000 ahli K3. Sebagai upaya 

mendukung peningkatan SDM Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam memberikan 

perlindungan tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat 

Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(Binwasnaker dan K3) menggelar kegiatan Peningkatan Kompetensi Ahli K3 di Jakarta, Rabu 

(26/10/2022). 

 

 

 

Sebagai upaya mendukung peningkatan SDM Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam memberikan 

perlindungan tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) 

menggelar kegiatan Peningkatan Kompetensi Ahli K3 di Jakarta, Rabu (26/10/2022). Kegiatan tersebut 

dilakukan secara hybrid dan diikuti oleh 1.000 ahli K3.Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3, Haiyani 

Rumondang mengungkapkan kegiatan peningkatan kompetensi ahli K3 menjadi penting dilaksanakan, 

agar dari penerapan K3 di tempat kerja tercapai nihil kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. "Melalui 

peningkatan kompetensi ahli K3, akan disampaikan semua kebijakan mengenai K3 dan perkembangan K3 

yang sama-sama bisa kita pelajari," ucap Dirjen Haiyani, mengutip dari siaran resmi Biro Humas 

Kemnaker, Kamis (27/10/2022). Menurutnya, pelaksanaan K3 di tempat kerja menjadi upaya penting 

bagi perlindungan pekerja dalam menciptakan tempat kerja yang selamat dan sehat. Ia menyebut 

berbagai upaya perlindungan pekerja yang telah dilaksanakan berupa penyusunan norma, standar, 

kriteria dan prosedur, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-

undangan K3. "Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran perusahaan serta pekerja 

tentang manfaat K3, yang akhirnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas," kata Haiyani. 
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Title BPJAMSOSTEK dan Pemda Diminta Perluas Peserta Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Bisnistoday.co.id Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://bisnistoday.co.id/bpjamsostek-dan-pemda-diminta-perluas-peserta-jaminan-sosial-

ketenagakerjaan-2 

Summary Terkait perluasan kepesertaan, Ma'ruf meminta pemerintah daerah dan pihak Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terus memperluas cakupan 

kepesertaan. "Komitmen pimpinan daerah menjadi sangat penting, utamanya untuk 

mendukung melalui regulasi dan kebijakan agar pekerja penerima upah dan pekerja bukan 

penerima upah dapat terlidungan oleh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," kata 

Wapres dalam sambutannya pada acara Pencangan Gerakan Nasional Pekerja Rentan (GN 

Lingkaran) dan Penganugrahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2021 di 

Jakarta, Kamis (27/10). Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin meminta seluruh pemangku 

kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penguatan program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. Wapres mengapresiasi inisiatif BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan 

GN Lingkaran sebagai wujud perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja 

informal atau bukan penerima upah yang rentan. 

 

 

 

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin meminta seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam 

penguatan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ini sangat penting untuk menyukseskan program 

yang dapat memberikan manfaat dan meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pekerja peserta 

program.Terkait perluasan kepesertaan, Ma'ruf meminta pemerintah daerah dan pihak Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terus memperluas cakupan 

kepesertaan."Komitmen pimpinan daerah menjadi sangat penting, utamanya untuk mendukung melalui 

regulasi dan kebijakan agar pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah dapat terlidungan 

oleh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," kata Wapres dalam sambutannya pada acara Pencangan 

Gerakan Nasional Pekerja Rentan (GN Lingkaran) dan Penganugrahan Paritrana Award BPJS 

Ketenagakerjaan Tahun 2021 di Jakarta, Kamis (27/10).Tentang pengauatan tata kelola, Ma'ruf minta 

pihak BPJAMSOSTEK dapat mengelola program perlidungan tersebut dengan profesional dan akuntabel. 
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"Dana yang terkumpul dari iuran peserta harus dikelola dan dikembangkan dengan baik agar tidak terjadi 

defisit atau mengganggu arus keuangan perusahaan," tambahnya.Berkaitan dengan isu kemiskinan, 

Wapres mengatakan, sesuai dengan Instruksi Presiden tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan 

Ekstrem, salah satu strategi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ialah pengurangan 

beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial.Ma'ruf Amin juga 

meminta seluruh pihak untuk saling membantu menyukseskan GN Lingkaran sesuai dengan dengan 

kapasitas dan fokus tugasnya.Wapres mengapresiasi inisiatif BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan 

GN Lingkaran sebagai wujud perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja informal atau 

bukan penerima upah yang rentan.Ia berharap gerakan ini dapat memberikan kemanfaatan bagi 

perlindungan pekerja rentan secara nasional. "Tentunya pelaksanaan perlindungan pekerja rentan di 

setiap daerah tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kerja sama para pemangku 

kepentingan sangat dibutuhkan," kata Wapres.Paritrana AwardSejumlah pelaku dan badan usaha serta 

pemerintah daerah yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan pekerja menerima anugerah 

Paritrana Award Tahun 2021.Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, Paritrana 

Award Tahun 2021 merupakan program pemerintah yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan BPJAMSOSTEK."Penghargaan ini dalam rangka 

memberikan apresiasi kepada pemda, pelaku usaha, yang telah mendukung implementasi program 

jaminan sosial ketenagakerjaan," tambahnya.Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan 

saat ini merupakan tahun kelima Paritrana Award diberikan, untuk penilaian tahun 2021 dengan diikuti 

oleh 34 pemerintah provinsi, 514 pemerintah kabupaten dan kota, serta lebih dari 700. 000 badan usaha 

yang diseleksi panitia tingkat provinsi.Setelah seleksi tingkat provinsi, selanjutnya 34 pemerintah 

provinsi, 132 pemerintah kabupaten dan kota, 158 badan usaha skala besar, 150 badan usaha skala 

menengah, dan 34 badan usaha skala mikro mengikuti seleksi tingkat nasional."Dan berdasarkan 

penilaian akhir panitia pusat, berhasil lolos 12 kandidat provinsi, sembilan kabupaten kota, 10 badan 

usaha skala besar, dan sembilan badan usaha kecil serta menengah untuk mengikuti proses wawancara," 

jelas Muhadjir.Dia mengatakan Paritrana Award akan terus diberikan untuk mengapresiasi pemerintah 

daerah dan para pemberi kerja yang berkomitmen memberikan perlindungan bagi pekerja.Berikut 

penerima Paritrana Award Tahun 2021 untuk kategori Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Terbaik 1 Toko 

Rotu Bun Delcious, Bangka Belitung, terbaik 2 Toko Oleh-Oleh Indang Apang Galeri, Kalimantan Tengah, 

dan terbaik 3 Es Cendol Elizabeth, Jawa BaratUntuk kategori Badan Usaha Skala Menengah: terbaik 1 

RSAB Aisyiah Bojonegoro,terbaik 2 Perumda BPR Bank Yogya, dan terbaik 3 pengrajin perak PT Kapit Mas 

BaliKemudian kategori Badan Usaha Skala Besar: terbaik 1 Bank Jawa Barat Banten, terbaik 2 Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur, dan terbaik 3 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.Untuk kategori 

Pemerintah Daerah Provinsi: terbaik 1 Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terbaik 2 Pemerintah Provinsi 

Papua Barat, dan terbaik 3: Pemerintah Provinsi DKI JakartaSementara untuk kategori Khusus Badan 

Usaha dan Pemerintah Daerah diraih PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Utara./ 
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Title bank bjb Raih Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan Author Inquirer.Net 

Media Poskota Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://poskota.co.id/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena 

dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. 

 

bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena dinilai turut 

berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021.Proses seleksi secara komperhensif telah dilalui 

oleh seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan 

sebagai Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama.Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan Ir. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi yang 

disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis (27/10)."bank bjb 

menyampaikan rasa terimakasih dan sangat mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan," ucap 

Yuddy. bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan.Antara lain membantu proses pencairan kepesertaan melalui jaringan bank bjb, 

pemberian stimulus kepada tenaga kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan 

Pekerja Rentan (GN LINGKARAN) BPJS Ketenagakerjaan, mendukung BPJS Ketenagakerjaan sebagai 

bank penyalur kredit manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS Ketenagakerjaan, dan 

program-program lainnya.Ke depan, bank bjb berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh 

kepada pegawai serta mitra bank bjb untuk mensukseskan program BP Jamsostek. Dengan 

penghargaan yang bank bjb dapatkan, diharapkan bisa menjadi semangat dan motivasi bagi seluruh 

pegawai dan karyawan untuk terus memberikan layanan terbaiknya.Yuddy menambahkan, bank bjb 

bertekad untuk mempertahankan kinerja terbaik dan inovasi terbaru untuk ikut serta mensukseskan 

program BP Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, mitra kerja, dan masyarakat. 

Berkat kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb mencatatkan pertumbuhan yang baik meski di tengah 

kondisi industri perbankan yang tertekan akibat pandemi dan dampak pelemahan ekonomi 

global.Sebagai informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian 

Ketenagakerjaan, dan BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja.Paritrana Award 2022 merupakan 

penghargaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, 

Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. Paritrana Award sendiri sudah 

memasuki tahun ke-5 sejak pertama kali berlangsung di 2017. Penghargaan diberikan sebagai wujud 

apresiasi kepada para pihak yang telah tertib administrasi dalam memberikan perlindungan jaminan 

sosial bagi tenaga kerjanya.  
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Title Peci Goni Kudus Bakal Mejeng di G20 Bali Author _noname 

Media Murianewscom Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.murianews.com/2022/10/27/328085/peci-goni-kudus-bakal-mejeng-di-g20-

bali 

Summary Murianews, Kudus- Kota Kretek patut berbangga. Sebab, kerajinan tangan peci goni dari 

Kabupaten Kudus, Jawa Tengah bakal mejeng di forum G20 Bali. Perajin peci goni, Nunung 

Ervana mengatakan peci goni buatannya tinggal menunggu waktu untuk ikut serta di 

pameran G20 Bali. Baca: Peci Goni Kudus Dipesan Tiga Negara, Diapresiasi Kemnaker. 

 

 

 

Murianews, Kudus - Kota Kretek patut berbangga. Sebab, kerajinan tangan peci goni dari Kabupaten 

Kudus, Jawa Tengah bakal mejeng di forum G20 Bali.G20 merupakan forum kerja sama ekonomi 

internasional. Forum ini berisi negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, yakni 19 negara dan 

satu lembaga Uni Eropa.Anggota G20 yakni Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, 

Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, dan Jepang. Kemudian ada Jerman, Kanada, Meksiko, 

Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.Perajin peci goni, Nunung Ervana 

mengatakan peci goni buatannya tinggal menunggu waktu untuk ikut serta di pameran G20 Bali. 

Tepatnya pada November 2022 mendatang."Kami sudah dikabari dua bulan lalu dari pihak Kemnaker 

diminta bersiap-siap," katanya, Kamis (27/10/2022).Nunung melanjutkan, saat ini persiapannya sudah 

sebesar 80 persen. Nantinya di tiap-tiap peci goni bakal diberi emblem negara-negara peserta G20 dan 

juga emblem G20.Nunung berencana membawa tiga macam peci goni. Yakni peci goni motif veteran, 

songkok nasional, dan eksklusif."Kami akan berikan ke negara peserta. Kalau mau beli juga silahkan. 

Harganya mulai dari Rp 50 ribu sampai Rp 85 ribu," terangnya.Baca: Peci Goni Kudus Dipesan Tiga Negara, 

Diapresiasi KemnakerPeci goni buatannya diklaim istimewa. Sebab terbuat dari produk limbah karung 

goni yang tidak memiliki nilai jual dan kemudian disulap menjadi produk bernilai jual.Nunung bakal 

membawa sekitar 300 pcs peci goni. Selain itu dia juga akan membawa produk lainnya seperti lukisan 

siluet dan lukisan bakar.Sebelumnya, pada Mei 2022 silam pihaknya juga ikut serta di G20 yang 

dilaksanakan di Yogyakarta. Saat itu peci goni buatannya dibeli peserta dari Nigeria, Australia, dan 

Jerman."Mereka penasaran karena katanya bagus. Ya semoga nantinya peci goni di ajang G20 Bali dapat 

menjadi ikon bagi Kudus dan Indonesia," imbuhnya.Reporter: Vega Ma'arijil UlaEditor: Ali Muntoha 
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Title Kewirausahaan Alami Tekanan Berat, Menaker Ajukan 

Tawaran Alternatif 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Negative 

Link http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015750787/kewirausahaan-alami-tekanan-

berat-menaker-ajukan-tawaran-alternatif 

Summary "Tawaran alternatif ini penting karena kita ketahui pandemi Covid-19 dan perlambatan 

ekonomi global telah memberikan tekanan yang cukup berat bagi dunia wirausaha," kata 

Menaker dalam G20 Entrepreneurship Roundtable Conference secata virtual, Rabu 26 

Omtober 2022. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengemukakan sejumlah tawaran 

alternatif dalam merespons tantangan kewirausahaan baik dalam jangka pendek, 

menengah, maupun jangka panjang. Dikatakan, pandemi Covid-19 dan perlambatan 

ekonomi global telah memberikan tekanan cukup berat bagi dunia wirausaha. Beberapa 

jawaban alternatif tersebut merupakan bagian dari hasil pembahasan pada G20 Labour and 

Employment Ministers Meeting (G20 LEMM) di Bali. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengemukakan sejumlah tawaran alternatif dalam merespons 

tantangan kewirausahaan baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dikatakan, 

pandemi Covid-19 dan perlambatan ekonomi global telah memberikan tekanan cukup berat bagi dunia 

wirausahaBeberapa jawaban alternatif tersebut merupakan bagian dari hasil pembahasan pada G20 

Labour and Employment Ministers Meeting (G20 LEMM) di Bali."Tawaran alternatif ini penting karena 

kita ketahui pandemi Covid-19 dan perlambatan ekonomi global telah memberikan tekanan yang cukup 

berat bagi dunia wirausaha," kata Menaker dalam G20 Entrepreneurship Roundtable Conference secata 

virtual, Rabu 26 Omtober 2022.Acara ini diselenggarakan atas kerja sama antara Kementerian 

Ketenagakerjaan dan G20 Entrepreneurship Research Center mengusung tema "Kewirausahaan Inklusif 

dan Berkelanjutan sebagai Instrumen Penciptaan Lapangan Kerja".Ia mengatakan, tawaran alternatif 

yang pertama yaitu, menciptakan iklim usaha yang kondusif di antaranya melalui penyediaan infastruktur 

digital yang inklusif, kemudahan izin berusaha, dan fasilitasi bantuan menjadi usaha formal, baik dengan 

dukungan regulasi maupun insentif.Kedua, masifikasi program kewirausahaan dan pelatihan wirausaha 

di antaranya melalui penyediaan jejaring inkubator bisnis, pelatihan keterampilan digital dan manajamen 
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usaha, maupun penerapan bisnis yang ramah lingkungan untuk menciptakan green 

entrepreneurship.Ketiga, mendorong inklusi keuangan melalui kemudahan akses pembiayan wirausaha 

khususnya bagi perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.Ia menambahkan, selain tiga poin 

tersebut, perlu juga adanya pemenuhan hak-hak dasar ketenagakerjaan, jaminan sosial, perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja, serta penguatan dialog sosial antara pelaku usaha dan 

pekerjanya.Sementara itu, Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial China, Yu Jiadong, 

mengatakan, Entrepreneurship Research Center on G20 Economies telah menjadi platform penting untuk 

berbagi wawasan dan bertukar praktik tentang promosi kewirausahaan, memberikan dukungan bagi 

anggota G20 untuk meningkatkan kemampuan mereka.Yu Jiadong mencontohkan, Pertemuan Menteri 

Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan G20 tahun ini mengangkat kewirausahaan berkelanjutan sebagai 

topik penting. Rencana Aksi Kewirausahaan G20 yang dicapai oleh G20 LEMM pada tahun 2016 

dikombinasikan dengan situasi baru dan tantangan kewirausahaan global.Ini, kata Yu Jiadong, akan lebih 

mempromosikan kewirausahaan dan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah yang 

dianggap sebagai mesin penting untuk menciptakan pekerjaan yang lebih stabil.Ditambahkan, 

pertemuan Meja Bundar Kewirausahaan G20 juga merupakan langkah penting untuk lebih 

mengimplementasikan konsensus yang dicapai oleh pertemuan tingkat menteri Ketenagakerjaan dan 

Ketenagakerjaan G20 2022 tahun ini."Kami meminta semua anggota G20 memanfaatkan Pusat Penelitian 

Kewirausahaan Meja Bundar dan Kewirausahaan G20 dengan lebih baik tentang Ekonomi G20 sebagai 

platform untuk bertukar informasi dan praktik, memberikan kontribusi yang informatif, akademis, dan 

dukungan yang berdampak bagi pemulihan yang berorientasi pada manusia melalui kewirausahaan," 

katanya. 
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Title Hadir di Balikpapan, Presiden: BSU untuk Peserta BPJS Author _noname 

Media Radar Sampit Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://news.prokal.co/read/news/12241-hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untuk-peserta-

bpjs.html 

Summary Balikpapan- Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 

2022 bagi para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

di Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Pemerintah ingin memberikan semuanya (pekerja), 

oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. 

Kehadiran Presiden didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur 

Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan 

pemerintah tersebut telah diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi 

kebutuhan pokok mereka. "Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan 

manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden 

Jokowi barusan, kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para 

pekerjanya terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan 

besaran upah dan pembayaran iuran. 

 

 

 

Balikpapan- Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi 

para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan 

Kalimantan Timur.Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi menghimbau kepada seluruh 

pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK."Kenapa kita ambil dari BPJS 

Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memberikan 

semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden.Kehadiran 

Presiden didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK 

Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tersebut telah 

diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka."Kita kembali 

menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT BBM telah tersalur 
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99,7%, hampir selesai, ini tinggal menyisir yang belum- belum. Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah 

sudah tersalurkan 72%, sisanya terus akan kita kebut, kita harapkan dengan bantuan ini komsumsi 

masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi 

negara kita," ungkap Jokowi.Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo mengucapkan terima kasih atas 

kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk BPJAMSOSTEK sebagai mitra penyedia data calon 

penerima BSU sejak tahun 2020. Lebih jauh pihaknya menjelaskan bahwa untuk wilayah Kalimantan 

Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 ribu. Dari jumlah tersebut 83 persen atau 475 ribu 

peserta memenuhi kriteria dan 251ribu di antaranya telah menerima BSU."Secara nasional hingga saat 

ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara 

bertahap sejak bulan september karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJAMSOSTEK 

terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU,"terang 

Anggoro.Seperti yang diketahui bahwa sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria 

penerima BSU adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa program ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah 

mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK.Anggoro mengingatkan kepada para pekerja 

untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang 

mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak 

sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti BSU, dengan menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta 

memiliki hari tua yang sejahtera."Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan 

manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan, 

kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan 

sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga 

apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan 

subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkas 

Anggoro.Dikesempatan lain, Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Balikpapan I Nyoman Hary Sujana 

mengatakan, setiap data yang kami serahkan ke Kementrian Ketenagakerjaan akan dilakukan 

pemeriksaan ulang guna sampai kepada peserta yang berhak sesuai kriteria. Untuk pekerja di Balikpapan 

yang sudah mendapatkan BSU, semoga dapat digunakan dengan baik sesuai kebutuhan. Kami juga 

menghimbau kepada seluruh tenaga kerja dan pemberi kerja yang belum mendaftar sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK agar segera mendaftar sehingga mendapatkan perlindungan dan bebas cemas saat 

bekerja. 
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Title BANK BJB RAIH PARITRANA AWARD DARI BPJS 

KETENAGAKERJAAN. 

Author _noname 

Media Iqplus Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.iqplus.info/news/stock_news/bjbr-bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-

ketenagakerjaan,29951805.html 

Summary Bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena 

dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. 

 

Bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena dinilai turut 

berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh 

seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai 

Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama.Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Ir. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi yang 

disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis (27/10)."bank bjb 

menyampaikan rasa terimakasih dan sangat mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan," ucap 

Yuddy. bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan.Antara lain membantu proses pencairan kepesertaan melalui jaringan bank bjb, 

pemberian stimulus kepada tenaga kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja 

Rentan (GN LINGKARAN) BPJS Ketenagakerjaan, mendukung BPJS Ketenagakerjaan sebagai bank 

penyalur kredit manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS Ketenagakerjaan, dan 

program-program lainnya.Ke depan, bank bjb berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh 

kepada pegawai serta mitra bank bjb untuk mensukseskan program BP Jamsostek. Dengan penghargaan 

yang bank bjb dapatkan, diharapkan bisa menjadi semangat dan motivasi bagi seluruh pegawai dan 

karyawan untuk terus memberikan layanan terbaiknya.Yuddy menambahkan, bank bjb bertekad untuk 

mempertahankan kinerja terbaik dan inovasi terbaru untuk ikut serta mensukseskan program BP 

Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, mitra kerja, dan masyarakat. Berkat 

kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb mencatatkan pertumbuhan yang baik meski di tengah kondisi 

industri perbankan yang tertekan akibat pandemi dan dampak pelemahan ekonomi global.Sebagai 

informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan 

BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja.Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan yang 

diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. Paritrana Award sendiri sudah memasuki tahun ke-5 sejak 

pertama kali berlangsung di 2017. Penghargaan diberikan sebagai wujud apresiasi kepada para pihak 

yang telah tertib administrasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya 
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Title Bank bjb Raih Anugerah Paritrana Award untuk Kategori Badan 

Usaha Besar 

Author _noname 

Media Bisnistoday.co.id Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://bisnistoday.co.id/bank-bjb-raih-anugerah-paritrana-award-untuk-kategori-badan-

usaha-besar 

Summary Bank Jawa Barat Banten (bank bjb) meraih anugerah Paritrana Award 2021 untuk kategori 

Badan Usaha Besar. Proses seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta 

Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai 

Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama. Ia menambahkan, bank bjb meraih 

Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. 

 

Bank Jawa Barat Banten (bank bjb) meraih anugerah Paritrana Award 2021 untuk kategori Badan Usaha 

Besar. Bank bjb dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik 

dalam mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021.Proses seleksi secara 

komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank 

bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama.Penghargaan 

tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor kepada Direktur Utama bank 

bjb, Yuddy Renaldi yang disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Jakarta, Kamis (27/10)."Bank bjb 

menyampaikan rasa terimakasih dan sangat mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan," ucap 

Yuddy.Ia menambahkan, bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam 

berbagai program BPJS Ketenagakerjaan. Antara lain membantu proses pencairan kepesertaan melalui 

jaringan bank bjb, pemberian stimulus kepada tenaga kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli 

Perlindungan Pekerja Rentan (GN LINGKARAN) BPJS Ketenagakerjaan, mendukung BPJS Ketenagakerjaan 

sebagai bank penyalur kredit manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS 

Ketenagakerjaan, dan program-program lainnya.Ke depan, bank bjb berkomitmen memberikan 

perlindungan menyeluruh kepada pegawai serta mitra Bank BJBuntuk mensukseskan program BP 

Jamsostek. Dengan penghargaan yang bank bjb dapatkan, diharapkan bisa menjadi semangat dan 

motivasi bagi seluruh pegawai dan karyawan untuk terus memberikan layanan terbaiknya.Yuddy 

menambahkan, bank bjb bertekad untuk mempertahankan kinerja terbaik dan inovasi terbaru untuk ikut 

serta mensukseskan program BP Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, mitra 

kerja, dan masyarakat.Berkat kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb mencatatkan pertumbuhan yang 

baik meski di tengah kondisi industri perbankan yang tertekan akibat pandemi dan dampak pelemahan 

ekonomi global.Sebagai informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama 

Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja.Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. Paritrana Award 

sendiri sudah memasuki tahun ke-5 sejak pertama kali berlangsung di 2017. Penghargaan diberikan 

sebagai wujud apresiasi kepada para pihak yang telah tertib administrasi dalam memberikan 

perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya./ 
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Title BSU Tahap 7 akan Disalurkan Lewat Kantor Pos, Segera Cek Nama 

Penerima di bsu.kemnaker.go.id 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095750584/bsu-tahap-7-akan-disalurkan-

lewat-kantor-pos-segera-cek-nama-penerima-di-bsukemnakergoid 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mulai menyalurkan BSU tahap 7 melalui 

kantor pos. Pekerja yang tercatat sebagai penerima BUS tahap 7 di bsu.kemnaker.go.id bisa 

segera mencairkan BLT BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp600. 000 di kantor pos terdekat. 

Pencairan BSU tahap 7 di kantor pos ini berlaku bagi pekerja yang belum memiliki rekening 

di Bank Himbara. Sementara, bagi pekerja yang memiliki rekening di Bank Himbara dan 

masih aktif dapat mencairkan BSU tahap 7 melalui Bank BNI, BRI, Mandiri, BTN dan Bank 

Syariah Indonesia khusus bagi pekerja di Provinsi Aceh. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mulai menyalurkan BSU tahap 7 melalui kantor 

pos.Pekerja yang tercatat sebagai penerima BUS tahap 7 di bsu.kemnaker.go.id bisa segera mencairkan 

BLT BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp600. 000 di kantor pos terdekat.Pencairan BSU tahap 7 di kantor pos 

ini berlaku bagi pekerja yang belum memiliki rekening di Bank Himbara.Sementara, bagi pekerja yang 

memiliki rekening di Bank Himbara dan masih aktif dapat mencairkan BSU tahap 7 melalui Bank BNI, BRI, 

Mandiri, BTN dan Bank Syariah Indonesia khusus bagi pekerja di Provinsi Aceh.Berdasarkan data dari 

Kemnaker, penyaluran BSU 2022 hingga tahap 6 ini sudah mencapai sekitar 71,64 persen.Kemudian, bagi 

pekerja yang tercatat sebagai penerima BSU, namun belum mendapatkan uang Rp600. 000 akan 

dicairkan di kantor pos."Data sudah ada di PT Pos Indonesia sedang dalam proses cleansing dan dana 

sudah disalurkan ke masing-masing PT Pos di daerah," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, 

sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Instagram @kemnaker."Akan disalurkan insya allah 

pada 2 hari ke depan," ucapnya melanjutkan. 
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Title Optimalisasi Penerapan K3, Kemnaker Tingkatkan Kompetensi 1.000 

Ahli K3 

Author Metro 

Media Suara.com Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://metro.suara.com/read/2022/10/27/154527/optimalisasi-penerapan-k3-kemnaker-

tingkatkan-kompetensi-1000-ahli-k3 

Summary Kegiatan yang dilakukan secara hybrid ini diikuti oleh 1.000 ahli K3 sebagai upaya 

mendukung peningkatan SDM Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam memberikan 

perlindungan tenaga kerja. Metro, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian 

Ketenagakerjaan menggelar kegiatan Peningkatan Kompetensi Ahli K3 di Jakarta, Rabu 

(26/10/2022). Selain menggelar peningkatan kompetensi juga dilakukan Penandatanganan 

Kesepahaman Bersama (PKB) antara Direktorat Bina Kelembagaan K3 Kemnaker dengan 

Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun yang disaksikan oleh Dirjen Haiyani Rumondang 

dan Sesditjen Binwasnaker dan K3 Sunardi Manampiar Sinaga. Direktur Jenderal 

Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang mengatakan, kegiatan peningkatan kompetensi 

ahli K3 menjadi penting dilaksanakan, agar dari penerapan K3 di tempat kerja tercapai nihil 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 

 

 

 

Metro, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan menggelar kegiatan Peningkatan Kompetensi 

Ahli K3 di Jakarta, Rabu (26/10/2022).Kegiatan yang dilakukan secara hybrid ini diikuti oleh 1.000 ahli K3 

sebagai upaya mendukung peningkatan SDM Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam memberikan 

perlindungan tenaga kerja. Selain menggelar peningkatan kompetensi juga dilakukan Penandatanganan 

Kesepahaman Bersama (PKB) antara Direktorat Bina Kelembagaan K3 Kemnaker dengan Politeknik 

Perkeretaapian Indonesia Madiun yang disaksikan oleh Dirjen Haiyani Rumondang dan Sesditjen 

Binwasnaker dan K3 Sunardi Manampiar Sinaga.Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3, Haiyani 

Rumondang mengatakan, kegiatan peningkatan kompetensi ahli K3 menjadi penting dilaksanakan, agar 

dari penerapan K3 di tempat kerja tercapai nihil kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja."Melalui 

peningkatan kompetensi ahli K3, akan disampaikan semua kebijakan mengenai K3 dan perkembangan K3 
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yang sama-sama bisa kita pelajari," ucap Dirjen HaiyaniMenurutnya pelaksanaan K3 di tempat kerja 

menjadi upaya penting bagi perlindungan pekerja dalam menciptakan tempat kerja yang selamat dan 

sehat. Ia menyebut, berbagai upaya perlindungan pekerja yang telah dilaksanakan berupa penyusunan 

norma, standar, kriteria dan prosedur, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan K3."Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran 

perusahaan serta pekerja tentang manfaat K3, yang akhirnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas," 

kata Haiyani.Haiyani mengungkapkan berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020 

memperlihatkan, struktur pasar kerja Indonesia didominasi pekerja dengan tingkat pendidikan 

menengah ke bawah. Rendahnya tingkat pendidikan itu menjadi tantangan untuk memberikan 

pemahaman K3 kepada pekerja."Pada setiap tempat kerja perlu ditempatkan seseorang yang memahami 

tentang K3 sebagai penggerak dan pembina para pekerja," ucapnya.Sementara Direktur Bina 

Kelembagaan K3, Heri Sutanto menambahkan, kegiatan kompetensi ahli K3 bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman regulasi dan kebijakan tentang K3 kepada para ahli K3."Ini jadi dasar bagi 

peningkatan kualitas SDM khususnya terkait dengan K3," pungkas Heri. 
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Title Pemdaprov Jawa Barat, Bank Bjb, Es Cendol Elisabeth Raih Paritrana 

Award - PWPM News 

Author Nama 

Media Pwpmnews.com Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://pwpmnews.com/2022/10/27/pemdaprov-jabar-bank-bjb-es-cendol-elisabeth-raih-

paritrana-award 

Summary Com- Jawa Barat tampil menjadi Pemerintah Provinsi terbaik pertama dan meraih Paritrana 

Award sebagai penghargaan di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Selain Pemda Jawa 

Barat, Bank bjb juga keluar sebagai terbaik pertama pada Kategori Badan Usaha Skala Besar, 

di mana bank kebanggaan Jawa Barat ini telah memberikan perlindungan terhadap ribuan 

pekerja rentan, mulai dari marbut, guru ngaji, hingga pegawai lintas agama. 

 

 

 

JAKARTA, PWPM News. com - Jawa Barat tampil menjadi Pemerintah Provinsi terbaik pertama dan 

meraih Paritrana Award sebagai penghargaan di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pemda Provinsi 

Jawa Barat selain di nilai dari tingkat kepatuhannya terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan, 

juga telah berinovasi memberikan perlindungan kepada sebanyak 150. 000 pekerja rentan mulai dari 

tenaga pendidik keagamaan, guru ngaji, guru madrasah, guru pesantren, hingga marbut. Selain Pemda 

Jawa Barat, Bank bjb juga keluar sebagai terbaik pertama pada Kategori Badan Usaha Skala Besar, di 

mana bank kebanggaan Jawa Barat ini telah memberikan perlindungan terhadap ribuan pekerja rentan, 

mulai dari marbut, guru ngaji, hingga pegawai lintas agama. Tak cukup di situ, pada kategori UMKM, Es 

Cendol Elisabeth asal Jawa Barat juga meraih penghargaan sebagai UMKM Terbaik ketiga, sehingga 

berhak memboyong piagam penghargaan, uang pembinaan, dan kendaraan operasional. Wakil Gubernur 

Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum hadir langsung pada acara penyerahan Penghargaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Paritrana Award dari Wakil Presiden RI di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis 

(27/10/2022). Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengemukakan, sebelumnya, Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan identik dengan pekerja formal. Namun kini telah mampu menjangkau pekerja rentan 

melalui dukungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, serta Badan Usaha. "Oleh karena 

itu perlindungan pekerja rentan di berikan kepada petani, nelayan, pekebun, peternak, guru ngaji, 

petugas keagamaan, dan pedagang kaki lima," kata Wapres. "Pemerintah Pusat, Pemda, hingga Desa 

menyalurkan perlindungan ketenagakerjaan ini sebagai strategi jaring pengaman sosial pencegahan 
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kemiskinan," tambahnya. Pada kesempatan itu, Wapres mencanangkan pula Gerakan Nasional Peduli 

Pekerja Rentan (GN Lingkaran), yang di harapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi pekerja rentan 

secara nasional di setiap daerah. "Maka tidak bisa di lakukan sendiri oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kerja 

sama pemangku kepentingan sangat di butuhkan," katanya. Wapres mengajak seluruh pemangku 

kepentingan berpartisipasi aktif. Oleh karenanya ia mengamanatkan sejumlah hal. Pertama, terkait 

perluasan cakupan peserta, membutuhkan komitmen Pimpinan Daerah, utamanya dapat di lakukan 

melalui dukungan regulasi dan kebijakan. Kedua, program harus di kelola secara profesional dan 

akuntabel, sehingga dana terkumpul di kelola dengan baik agar tidak terjadi defisit yang mengganggu 

arus keuangan perusahaan. Wapres menyebut pula, sesuai dengan instruksi Presiden tentang 

penghapusan kemiskinan ekstrem, strategi pengurangan beban masyarakat caranya melalui bansos dan 

jaminan sosial. "Seluruh pihak untuk saling membantu, menyukseskan Gerakan Nasional GN Lingkaran 

yang akan di canangkan sesuai kapasitas dan fokus tugasnya," tutur Ma'ruf Amin. "Saya mengucap 

selamat kepada para penerima Anugerah Paritrana, semoga menjadi motivasi lebih maju memberikan 

perlindungan kepada pekerja, dan menjadi contoh dan inspirasi untuk Pemda dan pemangku 

kepentingan lainnya," kata Wapres. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut, pihaknya berupaya menggugah peran Pemerintah 

Pusat, Provinsi, dan perusahaan agar memastikan pekerja mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

yang merupakan hak setiap pekerja. Hal ini mengingat peran pekerja yang strategis menciptakan nilai 

tambah ekonomi, sehingga perlu memenuhi hak pekerja untuk mendorong produktivitasnya. "Tidak 

hanya gaji, upah layak, tapi juga jaminan sosialnya," kata Muhadjir. Ia berharap manfaat jaminan sosial 

ketenagakerjaan bisa di rasakan keluarga pekerja. Mulai dari untuk pembiayaan sekolah hingga ke tingkat 

perguruan tinggi. Yang di berikan kepada putra/putri pekerja cacat tetap atau meninggal dunia. Jaminan 

Sosial ketenagakerjaan juga di tujukan guna mencegah masyarakat pekerja jatuh menjadi miskin baru. 

Apalagi miskin ekstrem ketika mengalami kecelakaan kerja atau terjadi sesuatu di pekerjaannya. Direktur 

Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menuturkan, negara hadir memberikan perlindungan 

kepada seluruh pekerja Indonesia melalui Jamsostek. "Kami merupakan Badan Hukum Publik yang di beri 

amanat undang-undang untuk mengelola lima jaminan sosial ketenagakerjaan. Seperti Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun. Dan terbaru 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," kata Anggoro. "Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk 

mengoptimalkan semua ini. Kita sadar tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itu, mari bersama-sama 

menyejahterakan pekerja Indonesia agar mereka lebih baik lagi bekerja," tambahnya. Anggoro juga 

menyebut, total tenaga kerja aktif di akhir tahun ini sebanyak 35 juta pekerja. Sementara di akhir tahun 

lalu terdapat 30,6 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 juta pekerja formal atau pekerja penerima 

upah, 4,6 juta pekerja informal atau bukan penerima upah. Dan 8 juta pekerja jasa konstruksi. "Kami 

memberikan apresiasi kepada pimpinan lembaga, serta Pemerintah Daerah yang sudah mendukung 

Inpres Nomor 2 Tahun 2021. Tentang Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," ucapnya. Anggoro 

pun mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri yang telah menerbitkan Permendagri No 27 Tahun 2021, 

dan Permendagri No 84 Tahun 2022. Yang isinya pedoman penyusunan APBD 2021-2022, mencangkup 

perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi non ASN, aparatur pemerintah desa, pekerja penyelenggara 

pemilu. Dan perangkat RT/ RW, juga pekerja rentan. Hingga saat ini, menurutnya sudah terdaftar 

sebanyak 3,8 juta pekerja Non ASN. 1,2 juta pekerja rentan yang pembayaran iurannya dari Pemda di 34 

Provinsi, dan 514 Kabupaten/Kota. Serta sebanyak 598. 000 pekerja rentan di lindungi oleh perusahaan 

/ badan usaha. Anggoro juga menjelaskan, Paritrana Award merupakan program pemerintah yang di 

inisiasi Kemenko PMK, Kemendagri, Kementerian Ketenagakerjaan, serta BPJS ketenagakerjaan. Guna 

mengapresiasi Pemda, dan pelaku usaha mendukung implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. "Ini 

merupakan _event_ kelima, dan di harapkan terus berlanjut," ujar Anggoro. 
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Title BSU 2022 Tahap 7 Segera Cair, Cek Nama Penerima di 

kemnaker.go.id agar Dapatkan BLT Subsidi Gaji Rp600.000 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095750612/bsu-2022-tahap-7-segera-cair-

cek-nama-penerima-di-kemnakergoid-agar-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp600000 

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menyalurkan BSU 2022 

untuk tahap 7. BSU 2022 tahap 7 cair bagi pekerja yang tidak memiliki rekening penyaluran 

BLT Subsidi Gaji. Menurut laporan Kemnaker, hingga tahap 6 sudah 9.027.385 pekerja yang 

menerima BSU 2022 senilai Rp600.000. Para pekerja bisa cek penerima BSU 2022 tahap 7 

secara online melalui laman resmi kemnaker.go.id. Sebelum cek penerima BSU 2022 tahap 

7, berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi pekerja sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-

Depok.com dari Pemenaker Nomor 10 Tahun 2022. 

 

 

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menyalurkan BSU 2022 untuk tahap 

7.BSU 2022 tahap 7 cair bagi pekerja yang tidak memiliki rekening penyaluran BLT Subsidi Gaji.Menurut 

laporan Kemnaker, hingga tahap 6 sudah 9.027.385 pekerja yang menerima BSU 2022 senilai 

Rp600.000.Para pekerja bisa cek penerima BSU 2022 tahap 7 secara online melalui laman resmi 

kemnaker.go.id.Sebelum cek penerima BSU 2022 tahap 7, berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi 

pekerja sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Pemenaker Nomor 10 Tahun 2022.1. Warga 

Negara Indonesia atau WNI2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan Juli 20223. Pekerja calon 

penerima BSU 2022 memiliki gaji atau upah maksimum Rp3,5 juta per bulan. 
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Title Bank Jawa Timur Raih Paritrana Award 2022 Author Adv Team 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.kompas.tv/article/342319/bank-jatim-raih-paritrana-award-2022 

Summary PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jawa Timur) berhasil meraih 

penghargaan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Paritrana Award setelah 

dinobatkan sebagai Juara 2 Kategori Badan Usaha Skala Besar. Penghargaan tersebut 

diberikan karena Bank Jawa Timur dinilai turut berperan aktif meningkatkan kepatuhan 

dalam mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. 

Penyerahan penghargaan juga disaksikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia 

K.H. Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden pada acara Pencanangan Gerakan Nasional 

Perlindungan Pekerja Rentan dan Penyerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

"Paritrana Award 2021". Menutup sambutannya, Wapres memberikan apresiasi serta 

ucapan selamat kepada penerima penghargaan Paritrana Award 2021 dan mengharapkan 

peningkatan perlindungan serta kesejahteraan bagi para pekerja. 

 

 

 

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jawa Timur) berhasil meraih penghargaan 

Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Paritrana Award setelah dinobatkan sebagai Juara 2 

Kategori Badan Usaha Skala Besar.Penghargaan tersebut diberikan karena Bank Jawa Timur dinilai turut 

berperan aktif meningkatkan kepatuhan dalam mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

selama tahun 2021.Penghargaan tersebut langsung diberikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

Afriansyah Noor kepada Direktur Utama bankjatim Busrul Iman di Istana Wapres Jl. Medan Merdeka 

Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022).Penyerahan penghargaan juga disaksikan oleh Wakil 

Presiden (Wapres) Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden pada acara Pencanangan 

Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan dan Penyerahan Penghargaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan "Paritrana Award 2021".Dalam sambutannya, Wapres K. H. Ma'ruf Amin meminta 

seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penguatan program jaminan sosial 

ketenagakerjaan," ujar Wapres Ma'ruf Amin.Menurut Wapres, para pekerja rentan seperti petani, 

nelayan, peternak, dan pedagang kaki lima membutuhkan perlindungan rasa aman dan tenang dalam 

bekerja. Untuk itu, diperlukan strategi jaring pengaman sosial untuk mencegah kemiskinan."Pemerintah 
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pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat desa menyalurkan perlindungan ini sebagai strategi jaring 

pengaman sosial pencegahan kemiskinan," jelas Wapres.Menutup sambutannya, Wapres memberikan 

apresiasi serta ucapan selamat kepada penerima penghargaan Paritrana Award 2021 dan mengharapkan 

peningkatan perlindungan serta kesejahteraan bagi para pekerja."Saya mengucapkan selamat kepada 

para penerima Anugerah Paritrana 2021. Semoga prestasi ini akan memacu motivasi untuk lebih maju 

lagi dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja," pungkas Wapres.Hadir pada kesempatan 

tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, dan Ketua Dewan 

Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri Bahri.Sementara itu, Wapres didampingi Kepala 

Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan 

Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, serta Tim Ahli Wapres Farhat 

Brachma.Direktur Utama Bank Jawa Timur Busrul Iman mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi 

atas penghargaan yang diberikan."Penghargaan ini diraih karena Bank Jawa Timur telah berkontribusi 

dalam program BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk inovasi perlindungan terhadap puluhan ribu pekerja 

rentan khususnya yang berprofesi sebagai guru ngaji, petani dan nelayan," terang Busrul.Dengan 

penghargaan yang Bank Jawa Timur dapatkan, diharapkan bisa menjadi semangat dan motivasi bagi 

seluruh pekerja Bank Jawa Timur untuk terus memberikan pelayanan terbaiknya, jelas Busrul.Sebagai 

informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan 

BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja.Paritrana Award merupakan penghargaan yang diberikan 

BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, Perusahaan 

Menengah dan Usaha Kecil Mikro 
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Title BPJAMSOSTEK serahkan data sebanyak 15,6 juta pekerja 

layak BSU ke Kemenaker 

Author Erafzon Saptiyulda 

AS 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://kalteng.antaranews.com/berita/600753/bpjamsostek-serahkan-data-sebanyak-156-

juta-pekerja-layak-bsu-ke-kemenaker 

Summary BPJAMSOSTEK secara nasional telah menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak menerima 

bantuan subsidi upah (BSU) kepada Kemenaker secara bertahap sejak bulan September 2022 

dengan mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. Apabila ada program lanjutan dari 

pemerintah, seperti BSU, para pekerja bisa mendapatkannya berdasarkan data kepesertaan 

BPJAMSOSTEK. Anggoro mengingatkan para pekerja berhati-hati dan tidak mudah percaya 

terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK 

maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon 

penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain manfaat tambahan seperti BSU, pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian 

serta memiliki hari tua yang sejahtera. 

 

 

 

BPJAMSOSTEK secara nasional telah menyerahkan 15,6 juta data pekerja layak menerima bantuan 

subsidi upah (BSU) kepada Kemenaker secara bertahap sejak bulan September 2022 dengan 

mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan."BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) terus 

berkomitmen mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," kata Dirut 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo di acara peninjauan Presiden Joko Widodo pada penyaluran BSU di 

Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (25/10)Sesuai Permenaker No.10/2022, salah satu kriteria 

penerima BSU adalah peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini 

merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan 

pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK, demikian rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.Anggoro 

mengingatkan para pekerja berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan 

data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui 
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apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi 

melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti BSU, pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan 

yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta memiliki hari tua yang 

sejahtera."Semoga BSU dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang 

disampaikan Pak Presiden Jokowi, kita mendorong seluruh pemberi kerja menjamin pekerjanya dari 

risiko sosial dan ekonomi serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran," ucap 

Anggoro.Apabila ada program lanjutan dari pemerintah, seperti BSU, para pekerja bisa mendapatkannya 

berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK.Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi 

mengimbau kepada seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK."Kenapa kita ambil data dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya jelas. Pemerintah 

ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman-teman (pekerja) didorong menjadi peserta 

jaminan sosial, (karena) yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," kata Presiden.Sementara, 

Yudi Amrinal, Kepala BPJAMSOSTEK Jakarta Mangga Dua menyatakan sudah menjadi kewajiban setiap 

pemberi kerja atau perusahaan mendaftarkan setiap pekerja/karyawan ke dalam program BPJS 

Ketenagakerjaan."Tujuannya tidak sekadar memenuhi amanat peraturan perundangan, tetapi yang 

utama memberikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan sebagai syarat menerima manfaat 

bantuan dari pemerintah, seperti BSU," ujar Yudi. 
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Title Bank bjb Raih Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan Author _noname 

Media Abadikini.com Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.abadikini.com/2022/10/27/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-

ketenagakerjaan 

Summary Bank Jawa Barat Banten (bank bjb) meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori 

Badan Usaha Besar, karena dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat 

kepatuhan yang baik dalam mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama 

tahun 2021. Proses seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana 

Award 2022, yang mana pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha 

Skala Besar terbaik peringkat pertama. Bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

 

 

 

Bank Jawa Barat Banten (bank bjb) meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha 

Besar, karena dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi secara 

komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank 

bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama.Penghargaan 

tersebut diberikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Ir. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama 

bank bjb Yuddy Renaldi yang disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis 

(27/10/2022)."bank bjb menyampaikan rasa terimakasih dan sangat mengapresiasi atas penghargaan 

yang diberikan," ucap Yuddy. bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam 

berbagai program BPJS Ketenagakerjaan.Antara lain membantu proses pencairan kepesertaan melalui 

jaringan bank bjb, pemberian stimulus kepada tenaga kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli 

Perlindungan Pekerja Rentan (GN LINGKARAN) BPJS Ketenagakerjaan, mendukung BPJS Ketenagakerjaan 

sebagai bank penyalur kredit manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS 

Ketenagakerjaan, dan program-program lainnya.Ke depan, bank bjb berkomitmen memberikan 

perlindungan menyeluruh kepada pegawai serta mitra bank bjb untuk mensukseskan program BP 
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Jamsostek. Dengan penghargaan yang bank bjb dapatkan, diharapkan bisa menjadi semangat dan 

motivasi bagi seluruh pegawai dan karyawan untuk terus memberikan layanan terbaiknya.Yuddy 

menambahkan, bank bjb bertekad untuk mempertahankan kinerja terbaik dan inovasi terbaru untuk ikut 

serta mensukseskan program BP Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, mitra 

kerja, dan masyarakat. Berkat kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb mencatatkan pertumbuhan yang 

baik meski di tengah kondisi industri perbankan yang tertekan akibat pandemi dan dampak pelemahan 

ekonomi global.Sebagai informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama 

Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja.Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. Paritrana Award 

sendiri sudah memasuki tahun ke-5 sejak pertama kali berlangsung di 2017. Penghargaan diberikan 

sebagai wujud apresiasi kepada para pihak yang telah tertib administrasi dalam memberikan 

perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. 

  



 

226 

 

Title bank bjb Meraih Anugerah Paritrana Award 2022 untuk 

Kategori Badan Usaha Besar 

Author _noname 

Media Mata Kota Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://matakota.com/bank-bjb-meraih-anugerah-paritrana-award-2022-untuk-kategori-

badan-usaha-besar 

Summary bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena 

dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi 

secara komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana 

pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar terbaik 

peringkat pertama. Bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam 

berbagai program BPJS Ketenagakerjaan. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama bank 

bjb Yuddy Renaldi yang disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, 

Kamis (27/10/2022). 

 

 

 

bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena dinilai turut 

berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh 

seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai 

Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama.Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Ir. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi yang 

disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis (27/10/2022)."bank bjb 

menyampaikan rasa terimakasih dan sangat mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan," ucap 

Yuddy. bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan.Antara lain membantu proses pencairan kepesertaan melalui jaringan bank bjb, 

pemberian stimulus kepada tenaga kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja 

Rentan (GN LINGKARAN) BPJS Ketenagakerjaan, mendukung BPJS Ketenagakerjaan sebagai bank 

penyalur kredit manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS Ketenagakerjaan, dan 

program-program lainnya.Ke depan, bank bjb berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh 
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kepada pegawai serta mitra bank bjb untuk mensukseskan program BP Jamsostek. Dengan penghargaan 

yang bank bjb dapatkan, diharapkan bisa menjadi semangat dan motivasi bagi seluruh pegawai dan 

karyawan untuk terus memberikan layanan terbaiknya.Yuddy menambahkan, bank bjb bertekad untuk 

mempertahankan kinerja terbaik dan inovasi terbaru untuk ikut serta mensukseskan program BP 

Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, mitra kerja, dan masyarakat. Berkat 

kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb mencatatkan pertumbuhan yang baik meski di tengah kondisi 

industri perbankan yang tertekan akibat pandemi dan dampak pelemahan ekonomi global.Sebagai 

informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan 

BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja.Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan yang 

diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. Paritrana Award sendiri sudah memasuki tahun ke-5 sejak 

pertama kali berlangsung di 2017. Penghargaan diberikan sebagai wujud apresiasi kepada para pihak 

yang telah tertib administrasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. 

  



 

228 

 

Title Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Bakal Punya Aturan di 2022 Author A 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/5109135/tenaga-kerja-bongkar-muat-pelabuhan-

bakal-punya-aturan-di-2022 

Summary Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar 

Pandjaitan menyebut aturan baru mengenai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di 

pelabuhan akan rampung sebentar lagi. Untuk diketahui, aturan baru itu menggantikan Surat 

Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani 2 Direktur Jenderal dan 1 Deputi tentang tata 

kelola TKBM di pelabuhan. "Penataan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan yang 

dilakukan dengan perbaikan regulasi tentang tata kelola TKBM, untuk mengatur 

perlindungan tenaga kerja bongkar muat dan tarif jasa bongkar muat TKBM sesuai 

perundang-undangan yang sudah berlaku. Nantinya merupakan peraturan pengganti dari 

SKB 2 dirjen dan 1 deputi, proses pengundangan pengganti tersebut sedang berjalan dan 

diharapkan sebelum akhir tahun ini segera diimplementasikan," paparnya dalam diskusi 

bertajuk Pangkas Port Stay dan Cargo Stay di Pelabuhan, Kamis (27/10/2022). 

 

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan 

menyebut aturan baru mengenai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan akan rampung 

sebentar lagi. Harapannya, aturan dalam bentuk Peraturan Presiden ini bisa dijalankan pada akhir tahun 

2022. Untuk diketahui, aturan baru itu menggantikan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang 

ditandatangani 2 Direktur Jenderal dan 1 Deputi tentang tata kelola TKBM di pelabuhan. Aturan baru 

nantinya akan mengatur perlindungan bagi TKBM serta pengaturan tarif bongkar muat. "Penataan 

tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan yang dilakukan dengan perbaikan regulasi tentang tata kelola 

TKBM, untuk mengatur perlindungan tenaga kerja bongkar muat dan tarif jasa bongkar muat TKBM 

sesuai perundang-undangan yang sudah berlaku. Nantinya merupakan peraturan pengganti dari SKB 2 

dirjen dan 1 deputi, proses pengundangan pengganti tersebut sedang berjalan dan diharapkan sebelum 

akhir tahun ini segera diimplementasikan," paparnya dalam diskusi bertajuk Pangkas Port Stay dan Cargo 

Stay di Pelabuhan, Kamis (27/10/2022). Dalam hal ini, dia meminta kerja sama dilakukan berbagai pihak. 

Menko Luhut menekankan peran penting ada di tangan Kementerian Perhubungan, Kementerian 

Ketenagakerjaan dan Kementerian Koperasi dan UKM. Pasalnya, ketiganya merupakan pelaksana 

pengawasan di lapangan. Regulasi baru ini jadi bagian Kemenko Marves dalam melakukan sinkronisasi 

dan koordinasi lintas kementerian pada konteks kepelabuhanan. Ada beberapa poin lainnya yang 

mencakup hal ini selain regulasi tadi. Yakni, Penyelarasan regulasi tentang pelayanan jasa kepelabuhan 

yang selaras antara kewenangan pusat dan daerah. Lalu, Implementasi dari NLE di 10 pelabuhan yang 

meliputi 8 sistem layanan. Yaitu single submission pengangkut, single submission kepabeanan, karantina, 

autogate system, deo online, SP2 online, spesial domestik, dan tracking payment single illing. 

Selanjutnya, penerapan di pelabuhan berbasis sistem teknologi, serta perbaikan birokrasi penyediaan 

pelayanan kepelabuhanan mencakup pembentukan mekanisme bea cukai custom, imigrasi, karantina, 

dna pelabuhan. "Yaitu pelayanan perjanjian kerja sama 4 dirjen dan penyusunan regulasi penyatuan dan 

karantina hewan, ikan dan tumbuhan sesuai amanah Undang-Undang 21 tahun 2019," 

terangnya.Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, menerima audiensi 
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jajaran pengurus Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop TKBM) Pelabuhan. Mereka mengadu 

nasib posisi organisasinya yang terancam, imbas rencana pencabutan Surat Keputusan Bersama (SKB) 

Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan. "SKB 

itu akan dicabut dan rencananya akan diganti dengan Peraturan Presiden (Perpres). Perpres membuat 

pengelolaan TKBM yang sebelumnya dikelola Koperasi TKBM menjadi dikelola Badan Usaha Pelabuhan 

(Pelindo) dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM)," ujar Sekretaris Inkop TKBM Agus Budianto saat 

menyampaikan keluhannya, dikutip dari keterangan pers diterima, Sabtu (23/7/2022). Agus 

menambahkan, pencabutan SKB ditandatangani dua dirjen dan satu deputi akan berdampak pada 

hilangnya eksistensi, peran dan fungsi Koperasi TKBM sebagai pengelola TKBM di pelabuhan. Agus 

melanjutkan, 75 persen output hasil evaluasi Aksi Pelabuhan Stranas PK Tahun 2022 sudah menyepakati 

pencabutan SKB tersebut. Sudah pula dilakukan kajian oleh Kemenaker, Kemenkop UKM dan Kemenhub 

terkait hal tersebut. Selain itu, lanjut Agus, ada juga kajian dari Kemenhub dan Pelindo untuk proses 

penerapan tools Sistem Monitoring (Simon) TKBM sebagai supporting sistem pemindahan kewenangan 

pengelolaan TKBM.Dalam kesempatan yang sama, Ketua umum Inkop TKBM M. Nasir menambahkan, 

rencana pencabutan SKB diyakininya bertentangan dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian. Oleh karena itu, Nasir memohon agar LaNyalla bisa membantu kami memfasilitasi 

keluhan kelompoknya. "Kami dituduh penyebab high cost dan dwelling time. Ini sudah injury time. SKB 

ini akan dicabut. Kami butuh perlindungan Pak Ketua untuk hal ini. Kami akan menggelar rapat kordinasi 

nasional untuk menyikapi hal ini," tutur Nasir Nasir berharap, eksistensi, peran dan fungsi Inkop TKBM 

dipertahankan sebagai pengelola pelabuhan. Sebab TKBM di seluruh Indonesia jumlahnya ada sebanyak 

120 unit. "Kami meminta agar SKB itu tidak dicabut dan mengalihkan kewenangan pengelolaan TKBM ke 

Pelindo dan PBM," Nasir menutup.Mendengar aduan itu, La Nyalla Mattalitti sependapat jika koperasi 

harus terus dipertahankan. Sebab, koperasi merupakan semangat yang direpresentasikan Pancasila 

dalam dinamika politik dan ekonomi. "Kedaulatan rakyat kita sudah bergeser. Ruh ekonomi kita adalah 

ekonomi Pancasila. Saat ini sudah beralih ke kapitalisme," kata La Nyalla dalam kesempatan yang sama. 

Alumnus Universitas Brawijaya Malang ini memastikan akan memfasilitasi Inkop TKBM bertemu dengan 

Kementerian terkait setelah masa reses dan masa sidang. Dia berharap, koperasi bisa tetap ada dan 

menjadi nafas ekonomi rakyat. "Saya berharap, persoalan ini dapat segera dituntaskan, di mana koperasi 

dapat tetap hidup di tengah-tengah masyarakat dan menjadi nafas perekonomian rakyat," pungkas 

senator asal Jawa Timur ini. Senada La Nyalla, senator asal Lampung, Bustami Zainuddin, menegaskan 

bahwa koperasi merupakan soko guru ekonomi dan amanat konstitusi serta spirit dari ekonomi Pancasila. 

Sementara Senator asal Aceh, Fachrul Razi, menekankan bahwa pihaknya mendukung modernisasi 

pelabuhan sebagaimana program pemerintah "Tidak boleh mengkambinghitamkan TKBM bahwa TKBM 

menghambat proses modernisasi dan lain sebagainya. Kami mencium ada kepentingan swasta yang ingin 

mengambil alih pengelolaan pelabuhan," kata Fachrul Razi. Senator asal Kalimantan Selatan, Pangeran 

Syarif Abdurrahman Bahasyim mengatakan, DPD RI di bawah kepemimpinan LaNyalla terus bergerak agar 

cita-cita para pendiri bangsa dapat tercapai. "Kita tuan rumah secara ekonomi. Bukan diatur oleh 

penguasa besar kapitalis, atau oligarki," tutur dia. 
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Title Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Bakal Punya Aturan di Akhir 

2022 

Author A 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/5109135/tenaga-kerja-bongkar-muat-pelabuhan-

bakal-punya-aturan-di-akhir-2022 

Summary Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar 

Pandjaitan menyebut aturan baru mengenai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di 

pelabuhan akan rampung sebentar lagi. Untuk diketahui, aturan baru itu menggantikan Surat 

Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani 2 Direktur Jenderal dan 1 Deputi tentang tata 

kelola TKBM di pelabuhan. "Penataan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan yang 

dilakukan dengan perbaikan regulasi tentang tata kelola TKBM, untuk mengatur 

perlindungan tenaga kerja bongkar muat dan tarif jasa bongkar muat TKBM sesuai 

perundang-undangan yang sudah berlaku. Nantinya merupakan peraturan pengganti dari 

SKB 2 dirjen dan 1 deputi, proses pengundangan pengganti tersebut sedang berjalan dan 

diharapkan sebelum akhir tahun ini segera diimplementasikan," paparnya dalam diskusi 

bertajuk Pangkas Port Stay dan Cargo Stay di Pelabuhan, Kamis (27/10/2022). 

 

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan 

menyebut aturan baru mengenai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan akan rampung 

sebentar lagi. Harapannya, aturan dalam bentuk Peraturan Presiden ini bisa dijalankan pada akhir tahun 

2022. Untuk diketahui, aturan baru itu menggantikan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang 

ditandatangani 2 Direktur Jenderal dan 1 Deputi tentang tata kelola TKBM di pelabuhan. Aturan baru 

nantinya akan mengatur perlindungan bagi TKBM serta pengaturan tarif bongkar muat. "Penataan 

tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan yang dilakukan dengan perbaikan regulasi tentang tata kelola 

TKBM, untuk mengatur perlindungan tenaga kerja bongkar muat dan tarif jasa bongkar muat TKBM 

sesuai perundang-undangan yang sudah berlaku. Nantinya merupakan peraturan pengganti dari SKB 2 

dirjen dan 1 deputi, proses pengundangan pengganti tersebut sedang berjalan dan diharapkan sebelum 

akhir tahun ini segera diimplementasikan," paparnya dalam diskusi bertajuk Pangkas Port Stay dan Cargo 

Stay di Pelabuhan, Kamis (27/10/2022). Dalam hal ini, dia meminta kerja sama dilakukan berbagai pihak. 

Menko Luhut menekankan peran penting ada di tangan Kementerian Perhubungan, Kementerian 

Ketenagakerjaan dan Kementerian Koperasi dan UKM. Pasalnya, ketiganya merupakan pelaksana 

pengawasan di lapangan. Regulasi baru ini jadi bagian Kemenko Marves dalam melakukan sinkronisasi 

dan koordinasi lintas kementerian pada konteks kepelabuhanan. Ada beberapa poin lainnya yang 

mencakup hal ini selain regulasi tadi. Yakni, Penyelarasan regulasi tentang pelayanan jasa kepelabuhan 

yang selaras antara kewenangan pusat dan daerah. Lalu, Implementasi dari NLE di 10 pelabuhan yang 

meliputi 8 sistem layanan. Yaitu single submission pengangkut, single submission kepabeanan, karantina, 

autogate system, deo online, SP2 online, spesial domestik, dan tracking payment single illing. 

Selanjutnya, penerapan di pelabuhan berbasis sistem teknologi, serta perbaikan birokrasi penyediaan 

pelayanan kepelabuhanan mencakup pembentukan mekanisme bea cukai custom, imigrasi, karantina, 

dna pelabuhan. "Yaitu pelayanan perjanjian kerja sama 4 dirjen dan penyusunan regulasi penyatuan dan 

karantina hewan, ikan dan tumbuhan sesuai amanah Undang-Undang 21 tahun 2019," 
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terangnya.Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, menerima audiensi 

jajaran pengurus Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop TKBM) Pelabuhan. Mereka mengadu 

nasib posisi organisasinya yang terancam, imbas rencana pencabutan Surat Keputusan Bersama (SKB) 

Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan. "SKB 

itu akan dicabut dan rencananya akan diganti dengan Peraturan Presiden (Perpres). Perpres membuat 

pengelolaan TKBM yang sebelumnya dikelola Koperasi TKBM menjadi dikelola Badan Usaha Pelabuhan 

(Pelindo) dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM)," ujar Sekretaris Inkop TKBM Agus Budianto saat 

menyampaikan keluhannya, dikutip dari keterangan pers diterima, Sabtu (23/7/2022). Agus 

menambahkan, pencabutan SKB ditandatangani dua dirjen dan satu deputi akan berdampak pada 

hilangnya eksistensi, peran dan fungsi Koperasi TKBM sebagai pengelola TKBM di pelabuhan. Agus 

melanjutkan, 75 persen output hasil evaluasi Aksi Pelabuhan Stranas PK Tahun 2022 sudah menyepakati 

pencabutan SKB tersebut. Sudah pula dilakukan kajian oleh Kemenaker, Kemenkop UKM dan Kemenhub 

terkait hal tersebut. Selain itu, lanjut Agus, ada juga kajian dari Kemenhub dan Pelindo untuk proses 

penerapan tools Sistem Monitoring (Simon) TKBM sebagai supporting sistem pemindahan kewenangan 

pengelolaan TKBM.Dalam kesempatan yang sama, Ketua umum Inkop TKBM M. Nasir menambahkan, 

rencana pencabutan SKB diyakininya bertentangan dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian. Oleh karena itu, Nasir memohon agar LaNyalla bisa membantu kami memfasilitasi 

keluhan kelompoknya. "Kami dituduh penyebab high cost dan dwelling time. Ini sudah injury time. SKB 

ini akan dicabut. Kami butuh perlindungan Pak Ketua untuk hal ini. Kami akan menggelar rapat kordinasi 

nasional untuk menyikapi hal ini," tutur Nasir Nasir berharap, eksistensi, peran dan fungsi Inkop TKBM 

dipertahankan sebagai pengelola pelabuhan. Sebab TKBM di seluruh Indonesia jumlahnya ada sebanyak 

120 unit. "Kami meminta agar SKB itu tidak dicabut dan mengalihkan kewenangan pengelolaan TKBM ke 

Pelindo dan PBM," Nasir menutup.Mendengar aduan itu, La Nyalla Mattalitti sependapat jika koperasi 

harus terus dipertahankan. Sebab, koperasi merupakan semangat yang direpresentasikan Pancasila 

dalam dinamika politik dan ekonomi. "Kedaulatan rakyat kita sudah bergeser. Ruh ekonomi kita adalah 

ekonomi Pancasila. Saat ini sudah beralih ke kapitalisme," kata La Nyalla dalam kesempatan yang sama. 

Alumnus Universitas Brawijaya Malang ini memastikan akan memfasilitasi Inkop TKBM bertemu dengan 

Kementerian terkait setelah masa reses dan masa sidang. Dia berharap, koperasi bisa tetap ada dan 

menjadi nafas ekonomi rakyat. "Saya berharap, persoalan ini dapat segera dituntaskan, di mana koperasi 

dapat tetap hidup di tengah-tengah masyarakat dan menjadi nafas perekonomian rakyat," pungkas 

senator asal Jawa Timur ini. Senada La Nyalla, senator asal Lampung, Bustami Zainuddin, menegaskan 

bahwa koperasi merupakan soko guru ekonomi dan amanat konstitusi serta spirit dari ekonomi Pancasila. 

Sementara Senator asal Aceh, Fachrul Razi, menekankan bahwa pihaknya mendukung modernisasi 

pelabuhan sebagaimana program pemerintah "Tidak boleh mengkambinghitamkan TKBM bahwa TKBM 

menghambat proses modernisasi dan lain sebagainya. Kami mencium ada kepentingan swasta yang ingin 

mengambil alih pengelolaan pelabuhan," kata Fachrul Razi. Senator asal Kalimantan Selatan, Pangeran 

Syarif Abdurrahman Bahasyim mengatakan, DPD RI di bawah kepemimpinan LaNyalla terus bergerak agar 

cita-cita para pendiri bangsa dapat tercapai. "Kita tuan rumah secara ekonomi. Bukan diatur oleh 

penguasa besar kapitalis, atau oligarki," tutur dia. 
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Title Aktif Dukung BPJS Ketenagakerjaan, Bank BJB Raih Paritrana 

Award 

Author _noname 

Media Katadata Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://katadata.co.id/dinihariyanti/info/635a5245765ad/aktif-dukung-bpjs-

ketenagakerjaan-bank-bjb-raih-paritrana-award 

Summary Bank bjb meraih Paritrana Award 2022 kategori badan usaha besar. Proses seleksi secara 

komprehensif dilalui seluruh peserta Paritrana Award 2022, termasuk bank bjb selaku badan 

usaha skala besar terbaik peringkat pertama. Pihaknya meraih Paritrana Award karena turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 

merupakan penghargaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi pemerintah propinsi, 

kabupaten/kota, perusahaan besar, perusahaan menengah dan usaha kecil mikro. 

 

Bank bjb meraih Paritrana Award 2022 kategori badan usaha besar. Pasalnya, perusahaan dinilai aktif 

berkontribusi serta patuh dalam mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sepanjang 2021. 

Penghargaan ini diberikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor kepada Direktur Utama bank 

bjb Yuddy Renaldi.Proses seleksi secara komprehensif dilalui seluruh peserta Paritrana Award 2022, 

termasuk bank bjb selaku badan usaha skala besar terbaik peringkat pertama."Bank bjb sangat 

mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan," ucap Yuddy. Pihaknya meraih Paritrana Award karena 

turut berkontribusi dalam berbagai program BPJS Ketenagakerjaan.Program yang dimaksud, di antaranya 

membantu proses pencairan kepesertaan melalui jaringan bank bjb dan pemberian stimulus kepada 

tenaga kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN LINGKARAN) 

BPJS Ketenagakerjaan.Program lainnya, yaitu mendukung BPJS Ketenagakerjaan sebagai bank penyalur 

kredit manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS Ketenagakerjaan, maupun program-

program lain.Ke depan, bank bjb berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh kepada pegawai 

serta mitra bank bjb untuk mensukseskan program BP Jamsostek. Berbekal penghargaan yang diperoleh, 

diharapkan bisa menjadi semangat dan motivasi bagi seluruh pegawai dan karyawan bjb untuk terus 

memberikan layanan terbaik.Yuddy mengimbuhkan, bank bjb bertekad untuk mempertahankan kinerja 

terbaik dan inovasi terbaru untuk ikut serta mensukseskan program BP Jamsostek dalam memberikan 

perlindungan kepada pekerja, mitra kerja, dan masyarakat.Sebagai informasi, Paritrana Award 

merupakan penghargaan yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP Jamsostek dalam 

perlindungan tenaga kerja.Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi pemerintah propinsi, kabupaten/kota, perusahaan besar, perusahaan menengah 

dan usaha kecil mikro. Penghargaan Panitrana sendiri kini memasuki tahun ke-5 sejak pertama kali 

berlangsung pada 2017. Anugerah ini diberikan sebagai wujud apresiasi kepada para pihak yang tertib 

administrasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. 
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Title Bank Jawa Timur Raih Penghargaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Paritrana Award 

Author Nama 

Media Berita Lima Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://beritalima.com/bank-jatim-raih-penghargaan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-

paritrana-award 

Summary PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jawa Timur) berhasil meraih 

penghargaan Paritrana Award 2021 setelah dinobatkan sebagai Juara 2 Kategori Badan 

Usaha Skala Besar. Penghargaan tersebut diberikan karena Bank Jawa Timur dinilai turut 

berperan aktif meningkatkan kepatuhan dalam mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Penghargaan tersebut langsung diserahkan Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor kepada Direktur Utama Bank Jawa Timur Busrul 

Iman dengan disaksikan Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin. Acara 

Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan dan Penyerahan Penghargaan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan "Paritrana Award 2021" ini berlangsung di Istana Wakil 

Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022). 

 

 

 

 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jawa Timur) berhasil meraih penghargaan 

Paritrana Award 2021 setelah dinobatkan sebagai Juara 2 Kategori Badan Usaha Skala Besar. 

Penghargaan tersebut diberikan karena Bank Jawa Timur dinilai turut berperan aktif meningkatkan 

kepatuhan dalam mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 

2021.Penghargaan tersebut langsung diserahkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor 

kepada Direktur Utama Bank Jawa Timur Busrul Iman dengan disaksikan Wakil Presiden Republik 

Indonesia K.H. Ma'ruf Amin. Acara Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan dan 

Penyerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan "Paritrana Award 2021" ini berlangsung di 

Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan No.6 Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022). Dalam 

sambutannya, Wapres Ma'ruf Amin meminta pada seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi 

aktif dalam penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan. "Saya meminta seluruh pemangku 

kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar 

Ma'ruf Amin.Menurut Wapres, para pekerja rentan seperti petani, nelayan, peternak, dan pedagang kaki 
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lima membutuhkan perlindungan rasa aman dan tenang dalam bekerja. Untuk itu diperlukan strategi 

jaring pengaman sosial untuk mencegah kemiskinan. "Pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga 

tingkat desa menyalurkan perlindungan ini sebagai strategi jaring pengaman sosial pencegahan 

kemiskinan," jelas Wapres.Menutup sambutannya, Wapres memberikan apresiasi serta ucapan selamat 

kepada penerima penghargaan Paritrana Award 2021 dan mengharapkan peningkatan perlindungan 

serta kesejahteraan bagi para pekerja. "Saya mengucapkan selamat kepada para penerima Anugerah 

Paritrana 2021. Semoga prestasi ini akan memacu motivasi untuk lebih maju lagi dalam memberikan 

perlindungan bagi para pekerja," pungkas Wapres. Hadir di acara ini diantaranya Menteri Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, 

Menteri Ketenagakerjaan Noor, dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri 

Bahri. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi 

Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus 

Wapres Masduki Baidlowi, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. Direktur Utama Bank Jawa Timur 

Busrul Iman mengucapkan terimakasih atas penghargaan ini. "Penghargaan ini diraih karena Bank Jawa 

Timur telah berkontribusi dalam program BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk inovasi perlindungan 

terhadap puluhan ribu pekerja rentan khususnya yang berprofesi sebagai guru ngaji, petani dan nelayan," 

terang Busrul. Penghargaan ini diharapkan bisa menjadi semangat dan motivasi bagi seluruh pekerja Bank 

Jawa Timur untuk terus memberikan pelayanan terbaiknya. Sebagaimana diketahui, Paritrana Award 

merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan 

dalam perlindungan tenaga kerja. Paritrana Award merupakan penghargaan yang diberikan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah 

dan Usaha Kecil Mikro. 
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Title Satgas P2MI Projo Kutuk Keras Penyiksaan Pekerja Migran 

Sugiyem di Singapura | 31left 

Author Name 

Media 31left.com Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Negative 

Link http://31left.com/satgas-p2mi-projo-kutuk-keras-penyiksaan-pekerja-migran-sugiyem-di-

singapura-31left 

Summary Sugiyem adalah seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang disiksa majikannya di 

Singapura hingga mengalami kebutaan. Menurutnya, tuntutan jaksa penuntut umum dan 

seorang jaksa Departemen Tenaga Kerja Singapura belum sebanding dengan cacat dan buta 

yang dialami PMI Sugiyem. 

 

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas Peduli Pekerja Migran Indonesia (Satgas P2MI) Projo 

Sinnal Blegur mengutuk keras penyiksaan yang dialami Sugiyem (51). Sugiyem adalah seorang Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) yang disiksa majikannya di Singapura hingga mengalami kebutaan. Menurutnya, 

tuntutan jaksa penuntut umum dan seorang jaksa Departemen Tenaga Kerja Singapura belum sebanding 

dengan cacat dan buta yang dialami PMI Sugiyem. Kata Sinnal, selama ini PMI yang bekerja di Singapura 

mendapat perlakuan baik dan tidak banyak masalah ketika bekerja di sana. Kasus ini tentu 

mencengangkan banyak pihak dan pelakunya harus dihukum seberat-beratnya sehingga menimbulkan 

efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat umum. "Hukum seberat-beratnya dan harus ada ganti rugi 

untuk kebutaan yang dialami Sugiyem. Dengan begitu penyiksaan PMI tidak terjadi lagi di kemudian hari," 

kata Sinnal dalam keterangannya, Kamis (27/10/2022). Satgas P2MI Projo, kata Sinnal, mengajak semua 

pihak terutama Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI juga Kementerian Luar Negri melindungi PMI. 

Sebelumnya diberitakan seorang tenaga kerja Indonesia bernama Sugiyem Samad Radimah kehilangan 

kedua penglihatannya karena disiksa oleh majikan selama dia bekerja di Singapura. Wanita berusia 51 

tahun itu diketahui bekerja kepada seorang majikan Singapura bernama Ummi Kalsum Ali. Suatu saat 

Ummi marah karena telinga Sugiyem terlihat sebab dia tidak mengenakan hijab. Melihat kelalaian itu, 

wanita berusia 43 tahun itu segera memukul Sugiyem berkali-kali hingga mata sebelah kanan Sugiyem 

buta. 
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Persen, Target Rampung November 2022 

Author Neil Jerome 
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Link http://sultra.tribunnews.com/2022/10/27/gedung-workshop-otomotif-alat-berat-bpvp-

kendari-capai-75-persen-target-rampung-november-2022 

Summary Kegiatan pembangunan gedung workshop otomotif alat berat Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP) Kendari ditargetkan rampung November 2022. Ia menjelaskan gedung 

workshop yang menggunakan dana sekiranya Rp5,1 miliar dialokasikan di dalam DIPA Satuan 

Kerja BPVP Kendari ini rencananya akan difungsikan awal 2023. Kata dia, meskipun gedung 

workshop tersebut hampir rampung, akan tetapi untuk peralatan, pihaknya masih belum 

menyediakan dan rencananya akan disediakan 2023 mendatang. Kepala BPVP Kendari, La 

Ode Haji Polondu mengatakan pembangunan workshop alat berat yang menggunakan dana 

APBN Kementerian Ketenagakerjaan tersebut kini mencapai 75 persen. 

 

 

 

 Kegiatan pembangunan gedung workshop otomotif alat berat Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BPVP) Kendari ditargetkan rampung November 2022. Kepala BPVP Kendari, La Ode Haji Polondu 

mengatakan pembangunan workshop alat berat yang menggunakan dana APBN Kementerian 

Ketenagakerjaan tersebut kini mencapai 75 persen. Ia menjelaskan gedung workshop yang menggunakan 

dana sekiranya Rp5,1 miliar dialokasikan di dalam DIPA Satuan Kerja BPVP Kendari ini rencananya akan 

difungsikan awal 2023."Workshop itu nanti akan digunakan sebagai kegiatan mekanik untuk 

memperbaiki alat berat yang rusak dan beberapa tipe serta jenis-jenis alat berat ," kata Polondu, Kamis 

(27/10/2022). Kata dia, meskipun gedung workshop tersebut hampir rampung, akan tetapi untuk 

peralatan, pihaknya masih belum menyediakan dan rencananya akan disediakan 2023 

mendatang."Sehingga nanti instruktur di sini akan belajar di BPVP Samarinda untuk menambah 

pengetahuan tentang otomotif alat berat ," ujarnya. 
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Title Catat Tanggalnya! Kemnaker Gelar Job Fair Nasional 2022, 

Terdapat 18 Ribu Lowongan Kerja 

Author Sandra Lesmana 

Media Urban Bogor Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://bogor.urbanjabar.com/lowongan-kerja/pr-2685348384/catat-tanggalnya-kemnaker-

gelar-job-fair-nasional-2022-terdapat-18-ribu-lowongan-kerja 

Summary Catat tanggalnya serta raih kesempatan kerja di Job Fair Nasional 2022. Job Fair Nasional 

yang digelar Kemnaker ini akan berlangsung di Hall A Jakarta Convention Center (JCC) 

Senayan, Jakarta. Info dari Kemnaker terdapat lebih dari 18.000 lowongan kerja event Job 

Fair Nasional kali ini, tentunya tidak dipungut biaya alias gratis. Job Fair Nasional 2022 juga 

menyajikan beberapa agenda, di antaranya Job Counseling, Asesmen Mandiri, Seminar dan 

Talkshow, hingga Walk in Intervew. 

 

 

 

 Mau cari kerja? Catat tanggalnya serta raih kesempatan kerja di Job Fair Nasional 2022. Kementrian 

Ketenagakerjaan atau Kemnaker akan menggelar bursa Lowongan kerja atau Job Fair pada tanggal 28-30 

Oktober 2022. Job Fair Nasional yang digelar Kemnaker ini akan berlangsung di Hall A Jakarta Convention 

Center (JCC) Senayan, Jakarta. Info dari Kemnaker terdapat lebih dari 18.000 lowongan kerja event Job 

Fair Nasional kali ini, tentunya tidak dipungut biaya alias gratis. Job Fair Nasional 2022 juga menyajikan 

beberapa agenda, di antaranya Job Counseling, Asesmen Mandiri, Seminar dan Talkshow, hingga Walk in 

Intervew.Job Fair Nasional 2022 dari Kemnaker ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Festival 

Pelatihan Vokasi 2022. Dikutip urbanbogor. com dari akun Instagram @ Kemnaker, Selasa (25/10/2022), 

Job Fair Nasional akan diikuti oleh sejumlah perusahaan. "Catat Tanggalnya dan Raih Kesempatan 

Kerjanya!. Rakernaker. Hadirilah #JobFairNasional yang diselenggarakan dari tanggal 28 s.d 30 Oktober 

2022 di JCC Senayan, Jakarta," tulis akun Instagram @ Kemnaker dalam unggahannya. Adapun 

perusahaan yang akan bergabung di antaranya, Telkom Indonesia, BCA Multi Finance, Wings Group, 

Yakult, Alfamidi, Mayora, Penerbit Erlangga, Bank BTN, Super Indo, dan masih banyak lagi. 19:50 

WIBSenin, 24 Oktober 2022 | 12:10 WIBJumat, 21 Oktober 2022 | 18:49 WIBJumat, 21 Oktober 2022 | 

17:50 WIBJumat, 21 Oktober 2022 | 13:10 WIBRabu, 19 Oktober 2022 | 19:10 WIBRabu, 19 Oktober 2022 

| 17:45 WIBRabu, 19 Oktober 2022 | 06:00 WIBSelasa, 18 Oktober 2022 | 20:51 WIBSelasa, 18 Oktober 

2022 | 10:45 WIBSelasa, 18 Oktober 2022 | 09:45 WIBSelasa, 18 Oktober 2022 | 08:45 WIBMinggu, 16 
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Oktober 2022 | 16:10 WIBMinggu, 16 Oktober 2022 | 13:30 WIBMinggu, 16 Oktober 2022 | 10:32 

WIBKamis, 13 Oktober 2022 | 20:30 WIBRabu, 12 Oktober 2022 | 18:50 WIBMenurut Menaker Ida 

Fauziyah, kegiatan Job Fair Nasional 2022 seperti ini akan terus dilakukan, sehingga para pencari kerja 

akan bertemu kesempatan kerja baru dan diharapkan akan menurunkan angka pengangguran. 

"Pelaksanaa job fair di masa sekarang ini merupakan salah satu upaya yang sangat bermanfaat dan 

berkontribusi terhadap penciptaan peluang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan, serta bagi 

perusahaan agar memperoleh kandidat yang berkualitas dan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang 

ditawarkan," tuturnya. Tentunya secara langsung maupun tidak langsung, pengurangan jumlah 

pengangguran akan menurunkan tingkat kemiskinan. Ida Fauziyah mengatakan sudah bukan rahasia 

umum, setiap perusahaan bersaing untuk merekrut pekerja terbaik. Melalui Job Fair, perusahaan juga 

dapat memperoleh gambaran kondisi mengenai tenaga kerja yang umumnya tertarik untuk melamar di 

perusahaan mereka."Karena itu, job fair ini juga berfungsi untuk membangun proses rekrutmen pekerja 

oleh perusahaan secara lebih optimal," tambahnya. Untuk itu kepada Masyarakat yang tertarik untuk 

ikut dalam bursa kerja dari Kemnaker ini, bisa mendaftar secara online terlebih dahulu. Anda bisa 

mendaftar di situs secara gratis. Selain Job Nasional dan Festival Pelatihan Vokasi akan ada pameran dan 

pelatihan vokasi, ribuan lowongan kerja, seminar dan talkshow, sertifikasi gratis BNSP dan layanan 

ketenagakerjaan siap kerja. 
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Title ASEAN Siapkan Pedoman Konseling dan Tes HIV di Tempat 

Kerja 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015751325/asean-siapkan-pedoman-

konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja 

Summary Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN 

sudah menyiapkan Pedoman ASEAN tentang Konseling dan Tes HIV di tempat kerja. 

Demikian dikatakan Sekjen Kemnaker dalam siaran pers saat menghadiri Pertemuan Pejabat 

Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting/SLOM) di 

Filipina, Rabu 26 Oktober 2022. Anwar menyebutkan, Indonesia dan negara-negara anggota 

ASEAN sudah melakukan beberapa lokakarya sebelum akhirnya merampungkan pedoman 

tersebut. Melalui panduan tersebut diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antar 

negara-negara anggota ASEAN kaitannya dengan prosedur pencegahan penularan HIV/AIDS. 

 

 

 

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN sudah 

menyiapkan Pedoman ASEAN tentang Konseling dan Tes HIV di tempat kerja.Panduan ini bertujuan untuk 

mendukung program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di tempat kerja.Seperti diketahui, HIV 

(human immunodeficiency virus) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi 

dan menghancurkan sel CD4.Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin 

melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit.HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang 

menjadi kondisi serius yang disebut AIDS (acquired immunodeficiency syndrome). AIDS adalah stadium 

akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang 

sepenuhnya.Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita, seperti darah, sperma, 

cairan vagina, cairan anus, serta ASI.Perlu diketahui, HIV tidak menular melalui udara, air, keringat, air 

mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan fisikDemikian dikatakan Sekjen Kemnaker dalam siaran pers 

saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour 

Officials Meeting/SLOM) di Filipina, Rabu 26 Oktober 2022.Anwar menyebutkan, Indonesia dan negara-

negara anggota ASEAN sudah melakukan beberapa lokakarya sebelum akhirnya merampungkan 

pedoman tersebut.Melalui panduan tersebut diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antar 
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negara-negara anggota ASEAN kaitannya dengan prosedur pencegahan penularan HIV/AIDS."Panduan 

tersebut akan memberikan prinsip-prinsip panduan dan mekanisme pelaksanaan yang direkomendasikan 

sebagai referensi yang membantu dalam melaksanakan konseling dan tes HIV bagi tenaga kerja", ungkap 

Anwar Sanusi.Selanjutnya, pedoman tersebut akan diserahkan untuk notasi pada Konferensi Tingkat 

Tinggi (KTT) ASEAN ke-40 dan ke-41."Kami ingin mengundang semua negara anggota ASEAN untuk 

bergabung dengan kami pada 14 Desember 2022 untuk peluncuran besar Pedoman ASEAN tentang 

Konseling dan Tes HIV di Tempat Kerja", pungkas Anwar Sanusi.SLOM dihadiri oleh pejabat tingkat senior 

bidang ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, 

Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. 
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Title Bank BJB Raih Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan - 

inilahkendari.com 

Author Ibnu Naufal 

Media Inilahkendari.com Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://inilahkendari.com/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Bank BJB meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena 

dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi 

secara komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana 

pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar terbaik 

peringkat pertama. 

 

Bank BJB meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena dinilai turut 

berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh 

seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai 

Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama. Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Ir. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama bank BJB Yuddy Renaldi yang 

disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis (27/10). "Bank bjb 

menyampaikan rasa terimakasih dan sangat mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan," ucap 

Yuddy. bank BJB meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan. Antara lain membantu proses pencairan kepesertaan melalui jaringan bank bjb, 

pemberian stimulus kepada tenaga kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja 

Rentan (GN LINGKARAN) BPJS Ketenagakerjaan, mendukung BPJS Ketenagakerjaan sebagai bank 

penyalur kredit manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS Ketenagakerjaan, dan 

program-program lainnya. Ke depan, bank BJB berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh 

kepada pegawai serta mitra bank bjb untuk mensukseskan program BP Jamsostek. Dengan penghargaan 

yang bank bjb dapatkan, diharapkan bisa menjadi semangat dan motivasi bagi seluruh pegawai dan 

karyawan untuk terus memberikan layanan terbaiknya. Yuddy menambahkan, bank bjb bertekad untuk 

mempertahankan kinerja terbaik dan inovasi terbaru untuk ikut serta mensukseskan program BP 

Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, mitra kerja, dan masyarakat. Berkat 

kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb mencatatkan pertumbuhan yang baik meski di tengah kondisi 

industri perbankan yang tertekan akibat pandemi dan dampak pelemahan ekonomi global. Sebagai 

informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan 

BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja. Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan yang 

diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. Paritrana Award sendiri sudah memasuki tahun ke-5 sejak 

pertama kali berlangsung di 2017. Penghargaan diberikan sebagai wujud apresiasi kepada para pihak 

yang telah tertib administrasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. 
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Title Bank BJB Raih Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan Author Ibnu Naufal 

Media Inilah Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.inilah.com/bank-bjb-raih-paritrana-award-dari-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Bank BJB meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena 

dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam 

mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi 

secara komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana 

pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar terbaik 

peringkat pertama. Bank BJB meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam 

berbagai program BPJS Ketenagakerjaan. Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan 

yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, 

Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

 

Bank BJB meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan Usaha Besar, karena dinilai turut 

berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh 

seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai 

Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama. Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Ir. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama bank BJB Yuddy Renaldi yang 

disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis (27/10). "Bank bjb 

menyampaikan rasa terimakasih dan sangat mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan," ucap 

Yuddy. bank BJB meraih Paritrana Award karena telah turut berkontribusi dalam berbagai program BPJS 

Ketenagakerjaan.Antara lain membantu proses pencairan kepesertaan melalui jaringan bank bjb, 

pemberian stimulus kepada tenaga kerja melalui program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja 

Rentan (GN LINGKARAN) BPJS Ketenagakerjaan, mendukung BPJS Ketenagakerjaan sebagai bank 

penyalur kredit manfaat layanan tambahan (MLT) dalam program MLT BPJS Ketenagakerjaan, dan 

program-program lainnya. Ke depan, bank BJB berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh 

kepada pegawai serta mitra bank bjb untuk mensukseskan program BP Jamsostek. Dengan penghargaan 

yang bank bjb dapatkan, diharapkan bisa menjadi semangat dan motivasi bagi seluruh pegawai dan 

karyawan untuk terus memberikan layanan terbaiknya. Yuddy menambahkan, bank bjb bertekad untuk 

mempertahankan kinerja terbaik dan inovasi terbaru untuk ikut serta mensukseskan program BP 

Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, mitra kerja, dan masyarakat. Berkat 

kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb mencatatkan pertumbuhan yang baik meski di tengah kondisi 

industri perbankan yang tertekan akibat pandemi dan dampak pelemahan ekonomi global.Sebagai 

informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan 

BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja. Paritrana Award 2022 merupakan penghargaan yang 

diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, 

Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. Paritrana Award sendiri sudah memasuki tahun ke-5 sejak 

pertama kali berlangsung di 2017. Penghargaan diberikan sebagai wujud apresiasi kepada para pihak 

yang telah tertib administrasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. 
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Title Indonesia dan ASEAN Siapkan Pedoman Konseling dan Tes HIV 

di Tempat Kerja 

Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1785751428/indonesia-dan-

asean-siapkan-pedoman-konseling-dan-tes-hiv-di-tempat-kerja 

Summary Manila--Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), Anwar 

Sanusi, mengatakan bahwa Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN sudah menyiapkan 

Pedoman ASEAN tentang Konseling dan Tes HIV di Tempat Kerja. Anwar menambahkan, 

Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN sudah melakukan beberapa lokakarya sebelum 

akhirnya merampungkan pedoman tersebut. 

 

Manila--Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi, 

mengatakan bahwa Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN sudah menyiapkan Pedoman ASEAN 

tentang Konseling dan Tes HIV di Tempat Kerja. "Panduan ini bertujuan untuk mendukung program 

pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di tempat kerja", kata Sekjen Kemnaker saat menghadiri 

Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting / 

SLOM) di Filipina, Rabu (26/10/2022).Anwar menambahkan, Indonesia dan negara-negara anggota 

ASEAN sudah melakukan beberapa lokakarya sebelum akhirnya merampungkan pedoman tersebut. 

Melalui panduan tersebut diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antar negara-negara anggota 

ASEAN kaitannya dengan prosedur pencegahan penularan HIV/AIDS."Panduan tersebut akan 

memberikan prinsip-prinsip panduan dan mekanisme pelaksanaan yang direkomendasikan sebagai 

referensi yang membantu dalam melaksanakan konseling dan tes HIV bagi tenaga kerja", ungkap Anwar 

Sanusi.Selanjutnya, pedoman tersebut akan diserahkan untuk notasi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 

ASEAN ke-40 dan ke-41. "Kami ingin mengundang semua negara anggota ASEAN untuk bergabung 

dengan kami pada 14 Desember 2022 untuk peluncuran besar Pedoman ASEAN tentang Konseling dan 

Tes HIV di Tempat Kerja", pungkas Anwar Sanusi.SLOM dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang 

ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, 

Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. 

  



 

244 

 

Title Presiden Imbau Pekerja Pastikan Terdaftar Sebagai Peserta 

BPJamsostek 

Author _noname 

Media Bisnisbali.com Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Neutral 

Link http://bisnisbali.com/presiden-imbau-pekerja-pastikan-terdaftar-sebagai-peserta-

bpjamsostek 

Summary Presiden Jokowi mengimbau seluruh pekerja memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan," 

ungkap Presiden saat meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022, di Kota 

Balikpapan, Kalimantan Timur. Kehadiran Presiden didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah dan Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan bantuan 

yang diberikan pemerintah tersebut telah diterima dan digunakan para pekerja untuk 

memenuhi kebutuhan pokok. "Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? 

 

 

 

Presiden Jokowi mengimbau seluruh pekerja memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJamsostek). "Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas 

kalau di BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Presiden saat meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

Tahun 2022, di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Saat berdialog dengan para penerima BSU, dikatakan 

pemerintah ingin memberikan semuanya. Oleh sebab itu, pekerja didorong untuk masuk menjadi peserta 

BPJS Ketenagakerjaan. Kehadiran Presiden didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan 

Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan bantuan yang diberikan pemerintah 

tersebut telah diterima dan digunakan para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok. "Kita kembali 

menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT BBM telah tersalur 

99,7%, hampir selesai, ini tinggal menyisir yang belum- belum," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu. 

"Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah sudah tersalurkan 72%, sisanya terus akan kita kebut, kita 

harapkan dengan bantuan ini konsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan 

mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi negara kita," sambung Kepala Negara. Anggoro Eko Cahyo 

di tempat yang sama mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk 

BPJamsostek sebagai mitra penyedia data calon penerima BSU sejak tahun 2020. Ia menjelaskan, untuk 

wilayah Kalimantan Timur total peserta aktif BPJamsostek mencapai 572 ribu. Dari jumlah tersebut 83 
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persen atau 475 ribu peserta memenuhi kriteria dan 251ribu di antaranya telah menerima BSU. "Secara 

nasional hingga saat ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami 

serahkan secara bertahap sejak bulan september karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. 

BPJamsostek terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran 

BSU," jelas Anggoro. Kepala BPJamsostek Cabang Bali Denpasar Opik Taufik di tempat terpisah 

mengingatkan para pekerja untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk 

permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJamsostek maupun BSU. "Bagi pekerja yang ingin 

mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal 

resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id," imbau Opik Opik lebih lanjut menyampaikan, selain 

manfaat tambahan seperti BSU, dengan menjadi peserta BPJamsostek, pekerja akan lebih produktif. 

Alasannya, pekerja terlindungi oleh 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mampu memberikan 

rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta memiliki hari tua yang sejahtera. "Semoga tujuan 

diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia. Kita mendorong 

kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan sosial 

ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran," tukasnya. 

"Sehingga apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan 

bantuan subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJamsostek," papar 

Opik Taufik. Seperti yang diketahui, sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria 

penerima BSU adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJamsostek, sehingga dapat dikatakan bahwa 

program ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah 

mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJamsostek. 
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Title Aturan Baru Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Ditargetkan 

Rampung Tahun Ini 

Author M 

Media Merdeka Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdeka.com/uang/aturan-baru-tenaga-kerja-bongkar-muat-pelabuhan-

ditargetkan-rampung-tahun-ini.html 

Summary Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut 

aturan baru mengenai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan akan segera 

rampung, dan bisa dijalankan pada akhir tahun 2022. Untuk diketahui, aturan baru itu 

menggantikan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani 2 Direktur Jenderal dan 

1 Deputi tentang tata kelola TKBM di pelabuhan. "Penataan tenaga kerja bongkar muat di 

pelabuhan yang dilakukan dengan perbaikan regulasi tentang tata kelola TKBM, untuk 

mengatur perlindungan tenaga kerja bongkar muat dan tarif jasa bongkar muat TKBM sesuai 

perundang-undangan yang sudah berlaku. Nantinya merupakan peraturan pengganti dari 

SKB 2 dirjen dan 1 deputi, proses pengundangan pengganti tersebut sedang berjalan dan 

diharapkan sebelum akhir tahun ini segera diimplementasikan," paparnya dalam diskusi 

bertajuk Pangkas Port Stay dan Cargo Stay di Pelabuhan, Kamis (27/10). 

 

 

 

 Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut aturan baru 

mengenai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan akan segera rampung, dan bisa dijalankan 

pada akhir tahun 2022. Untuk diketahui, aturan baru itu menggantikan Surat Keputusan Bersama (SKB) 

yang ditandatangani 2 Direktur Jenderal dan 1 Deputi tentang tata kelola TKBM di pelabuhan. Aturan 

baru nantinya akan mengatur perlindungan bagi TKBM serta pengaturan tarif bongkar muat."Penataan 

tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan yang dilakukan dengan perbaikan regulasi tentang tata kelola 

TKBM, untuk mengatur perlindungan tenaga kerja bongkar muat dan tarif jasa bongkar muat TKBM 

sesuai perundang-undangan yang sudah berlaku. Nantinya merupakan peraturan pengganti dari SKB 2 

dirjen dan 1 deputi, proses pengundangan pengganti tersebut sedang berjalan dan diharapkan sebelum 

akhir tahun ini segera diimplementasikan," paparnya dalam diskusi bertajuk Pangkas Port Stay dan Cargo 

Stay di Pelabuhan, Kamis (27/10). Dia pun meminta kerja sama dengan berbagai pihak, seperti 

Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koperasi dan UKM. Sebab, 
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ketiganya merupakan pelaksana pengawasan di lapangan. Regulasi baru ini jadi bagian Kemenko Marves 

dalam melakukan sinkronisasi dan koordinasi lintas kementerian pada konteks kepelabuhanan.Wapres: 

Masih Banyak Pekerja Rentan Belum DilindungiKemenaker Gelar Festival Job Fair Nasional, Buka 18.000 

Lowongan KerjaDia menjelaskan, ada beberapa poin lainnya yang mencakup hal ini selain regulasi tadi, 

yakni Penyelarasan regulasi tentang pelayanan jasa kepelabuhan yang selaras antara kewenangan pusat 

dan daerah. Lalu, Implementasi dari NLE di 10 pelabuhan yang meliputi 8 sistem layanan, yaitu single 

submission pengangkut, single submission kepabeanan, karantina, autogate system, deo online, SP2 

online, spesial domestik, dan tracking payment single illing. Selanjutnya, penerapan di pelabuhan 

berbasis sistem teknologi, serta perbaikan birokrasi penyediaan pelayanankepelabuhanan mencakup 

pembentukan mekanisme bea cukai custom, imigrasi, karantina, dna pelabuhan. "Yaitu pelayanan 

perjanjian kerja sama 4 dirjen dan penyusunan regulasi penyatuan dan karantina hewan, ikan dan 

tumbuhan sesuai amanah Undang-Undang 21 tahun 2019," terangnya. Reporter: Arief Rahman H.BSU 

Tahap 7 Segera Cair Lewat Kantor Pos, Cek PersyaratannyaViral Video Para Pencari Kerja Berdesakan 

Ajukan Lamaran, Ricuh dan Tak KondusifSumber: Liputan6. 
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Title Miliki inovasi perlindungan guru ngaji, Bank Jawa Timur raih 

"Paritrana Award" - ANTARA News Jawa Timur 

Author Abdul Hakim 

Media Antara Jatim Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://jatim.antaranews.com/berita/649785/miliki-inovasi-perlindungan-guru-ngaji-bank-

jatim-raih-paritrana-award 

Summary PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jawa Timur) meraih "Paritrana Award", 

karena dinilai berperan aktif meningkatkan kepatuhan dalam mengimplementasikan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Direktur Utama Bank Jawa Timur Busrul 

Iman dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Kamis, mengucapkan terima kasih dan 

mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan. Sebagai informasi, Paritrana Award 

merupakan penghargaan yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP 

Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja. Paritrana Award merupakan penghargaan yang 

diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Perusahaan 

Besar, Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. 

 

 

 

 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jawa Timur) meraih "Paritrana Award", karena 

dinilai berperan aktif meningkatkan kepatuhan dalam mengimplementasikan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan selama tahun 2021.Direktur Utama Bank Jawa Timur Busrul Iman dalam keterangan 

tertulisnya di Surabaya, Kamis, mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas penghargaan yang 

diberikan."Penghargaan ini diraih karena kami telah berkontribusi dalam program BPJS Ketenagakerjaan 

dalam bentuk inovasi perlindungan terhadap puluhan ribu pekerja rentan, khususnya yang berprofesi 

sebagai guru ngaji, petani dan nelayan," kata Busrul.Dengan penghargaan yang diraih, kata dia, 

diharapkan menjadi semangat dan motivasi bagi seluruh pekerja untuk terus memberikan pelayanan 

terbaiknya.Sebagai informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama Kementerian 

Ketenagakerjaan, dan BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja.Paritrana Award merupakan 

penghargaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, 

Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil MikroPenghargaan diberikan langsung oleh 
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Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor kepada Direktur Utama Bank Jawa Timur Busrul Iman 

dan disaksikan Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden.Dalam 

sambutannya, Wapres K.H. Ma'ruf Amin meminta seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi 

aktif dalam penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan.Saya meminta seluruh pemangku 

kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan," 

katanya.(*) 
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Title bank bjb Raih Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan - Ayo 

Pontianak 

Author Tim Ayo 

Media Ayo Pontianak Reporter  

Date 27 October 2022 Tone Positive 

Link http://pontianak.ayoindonesia.com/nasional/pr-495348903/bank-bjb-raih-paritrana-

award-dari-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary JAKARTA,AYOPONTIANAK.COM- bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk 

kategori Badan Usaha Besar, karena dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki 

tingkat kepatuhan yang baik dalam mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

selama tahun 2021. Proses seleksi secara komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta 

Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank bjb berhasil dinobatkan sebagai 

Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama. Bank bjb meraih Paritrana Award 

karena telah turut berkontribusi dalam berbagai program BPJS Ketenagakerjaan. Afriansyah 

Noor, M.Si kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi yang disaksikan oleh Wakil 

Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis 27 Oktober 2022. 

 

JAKARTA,AYOPONTIANAK.COM- bank bjb meraih anugerah Paritrana Award 2022 untuk kategori Badan 

Usaha Besar, karena dinilai turut berperan aktif, berkontribusi serta memiliki tingkat kepatuhan yang baik 

dalam mengimplementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama tahun 2021. Proses seleksi secara 

komperhensif telah dilalui oleh seluruh peserta Paritrana Award 2022, yang mana pada tahun ini bank 

bjb berhasil dinobatkan sebagai Badan Usaha Skala Besar terbaik peringkat pertama. Penghargaan 

tersebut diberikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Ir. Afriansyah Noor, M.Si kepada Direktur Utama 

bank bjb Yuddy Renaldi yang disaksikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, Kamis 

27 Oktober 2022. " bank bjb menyampaikan rasa terimakasih dan sangat mengapresiasi atas 

penghargaan yang diberikan," ucap Yuddy. bank bjb meraih Paritrana Award karena telah turut 

berkontribusi dalam berbagai program BPJS Ketenagakerjaan. Antara lain membantu proses pencairan 

kepesertaan melalui jaringan bank bjb, pemberian stimulus kepada tenaga kerja melalui program 

Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN LINGKARAN) BPJS Ketenagakerjaan, 

mendukung BPJS Ketenagakerjaan sebagai bank penyalur kredit manfaat layanan tambahan (MLT) dalam 

program MLT BPJS Ketenagakerjaan, dan program-program lainnya.Ke depan, bank bjb berkomitmen 

memberikan perlindungan menyeluruh kepada pegawai serta mitra bank bjb untuk mensukseskan 

program BP Jamsostek. Dengan penghargaan yang bank bjb dapatkan, diharapkan bisa menjadi semangat 

dan motivasi bagi seluruh pegawai dan karyawan untuk terus memberikan layanan terbaiknya. Yuddy 

menambahkan, bank bjb bertekad untuk mempertahankan kinerja terbaik dan inovasi terbaru untuk ikut 

serta mensukseskan program BP Jamsostek dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, mitra 

kerja, dan masyarakat. Berkat kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb mencatatkan pertumbuhan yang 

baik meski di tengah kondisi industri perbankan yang tertekan akibat pandemi dan dampak pelemahan 

ekonomi global. Sebagai informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama 

Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP Jamsostek dalam perlindungan tenaga kerja. 
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