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Date News Title Pag

e 

Sentimen
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Media Influencer

s 

Summary 

1. 03 

Februar

y 2022 

Beri Akese 

Pekerja 

Keren Biru 

Tumbuh 

10 Positive Rakyat 

Merdeka 

Jefrey Joe Beri Akses Pekerja Kerah Biru Tumbuh. . 

12827012700. Co-founder dan CTO 

Lumina Tri Ahmad Irfan (kiri) dan 

Cofounder dan CEO Lumina Aswin 

Andrison. LUmina, platform komuni tas 

kerja pertama asal Indonesia yang 

memberikan peluang ekonomi yang lebih 

baik un tuk pekerja kerah biru (pekerja 

kasar/buruh), mengumumkan dukungan 

pendanaan dari Y Combinator (YC) dan a 

lpha JWC Ventures. 

2. 03 

Februar

y 2022 

Buka 

Peluang 

Kerja di 

Korea 

8 Positive Pasundan 

Ekspres 

Ambu 

Anne 

. -655320012700Buka Peluang Kerja di 

Korea. Buka Peluang Kerja di Korea. 

AUDIENSI: Bupati Purwakarta Anne Ratna 

Mustika usai agenda Audiensi Perkenaian 

pada Program Pekerja Musiman di Korea 

Selatan, di Bale Nagri. AUDIENSI: Bupati 

Purwakarta Anne Ratna Mustika usai 

agenda Audiensi Perkenaian pada 

Program Pekerja Musiman di Korea 

Selatan, di Bale Nagri. 

3. 03 

Februar

y 2022 

Lapas 

Bojonegoro 

Buka 

Pelatihan 

Keterampila

n 

9 Positive Harian 

Bangsa 

 Lapas Bojonegoro Buka Pelatihan 

Keterampilan. Pit. Kepala Divisi 

Pemasyarakatan Kantor Wilayah Jawa 

Timur, Gun Gun Gunawan menyematkan 

tanda kalung identitas kepada WBP yang 

ikut pelatihan. Bojonegoro- HARIAN 

BANGS A. Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas) Kelas IIA Bojonegoro secara resmi 

membuka pelatihan keterampilan 

kemandirian bersertifikat bagi WBP tahun 

anggaran 2022, Rabu (2/2). 

4. 03 

Februar

y 2022 

UMK Kota 

Bontang 

Naik Rp 

43.781 

11 Neutral Tribun 

Kaltim 

 . UMK Kota BontangNaik Rp 43.781. 

Disnaker Sebut Usulan Baru Disetujui 

Gubernur. BONTANG, TRIBUN- Dinas 

Ketenagakerjaan Bontang akhirnya 

mengumumkan kenaikan Upah Minimum 

Kota (UMK) tahun ini. Kenalkan itu 
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berdasarkan surat persetujuan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 

nomor 51/K. 14/2022 Tentang Penetapan 

UMK Bontang Provinsi Kalimantan Timur 

tahun 2022. 

5. 03 

Februar

y 2022 

Lapas 

Bojonegoro 

Beri 

Pelatihan 

Bersertifikat 

10 Positive Duta 

Masyarak

at 

Gun Gun 

Gunawan 

Lapas Bojonegoro Beri. Pelatihan pada 

program pembi- naan kemandirian WBP 

Lapas Bojonegoro selama ini. 

BOJONEGORO- Lembaga Pema- 

syarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro 

berikan pelatihan ke- mandirian bagi 

warga binaannya. Kegiatan pelatihan 

untuk WBP ini dapat berlangsung atas 

kerjasama yang baik antara Lapas Kelas 

HA Bojonegoro dengan UPT Balai Latihan 

Kerja Kabupaten Bojonegoro. 

6. 03 

Februar

y 2022 

Direktur dan 

Korban PHK 

akan 

Dipertemuka

n 

1 Neutral Cianjur 

Ekspres 

Sahli Saidi Direktur dan ICorban. . 

837247516478251570228010582275WA

WAN SUTIAWAN. WAWAN SUTIAWAN. 

835342510906125AUDIENSI: Audiensi 

antara perwakilan PT Dalim Fideta 

Kornesia dengan serikat buruh dan Komisi 

D DPRD Cianjur. 

7. 03 

Februar

y 2022 

Tolak 

Pencabutan 

SKB 2 Dirjen 

1 Deputi 

Tahun 2011 

6 Negative Tribun 

Kaltim 

 . 5207012700Tolak Pencabutan SKB 2 

Dirjen 1 Deputi Tahun 2011. Tolak 

Pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi Tahun 

2011. SOBIZ, TRIBUN- Beberapa waktu 

lalu, puluhan anggota dari Koperasi 

Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera 

Sejahtera atau TKBM Komura, 

mengadakan aksi pernyataan sikap guna 

menolak pencabutan SKB 2 Dirjen 1 

Deputi tahun 2011 tentang pembinaan 

dan penataan koperasi di pelabuhan. 

Sekretaris Koperasi TKBM Komura 

Pelabuhan Samarinda, Pamiliyanto 

menekankan bahwa SKB 2 Dirjen 1 Deputi 

Tahun 2011, adalah salah satu badan 

hukum yang memberikan perlindungan 

kepada Koperasi TKBM, di bawah binaan 

KSOP Kelas II Samarinda, Dinas 

Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi dan 

UKM daerah Samarinda. 
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8. 03 

Februar

y 2022 

Fokus PKPU, 

Garuda 

Tegaskan 

Tidak Ada 

Rencana PHK 

Massal 

15 Positive Investor 

Daily 

Irfan 

Setiaputr

a 

. Fokus PKPU, Garuda TegaskanTidak Ada 

Rencana PHK Massal. JAKARTA- PT Garuda 

Indonesia Tbk (GIAA) menegaskan, 

perusahaan tidak berencana melakukan 

Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) 

karyawan secara massal. Perseroan 

sedang fokus menuntaskan proses 

restrukturisasi utang. Oleh Muawwan 

Daelami. 

9. 03 

Februar

y 2022 

2021, 1.292 

Kasus 

Kecelakaan 

Kerja 

10 Negative Radar 

Banyumas 

 Kepala Cabang BPJS Ketena- gakerjaan 

Purwokerto Agus Widiyanto melalui 

Kepala Bidang Kepesertaan pada BPJS 

Ketenagakerjaan Purwokerto Achmad Ath 

Tho- barry (Atho) mengatakan, pada 

tahun 2021 ada 1.292 kasus kecelakaan 

kerja. . 2021,1.292. Kasus. Kecelakaan. 

Kerja. 

10

. 

03 

Februar

y 2022 

Kata Garuda 

di Tengah Isu 

PHK 

6 Negative Solopos Irfan 

Setiaputr

a 

Kata Garuda di Tengah Isu PHK. 

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) 

mencatat kinerja penerbangan domestik 

turun signifikan selama dua tahun terakhir 

di tengah isu PHK massal Garuda dan Air 

Asia Indonesia. Irfan mengklaim proses 

PKPU yang kini sedang dijalani Garuda 

Indonesia bukan proses menuju 

kebangkrutan atau kepailitan. Dalam 

proses PKPU, Garuda masih menjalin 

komunikasi dengan seluruh kreditur. 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/SOLOPOS1/Kata%20Garuda%20di%20Tengah%20Isu%20PHK%20=1=6=1.jpg


 

5 

 

Title Beri Akese Pekerja Keren Biru Tumbuh 

Media Rakyat Merdeka Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Page 10 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

03/RAKYAT_MERDEKA1/Beri%20Akese%20Pekerja%20Keren%20Biru%20Tumbuh=1=10=1.jp

g 

Summar

y 

Beri Akses Pekerja Kerah Biru Tumbuh. . 12827012700. Co-founder dan CTO Lumina Tri Ahmad 

Irfan (kiri) dan Cofounder dan CEO Lumina Aswin Andrison. LUmina, platform komuni tas kerja 

pertama asal Indonesia yang memberikan peluang ekonomi yang lebih baik un tuk pekerja 

kerah biru (pekerja kasar/buruh), mengumumkan dukungan pendanaan dari Y Combinator (YC) 

dan a lpha JWC Ventures. 
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Title Buka Peluang Kerja di Korea 

Media Pasundan Ekspres Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Page 8 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

03/PASUNDAN_EKSPRES1/Buka%20Peluang%20Kerja%20di%20Korea=1=8=1.jpg 

Summary . -655320012700Buka Peluang Kerja di Korea. Buka Peluang Kerja di Korea. AUDIENSI: Bupati 

Purwakarta Anne Ratna Mustika usai agenda Audiensi Perkenaian pada Program Pekerja 

Musiman di Korea Selatan, di Bale Nagri. AUDIENSI: Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika 

usai agenda Audiensi Perkenaian pada Program Pekerja Musiman di Korea Selatan, di Bale 

Nagri. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/PASUNDAN_EKSPRES1/Buka%20Peluang%20Kerja%20di%20Korea=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/PASUNDAN_EKSPRES1/Buka%20Peluang%20Kerja%20di%20Korea=1=8=1.jpg


 

7 

 

Title Lapas Bojonegoro Buka Pelatihan Keterampilan 

Media Harian Bangsa Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Page 9 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

03/HARIAN_BANGSA1/Lapas%20Bojonegoro%20Buka%20Pelatihan%20Keterampilan%20=1=

9=2.jpg 

Summar

y 

Lapas Bojonegoro Buka Pelatihan Keterampilan. Pit. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor 

Wilayah Jawa Timur, Gun Gun Gunawan menyematkan tanda kalung identitas kepada WBP 

yang ikut pelatihan. Bojonegoro- HARIAN BANGS A. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA 

Bojonegoro secara resmi membuka pelatihan keterampilan kemandirian bersertifikat bagi WBP 

tahun anggaran 2022, Rabu (2/2). 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/HARIAN_BANGSA1/Lapas%20Bojonegoro%20Buka%20Pelatihan%20Keterampilan%20=1=9=2.jpg
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Title UMK Kota Bontang Naik Rp 43.781 

Media Tribun Kaltim Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Neutral 

Page 11 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

03/TRIBUN_KALTIM1/UMK%20Kota%20Bontang%20Naik%20Rp%2043.781=1=11=1.jpg 

Summary . UMK Kota BontangNaik Rp 43.781. Disnaker Sebut Usulan Baru Disetujui Gubernur. 

BONTANG, TRIBUN- Dinas Ketenagakerjaan Bontang akhirnya mengumumkan kenaikan Upah 

Minimum Kota (UMK) tahun ini. Kenalkan itu berdasarkan surat persetujuan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur nomor 51/K. 14/2022 Tentang Penetapan UMK Bontang Provinsi 

Kalimantan Timur tahun 2022. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/TRIBUN_KALTIM1/UMK%20Kota%20Bontang%20Naik%20Rp%2043.781=1=11=1.jpg
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Title Lapas Bojonegoro Beri Pelatihan Bersertifikat 

Media Duta Masyarakat Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Page 10 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

03/DUTA_MASYARAKAT1/Lapas%20Bojonegoro%20Beri%20Pelatihan%20Bersertifikat%20=1=

10=5.jpg 

Summar

y 

Lapas Bojonegoro Beri. Pelatihan pada program pembi- naan kemandirian WBP Lapas 

Bojonegoro selama ini. BOJONEGORO- Lembaga Pema- syarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro 

berikan pelatihan ke- mandirian bagi warga binaannya. Kegiatan pelatihan untuk WBP ini dapat 

berlangsung atas kerjasama yang baik antara Lapas Kelas HA Bojonegoro dengan UPT Balai 

Latihan Kerja Kabupaten Bojonegoro. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/DUTA_MASYARAKAT1/Lapas%20Bojonegoro%20Beri%20Pelatihan%20Bersertifikat%20=1=10=5.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/DUTA_MASYARAKAT1/Lapas%20Bojonegoro%20Beri%20Pelatihan%20Bersertifikat%20=1=10=5.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/DUTA_MASYARAKAT1/Lapas%20Bojonegoro%20Beri%20Pelatihan%20Bersertifikat%20=1=10=5.jpg
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Title Direktur dan Korban PHK akan Dipertemukan 

Media Cianjur Ekspres Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Neutral 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

03/CIANJUR_EKSPRES1/Direktur%20dan%20Korban%20PHK%20akan%20Dipertemukan=1=1=

1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

03/CIANJUR_EKSPRES1/Direktur%20dan%20Korban%20PHK%20akan%20Dipertemukan=2=1=

1.jpg 

Summar

y 

Direktur dan ICorban. . 837247516478251570228010582275WAWAN SUTIAWAN. WAWAN 

SUTIAWAN. 835342510906125AUDIENSI: Audiensi antara perwakilan PT Dalim Fideta Kornesia 

dengan serikat buruh dan Komisi D DPRD Cianjur. 

 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/CIANJUR_EKSPRES1/Direktur%20dan%20Korban%20PHK%20akan%20Dipertemukan=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/CIANJUR_EKSPRES1/Direktur%20dan%20Korban%20PHK%20akan%20Dipertemukan=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/CIANJUR_EKSPRES1/Direktur%20dan%20Korban%20PHK%20akan%20Dipertemukan=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/CIANJUR_EKSPRES1/Direktur%20dan%20Korban%20PHK%20akan%20Dipertemukan=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/CIANJUR_EKSPRES1/Direktur%20dan%20Korban%20PHK%20akan%20Dipertemukan=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/CIANJUR_EKSPRES1/Direktur%20dan%20Korban%20PHK%20akan%20Dipertemukan=2=1=1.jpg
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Title Fokus PKPU, Garuda Tegaskan Tidak Ada Rencana PHK Massal 

Media Investor Daily Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Page 15 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

03/INVESTOR_DAILY1/Fokus%20PKPU,%20Garuda%20Tegaskan%20Tidak%20Ada%20Rencana

%20PHK%20Massal=1=15=1.jpg 

Summ

ary 

. Fokus PKPU, Garuda TegaskanTidak Ada Rencana PHK Massal. JAKARTA- PT Garuda Indonesia 

Tbk (GIAA) menegaskan, perusahaan tidak berencana melakukan Pemutusan Hubungan 

Kerja(PHK) karyawan secara massal. Perseroan sedang fokus menuntaskan proses restrukturisasi 

utang. Oleh Muawwan Daelami. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/INVESTOR_DAILY1/Fokus%20PKPU,%20Garuda%20Tegaskan%20Tidak%20Ada%20Rencana%20PHK%20Massal=1=15=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/INVESTOR_DAILY1/Fokus%20PKPU,%20Garuda%20Tegaskan%20Tidak%20Ada%20Rencana%20PHK%20Massal=1=15=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/INVESTOR_DAILY1/Fokus%20PKPU,%20Garuda%20Tegaskan%20Tidak%20Ada%20Rencana%20PHK%20Massal=1=15=1.jpg
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Title Tolak Pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi Tahun 2011 

Media Tribun Kaltim Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Page 6 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

03/TRIBUN_KALTIM1/Tolak%20Pencabutan%20SKB%202%20Dirjen%201%20Deputi%20Tahun

%202011=1=6=1.jpg 

Summa

ry 

. 5207012700Tolak Pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi Tahun 2011. Tolak Pencabutan SKB 2 Dirjen 

1 Deputi Tahun 2011. SOBIZ, TRIBUN- Beberapa waktu lalu, puluhan anggota dari Koperasi 

Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera atau TKBM Komura, mengadakan aksi 

pernyataan sikap guna menolak pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi tahun 2011 tentang 

pembinaan dan penataan koperasi di pelabuhan. Sekretaris Koperasi TKBM Komura Pelabuhan 

Samarinda, Pamiliyanto menekankan bahwa SKB 2 Dirjen 1 Deputi Tahun 2011, adalah salah satu 

badan hukum yang memberikan perlindungan kepada Koperasi TKBM, di bawah binaan KSOP 

Kelas II Samarinda, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi dan UKM daerah Samarinda. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/TRIBUN_KALTIM1/Tolak%20Pencabutan%20SKB%202%20Dirjen%201%20Deputi%20Tahun%202011=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/TRIBUN_KALTIM1/Tolak%20Pencabutan%20SKB%202%20Dirjen%201%20Deputi%20Tahun%202011=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/TRIBUN_KALTIM1/Tolak%20Pencabutan%20SKB%202%20Dirjen%201%20Deputi%20Tahun%202011=1=6=1.jpg
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Title 2021, 1.292 Kasus Kecelakaan Kerja 

Media Radar Banyumas Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Page 10 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

03/RADAR_BANYUMAS1/2021,%201.292%20Kasus%20Kecelakaan%20Kerja%20=1=10=1.jpg 

Summary Kepala Cabang BPJS Ketena- gakerjaan Purwokerto Agus Widiyanto melalui Kepala Bidang 

Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto Achmad Ath Tho- barry (Atho) 

mengatakan, pada tahun 2021 ada 1.292 kasus kecelakaan kerja. . 2021,1.292. Kasus. 

Kecelakaan. Kerja. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/RADAR_BANYUMAS1/2021,%201.292%20Kasus%20Kecelakaan%20Kerja%20=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/RADAR_BANYUMAS1/2021,%201.292%20Kasus%20Kecelakaan%20Kerja%20=1=10=1.jpg
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Title Kata Garuda di Tengah Isu PHK 

Media Solopos Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Page 6 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-

03/SOLOPOS1/Kata%20Garuda%20di%20Tengah%20Isu%20PHK%20=1=6=1.jpg 

Summary Kata Garuda di Tengah Isu PHK. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja 

penerbangan domestik turun signifikan selama dua tahun terakhir di tengah isu PHK massal 

Garuda dan Air Asia Indonesia. Irfan mengklaim proses PKPU yang kini sedang dijalani Garuda 

Indonesia bukan proses menuju kebangkrutan atau kepailitan. Dalam proses PKPU, Garuda 

masih menjalin komunikasi dengan seluruh kreditur. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/SOLOPOS1/Kata%20Garuda%20di%20Tengah%20Isu%20PHK%20=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-03/SOLOPOS1/Kata%20Garuda%20di%20Tengah%20Isu%20PHK%20=1=6=1.jpg
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Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

146 236 84 96 56 
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Table Of Contents : 02 February 2022 - 03 February 2022 
 

No Date News Title Tone Media Influencers Summary 

1. 02 

Februa

ry 2022 

Rapimnas 

Serikat Pekerja 

Seluruh 

Indonesia 

RTMM-SPSI 

2021 Modern 

dan 

Berintegritas 

Positiv

e 

Faktual.net  Faktual.net,Jakarta- 

Rapimnas FSP RTMM-SPSI 

melaksanakan rapat kerja 

dan eduksi tingkat cabang 

daerah dan pimpinan cabang, 

Selasa (01/02/2022). 

Menurut keterangan Arief 

dari media RTMM 

menjelaskan kepada Awak 

media, bahwa masa 

kepemimpinan lima tahun 

sekali ganti pemimpin, untuk 

tahun 2020 terpilih Pak 

Ketum yang di mana dia juga 

sebelumnya menjabat dua 

kali. Yang hadir dari 

Rapimnas dari daerah 

pimpinan cabang sampai 

pimpinan unit kerja tingkat 

perusahaan, pimpinan 

nasional adat dan daerahnya, 

ada pimpinan cabang tingkat 

kabupaten kota dan ada pada 

tingkat perusahaan, tutur 

Arief. Dalam 

penyelenggaraan Rapimnas 

ini lebih kepada memberikan 

penghargaan dan apresiasi 

kepada perangkat di 

bawahnya seperti DPC, kita 

ngumpul bareng untuk 

mendapatkan arahan dari 

pimpinan pusat,dan 

memberikan apresiasi, 

tambahnya. 

2. 02 

Februa

ry 2022 

Manajemen 

dan SP-BUN 

PTPN III 

(Persero) 

Laksanakan 

Neutral Pewarta Online Seger 

Budiarjo,Baharud

din Siagian 

PT Perkebunan Nusantara III 

(Persero) bersama dengan 

PTPN II dan PTPN IV 

melaksanakan 

Penandatanganan Perjanjian 

http://faktual.net/rapimnas-serikat-pekerja-seluruh-indonesia-rtmm-spsi-2021-modern-dan-berintegritas
http://faktual.net/rapimnas-serikat-pekerja-seluruh-indonesia-rtmm-spsi-2021-modern-dan-berintegritas
http://faktual.net/rapimnas-serikat-pekerja-seluruh-indonesia-rtmm-spsi-2021-modern-dan-berintegritas
http://faktual.net/rapimnas-serikat-pekerja-seluruh-indonesia-rtmm-spsi-2021-modern-dan-berintegritas
http://faktual.net/rapimnas-serikat-pekerja-seluruh-indonesia-rtmm-spsi-2021-modern-dan-berintegritas
http://faktual.net/rapimnas-serikat-pekerja-seluruh-indonesia-rtmm-spsi-2021-modern-dan-berintegritas
http://faktual.net/rapimnas-serikat-pekerja-seluruh-indonesia-rtmm-spsi-2021-modern-dan-berintegritas
http://faktual.net/rapimnas-serikat-pekerja-seluruh-indonesia-rtmm-spsi-2021-modern-dan-berintegritas
http://www.pewartaonline.com/2022/02/manajemen-dan-sp-bun-ptpn-iii-persero.html
http://www.pewartaonline.com/2022/02/manajemen-dan-sp-bun-ptpn-iii-persero.html
http://www.pewartaonline.com/2022/02/manajemen-dan-sp-bun-ptpn-iii-persero.html
http://www.pewartaonline.com/2022/02/manajemen-dan-sp-bun-ptpn-iii-persero.html
http://www.pewartaonline.com/2022/02/manajemen-dan-sp-bun-ptpn-iii-persero.html
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Penandatanga

nan Perjanjian 

Kerja Bersama 

(PKB) Periode 

Tahun 2022-

2023 

Bersama (PKB) Tahun 2022-

2023 di Gedung Medan 

International Convention 

Center (MICC) yang 

disaksikan oleh Kepala Dinas 

Tenaga Kerja Provsu, 

Baharuddin Siagian, Kamis 

(20/1/2022). Hadir dalam 

acara tersebut Direktur SDM 

PTPN III (Persero) Seger 

Budiarjo, Direktur Pelaksana 

Ahmad Haslan Saragih, Ketua 

Umum Federasi SP-BUN yang 

diwakili Mahdian Triwahyudi, 

serta seluruh Direksi, SEVP 

dan Pengurus Serikat Pekerja 

PTPN II, PTPN IV dan PTPN III 

(Persero). Ketua Umum SP-

BUN PTPN IV M. Iskandar 

mewakili SP-BUN PTPN III 

(Persero) dan PTPN II 

mengatakan bahwa 

Penandatanganan 

Kesepakatan Perjanjian Kerja 

Bersama ini merupakan hasil 

akhir dari Perundingan 

Perjanjian Kerja Bersama 

yang dilakukan SP-BUN 

dengan masing-masing mitra 

pada Desember 2021 yang 

lalu. Dinamika yang 

berlangsung selama 

perundingan merupakan 

proses yang wajar dalam 

menuju kesepahaman dalam 

kesepakatan, untuk 

menghasilkan kerangka 

acuan hubungan industrial 

yang diharapkan memenuhi 

kepastian aturan, tanggung 

jawab dan hak masing-

masing pihak yang akhirnya 

meningkatkan motivasi kerja 

seluruh insan perkebunan 

http://www.pewartaonline.com/2022/02/manajemen-dan-sp-bun-ptpn-iii-persero.html
http://www.pewartaonline.com/2022/02/manajemen-dan-sp-bun-ptpn-iii-persero.html
http://www.pewartaonline.com/2022/02/manajemen-dan-sp-bun-ptpn-iii-persero.html
http://www.pewartaonline.com/2022/02/manajemen-dan-sp-bun-ptpn-iii-persero.html
http://www.pewartaonline.com/2022/02/manajemen-dan-sp-bun-ptpn-iii-persero.html
http://www.pewartaonline.com/2022/02/manajemen-dan-sp-bun-ptpn-iii-persero.html
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PTPN II, PTPN IV dan PTPN III 

(Persero). 

3. 02 

Februa

ry 2022 

Pemko 

Anggarkan 

Rp4,4 M untuk 

Pekerja Rentan 

Negati

ve 

Riau Post Eko Yuyulianda Tahun ini, Pemko Pekanbaru 

menganggarkan dana sebesar 

Rp4,4 miliar lebih dari APBD 

Kota Pekanbaru untuk para 

pekerja rentan. Dikatakan 

Wako, Pemko 

mengutamakan kualitas dan 

sumber daya manusia (SDM) 

yang mumpuni, sehingga 

untuk menciptakan SDM 

berkualitas tersebut perlu 

adanya jaminan sosial, baik 

itu BPJS Ketenagakerjaan 

maupun kesehatan. Bukti 

nyata bahwasanya Pemko 

peduli terhadap para tenaga 

kerja ini," ujar wali Kota 

Pekanbaru Firdaus MT dalam 

kegiatan implementasi 

Perwako tentang Program 

Jamsostek, yang dilaksanakan 

di Hotel Pangeran, Senin 

(31/1). Dia pun memaparkan, 

Pemerintah Kota Pekanbaru 

tahun ini telah 

mengalokasikan dana sebesar 

Rp 4.400.373.600 untuk 

20.879 pekerja terdiri dari 57 

pejabat daerah untuk 

program JKK, JKM, JHT dan 

JP, 5.003 tenaga harian lepas 

(THL) untuk program JKK dan 

JKM, 3.798 RT/RW untuk 

program JKK dan JKM dan 

12.021 pekerja rentan 

dengan program JKK dan 

JKM. 

4. 02 

Februa

ry 2022 

Fasilitas 

Karantina Tidak 

Terawat Viral 

di Medsos, 

Kondisinya 

Negati

ve 

Tvonenews  Tidak hanya mengeluhkan 

kondisi tempat karantina 

yang tidak terawat dirinya 

juga mempertanyakan 

mengapa dirinya tidak boleh 

http://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/02/02/2022/266838/pemko-anggarkan-rp44-m-untuk-pekerja-rentan.html
http://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/02/02/2022/266838/pemko-anggarkan-rp44-m-untuk-pekerja-rentan.html
http://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/02/02/2022/266838/pemko-anggarkan-rp44-m-untuk-pekerja-rentan.html
http://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/02/02/2022/266838/pemko-anggarkan-rp44-m-untuk-pekerja-rentan.html
http://www.tvonenews.com/channel/news/53647-fasilitas-karantina-tidak-terawat-viral-di-medsos-kondisinya-bikin-geleng-kepala
http://www.tvonenews.com/channel/news/53647-fasilitas-karantina-tidak-terawat-viral-di-medsos-kondisinya-bikin-geleng-kepala
http://www.tvonenews.com/channel/news/53647-fasilitas-karantina-tidak-terawat-viral-di-medsos-kondisinya-bikin-geleng-kepala
http://www.tvonenews.com/channel/news/53647-fasilitas-karantina-tidak-terawat-viral-di-medsos-kondisinya-bikin-geleng-kepala
http://www.tvonenews.com/channel/news/53647-fasilitas-karantina-tidak-terawat-viral-di-medsos-kondisinya-bikin-geleng-kepala
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Bikin Geleng 

Kepala 

isolasi mandi di rumah 

padahal tanpa gejala. 

Surabaya, Jawa Timur- 

Tempat karantina untuk 

pekerja migran Indonesia di 

Asrama Haji Sukolilo, 

Surabaya dikeluhkan oleh 

warganet karena dinilai kotor 

dan jorok. Cuitan warganet 

tersebut viral di media sosial. 

Dalam ceritanya di media 

sosial, pasien 

memperlihatkan kondisi 

tempat karantinanya yang 

tidak terawat dan kotor. 

5. 02 

Februa

ry 2022 

Taklukkan 

Gedung 

Pencakar 

Langit Jakarta 

Positiv

e 

Baca Pesan  Kebanyakan ia mengerjakan 

bangunan-bangunan yang 

tinggi yang ada di Jakarta. 

Kami lebih banyak ke Jakarta 

untuk bangunan tinggi," 

imbuh dia. Di Jakarta, Cullank 

cs pernah membersihkan 

Menara Kompas, kantor Wali 

Kota Jakarta Selatan, IFC, dan 

panting di kampus 

Universitas Indonesia (UI) 

Salemba. Kelihaian lihai 

membersihkan kaca atau 

dinding bangunan tidaklah 

cukup untuk melakoni 

pekerjaan ini. 

6. 02 

Februa

ry 2022 

Kata Dirut 

Garuda Soal 

Kabar 

Pertemuan 

dengan 

Kemnaker 

untuk Bahas 

PHK Massal 

Neutral Tempo.co Irfan Setiaputra PT Garuda Indonesia Tbk. 

(GIAA) membantah adanya 

rencana pertemuan dengan 

Kementerian Tenaga 

Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia untuk membahas 

isu pemecatan atau 

pemutusan hubungan kerja 

(PHK) massal. Sebelumnya 

beredar kabar bahwa PT 

Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) 

berinisiatif melakukan 

pertemuan dengan Kemnaker 

http://www.tvonenews.com/channel/news/53647-fasilitas-karantina-tidak-terawat-viral-di-medsos-kondisinya-bikin-geleng-kepala
http://www.tvonenews.com/channel/news/53647-fasilitas-karantina-tidak-terawat-viral-di-medsos-kondisinya-bikin-geleng-kepala
http://bacapesan.com/2022/02/02/taklukkan-gedung-pencakar-langit-jakarta
http://bacapesan.com/2022/02/02/taklukkan-gedung-pencakar-langit-jakarta
http://bacapesan.com/2022/02/02/taklukkan-gedung-pencakar-langit-jakarta
http://bacapesan.com/2022/02/02/taklukkan-gedung-pencakar-langit-jakarta
http://bisnis.tempo.co/read/1556460/kata-dirut-garuda-soal-kabar-pertemuan-dengan-kemnaker-untuk-bahas-phk-massal
http://bisnis.tempo.co/read/1556460/kata-dirut-garuda-soal-kabar-pertemuan-dengan-kemnaker-untuk-bahas-phk-massal
http://bisnis.tempo.co/read/1556460/kata-dirut-garuda-soal-kabar-pertemuan-dengan-kemnaker-untuk-bahas-phk-massal
http://bisnis.tempo.co/read/1556460/kata-dirut-garuda-soal-kabar-pertemuan-dengan-kemnaker-untuk-bahas-phk-massal
http://bisnis.tempo.co/read/1556460/kata-dirut-garuda-soal-kabar-pertemuan-dengan-kemnaker-untuk-bahas-phk-massal
http://bisnis.tempo.co/read/1556460/kata-dirut-garuda-soal-kabar-pertemuan-dengan-kemnaker-untuk-bahas-phk-massal
http://bisnis.tempo.co/read/1556460/kata-dirut-garuda-soal-kabar-pertemuan-dengan-kemnaker-untuk-bahas-phk-massal
http://bisnis.tempo.co/read/1556460/kata-dirut-garuda-soal-kabar-pertemuan-dengan-kemnaker-untuk-bahas-phk-massal
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terkait ancaman bangkrut 

dan pemutusan hubungan 

kerja (PHK) akibat terdampak 

pandemi. Direktur Utama 

Garuda Indonesia Irfan 

Setiaputra mengatakan 

belum ada rencana untuk 

bertemu dengan pihak 

Kemenaker. Rencananya, 

pertemuan antara Kemnaker, 

Garuda Indonesia, dilakukan 

Kamis, 3 Februari 2022. 

7. 02 

Februa

ry 2022 

Buruh 

Pelabuhan 

Tolak 

Pencabutan 

SKB 2 Menteri 

Negati

ve 

Medcom.id  Ratusan serikat Tenaga Kerja 

Bongkar Muat (TKBM) Nusa 

Tenggara Timur menolak 

wacana pencabutan Surat 

Keputusan Bersama (SKB) 2 

Menteri terkait alih kelola 

dari wadah koperasi ke badan 

usaha lain. Ketua Koperasi 

Nusa Tenggara Timur Victoria 

mengatakan serikat buruh 

merasa kecewa dengan 

wacana pencabutan SKB 2 

Menteri ini. Mereka 

menggelar aksi penolakan 

dan mendatangi kantor 

syahbandar serta dinas 

tenaga kerja dan transmigrasi 

(disnaketrans) setempat. 

Aturan yang dikeluarkan 

Kementerian Perhubungan 

(Kemenhub) dan 

Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemnaker) dinilai telah 

meningkatkan kesejahteraan 

buruh. 

8. 02 

Februa

ry 2022 

Soal Permainan 

Karantina, 

Pengamat 

Minta 

Pemerintah 

Benahi Sistem 

Tata Kelola 

Neutral Tribun News Luhut Binsar 

Pandjaitan,Joko 

Widodo,Trubus 

Rahadiansyah 

Pengamat Kebijakan Publik, 

Trubus Rahadiansyah, 

menanggapi terkait ramainya 

dugaan permainan karantina 

yang kini ramai dibicarakan. 

1. Sistemnya yang memang 

memberikan celah untuk 

http://www.medcom.id/nasional/daerah/1bVqG7WN-buruh-pelabuhan-tolak-pencabutan-skb-2-menteri
http://www.medcom.id/nasional/daerah/1bVqG7WN-buruh-pelabuhan-tolak-pencabutan-skb-2-menteri
http://www.medcom.id/nasional/daerah/1bVqG7WN-buruh-pelabuhan-tolak-pencabutan-skb-2-menteri
http://www.medcom.id/nasional/daerah/1bVqG7WN-buruh-pelabuhan-tolak-pencabutan-skb-2-menteri
http://www.medcom.id/nasional/daerah/1bVqG7WN-buruh-pelabuhan-tolak-pencabutan-skb-2-menteri
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/02/soal-permainan-karantina-pengamat-minta-pemerintah-benahi-sistem-tata-kelola
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/02/soal-permainan-karantina-pengamat-minta-pemerintah-benahi-sistem-tata-kelola
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/02/soal-permainan-karantina-pengamat-minta-pemerintah-benahi-sistem-tata-kelola
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/02/soal-permainan-karantina-pengamat-minta-pemerintah-benahi-sistem-tata-kelola
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/02/soal-permainan-karantina-pengamat-minta-pemerintah-benahi-sistem-tata-kelola
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/02/soal-permainan-karantina-pengamat-minta-pemerintah-benahi-sistem-tata-kelola
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/02/soal-permainan-karantina-pengamat-minta-pemerintah-benahi-sistem-tata-kelola


 

21 

 

melakukan pelaanggaran-

pelanggaran. Pemerintah 

telah mengubah aturan masa 

karantina luar negeri dari 

yang sebelumnya tujuh hari 

menjadi lima hari. "Untuk itu, 

Pemerintah mengubah 

aturan karantina tujuh hari 

menjadi lima hari dengan 

catatan bahwa WNI dan WNA 

yang masuk ke Indonesia 

wajib vaksinasi lengkap." 

9. 02 

Februa

ry 2022 

19 Santriwati 

di Jepara 

Terpapar 

Covid-19 

Negati

ve 

Metro Tv  Sebanyak 19 santriwati masih 

menjalani isolasi terpusat di 

Balai Latihan Kerja 

Pecangaan, Jepara, Jawa 

Tengah, Rabu (2/2/2022). 

Para santri diduga tertular 

covid-19 dari seorang 

pengurus pondok pesantren 

yang baru tiba dari Jakarta. 

10. 02 

Februa

ry 2022 

Pasien COVID-

19 di RSDC 

Wisma Atlet 

Kemayoran 

Hampir 5 Ribu 

Neutral Idn Times Aris Mudian Pasien COVID-19 di Rumah 

Sakit Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta Pusat, 

saat ini total 4.970 orang. 

"Total pasien RSDC Wisma 

Atlet Kemayoran tower 5 dan 

6 sebanyak 4.970 orang dari 

sebelumnya 4.814 orang," 

kata dia. Aris menyebutkan 

jumlah total pasien terdaftar 

di RS Wisma Atlet Kemayoran 

sejak 23 Maret 2020, 

mencapai 141.428. 

Sedangkan, di RSDC Wisma 

Atlet Pademangan yang 

berada di tower 8 hingga 10 

ini digunakan untuk karantina 

wajib bagi Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) usai dari luar 

negeri. 

http://www.metrotvnews.com/play/ba4CVLLD-19-santriwati-di-jepara-terpapar-covid-19
http://www.metrotvnews.com/play/ba4CVLLD-19-santriwati-di-jepara-terpapar-covid-19
http://www.metrotvnews.com/play/ba4CVLLD-19-santriwati-di-jepara-terpapar-covid-19
http://www.metrotvnews.com/play/ba4CVLLD-19-santriwati-di-jepara-terpapar-covid-19
http://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/pasien-covid-19-di-rsdc-wisma-atlet-kemayoran-hampir-5-ribu
http://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/pasien-covid-19-di-rsdc-wisma-atlet-kemayoran-hampir-5-ribu
http://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/pasien-covid-19-di-rsdc-wisma-atlet-kemayoran-hampir-5-ribu
http://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/pasien-covid-19-di-rsdc-wisma-atlet-kemayoran-hampir-5-ribu
http://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/pasien-covid-19-di-rsdc-wisma-atlet-kemayoran-hampir-5-ribu
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11. 02 

Februa

ry 2022 

LSP ITNY Gelar 

Pleno 

Upgrading 

Materi Uji 

Kompetensi 

Neutral Tribun Jogja Dewi Kusuma 

Wardani 

Rektor ITNY sekaligus 

pengarah LSP ITNY, Dr 

Ircham, MT mengatakan 

bahwa MUK ini menjadi dasar 

untuk menguji kompetensi 

mahasiswa ITNY agar dapat 

diakui dalam dunia kerja. 

"Dengan diplenokannya MUK 

LSP ITNY maka LSP ITNY siap 

melaksanakan uji kompetensi 

sesuai pedoman BNSP versi 

terbaru", jelas Ircham. Dewi 

menekankan bahwa selain 

penyesuaian terhadap 

kebijakan BNSP, penyusunan 

MUK merupakan kewajiban 

dari asesor sebagai syarat 

perpanjangan lisensi asesor 

dari LSP ITNY. Kepala LSP 

ITNY, Diah Suwarti, ST, MT 

menjelaskan bahwa LSP ITNY 

sudah mendapatkan sertifikat 

lisensi dari BNSP sejak tahun 

2016 dan telah melakukan 

relisensi pada tahun 2019. 

12. 02 

Februa

ry 2022 

Farida Nurhan 

kini dikenal 

sebagai salah 

satu food 

vlogger 

ternama di 

Indonesia. 

Positiv

e 

Brilio.net  Ia merupakan salah satu food 

vlogger ternama di Indonesia. 

Setelah 6 tahun bekerja 

menjadi TKW di luar negeri, 

Farida Nurhan akhirnya 

memutuskan untuk pulang ke 

Indonesia. Kesuksesan 

memang tidak dapat diraih 

secara instan. Banyak 

perjuangan yang harus 

dilakukan hingga akhirnya 

dapat meraih hasil yang 

diinginkan. 

13. 02 

Februa

ry 2022 

Kemenkes 

Pastikan 

Kapasitas 

Tempat Tidur 

di Rumah Sakit 

Masih Banyak, 

Positiv

e 

Tribun News Aris Mudian,Siti 

Nadia Tarmizi 

Sebanyak 4.970 pasien Covid-

19 dirawat di Rumah Sakit 

Darurat Wisma Atlet 

Kemayoran Jakarta hingga 

pukul 08.00 Rabu (2/2/2022). 

Juru Bicara Vaksinasi Covid-

http://jogja.tribunnews.com/2022/02/02/lsp-itny-gelar-pleno-upgrading-materi-uji-kompetensi
http://jogja.tribunnews.com/2022/02/02/lsp-itny-gelar-pleno-upgrading-materi-uji-kompetensi
http://jogja.tribunnews.com/2022/02/02/lsp-itny-gelar-pleno-upgrading-materi-uji-kompetensi
http://jogja.tribunnews.com/2022/02/02/lsp-itny-gelar-pleno-upgrading-materi-uji-kompetensi
http://jogja.tribunnews.com/2022/02/02/lsp-itny-gelar-pleno-upgrading-materi-uji-kompetensi
http://www.brilio.net/selebritis/sukses-jadi-food-vlogger-ini-11-potret-lawas-farida-nurhan-jadi-tkw-220202y.html
http://www.brilio.net/selebritis/sukses-jadi-food-vlogger-ini-11-potret-lawas-farida-nurhan-jadi-tkw-220202y.html
http://www.brilio.net/selebritis/sukses-jadi-food-vlogger-ini-11-potret-lawas-farida-nurhan-jadi-tkw-220202y.html
http://www.brilio.net/selebritis/sukses-jadi-food-vlogger-ini-11-potret-lawas-farida-nurhan-jadi-tkw-220202y.html
http://www.brilio.net/selebritis/sukses-jadi-food-vlogger-ini-11-potret-lawas-farida-nurhan-jadi-tkw-220202y.html
http://www.brilio.net/selebritis/sukses-jadi-food-vlogger-ini-11-potret-lawas-farida-nurhan-jadi-tkw-220202y.html
http://www.brilio.net/selebritis/sukses-jadi-food-vlogger-ini-11-potret-lawas-farida-nurhan-jadi-tkw-220202y.html
http://www.tribunnews.com/corona/2022/02/02/kemenkes-pastikan-kapasitas-tempat-tidur-di-rumah-sakit-masih-banyak-minta-warga-jangan-khawatir
http://www.tribunnews.com/corona/2022/02/02/kemenkes-pastikan-kapasitas-tempat-tidur-di-rumah-sakit-masih-banyak-minta-warga-jangan-khawatir
http://www.tribunnews.com/corona/2022/02/02/kemenkes-pastikan-kapasitas-tempat-tidur-di-rumah-sakit-masih-banyak-minta-warga-jangan-khawatir
http://www.tribunnews.com/corona/2022/02/02/kemenkes-pastikan-kapasitas-tempat-tidur-di-rumah-sakit-masih-banyak-minta-warga-jangan-khawatir
http://www.tribunnews.com/corona/2022/02/02/kemenkes-pastikan-kapasitas-tempat-tidur-di-rumah-sakit-masih-banyak-minta-warga-jangan-khawatir
http://www.tribunnews.com/corona/2022/02/02/kemenkes-pastikan-kapasitas-tempat-tidur-di-rumah-sakit-masih-banyak-minta-warga-jangan-khawatir
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Minta Warga 

Jangan 

Khawatir 

19 Kementerian Kesehatan 

Siti Nadia Tarmizi, M.Epid 

memberikan informasi 

ketersediaan tempat tidur 

(bed occupancy rate/BOR) 

nasional dalam menghadapi 

lonjakan kasus. "Secara 

nasional, total ketersediaan 

tempat tidur (bed occupancy 

rate/BOR) perawatan COVID-

19 saat ini berjumlah 78.825 

yang dapat tingkatkan sampai 

dengan kapasitas maksimal 

156. 847 tempat tidur," 

ungkapnya pada website 

resmi dikutip Tribunnews, 

Rabu (2/2/2022). Sedangkan 

untuk Jakarta sendiri, BOR di 

196 rumah sakit rujukan saat 

ini di 6.496 dari 13.777 

kapasitas tempat tidur yang 

tersedia. 

14. 02 

Februa

ry 2022 

Mengenal Yeny 

Purwaty, 

Inisiator 

Kampung 

Sensasi dari 

Kota Malang 

Positiv

e 

Radio Idola  Ia adalah Yeny Purwaty, 

inisiator Kampung Sensasi 

(Sehat Aman Sanitasi) dari 

Kelurahan Tunjungsekar 

Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang Jawa Timur. 

Selengkapnya, berikut ini 

wawancara radio Idola 

Semarang bersama Yeny 

Purwaty, Inisiator Kampung 

Sensasi dari Kelurahan 

Tunjungsekar Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang. 

Malang, Idola 92.6 FM- 

Bermula dari kegelisahannya 

melihat sampah berseliweran 

di kali kecil di lingkungan 

tempat tinggalnya. Ia 

tergerak dan tak mau 

berpangku tangan guna 

mencari solusi. 

http://www.tribunnews.com/corona/2022/02/02/kemenkes-pastikan-kapasitas-tempat-tidur-di-rumah-sakit-masih-banyak-minta-warga-jangan-khawatir
http://www.tribunnews.com/corona/2022/02/02/kemenkes-pastikan-kapasitas-tempat-tidur-di-rumah-sakit-masih-banyak-minta-warga-jangan-khawatir
http://www.tribunnews.com/corona/2022/02/02/kemenkes-pastikan-kapasitas-tempat-tidur-di-rumah-sakit-masih-banyak-minta-warga-jangan-khawatir
http://www.radioidola.com/2022/mengenal-yeny-purwaty-inisiator-kampung-sensasi-dari-kota-malang
http://www.radioidola.com/2022/mengenal-yeny-purwaty-inisiator-kampung-sensasi-dari-kota-malang
http://www.radioidola.com/2022/mengenal-yeny-purwaty-inisiator-kampung-sensasi-dari-kota-malang
http://www.radioidola.com/2022/mengenal-yeny-purwaty-inisiator-kampung-sensasi-dari-kota-malang
http://www.radioidola.com/2022/mengenal-yeny-purwaty-inisiator-kampung-sensasi-dari-kota-malang
http://www.radioidola.com/2022/mengenal-yeny-purwaty-inisiator-kampung-sensasi-dari-kota-malang
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15. 02 

Februa

ry 2022 

3.348 Pekerja 

Migran 

Indonesia 

Dikarantina di 

Rusun Nagrak 

Neutral Medcom.id Aris Mudian Pekerja migran Indonesia 

(PMI) yang dikarantina di 

Rumah Susun (Rusun) 

Nagrak, Jakarta Utara, 

bertambah 20 pada Rabu, 2 

Februari 2022. "Sehingga 

3.348 PMI menjalani 

karantina di Rusun Nagrak," 

kata Kepala Penerangan 

Komando Gabungan Wilayah 

Pertahanan (Kogabwilhan) I 

Kolonel Marinir Aris Mudian 

dalam keterangan tertulis, 

Rabu, 2 Februari 2022. 

Menurut dia, 12.688 pasien 

terdaftar sejak Rusun Nagrak 

beroperasi pada 21 

Desember 2021. Fasilitas 

anyar itu dikhususkan bagi 

PMI untuk mengurangi 

penumpukkan orang. 

16. 02 

Februa

ry 2022 

Atasi Stunting, 

DPR Minta 

Pemerintah 

Tingkatkan 

Kesejahteraan. 

Positiv

e 

Langit 7 Kurniasih 

Mufidayati 

Anggota Komisi IX DPR RI 

Kurniasih Mufidayati 

menyoroti rencana 

penanganan stunting oleh 

BKKBN dan Kemenkes belum 

terlihat dalam mendukung 

kesejahteraan dan 

perlindungan kader keluarga 

berencana di tingkat bawah. 

Anggota DPR dari Dapil 

Jakarta Pusat, Jakarta Selatan 

dan Luar Negeri ini menyebut 

peran kader KB di tingkat 

desa adalah satu faktor kunci 

dalam penanganan stunting. 

Angka stunting anak di 

Indonesia masih jadi catatan 

besar yang belum juga usai. 

Data Survei Status Gizi Balita 

Indonesia (SSGBI) tahun 

2019, prevelensi stunting di 

Indonesia mencapai 27,7 

persen. 

http://www.medcom.id/nasional/metro/RkjvZmgk-3-348-pekerja-migran-indonesia-dikarantina-di-rusun-nagrak
http://www.medcom.id/nasional/metro/RkjvZmgk-3-348-pekerja-migran-indonesia-dikarantina-di-rusun-nagrak
http://www.medcom.id/nasional/metro/RkjvZmgk-3-348-pekerja-migran-indonesia-dikarantina-di-rusun-nagrak
http://www.medcom.id/nasional/metro/RkjvZmgk-3-348-pekerja-migran-indonesia-dikarantina-di-rusun-nagrak
http://www.medcom.id/nasional/metro/RkjvZmgk-3-348-pekerja-migran-indonesia-dikarantina-di-rusun-nagrak
http://langit7.id/read/10919/1/atasi-stunting-dpr-minta-pemerintah-tingkatkan-kesejahteraan-kader-1643760133
http://langit7.id/read/10919/1/atasi-stunting-dpr-minta-pemerintah-tingkatkan-kesejahteraan-kader-1643760133
http://langit7.id/read/10919/1/atasi-stunting-dpr-minta-pemerintah-tingkatkan-kesejahteraan-kader-1643760133
http://langit7.id/read/10919/1/atasi-stunting-dpr-minta-pemerintah-tingkatkan-kesejahteraan-kader-1643760133
http://langit7.id/read/10919/1/atasi-stunting-dpr-minta-pemerintah-tingkatkan-kesejahteraan-kader-1643760133
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17. 02 

Februa

ry 2022 

Miris! DFW 

Banyak Terima 

Laporan 'Kerja 

Paksa' ABK 

Indonesia di 

Kapal Asing, 

Pemerintah 

Diminta Tegas 

Negati

ve 

Suara.com Moh Abdi 

Suhufan 

Selain UU Nomor 18/2017, 

Indonesia memiliki UU 

Nomor 17/2008 tentang 

Pelayaran dan UU Nomor 

40/2007 tentang Perseroan 

Terbatas yang menjadi dasar 

manning agent melakukan 

usaha perekrutan dan 

penempatan awak kapal 

perikanan migran. 

Destructive Fishing Watch 

(DFW) Indonesia melaporkan, 

jumlah pengaduan yang 

dilakukan Anak Buah Kapal 

(ABK) perikanan 

berkewarganegaraan 

Indonesia, lebih banyak 

datang dari mereka yang 

bekerja di kapal ikan asing. 

Disampaikan oleh 

Koordinator Nasional 

Destructive Fishing Watch 

(DFW) Indonesia Moh Abdi 

Suhufan, selama dua tahun 

belakangan, DFW Indonesia 

telah menerima 69 

pengaduan awak kapal 

perikanan. Sehingga, ia 

melanjutkan, pemerintah 

Indonesia melalui 

kementerian terkait perlu 

meningkatkan upaya 

perlindungan awak kapal 

perikanan yang bekerja di 

kapal ikan dalam dan luar 

negeri. 

18. 02 

Februa

ry 2022 

Omicron 

Mengganas, 

Nyaris 5 Ribu 

Orang Dirawat 

di Wisma Atlet 

Hari Ini 

Neutral Bisnis Indonesia Aris Mudian Secara keseluruhan, total 

pasien Covid-19 yang 

terdaftar di Wisma Atlet di 

Tower 4, 5, 6, dan 7 

mencapai 141. 428 orang. 

Lebih lanjut, RSDC Wisma 

Atlet Pademangan kini 

merawat inap 792 pasien 

repatriasi atau pekerja 

http://www.suara.com/bisnis/2022/02/02/110008/miris-dfw-banyak-terima-laporan-kerja-paksa-abk-indonesia-di-kapal-asing-pemerintah-diminta-tegas
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/02/110008/miris-dfw-banyak-terima-laporan-kerja-paksa-abk-indonesia-di-kapal-asing-pemerintah-diminta-tegas
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/02/110008/miris-dfw-banyak-terima-laporan-kerja-paksa-abk-indonesia-di-kapal-asing-pemerintah-diminta-tegas
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/02/110008/miris-dfw-banyak-terima-laporan-kerja-paksa-abk-indonesia-di-kapal-asing-pemerintah-diminta-tegas
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/02/110008/miris-dfw-banyak-terima-laporan-kerja-paksa-abk-indonesia-di-kapal-asing-pemerintah-diminta-tegas
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/02/110008/miris-dfw-banyak-terima-laporan-kerja-paksa-abk-indonesia-di-kapal-asing-pemerintah-diminta-tegas
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/02/110008/miris-dfw-banyak-terima-laporan-kerja-paksa-abk-indonesia-di-kapal-asing-pemerintah-diminta-tegas
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/02/110008/miris-dfw-banyak-terima-laporan-kerja-paksa-abk-indonesia-di-kapal-asing-pemerintah-diminta-tegas
http://kabar24.bisnis.com/read/20220202/15/1495747/omicron-mengganas-nyaris-5-ribu-orang-dirawat-di-wisma-atlet-hari-ini
http://kabar24.bisnis.com/read/20220202/15/1495747/omicron-mengganas-nyaris-5-ribu-orang-dirawat-di-wisma-atlet-hari-ini
http://kabar24.bisnis.com/read/20220202/15/1495747/omicron-mengganas-nyaris-5-ribu-orang-dirawat-di-wisma-atlet-hari-ini
http://kabar24.bisnis.com/read/20220202/15/1495747/omicron-mengganas-nyaris-5-ribu-orang-dirawat-di-wisma-atlet-hari-ini
http://kabar24.bisnis.com/read/20220202/15/1495747/omicron-mengganas-nyaris-5-ribu-orang-dirawat-di-wisma-atlet-hari-ini
http://kabar24.bisnis.com/read/20220202/15/1495747/omicron-mengganas-nyaris-5-ribu-orang-dirawat-di-wisma-atlet-hari-ini
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migran Indonesia (PMI) atau 

berkurang 342 orang 

dibandingkan hari 

sebelumnya 1.134 pasien 

dengan rincian 397 pria dan 

395 wanita. Rumah Sakit 

Darurat Covid-19 (RSDC) 

Wisma Atlet Kemayoran, 

Jakarta merawat nyaris lima 

ribu orang. Kepala 

Penerangan Kogabwilhan I 

Kolonel Aris Mudian 

mengatakan, jumlah pasien 

yang dirawat bertambah 156 

orang dibanding dengan hari 

sebelumnya 4.814, dengan 

rincian laki-laki 2.249 orang 

dan perempuan 2.721 orang. 

19. 02 

Februa

ry 2022 

Besok Pesawat 

Garuda Rute 

Jepang - Bali 

Mendarat di 

Bandara 

Ngurah Rai, Ini 

Harapan PHRI 

Badung 

Neutral Tribun Bali  Besok Pesawat Garuda Rute 

Jepang- Bali Mendarat di 

Bandara Ngurah Rai, Ini 

Harapan PHRI Badung. 

Bahkan maskapai Nasional 

Garuda Indonesia resmi akan 

kembali membuka 

penerbangan internasional 

dari Narita Jepang menuju 

Denpasar Bali mulai 3 

Februari 2022 besok. Selain 

itu, penerbangan Jepang- Bali 

juga menjadi kabar baik bagi 

pariwisata Bali. "Jadi besok 

acaranya pukul 15.00 Wita. 

20. 02 

Februa

ry 2022 

BPJS 

Ketenagakerjaa

n Berikan 

Santunan 

Kepada Ahli 

Waris Anggota 

Tagana Dinas 

Sosial Provinsi 

Lampung 

Positiv

e 

Tribun News 

Lampung 

 BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Bandar Lampung 

memberikan santunan 

kematian secara simbolis 

kepada ahli waris peserta 

program BPJS 

Ketenagakerjaan di 

lingkungan Dinas Sosial 

Provinsi Lampung. Kegiatan 

ini diterima oleh Kepala Dinas 

Sosial Provinsi Lampung Drs 

http://bali.tribunnews.com/2022/02/02/besok-pesawat-garuda-rute-jepang-bali-mendarat-di-bandara-ngurah-rai-ini-harapan-phri-badung
http://bali.tribunnews.com/2022/02/02/besok-pesawat-garuda-rute-jepang-bali-mendarat-di-bandara-ngurah-rai-ini-harapan-phri-badung
http://bali.tribunnews.com/2022/02/02/besok-pesawat-garuda-rute-jepang-bali-mendarat-di-bandara-ngurah-rai-ini-harapan-phri-badung
http://bali.tribunnews.com/2022/02/02/besok-pesawat-garuda-rute-jepang-bali-mendarat-di-bandara-ngurah-rai-ini-harapan-phri-badung
http://bali.tribunnews.com/2022/02/02/besok-pesawat-garuda-rute-jepang-bali-mendarat-di-bandara-ngurah-rai-ini-harapan-phri-badung
http://bali.tribunnews.com/2022/02/02/besok-pesawat-garuda-rute-jepang-bali-mendarat-di-bandara-ngurah-rai-ini-harapan-phri-badung
http://bali.tribunnews.com/2022/02/02/besok-pesawat-garuda-rute-jepang-bali-mendarat-di-bandara-ngurah-rai-ini-harapan-phri-badung
http://bali.tribunnews.com/2022/02/02/besok-pesawat-garuda-rute-jepang-bali-mendarat-di-bandara-ngurah-rai-ini-harapan-phri-badung
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/02/bpjs-ketenagakerjaan-berikan-santunan-kepada-ahli-waris-anggota-tagana-dinas-sosial-provinsi-lampung
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/02/bpjs-ketenagakerjaan-berikan-santunan-kepada-ahli-waris-anggota-tagana-dinas-sosial-provinsi-lampung
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/02/bpjs-ketenagakerjaan-berikan-santunan-kepada-ahli-waris-anggota-tagana-dinas-sosial-provinsi-lampung
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/02/bpjs-ketenagakerjaan-berikan-santunan-kepada-ahli-waris-anggota-tagana-dinas-sosial-provinsi-lampung
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/02/bpjs-ketenagakerjaan-berikan-santunan-kepada-ahli-waris-anggota-tagana-dinas-sosial-provinsi-lampung
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/02/bpjs-ketenagakerjaan-berikan-santunan-kepada-ahli-waris-anggota-tagana-dinas-sosial-provinsi-lampung
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/02/bpjs-ketenagakerjaan-berikan-santunan-kepada-ahli-waris-anggota-tagana-dinas-sosial-provinsi-lampung
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/02/bpjs-ketenagakerjaan-berikan-santunan-kepada-ahli-waris-anggota-tagana-dinas-sosial-provinsi-lampung
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/02/bpjs-ketenagakerjaan-berikan-santunan-kepada-ahli-waris-anggota-tagana-dinas-sosial-provinsi-lampung


 

27 

 

Aswarodi M.Si, didampingi 

Sekretaris Dinsos Drs. Wiwied 

Priyanto M.IP, dan Korwil 

Tagana Lampung Imam 

Setiawan bertempat di kantor 

Dinas Sosial Provinsi 

Lampung, Senin 31/1/2022. 

Santunan yang diberikan 

untuk dua orang anggota 

Tagana Lampung yaitu atas 

nama Rio Rizki (Alm) dari 

Tagana Lampung Selatan dan 

Mia Indarsari (Alm) anggota 

Tagana Kota Bandar 

Lampung. 

21. 02 

Februa

ry 2022 

Transmisi Lokal 

Omicron 

Meningkat, 

Waktu 

Karantina 

Pelaku 

Perjalanan Luar 

Negeri 

Diperpendek 

Neutral Halosemarang.id Luhut Binsar 

Pandjaitan 

Perubahan strategi ini 

dilakukan, karena saat ini 

kasus Covid-19 varian 

Omicron dari transmisi lokal 

lebih tinggi dibandingkan 

imported case. Bagi WNI 

yang baru melaksanakan 

vaksinasi dosis pertama, 

tetap harus menjalani 

karantina tujuh hari," kata 

Luhut, seperti dirilis 

Setkab.go.id.  Diungkapkan 

Luhut, kebijakan ini diambil 

karena sebagian besar kasus 

konfirmasi dari PPLN, 

merupakan varian Omicron. 

Selain itu berbagai riset 

menunjukkan, bahwa masa 

inkubasi varian Omicron 

berada di kisaran tiga hari. 

HALO SEMARANG- 

Pemerintah mengubah waktu 

karantina kedatangan luar 

negeri bagi pelaku perjalanan 

luar negeri (PPLN), dari 

sebelumnya tujuh hari 

menjadi lima hari, dengan 

syarat sudah mengikuti 

vaksinasi dosis lengkap. 

http://halosemarang.id/transmisi-lokal-omicron-meningkat-waktu-karantina-pelaku-perjalanan-luar-negeri-diperpendek
http://halosemarang.id/transmisi-lokal-omicron-meningkat-waktu-karantina-pelaku-perjalanan-luar-negeri-diperpendek
http://halosemarang.id/transmisi-lokal-omicron-meningkat-waktu-karantina-pelaku-perjalanan-luar-negeri-diperpendek
http://halosemarang.id/transmisi-lokal-omicron-meningkat-waktu-karantina-pelaku-perjalanan-luar-negeri-diperpendek
http://halosemarang.id/transmisi-lokal-omicron-meningkat-waktu-karantina-pelaku-perjalanan-luar-negeri-diperpendek
http://halosemarang.id/transmisi-lokal-omicron-meningkat-waktu-karantina-pelaku-perjalanan-luar-negeri-diperpendek
http://halosemarang.id/transmisi-lokal-omicron-meningkat-waktu-karantina-pelaku-perjalanan-luar-negeri-diperpendek
http://halosemarang.id/transmisi-lokal-omicron-meningkat-waktu-karantina-pelaku-perjalanan-luar-negeri-diperpendek
http://halosemarang.id/transmisi-lokal-omicron-meningkat-waktu-karantina-pelaku-perjalanan-luar-negeri-diperpendek
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22. 02 

Februa

ry 2022 

Sebanyak 

4.970 pasien 

COVID-19 

dirawat di 

Wisma Atlet 

Kemayoran 

Neutral Antara Aris Mudian Jumlah pasien positif COVID-

19 yang dirawat di Rumah 

Sakit Darurat COVID-19 

(RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran bertambah 156 

orang sehingga menjadi 

4.970 orang, kata Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian. Pada pekan 

sebelumnya, Rabu (26/1), 

pasien COVID-19 yang 

memperoleh rawat inap di 

Wisma Atlet Kemayoran 

sebanyak 2.946 orang. 

Dengan demikian, dalam 

sepekan, terjadi peningkatan 

jumlah pasien COVID-19 di 

Wisma Atlet Kemayoran yang 

signifikan, yakni mencapai 

2.024 orang. Adapun 

rekapitulasi pasien COVID-19 

yang memperoleh perawatan 

di Wisma Atlet Kemayoran, 

terhitung mulai 23 Maret 

2020 hingga 2 Februari 2022 

sebanyak 141. 428 orang 

dengan rekapitulasi pasien 

yang sudah keluar sebanyak 

136. 458 orang. 

23. 02 

Februa

ry 2022 

4.970 pasien 

COVID-19 

masih dirawat 

di RSD Wisma 

Atlet 

Kemayoran 

Neutral Antara Sulsel Aris Mudian Jumlah pasien positif COVID-

19 yang dirawat di Rumah 

Sakit Darurat COVID-19 

(RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran bertambah 156 

orang sehingga menjadi 

4.970 orang, kata Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian. "Pasien rawat 

inap di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 

7 per Rabu berjumlah 4.970 

http://www.antaranews.com/berita/2678765/sebanyak-4970-pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran
http://www.antaranews.com/berita/2678765/sebanyak-4970-pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran
http://www.antaranews.com/berita/2678765/sebanyak-4970-pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran
http://www.antaranews.com/berita/2678765/sebanyak-4970-pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran
http://www.antaranews.com/berita/2678765/sebanyak-4970-pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran
http://www.antaranews.com/berita/2678765/sebanyak-4970-pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran
http://makassar.antaranews.com/berita/351529/4970-pasien-covid-19-masih-dirawat-di-rsd-wisma-atlet-kemayoran
http://makassar.antaranews.com/berita/351529/4970-pasien-covid-19-masih-dirawat-di-rsd-wisma-atlet-kemayoran
http://makassar.antaranews.com/berita/351529/4970-pasien-covid-19-masih-dirawat-di-rsd-wisma-atlet-kemayoran
http://makassar.antaranews.com/berita/351529/4970-pasien-covid-19-masih-dirawat-di-rsd-wisma-atlet-kemayoran
http://makassar.antaranews.com/berita/351529/4970-pasien-covid-19-masih-dirawat-di-rsd-wisma-atlet-kemayoran
http://makassar.antaranews.com/berita/351529/4970-pasien-covid-19-masih-dirawat-di-rsd-wisma-atlet-kemayoran
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orang. Pada pekan 

sebelumnya, Rabu (26/1), 

pasien COVID-19 yang 

memperoleh rawat inap di 

Wisma Atlet Kemayoran 

sebanyak 2.946 orang. 

Dengan demikian, dalam 

sepekan, terjadi peningkatan 

jumlah pasien COVID-19 di 

Wisma Atlet Kemayoran yang 

signifikan, yakni mencapai 

2.024 orang. 

24. 02 

Februa

ry 2022 

Aturan Terbaru 

Karantina WNI 

dari LN: Wajib 

Vaksin 

Lengkap! 

Positiv

e 

Cnbc Indonesia  Pemerintah kembali 

mengeluarkan aturan khusus 

mengenai pintu masuk, 

tempat karantina dan 

kewajiban RT-PCR bagi Warga 

Negara Indonesia (WNI) 

pelaku perjalanan luar negeri. 

Aturan tersebut dituangkan 

dalam Keputusan Ketua 

Satuan Tugas Penanganan 

Covid-19 4/2022, yang 

diteken Kepala Badan 

Nasional Penanggulangan 

Bencana pada 1 Februari 

2022. Dalam aturan ini, pintu 

masuk bagi WNI yang 

melakukan perjalanan luar 

negeri melalui pintu udara 

hanya berada di Soekarno 

Hatta, Banten, Juanda, Jawa 

Timur, dan Sam Ratulangi, 

Sulawesi Utara. Bagi WNI 

pelaku perjalanan luar negeri 

yang telah menerima vaksin 

dosis pertama wajib 

melakukan karantina dalam 

jangka waktu 7x24 jam. 

25. 02 

Februa

ry 2022 

Soal Kabar PHK 

Massal 

Karyawan, 

Dirut Garuda: 

Hoax Tuh 

Neutral Tempo.co Irfan 

Setiaputra,Tomy 

Tampatty 

Direktur Utama PT Indonesia 

Tbk Irfan Setiaputra 

menanggapi kabar soal PHK 

massal karyawan di Garuda. 

"Hoax tuh," ujarnya kepada 

http://www.cnbcindonesia.com/news/20220202112104-4-312253/aturan-terbaru-karantina-wni-dari-ln-wajib-vaksin-lengkap
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220202112104-4-312253/aturan-terbaru-karantina-wni-dari-ln-wajib-vaksin-lengkap
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220202112104-4-312253/aturan-terbaru-karantina-wni-dari-ln-wajib-vaksin-lengkap
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220202112104-4-312253/aturan-terbaru-karantina-wni-dari-ln-wajib-vaksin-lengkap
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220202112104-4-312253/aturan-terbaru-karantina-wni-dari-ln-wajib-vaksin-lengkap
http://bisnis.tempo.co/read/1556499/soal-kabar-phk-massal-karyawan-dirut-garuda-hoax-tuh
http://bisnis.tempo.co/read/1556499/soal-kabar-phk-massal-karyawan-dirut-garuda-hoax-tuh
http://bisnis.tempo.co/read/1556499/soal-kabar-phk-massal-karyawan-dirut-garuda-hoax-tuh
http://bisnis.tempo.co/read/1556499/soal-kabar-phk-massal-karyawan-dirut-garuda-hoax-tuh
http://bisnis.tempo.co/read/1556499/soal-kabar-phk-massal-karyawan-dirut-garuda-hoax-tuh
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Tempo pada Rabu pagi, 2 

Februari 2022. Isu mengenai 

PHK massal santer terdengar, 

hingga membuat serikat 

karyawan meminta 

rundingan kepada pihak 

manajemen Garuda 

Indonesia jika kabar tersebut 

benar adanya. Ketua Khusus 

Pengawalan Kelangsungan 

dan Hak Karyawan Serikat 

Karyawan Garuda Indonesia, 

Tomy Tampatty memberikan 

keterangan tertulis kepada 

Tempo. 

26. 02 

Februa

ry 2022 

PKS Minta 

Pemerintah 

Penuhi 

Kesejahtreaan 

Kader KB untuk 

Atasi Stunting 

Positiv

e 

Republik Merdeka Kurniasih 

Mufidayati 

Anggota Komisi IX DPR RI 

Fraksi PKS Kurniasih 

Mufidayati menyoroti 

rencana penanganan stunting 

oleh BKKBN dan Kemenkes 

belum terlihat dalam 

mendukung kesejahteraan 

dan perlindungan kader 

keluarga berencana (KB) di 

tingkat bawah. Secara 

khusus, Mufida meminta 

kader KB bisa mendapatkan 

pemenuhan kesejahteraan 

dan kesehatan, termasuk 

keikutsertaan sebagai peserta 

BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan. Anggota 

DPR dari Dapil Jakarta Pusat, 

Jakarta Selatan dan Luar 

Negeri ini menyebut peran 

kader KB di tingkat desa 

adalah satu faktor kunci 

dalam penanganan stunting. 

"Teman-teman penyuluh di 

daerah itu masih banyak yang 

kehidupannya 

memprihatinkan, tapi mereka 

rela untuk tetap melayani 

masyarakat," kata dia. 

http://politik.rmol.id/read/2022/02/02/521765/pks-minta-pemerintah-penuhi-kesejahtreaan-kader-kb-untuk-atasi-stunting
http://politik.rmol.id/read/2022/02/02/521765/pks-minta-pemerintah-penuhi-kesejahtreaan-kader-kb-untuk-atasi-stunting
http://politik.rmol.id/read/2022/02/02/521765/pks-minta-pemerintah-penuhi-kesejahtreaan-kader-kb-untuk-atasi-stunting
http://politik.rmol.id/read/2022/02/02/521765/pks-minta-pemerintah-penuhi-kesejahtreaan-kader-kb-untuk-atasi-stunting
http://politik.rmol.id/read/2022/02/02/521765/pks-minta-pemerintah-penuhi-kesejahtreaan-kader-kb-untuk-atasi-stunting
http://politik.rmol.id/read/2022/02/02/521765/pks-minta-pemerintah-penuhi-kesejahtreaan-kader-kb-untuk-atasi-stunting
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27. 02 

Februa

ry 2022 

PKS Minta 

Pemerintah 

Penuhi 

Kesejahteraan 

Kader KB untuk 

Atasi Stunting 

Positiv

e 

Republik Merdeka Kurniasih 

Mufidayati 

Anggota Komisi IX DPR RI 

Fraksi PKS Kurniasih 

Mufidayati menyoroti 

rencana penanganan stunting 

oleh BKKBN dan Kemenkes 

belum terlihat dalam 

mendukung kesejahteraan 

dan perlindungan kader 

keluarga berencana (KB) di 

tingkat bawah. Secara 

khusus, Mufida meminta 

kader KB bisa mendapatkan 

pemenuhan kesejahteraan 

dan kesehatan, termasuk 

keikutsertaan sebagai peserta 

BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan. Anggota 

DPR dari Dapil Jakarta Pusat, 

Jakarta Selatan dan Luar 

Negeri ini menyebut peran 

kader KB di tingkat desa 

adalah satu faktor kunci 

dalam penanganan stunting. 

"Teman-teman penyuluh di 

daerah itu masih banyak yang 

kehidupannya 

memprihatinkan, tapi mereka 

rela untuk tetap melayani 

masyarakat," kata dia. 

28. 02 

Februa

ry 2022 

Sering Terjadi 

Demo, DPRD 

Tuban Minta 

Perusahaan 

Berkomunikasi 

dengan Serikat 

Pekerja 

Negati

ve 

Kabar Tuban  Komisi II DPRD Kabupaten 

Tuban berkesempatan 

mengunjungi PT. IKSG 

(Industri Kemasan Semen 

Gresik) guna menindaklanjuti 

aksi demo karyawan PT. IKSG 

yang tergabung dalam 

Federasi Serikat Pekerja 

Metal Indonesia (FSPMI) 

beberapa minggu lalu, 

dimana aksi demo tersebut 

sampai membuat jalan 

nasional pantura macet 

hingga beberapa jam dan 

terjadi antrian panjang 

kendaraan hingga beberapa 

http://politik.rmol.id/read/2022/02/02/521765/pks-minta-pemerintah-penuhi-kesejahteraan-kader-kb-untuk-atasi-stunting
http://politik.rmol.id/read/2022/02/02/521765/pks-minta-pemerintah-penuhi-kesejahteraan-kader-kb-untuk-atasi-stunting
http://politik.rmol.id/read/2022/02/02/521765/pks-minta-pemerintah-penuhi-kesejahteraan-kader-kb-untuk-atasi-stunting
http://politik.rmol.id/read/2022/02/02/521765/pks-minta-pemerintah-penuhi-kesejahteraan-kader-kb-untuk-atasi-stunting
http://politik.rmol.id/read/2022/02/02/521765/pks-minta-pemerintah-penuhi-kesejahteraan-kader-kb-untuk-atasi-stunting
http://politik.rmol.id/read/2022/02/02/521765/pks-minta-pemerintah-penuhi-kesejahteraan-kader-kb-untuk-atasi-stunting
http://kabartuban.com/sering-terjadi-demo-dprd-tuban-minta-perusahaan-berkomunikasi-dengan-serikat-pekerja/30509
http://kabartuban.com/sering-terjadi-demo-dprd-tuban-minta-perusahaan-berkomunikasi-dengan-serikat-pekerja/30509
http://kabartuban.com/sering-terjadi-demo-dprd-tuban-minta-perusahaan-berkomunikasi-dengan-serikat-pekerja/30509
http://kabartuban.com/sering-terjadi-demo-dprd-tuban-minta-perusahaan-berkomunikasi-dengan-serikat-pekerja/30509
http://kabartuban.com/sering-terjadi-demo-dprd-tuban-minta-perusahaan-berkomunikasi-dengan-serikat-pekerja/30509
http://kabartuban.com/sering-terjadi-demo-dprd-tuban-minta-perusahaan-berkomunikasi-dengan-serikat-pekerja/30509
http://kabartuban.com/sering-terjadi-demo-dprd-tuban-minta-perusahaan-berkomunikasi-dengan-serikat-pekerja/30509
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KM. Menurut Asep, akhir-

akhir ini di Tuban sering 

terjadi Demo yang 

membahas tentang 

masyarakat yang menuntut 

pekerja dari perusahaan 

seperti PT. Pertamina dan PT. 

Solusi Bangung Indonesia 

(SBI) harus banyak yang 

berasal sari Ring 1 (sekitar 

perusahaan). Selain itu, Asep 

berharap Pemerintah daerah 

menyiapkan tenaga kerja 

yang punya keahlian sesuai 

yang dibutuhkan PT. 

Pertamina agar masyarakat 

Tuban tidak menjadi 

penonton saja dan dapat 

bekerja pada Perusahaan 

tersebut. Anggota Komisi II 

asal Fraksi PKB, Asep Nur 

Hidayatulloh mendorong 

untuk seringnya Perusahaan 

dalam berkomunikasi dengan 

serikat pekerja yang ada di 

Perusahaan. 

29. 02 

Februa

ry 2022 

Mulai 4 

Februari, Bali 

Dibuka untuk 

Internasional 

Neutral Neraca Luhut Binsar 

Pandjaitan 

Menteri Koordinator Bidang 

Kemaritiman dan Investasi 

selaku Wakil Ketua Komite 

Penanganan Covid-19 dan 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(KPC PEN) Luhut Binsar 

Pandjaitan mengatakan pintu 

masuk internasional di Bali 

akan mulai dibuka kembali 

pada tanggal 4 Februari 2022. 

"Pemerintah juga 

menyampaikan bahwa akan 

membuka kembali pintu 

masuk internasional di Bali 

pada tanggal 4 Februari 

2022," kata Menko Luhut 

dalam keterangan pers hasil 

ratas evaluasi PPKM secara 

daring di Jakarta, Senin 

http://www.neraca.co.id/article/158559/mulai-4-februari-bali-dibuka-untuk-internasional
http://www.neraca.co.id/article/158559/mulai-4-februari-bali-dibuka-untuk-internasional
http://www.neraca.co.id/article/158559/mulai-4-februari-bali-dibuka-untuk-internasional
http://www.neraca.co.id/article/158559/mulai-4-februari-bali-dibuka-untuk-internasional
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(31/1). Ia menuturkan 

pembukaan Bali bertujuan 

untuk kembali 

menggencarkan ekonomi Bali 

yang sudah cukup terdampak 

akibat pandemi Covid-19. 

Pembukaan pintu masuk Bali 

juga hanya diperuntukkan 

bagi pelaku perjalanan luar 

negeri non pekerja migran 

Indonesia (PPLN non-PMI). 

30. 02 

Februa

ry 2022 

Klaster Pondok 

Pesantren, 19 

Santriwati di 

Jepara Positif 

Covid-19 

Positiv

e 

Kompas Tv  Salah satu pondok pesantren 

di Jepara Jawa Tengah, 

menjadi klaster penularan 

Covid-19. Dengan adanya 

temuan ini Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jepara langsung 

melakukan screening 

terhadap seluruh santri dan 

pengelola pesantren. 

Menurut Muh Ali Juru Bicara 

Penanganan Covid-19 

Kabupaten Jepara, setelah 

sempat dinyatakan nol kasus 

sejak beberapa bulan terahir, 

mulai minggu dinas 

kesehatan kembali 

menemukan kasus Covid-19 

di salah satu pesantren di 

Jepara. "Dari Jepara semalem 

kami rilis ada 20 positif 

penemuan baru. 

31. 02 

Februa

ry 2022 

Perusahaan 

Korea dan 

Jepang Belum 

Terapkan Upah 

Berbasis 

Produktivitas 

Neutral Okezone Indah Anggoro 

Putri 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) 

mengungkapkan ada 

perusahaan asal Korea dan 

Jepang di Indonesia yang 

belum menerapkan struktur 

skala upah berbasis 

produktivitas. Banyak, 

perusahaan-perusahaan 

investasi dari Korea, 

perusahaan-perusahaan 

http://www.kompas.tv/article/257456/klaster-pondok-pesantren-19-santriwati-di-jepara-positif-covid-19
http://www.kompas.tv/article/257456/klaster-pondok-pesantren-19-santriwati-di-jepara-positif-covid-19
http://www.kompas.tv/article/257456/klaster-pondok-pesantren-19-santriwati-di-jepara-positif-covid-19
http://www.kompas.tv/article/257456/klaster-pondok-pesantren-19-santriwati-di-jepara-positif-covid-19
http://www.kompas.tv/article/257456/klaster-pondok-pesantren-19-santriwati-di-jepara-positif-covid-19
http://economy.okezone.com/read/2022/02/02/320/2541281/perusahaan-korea-dan-jepang-belum-terapkan-upah-berbasis-produktivitas
http://economy.okezone.com/read/2022/02/02/320/2541281/perusahaan-korea-dan-jepang-belum-terapkan-upah-berbasis-produktivitas
http://economy.okezone.com/read/2022/02/02/320/2541281/perusahaan-korea-dan-jepang-belum-terapkan-upah-berbasis-produktivitas
http://economy.okezone.com/read/2022/02/02/320/2541281/perusahaan-korea-dan-jepang-belum-terapkan-upah-berbasis-produktivitas
http://economy.okezone.com/read/2022/02/02/320/2541281/perusahaan-korea-dan-jepang-belum-terapkan-upah-berbasis-produktivitas
http://economy.okezone.com/read/2022/02/02/320/2541281/perusahaan-korea-dan-jepang-belum-terapkan-upah-berbasis-produktivitas
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investasi dari Jepang, banyak 

yang belum menerapkan 

struktur skala upah," ujar 

Indah saat ditemui di 

kawasan hotel Aston Kartika 

dikutip, Rabu (2/2/2022). 

Banyak, perusahaan-

perusahaan investasi dari 

Korea, perusahaan-

perusahaan investasi dari 

Jepang, banyak yang belum 

menerapkan struktur skala 

upah. Padahal upah berbasis 

kinerja akan menaikkan 

produktivitas baik buruh dan 

perusahaan. 

32. 02 

Februa

ry 2022 

Pasien COVID-

19 di Wisma 

Atlet 

Kemayoran 

Bertambah, 

Total 4.970 

Orang 

Neutral Indo Zone Aris Mudian Kepala Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian mengatakan 

jumlah pasien positif COVID-

19 yang dirawat di Rumah 

Sakit Darurat COVID-19 

(RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran bertambah 156 

orang sehingga menjadi 

4.970 orang. Pada pekan 

sebelumnya, Rabu 

(26/1/2022), pasien COVID-

19 yang memperoleh rawat 

inap di Wisma Atlet 

Kemayoran sebanyak 2.946 

orang. Dengan demikian, 

dalam sepekan, terjadi 

peningkatan jumlah pasien 

COVID-19 di Wisma Atlet 

Kemayoran yang signifikan, 

yakni mencapai 2.024 orang. 

Adapun rekapitulasi pasien 

COVID-19 yang memperoleh 

perawatan di Wisma Atlet 

Kemayoran, terhitung mulai 

23 Maret 2020 hingga 2 

Februari 2022 sebanyak 141. 

428 orang dengan 

http://www.indozone.id/news/EnsMdd1/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-bertambah-total-4-970-orang
http://www.indozone.id/news/EnsMdd1/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-bertambah-total-4-970-orang
http://www.indozone.id/news/EnsMdd1/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-bertambah-total-4-970-orang
http://www.indozone.id/news/EnsMdd1/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-bertambah-total-4-970-orang
http://www.indozone.id/news/EnsMdd1/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-bertambah-total-4-970-orang
http://www.indozone.id/news/EnsMdd1/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-bertambah-total-4-970-orang
http://www.indozone.id/news/EnsMdd1/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-bertambah-total-4-970-orang
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rekapitulasi pasien yang 

sudah keluar sebanyak 136. 

458 orang. 

33. 02 

Februa

ry 2022 

Pasien Positif 

COVID-19 di 

Wisma Atlet 

Bertambah 

2.024 Orang 

Dalam Sepekan 

Positiv

e 

Infoindonesia.id Aris Mudian Dengan demikian, dalam 

sepekan, terjadi peningkatan 

jumlah pasien COVID-19 di 

Wisma Atlet Kemayoran yang 

signifikan, yakni mencapai 

2.024 orang. JAKARTA- 

Rumah Sakit Darurat COVID-

19 (RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran, mengalami 

penambahan pasien positif 

COVID-19. Berdasarkan data 

dari Kepala Penerangan 

Komando Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian, jumlah pasien 

positif COVID-19 yang 

dirawat di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran bertambah 156 

orang, sehingga menjadi 

4.970 orang. "Pasien rawat 

inap di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 

7 per Rabu berjumlah 4.970 

orang. 

34. 02 

Februa

ry 2022 

Indonesia 

Dilanda 

Gelombang 

Tiga Covid-19, 

Pemerintah 

Resmi Pangkas 

Masa 

Karantina Buat 

PPLN Jadi Lima 

Hari 

Positiv

e 

Suara.com  Durasi karantina lima hari 

hanya berlaku bagi warga 

negara indonesia (WNI) atau 

asing (WNA) yang sudah 

divaksin Covid-19 dua dosis, 

sementara bagi WNI yang 

baru divaksin satu dosis tetap 

wajib karantina tujuh hari. 

PPLN akan menjalani dua kali 

tes PCR Covid-19 yakni saat 

tiba di pintu masuk Indonesia 

dan tes kedua saat hari ke-4 

bagi yang wajib karantina 

lima hari dan hari ke-6 bagi 

yang wajib karantina tujuh 

hari. Pemerintah resmi 

memangkas durasi wajib 

http://www.infoindonesia.id/read/2022/02/02/12343/pasien-positif-covid-19-di-wisma-atlet-bertambah-2024-orang-dalam-sepekan
http://www.infoindonesia.id/read/2022/02/02/12343/pasien-positif-covid-19-di-wisma-atlet-bertambah-2024-orang-dalam-sepekan
http://www.infoindonesia.id/read/2022/02/02/12343/pasien-positif-covid-19-di-wisma-atlet-bertambah-2024-orang-dalam-sepekan
http://www.infoindonesia.id/read/2022/02/02/12343/pasien-positif-covid-19-di-wisma-atlet-bertambah-2024-orang-dalam-sepekan
http://www.infoindonesia.id/read/2022/02/02/12343/pasien-positif-covid-19-di-wisma-atlet-bertambah-2024-orang-dalam-sepekan
http://www.infoindonesia.id/read/2022/02/02/12343/pasien-positif-covid-19-di-wisma-atlet-bertambah-2024-orang-dalam-sepekan
http://www.suara.com/news/2022/02/02/125949/indonesia-dilanda-gelombang-tiga-covid-19-pemerintah-resmi-pangkas-masa-karantina-buat-ppln-jadi-lima-hari
http://www.suara.com/news/2022/02/02/125949/indonesia-dilanda-gelombang-tiga-covid-19-pemerintah-resmi-pangkas-masa-karantina-buat-ppln-jadi-lima-hari
http://www.suara.com/news/2022/02/02/125949/indonesia-dilanda-gelombang-tiga-covid-19-pemerintah-resmi-pangkas-masa-karantina-buat-ppln-jadi-lima-hari
http://www.suara.com/news/2022/02/02/125949/indonesia-dilanda-gelombang-tiga-covid-19-pemerintah-resmi-pangkas-masa-karantina-buat-ppln-jadi-lima-hari
http://www.suara.com/news/2022/02/02/125949/indonesia-dilanda-gelombang-tiga-covid-19-pemerintah-resmi-pangkas-masa-karantina-buat-ppln-jadi-lima-hari
http://www.suara.com/news/2022/02/02/125949/indonesia-dilanda-gelombang-tiga-covid-19-pemerintah-resmi-pangkas-masa-karantina-buat-ppln-jadi-lima-hari
http://www.suara.com/news/2022/02/02/125949/indonesia-dilanda-gelombang-tiga-covid-19-pemerintah-resmi-pangkas-masa-karantina-buat-ppln-jadi-lima-hari
http://www.suara.com/news/2022/02/02/125949/indonesia-dilanda-gelombang-tiga-covid-19-pemerintah-resmi-pangkas-masa-karantina-buat-ppln-jadi-lima-hari
http://www.suara.com/news/2022/02/02/125949/indonesia-dilanda-gelombang-tiga-covid-19-pemerintah-resmi-pangkas-masa-karantina-buat-ppln-jadi-lima-hari
http://www.suara.com/news/2022/02/02/125949/indonesia-dilanda-gelombang-tiga-covid-19-pemerintah-resmi-pangkas-masa-karantina-buat-ppln-jadi-lima-hari
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karantina bagi pelaku 

perjalanan luar negeri 

(PPLN)menjadi lima hari dari 

sebelumnya tujuh hari. Jika 

hasil tes PCR pada tes kedua 

menunjukkan hasil negatif 

maka masa karantina selesai 

dan bisa beraktivitas di 

Indonesia, namun jika positif 

Covid-19 PPLN harus 

melanjutkan ke masa isolasi 

hingga sembuh. 

35. 02 

Februa

ry 2022 

Pasien Positif 

di RSDC Jadi 

4970 Orang 

Positiv

e 

Aktual Aris Mudian "Pasien rawat inap di RSDC 

Wisma Atlet Kemayoran 

Tower 4, 5, 6, dan 7 per Rabu 

berjumlah 4.970 orang. 

"Pasien rawat inap (di RSDC 

Wisma Atlet Pademangan 

Tower 8, 9, dan 10, red.) per 

Rabu berjumlah 792 orang 

dengan perincian 397 pria 

dan 395 wanita," katanya. 

Jumlah pasien positif COVID-

19 yang dirawat di Rumah 

Sakit Darurat COVID-19 

(RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran bertambah 156 

orang sehingga menjadi 

4.970 orang, kata Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian. Sebelumnya, 

per Selasa (1/2) tercatat 

4.814 orang," kata Aris ketika 

menerangkan perkembangan 

situasi di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Rabu 

(2/2). 

36. 02 

Februa

ry 2022 

Segini Gaji 

Buruh Pabrik 

TKI di Malaysia, 

Bikin Geleng-

geleng Kepala 

Neutral Jurnal Soreang  Segini gaji buruh pabrik 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

di Malaysia, bikin geleng-

geleng kepala. Banyak orang 

yang penasaran berapa besar 

http://aktual.com/pasien-positif-di-rsdc-jadi-4970-orang
http://aktual.com/pasien-positif-di-rsdc-jadi-4970-orang
http://aktual.com/pasien-positif-di-rsdc-jadi-4970-orang
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1013629226/segini-gaji-buruh-pabrik-tki-di-malaysia-bikin-geleng-geleng-kepala
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1013629226/segini-gaji-buruh-pabrik-tki-di-malaysia-bikin-geleng-geleng-kepala
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1013629226/segini-gaji-buruh-pabrik-tki-di-malaysia-bikin-geleng-geleng-kepala
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1013629226/segini-gaji-buruh-pabrik-tki-di-malaysia-bikin-geleng-geleng-kepala
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1013629226/segini-gaji-buruh-pabrik-tki-di-malaysia-bikin-geleng-geleng-kepala
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gaji seorang TKI di luar negeri 

khususnya di Negara 

tetangga, Malaysia. Banyak 

Warga Negara Indonesia 

(WNI) yang ingin menjadi TKI 

di Negara tetangga, Malaysia. 

Bahkan hingga saat ini jumlah 

TKI di Malaysia pun sangat 

banyak. 

37. 02 

Februa

ry 2022 

Seperti Ini Cara 

Klaim BPJS 

Ketenagakerjaa

n 

Neutral Joglo Semar News  Terkait dengan hal itu, 

sebenarnya Pemerintah telah 

memiliki program BPJS 

Ketenagakerjaan, yang di 

dalamnya menawarkan 

bermacam jaminan agar para 

pekerja merasa aman saat 

menjalankan tugasnya. Cara 

Klaim BPJS Ketenagakerjaan. 

Mengutip laman resmi BPJS 

Ketenagakerjaan, masing-

masing jaminan dapat 

berbeda cara klaimnya. 

Formulir 7 (Form JP)* BPJS 

Ketenagakerjaan yang diisi 

lengkap. 

38. 02 

Februa

ry 2022 

Terkait Isu 

Penyesuaian 

Jumlah 

Karyawan, 

Dirut Garuda: 

Kami Belum 

Ada Agenda 

dengan 

Kemenaker! 

Neutral Berita Trans Irfan Setiaputra PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk ("Garuda") 

hingga hari ini masih terus 

berfokus untuk menjalani 

proses PKPU guna 

memeroleh kesepakatan 

terbaik dalam penyelesaian 

kewajiban usaha dengan para 

kreditur. "Dapat kami 

sampaikan bahwa Garuda 

hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan 

dengan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan," tegas Direktur 

Utama PT Garuda Indonesia 

Irfan Setiaputra, Rabu 

(2/2/2022). Lebih lanjut, 

http://joglosemarnews.com/2022/02/seperti-ini-cara-klaim-bpjs-ketenagakerjaan
http://joglosemarnews.com/2022/02/seperti-ini-cara-klaim-bpjs-ketenagakerjaan
http://joglosemarnews.com/2022/02/seperti-ini-cara-klaim-bpjs-ketenagakerjaan
http://joglosemarnews.com/2022/02/seperti-ini-cara-klaim-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.beritatrans.com/artikel/220699/terkait-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-dirut-garuda-kami-belum-ada-agenda-dengan-kemenaker
http://www.beritatrans.com/artikel/220699/terkait-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-dirut-garuda-kami-belum-ada-agenda-dengan-kemenaker
http://www.beritatrans.com/artikel/220699/terkait-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-dirut-garuda-kami-belum-ada-agenda-dengan-kemenaker
http://www.beritatrans.com/artikel/220699/terkait-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-dirut-garuda-kami-belum-ada-agenda-dengan-kemenaker
http://www.beritatrans.com/artikel/220699/terkait-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-dirut-garuda-kami-belum-ada-agenda-dengan-kemenaker
http://www.beritatrans.com/artikel/220699/terkait-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-dirut-garuda-kami-belum-ada-agenda-dengan-kemenaker
http://www.beritatrans.com/artikel/220699/terkait-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-dirut-garuda-kami-belum-ada-agenda-dengan-kemenaker
http://www.beritatrans.com/artikel/220699/terkait-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-dirut-garuda-kami-belum-ada-agenda-dengan-kemenaker
http://www.beritatrans.com/artikel/220699/terkait-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-dirut-garuda-kami-belum-ada-agenda-dengan-kemenaker
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dalam upaya pemulihan 

kinerja yang saat ini 

dioptimalkan, Garuda terus 

berkomitmen 

mengedepankan kepentingan 

para karyawan di masa penuh 

tantangan ini, selaras dengan 

rencana dan upaya-upaya 

kami untuk menjadi entitas 

bisnis yang kuat di masa 

mendatang. Selama proses 

PKPU berlangsung, Garuda 

memastikan seluruh aspek 

kegiatan operasional 

penerbangan akan tetap 

berlangsung dengan normal, 

termasuk layanan 

penumpang, kargo dan 

perawatan pesawat. 

39. 02 

Februa

ry 2022 

Ada Isu Garuda 

(GIAA) PHK 

Massal, Begini 

Tanggapan 

Dirut 

Negati

ve 

Investor Daily Irfan Setiaputra - PT Garuda Indonesia Tbk 

(GIAA) menjawab isu terkait 

pemutusan hubungan kerja 

(PHK) karyawan yang sedang 

ramai diberitakan. Menhan 

Prabowo Datangi Bengkel 

Pesawat Milik Anak Usaha 

Garuda (GIAA), Ada Apa?. 

Restrukturisasi Utang, Garuda 

(GIAA) Raih Dukungan Lessor. 

Direktur Utama Garuda 

Indonesia Irfan Setiaputra 

menjelaskan, Garuda hingga 

saat ini belum memiliki 

agenda pertemuan dengan 

pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan. 

40. 02 

Februa

ry 2022 

Ada Isu Soal 

PHK Karyawan, 

Ini Jawaban 

Bos Garuda 

Indonesia 

Negati

ve 

Kompas Irfan Setiaputra Direktur Utama Garuda 

Indonesia Irfan Setiaputra 

mengatakan, hingga saat ini 

pihaknya belum memiliki 

agenda pertemuan dengan 

pihak Kementerian 

http://investor.id/corporate-action/280921/ada-isu-garuda-giaa-phk-massal-begini-tanggapannbspdirut
http://investor.id/corporate-action/280921/ada-isu-garuda-giaa-phk-massal-begini-tanggapannbspdirut
http://investor.id/corporate-action/280921/ada-isu-garuda-giaa-phk-massal-begini-tanggapannbspdirut
http://investor.id/corporate-action/280921/ada-isu-garuda-giaa-phk-massal-begini-tanggapannbspdirut
http://investor.id/corporate-action/280921/ada-isu-garuda-giaa-phk-massal-begini-tanggapannbspdirut
http://money.kompas.com/read/2022/02/02/123500626/ada-isu-soal-phk-karyawan-ini-jawaban-bos-garuda-indonesia
http://money.kompas.com/read/2022/02/02/123500626/ada-isu-soal-phk-karyawan-ini-jawaban-bos-garuda-indonesia
http://money.kompas.com/read/2022/02/02/123500626/ada-isu-soal-phk-karyawan-ini-jawaban-bos-garuda-indonesia
http://money.kompas.com/read/2022/02/02/123500626/ada-isu-soal-phk-karyawan-ini-jawaban-bos-garuda-indonesia
http://money.kompas.com/read/2022/02/02/123500626/ada-isu-soal-phk-karyawan-ini-jawaban-bos-garuda-indonesia
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Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan di maskapai pelat 

merah tersebut. Hal ini dia 

ungkapkan untuk menjawab 

isu yang berkembang yang 

menyatakan Garuda 

Indonesia akan bertemu 

dengan Kemenaker terkait 

rencana Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) para 

karyawannya. Saat ini, kata 

Irfan, Garuda Indonesia 

masih berfokus untuk 

menjalani proses PKPU guna 

memperoleh kesepakatan 

terbaik dalam penyelesaian 

kewajiban usaha dengan para 

kreditur. "Perlu kiranya kami 

sampaikan bahwa proses 

PKPU yang kini sedang 

dijalani oleh Garuda 

Indonesia bersama segenap 

pemangku kepentingan 

bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU," ujar Irfan dalam 

keterangan tertulisnya, Rabu 

(2/2/2022). 

41. 02 

Februa

ry 2022 

Ini Tanggapan 

Manajemen 

Garuda 

Indonesia 

(GIAA) Soal Isu 

Pemangkasan 

Karyawan 

Neutral Kontan  Manajemen PT Garuda 

Indonesia Tbk menegaskan 

hingga saat ini, masih terus 

fokus menjalani proses 

penundaan kewajiban 

pembayaran utang (PKPU). 

Manajemen GIAA 

menerangkan, bahwa hingga 

saat ini belum memiliki 

agenda pertemuan dengan 

pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

http://insight.kontan.co.id/news/ini-tanggapan-manajemen-garuda-indonesia-giaa-soal-isu-pemangkasan-karyawan
http://insight.kontan.co.id/news/ini-tanggapan-manajemen-garuda-indonesia-giaa-soal-isu-pemangkasan-karyawan
http://insight.kontan.co.id/news/ini-tanggapan-manajemen-garuda-indonesia-giaa-soal-isu-pemangkasan-karyawan
http://insight.kontan.co.id/news/ini-tanggapan-manajemen-garuda-indonesia-giaa-soal-isu-pemangkasan-karyawan
http://insight.kontan.co.id/news/ini-tanggapan-manajemen-garuda-indonesia-giaa-soal-isu-pemangkasan-karyawan
http://insight.kontan.co.id/news/ini-tanggapan-manajemen-garuda-indonesia-giaa-soal-isu-pemangkasan-karyawan
http://insight.kontan.co.id/news/ini-tanggapan-manajemen-garuda-indonesia-giaa-soal-isu-pemangkasan-karyawan
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dengan penyesuaian jumlah 

karyawan. 

42. 02 

Februa

ry 2022 

Info Loker 

BUMN 

Februari 2022 

PT Bio Farma 

(Persero) 

Membuka 

Lowongan 

Kerja, Ada 26 

Formasi 

Neutral Pikiran Rakyat 

Bekasi 

 PT Bio Farma (Persero) 

membuka kesempatan 

lowongan kerja bagi pria dan 

wanita untuk mengisi formasi 

yang tersedia. PT Bio Farma 

(Persero) saat ini sedang 

membuka lowongan kerja 

untuk ditempatkan di seluruh 

cabang PT Bio Farma 

(Persero). "PT Bio Farma 

(Persero) membuka 

kesempatan bagimu untuk 

mengisi formasi yang 

tersedia. Melalui akun IG 

@kemnaker pada Rabu, 2 

Februari 2022 mengunggah 

informasi lowongan kerja 

terbaru untuk bermacam 

formasi. 

43. 02 

Februa

ry 2022 

Isu Garuda 

(GIAA) dan 

AirAsia (CMPP) 

PHK Massal, 

BPS Beberkan 

Data 

Penerbangan 

Negati

ve 

Bisnis Indonesia  Badan Pusat Statistik (BPS) 

mencatat kinerja 

penerbangan domestik turun 

signifikan selama dua tahun 

terakhir di tengah isu PHK 

massal Garuda Indonesia dan 

AirAsia Indonesia. Kepala BPS 

Margo Yuwono menuturkan 

tren penerbangan domestik 

selama dua tahun terakhir 

mengalami penurunan yang 

signifikan akibat pembatasan 

mobilitas masyarakat. 

Adapun, BPS mencatat, 

penerbangan internasional 

pada Desember 2021 sebesar 

0,1 juta orang atau naik 29,84 

persen secara bulanan. 

Kendati terjadi perbaikan, 

kinerja secara tahunan 

terlanjur terkontraksi cukup 

dalam dari torehan 2019. 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123628123/info-loker-bumn-februari-2022-pt-bio-farma-persero-membuka-lowongan-kerja-ada-26-formasi
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123628123/info-loker-bumn-februari-2022-pt-bio-farma-persero-membuka-lowongan-kerja-ada-26-formasi
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123628123/info-loker-bumn-februari-2022-pt-bio-farma-persero-membuka-lowongan-kerja-ada-26-formasi
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123628123/info-loker-bumn-februari-2022-pt-bio-farma-persero-membuka-lowongan-kerja-ada-26-formasi
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123628123/info-loker-bumn-februari-2022-pt-bio-farma-persero-membuka-lowongan-kerja-ada-26-formasi
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123628123/info-loker-bumn-februari-2022-pt-bio-farma-persero-membuka-lowongan-kerja-ada-26-formasi
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123628123/info-loker-bumn-februari-2022-pt-bio-farma-persero-membuka-lowongan-kerja-ada-26-formasi
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123628123/info-loker-bumn-februari-2022-pt-bio-farma-persero-membuka-lowongan-kerja-ada-26-formasi
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123628123/info-loker-bumn-februari-2022-pt-bio-farma-persero-membuka-lowongan-kerja-ada-26-formasi
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220202/98/1495782/isu-garuda-giaa-dan-airasia-cmpp-phk-massal-bps-beberkan-data-penerbangan
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220202/98/1495782/isu-garuda-giaa-dan-airasia-cmpp-phk-massal-bps-beberkan-data-penerbangan
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220202/98/1495782/isu-garuda-giaa-dan-airasia-cmpp-phk-massal-bps-beberkan-data-penerbangan
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220202/98/1495782/isu-garuda-giaa-dan-airasia-cmpp-phk-massal-bps-beberkan-data-penerbangan
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220202/98/1495782/isu-garuda-giaa-dan-airasia-cmpp-phk-massal-bps-beberkan-data-penerbangan
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220202/98/1495782/isu-garuda-giaa-dan-airasia-cmpp-phk-massal-bps-beberkan-data-penerbangan
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220202/98/1495782/isu-garuda-giaa-dan-airasia-cmpp-phk-massal-bps-beberkan-data-penerbangan
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44. 02 

Februa

ry 2022 

Soal Isu 

Penyesuaian 

Jumlah 

Karyawan, Ini 

Tanggapan 

Garuda 

Indonesia 

Neutral Detik Irfan Setiaputra Garuda Indonesia sampai 

saat ini masih terus berfokus 

menjalani proses PKPU. 

Menurut Direktur Utama 

Garuda Indonesia, Irfan 

Setiaputra, mengenai 

penyesuaian jumlah 

karyawan belum ada agenda 

pertemuan dengan pihak 

Kementerian 

Ketenagakerjaan. Irfan 

mengatakan, Garuda 

Indonesia terus menjalin 

komunikasi yang intensif 

dalam proses PKPU. Di dalam 

proses tersebut banyak 

tanggapan positif yang 

didapatkan Garuda 

Indonesia. 

45. 02 

Februa

ry 2022 

DFW Sebut 

ABK WNI di 

Kapal Asing 

Banyak Alami 

Praktik Kerja 

Paksa 

Negati

ve 

Sariagri Moh Abdi 

Suhufan 

Sariagri- Destructive Fishing 

Watch (DFW) Indonesia 

mengemukakan jumlah 

pengaduan yang dilakukan 

Anak Buah Kapal (ABK) 

perikanan 

berkewarganegaraan 

Indonesia, lebih banyak 

datang dari mereka yang 

bekerja di kapal ikan asing. 

Koordinator Nasional 

Destructive Fishing Watch 

(DFW) Indonesia Moh Abdi 

Suhufan di Jakarta, Rabu, 

mengatakan dalam kurun 

waktu dua tahun terakhir ini, 

DFW Indonesia telah 

menerima 69 pengaduan 

awak kapal perikanan. 

"Banyaknya regulasi yang 

saling tumpang tindih ini 

menjadi titik lemah tata 

kelola awak kapal perikanan 

migran," kata Abdi. "40,57 

persen pengaduan dilaporkan 

oleh awak kapal dalam 

http://travel.detik.com/travel-news/d-5924775/soal-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-ini-tanggapan-garuda-indonesia
http://travel.detik.com/travel-news/d-5924775/soal-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-ini-tanggapan-garuda-indonesia
http://travel.detik.com/travel-news/d-5924775/soal-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-ini-tanggapan-garuda-indonesia
http://travel.detik.com/travel-news/d-5924775/soal-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-ini-tanggapan-garuda-indonesia
http://travel.detik.com/travel-news/d-5924775/soal-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-ini-tanggapan-garuda-indonesia
http://travel.detik.com/travel-news/d-5924775/soal-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-ini-tanggapan-garuda-indonesia
http://travel.detik.com/travel-news/d-5924775/soal-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-ini-tanggapan-garuda-indonesia
http://perikanan.sariagri.id/87624/dfw-sebut-abk-wni-di-kapal-asing-banyak-alami-praktik-kerja-paksa
http://perikanan.sariagri.id/87624/dfw-sebut-abk-wni-di-kapal-asing-banyak-alami-praktik-kerja-paksa
http://perikanan.sariagri.id/87624/dfw-sebut-abk-wni-di-kapal-asing-banyak-alami-praktik-kerja-paksa
http://perikanan.sariagri.id/87624/dfw-sebut-abk-wni-di-kapal-asing-banyak-alami-praktik-kerja-paksa
http://perikanan.sariagri.id/87624/dfw-sebut-abk-wni-di-kapal-asing-banyak-alami-praktik-kerja-paksa
http://perikanan.sariagri.id/87624/dfw-sebut-abk-wni-di-kapal-asing-banyak-alami-praktik-kerja-paksa


 

42 

 

negeri, dan 55,07 persen 

berasal dari mereka yang 

bekerja di kapal ikan luar 

negeri," katanya. 

46. 02 

Februa

ry 2022 

Bali Bersiap 

Sambut 

Kedatangan 

PPLN pada 4 

Februari, 

Begini Skema 

Karantina yang 

Diterapkan 

Positiv

e 

Metro Tv  Pemerintah akan membuka 

kembali pintu penerbangan 

ke Bali pada 4 Februari 2022 

mendatang. Pembukaan 

penerbangan ini memberikan 

angin segar bagi masyarakat 

Bali. Pasalnya dengan adanya 

wisatawan mancanegara 

yang datang dapat 

membangkitkan kembali 

pariwisata Bali yang selama 

ini mati suri akibat pandemi 

covid-19. Pembukaan ini 

hanya diperuntukkan bagi 

pelaku perjalanan luar negeri 

non pekerja migran 

Indonesia. 

47. 02 

Februa

ry 2022 

Soal Isu PHK 

Massal, Garuda 

Indonesia: 

Belum Ada 

Rencana 

Pertemuan 

dengan 

Kemenaker 

Neutral Tribun News Irfan Setiaputra - Soal isu Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) 

massal, PT Garuda Indonesia 

Tbk. (GIAA) menyatakan 

hingga saat ini masih terus 

berfokus untuk menjalani 

proses Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU). 

Soal isu PHK massal, Irfan 

menerangkan, persoalan 

dengan karyawan akan 

dibahas bersama serupa 

dengan kebijakan pensiun 

dini sebelumnya. Sebelumnya 

beredar kabar bahwa PT 

Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) 

berinisiatif melakukan 

pertemuan dengan Kemnaker 

terkait ancaman bangkrut 

dan pemutusan hubungan 

kerja (PHK) akibat terdampak 

pandemi. Direktur Utama 

Garuda Indonesia Irfan 

http://www.metrotvnews.com/play/bJECzee4-bali-bersiap-sambut-kedatangan-ppln-pada-4-februari-begini-skema-karantina-yang-diterapkan
http://www.metrotvnews.com/play/bJECzee4-bali-bersiap-sambut-kedatangan-ppln-pada-4-februari-begini-skema-karantina-yang-diterapkan
http://www.metrotvnews.com/play/bJECzee4-bali-bersiap-sambut-kedatangan-ppln-pada-4-februari-begini-skema-karantina-yang-diterapkan
http://www.metrotvnews.com/play/bJECzee4-bali-bersiap-sambut-kedatangan-ppln-pada-4-februari-begini-skema-karantina-yang-diterapkan
http://www.metrotvnews.com/play/bJECzee4-bali-bersiap-sambut-kedatangan-ppln-pada-4-februari-begini-skema-karantina-yang-diterapkan
http://www.metrotvnews.com/play/bJECzee4-bali-bersiap-sambut-kedatangan-ppln-pada-4-februari-begini-skema-karantina-yang-diterapkan
http://www.metrotvnews.com/play/bJECzee4-bali-bersiap-sambut-kedatangan-ppln-pada-4-februari-begini-skema-karantina-yang-diterapkan
http://www.metrotvnews.com/play/bJECzee4-bali-bersiap-sambut-kedatangan-ppln-pada-4-februari-begini-skema-karantina-yang-diterapkan
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/02/soal-isu-phk-massal-garuda-indonesia-belum-ada-rencana-pertemuan-dengan-kemenaker
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/02/soal-isu-phk-massal-garuda-indonesia-belum-ada-rencana-pertemuan-dengan-kemenaker
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/02/soal-isu-phk-massal-garuda-indonesia-belum-ada-rencana-pertemuan-dengan-kemenaker
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/02/soal-isu-phk-massal-garuda-indonesia-belum-ada-rencana-pertemuan-dengan-kemenaker
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/02/soal-isu-phk-massal-garuda-indonesia-belum-ada-rencana-pertemuan-dengan-kemenaker
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/02/soal-isu-phk-massal-garuda-indonesia-belum-ada-rencana-pertemuan-dengan-kemenaker
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/02/soal-isu-phk-massal-garuda-indonesia-belum-ada-rencana-pertemuan-dengan-kemenaker
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/02/soal-isu-phk-massal-garuda-indonesia-belum-ada-rencana-pertemuan-dengan-kemenaker
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Setiaputra menerangkan, 

proses PKPU bukan proses 

kebangkrutan atau kepailitan 

tetapi justru dalam proses 

perdamaian dengan di bawah 

lindungan Pengadilan Niaga. 

48. 02 

Februa

ry 2022 

Diterpa Isu 

PHK, Bos 

Garuda 

Indonesia 

(GIAA) Beri 

Penjelasan 

Negati

ve 

Bisnis Indonesia Irfan Setiaputra Emiten maskapai, PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk. 

(GIAA) membuka suara 

mengenai isu penyesuaian 

jumlah tenaga kerja 

perseroan. Direktur Utama 

Garuda Indonesia Irfan 

Setiaputra menuturkan masih 

terus berfokus untuk 

menjalani proses PKPU guna 

memperoleh kesepakatan 

terbaik dalam penyelesaian 

kewajiban usaha dengan para 

kreditur. Irfan juga 

menegaskan proses PKPU 

yang kini sedang dijalani oleh 

Garuda Indonesia bersama 

segenap pemangku 

kepentingan bukan proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU. Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. 

49. 02 

Februa

ry 2022 

Garuda: Proses 

PKPU Bukan 

Proses 

Kebangkrutan 

Positiv

e 

Medcom.id Irfan Setiaputra PT Garuda Indonesia Tbk 

(GIAA) menegaskan proses 

Penundaan kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) 

yang sedang dilakukan 

perseroan saat ini bukan 

merupakan proses menuju 

kepailitan. "Kami sampaikan 

proses PKPU yang kini sedang 

http://market.bisnis.com/read/20220202/192/1495785/diterpa-isu-phk-bos-garuda-indonesia-giaa-beri-penjelasan
http://market.bisnis.com/read/20220202/192/1495785/diterpa-isu-phk-bos-garuda-indonesia-giaa-beri-penjelasan
http://market.bisnis.com/read/20220202/192/1495785/diterpa-isu-phk-bos-garuda-indonesia-giaa-beri-penjelasan
http://market.bisnis.com/read/20220202/192/1495785/diterpa-isu-phk-bos-garuda-indonesia-giaa-beri-penjelasan
http://market.bisnis.com/read/20220202/192/1495785/diterpa-isu-phk-bos-garuda-indonesia-giaa-beri-penjelasan
http://market.bisnis.com/read/20220202/192/1495785/diterpa-isu-phk-bos-garuda-indonesia-giaa-beri-penjelasan
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/Zkevz5vK-garuda-proses-pkpu-bukan-proses-kebangkrutan
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/Zkevz5vK-garuda-proses-pkpu-bukan-proses-kebangkrutan
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/Zkevz5vK-garuda-proses-pkpu-bukan-proses-kebangkrutan
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/Zkevz5vK-garuda-proses-pkpu-bukan-proses-kebangkrutan
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dijalani oleh Garuda bersama 

segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU," kata Direktur Utama 

Garuda Indonesia Irfan 

Setiaputra dalam keterangan 

resminya yang diterima 

Medcom.id, Rabu, 2 Februari 

2022. Dalam proses PKPU ini, 

Irfan juga menjelaskan 

Garuda Indonesia terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. Selama proses PKPU 

berlangsung, Garuda 

memastikan seluruh aspek 

kegiatan operasional 

penerbangan akan tetap 

berlangsung dengan normal, 

termasuk layanan 

penumpang, kargo, dan 

perawatan pesawat. 

50. 02 

Februa

ry 2022 

Garuda (GIAA) 

Bantah Temui 

Kemnaker 

Bahas Rencana 

PHK Massal 

Negati

ve 

Idx Channel Irfan Setiaputra PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk (GIAA) 

membantah adanya 

pertemuan dengan 

Kementerian Tenaga 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

untuk membahas isu 

pemecatan atau pemutusan 

hubungan kerja (PHK) massal 

karyawan Garuda. "Dapat 

kami sampaikan bahwa 

Garuda hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan 

dengan pihak Kemnaker yang 

berkenaan dengan 

penyesuaian jumlah 

karyawan. Direktur Utama 

Garuda Irfan Setiaputra 

http://www.idxchannel.com/economics/garuda-giaa-bantah-temui-kemnaker-bahas-rencana-phk-massal
http://www.idxchannel.com/economics/garuda-giaa-bantah-temui-kemnaker-bahas-rencana-phk-massal
http://www.idxchannel.com/economics/garuda-giaa-bantah-temui-kemnaker-bahas-rencana-phk-massal
http://www.idxchannel.com/economics/garuda-giaa-bantah-temui-kemnaker-bahas-rencana-phk-massal
http://www.idxchannel.com/economics/garuda-giaa-bantah-temui-kemnaker-bahas-rencana-phk-massal
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mengatakan hingga hari ini 

masih terus berfokus untuk 

menjalani proses PKPU guna 

memperoleh kesepakatan 

terbaik dalam penyelesaian 

kewajiban usaha dengan para 

kreditur. Perlu kiranya kami 

sampaikan bahwa proses 

PKPU yang kini sedang 

dijalani oleh Garuda bersama 

segenap pemangku 

kepentingan," kata Direktur 

Utama Garuda Irfan 

Setiaputra kepada MNC 

PORTAL, Rabu (2/2/2022). 

51. 02 

Februa

ry 2022 

Sebanyak 

4.970 pasien 

COVID-19 

dirawat di 

Wisma Atlet 

Kemayoran 

Neutral Elshinta Aris Mudian Jumlah pasien positif COVID-

19 yang dirawat di Rumah 

Sakit Darurat COVID-19 

(RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran bertambah 156 

orang sehingga menjadi 

4.970 orang, kata Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian. Pada pekan 

sebelumnya, Rabu (26/1), 

pasien COVID-19 yang 

memperoleh rawat inap di 

Wisma Atlet Kemayoran 

sebanyak 2.946 orang. 

Dengan demikian, dalam 

sepekan, terjadi peningkatan 

jumlah pasien COVID-19 di 

Wisma Atlet Kemayoran yang 

signifikan, yakni mencapai 

2.024 orang. Adapun 

rekapitulasi pasien COVID-19 

yang memperoleh perawatan 

di Wisma Atlet Kemayoran, 

terhitung mulai 23 Maret 

2020 hingga 2 Februari 2022 

sebanyak 141. 428 orang 

dengan rekapitulasi pasien 

http://elshinta.com/news/258476/2022/02/02/sebanyak-4970-pasien-covid19-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran
http://elshinta.com/news/258476/2022/02/02/sebanyak-4970-pasien-covid19-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran
http://elshinta.com/news/258476/2022/02/02/sebanyak-4970-pasien-covid19-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran
http://elshinta.com/news/258476/2022/02/02/sebanyak-4970-pasien-covid19-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran
http://elshinta.com/news/258476/2022/02/02/sebanyak-4970-pasien-covid19-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran
http://elshinta.com/news/258476/2022/02/02/sebanyak-4970-pasien-covid19-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran
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yang sudah keluar sebanyak 

136. 458 orang. 

52. 02 

Februa

ry 2022 

Hampir Lima 

Ribu Pasien 

COVID-19 

Penuhi Wisma 

Atlet 

Kemayoran 

Neutral Arah Kita Aris Mudian Jumlah pasien positif COVID-

19 yang dirawat di Rumah 

Sakit Darurat COVID-19 

(RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran bertambah 156 

orang sehingga menjadi 

4.970 orang, kata Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian. "Pasien rawat 

inap di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 

7 per Rabu berjumlah 4.970 

orang. Pada pekan 

sebelumnya, Rabu (26/1), 

pasien COVID-19 yang 

memperoleh rawat inap di 

Wisma Atlet Kemayoran 

sebanyak 2.946 orang. 

Dengan demikian, dalam 

sepekan, terjadi peningkatan 

jumlah pasien COVID-19 di 

Wisma Atlet Kemayoran yang 

signifikan, yakni mencapai 

2.024 orang. 

53. 02 

Februa

ry 2022 

Bos Garuda 

Buka Suara 

Soal 

Penyesuaian 

Jumlah 

Karyawan 

Neutral Akurat.co  Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk 

mengungkapkan hingga hari 

ini perseroan terus berfokus 

untuk menjalani proses PKPU 

guna memperoleh 

kesepakatan terbaik dalam 

penyelesaian kewajiban 

usaha dengan para kreditur. 

"Dapat kami sampaikan 

bahwa Garuda hingga saat ini 

belum memiliki agenda 

pertemuan dengan pihak 

Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

http://www.arahkita.com/news/read/33080/hampir-lima-ribu-pasien-covid-19-penuhi-wisma-atlet-kemayoran
http://www.arahkita.com/news/read/33080/hampir-lima-ribu-pasien-covid-19-penuhi-wisma-atlet-kemayoran
http://www.arahkita.com/news/read/33080/hampir-lima-ribu-pasien-covid-19-penuhi-wisma-atlet-kemayoran
http://www.arahkita.com/news/read/33080/hampir-lima-ribu-pasien-covid-19-penuhi-wisma-atlet-kemayoran
http://www.arahkita.com/news/read/33080/hampir-lima-ribu-pasien-covid-19-penuhi-wisma-atlet-kemayoran
http://www.arahkita.com/news/read/33080/hampir-lima-ribu-pasien-covid-19-penuhi-wisma-atlet-kemayoran
http://akurat.co/bos-garuda-buka-suara-soal-penyesuaian-jumlah-karyawan
http://akurat.co/bos-garuda-buka-suara-soal-penyesuaian-jumlah-karyawan
http://akurat.co/bos-garuda-buka-suara-soal-penyesuaian-jumlah-karyawan
http://akurat.co/bos-garuda-buka-suara-soal-penyesuaian-jumlah-karyawan
http://akurat.co/bos-garuda-buka-suara-soal-penyesuaian-jumlah-karyawan
http://akurat.co/bos-garuda-buka-suara-soal-penyesuaian-jumlah-karyawan
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karyawan. Perlu kiranya kami 

sampaikan bahwa proses 

PKPU yang kini sedang 

dijalani oleh Garuda bersama 

segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU," tutur Irfan dalam 

keterangan resminya, Rabu 

(3/2/2022). Dalam proses 

PKPU ini, Garuda Indonesia 

juga terus menjalin 

komunikasi yang intensif 

bersama seluruh kreditur, 

dimana dalam proses 

tersebut, Garuda juga telah 

mendapatkan tanggapan 

positif dari sejumlah kreditur, 

termasuk lessor pesawat 

dalam proses negosiasi guna 

mencapai kesepakatan 

terbaik untuk penyelesaian 

kewajiban usaha. 

54. 02 

Februa

ry 2022 

Pemko Medan 

Optimalkan 

Progam 

Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaa

n sesuai Inpres 

Nomor 2 

Tahun 2021 

Positiv

e 

Tribun News 

Medan 

 Demikian hal ini disampaikan 

Wali Kota Medan Bobby 

Nasution diwakili Asisten 

Ekbang Khairul Syahnan 

ketika membuka pertemuan 

Forum Group Discusion (FGD) 

terkait Inpres No. 2 tahun 

2021 yang digelar BPJS 

Ketenagakerjaan di Hotel 

Adimulia, Jalan Diponegoro. 

"Melalui Diskusi ini 

diharapkan agar terjalin 

kolaborasi yang baik antara 

setiap sektor baik 

Pemerintah, instansi terkait, 

swasta, perusahaan dan 

seluruh sektor terkait agar 

setiap pekerja di Kota Medan 

http://medan.tribunnews.com/2022/02/02/pemko-medan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://medan.tribunnews.com/2022/02/02/pemko-medan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://medan.tribunnews.com/2022/02/02/pemko-medan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://medan.tribunnews.com/2022/02/02/pemko-medan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://medan.tribunnews.com/2022/02/02/pemko-medan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://medan.tribunnews.com/2022/02/02/pemko-medan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://medan.tribunnews.com/2022/02/02/pemko-medan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://medan.tribunnews.com/2022/02/02/pemko-medan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
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ikut dalam program Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan. 

Khairul Syahnan 

menambahkan juga akan 

terus menggali kemungkinan 

kerjasama lain dengan BPJS 

Ketenagakerjaan agar 

terwujudnya masyarakat 

Kota Medan yang berkah, 

maju dan kondusif. 

Sebelumnya,, Cabang Medan, 

mengungkapkan bahwa 

pertemuan ini dilakukan 

untuk memberikan 

pemahaman terkait dengan 

Inpres No. 2 tahun 2021 

tentang Optimalisasi 

Pelaksanaan Program 

jaminan sosial 

ketenagakerjaan. 

55. 02 

Februa

ry 2022 

Pasien Covid-

19 di Wisma 

Atlet 

Kemayoran 

Naik Jadi 4.970 

Orang Hari Ini 

Neutral Tempo.co Aris Mudian Jumlah di Tower 4,5,6 dan 7 

Wisma Atlet Kemayoran 

bertambah 156 orang pada 

hari ini. Kepala Penerangan 

Komando Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian mengatakan 

total terdapat 4.970 pasien 

yang dirawat di Rumah Sakit 

Darurat COVID-19 (RSDC) 

Wisma Atlet Kemayoran. 

Total pasien Covid-19 di 

Wisma Atlet Kemayoran 

hingga saat ini 141. 428 

orang. Untuk pasien 

repatriasi atau pekerja 

migran Indonesia (PMI) di 

RSDC, hari ini turun 342 

orang. 

56. 02 

Februa

ry 2022 

Bantah Kabar 

PHK Karyawan, 

Garuda Fokus 

Jalani Proses 

PKPU 

Positiv

e 

Tempo.co Tomy Tampatty Manajemen Garuda saat ini 

fokus untuk menjalani proses 

Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) 

yang tengah dijalani untuk 

http://metro.tempo.co/read/1556540/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-naik-jadi-4-970-orang-hari-ini
http://metro.tempo.co/read/1556540/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-naik-jadi-4-970-orang-hari-ini
http://metro.tempo.co/read/1556540/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-naik-jadi-4-970-orang-hari-ini
http://metro.tempo.co/read/1556540/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-naik-jadi-4-970-orang-hari-ini
http://metro.tempo.co/read/1556540/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-naik-jadi-4-970-orang-hari-ini
http://metro.tempo.co/read/1556540/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-naik-jadi-4-970-orang-hari-ini
http://bisnis.tempo.co/read/1556545/bantah-kabar-phk-karyawan-garuda-fokus-jalani-proses-pkpu
http://bisnis.tempo.co/read/1556545/bantah-kabar-phk-karyawan-garuda-fokus-jalani-proses-pkpu
http://bisnis.tempo.co/read/1556545/bantah-kabar-phk-karyawan-garuda-fokus-jalani-proses-pkpu
http://bisnis.tempo.co/read/1556545/bantah-kabar-phk-karyawan-garuda-fokus-jalani-proses-pkpu
http://bisnis.tempo.co/read/1556545/bantah-kabar-phk-karyawan-garuda-fokus-jalani-proses-pkpu
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keberlanjutan maskapai plat 

merah tersebut. "Perlu 

kiranya kami sampaikan 

bahwa proses PKPU yang kini 

sedang dijalani oleh Garuda 

bersama segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU," kata manajemen. Isu 

mengenai PHK massal santer 

terdengar, hingga membuat 

serikat karyawan meminta 

rundingan kepada pihak 

manajemen Garuda 

Indonesia jika kabar tersebut 

benar adanya. "Dapat kami 

sampaikan bahwa Garuda 

hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan 

dengan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan," tulis manajemen 

dalam pernyataan tertulis 

yang diterima Tempo pada 

Rabu, 2 Februari 2022. 

57. 02 

Februa

ry 2022 

Waduh 

Bertambah 

Banyak, 4.970 

Pasien Covid-

19 Dirawat di 

Wisma Atlet 

Kemayoran 

Negati

ve 

Koran Jakarta Aris Mudian "Pasien rawat inap di RSDC 

Wisma Atlet Kemayoran 

Tower 4, 5, 6, dan 7 per Rabu 

berjumlah 4.970 orang. 

Jumlah pasien positif 19 yang 

dirawat di Rumah Sakit 

Darurat 19 (RSDC) Wisma 

Atlet Kemayoran bertambah 

156 orang sehingga menjadi 

4.970 orang, kata Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian. Sebelumnya, 

per Selasa (1/2) tercatat 

http://koran-jakarta.com/waduh-bertambah-banyak-4-970-pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran
http://koran-jakarta.com/waduh-bertambah-banyak-4-970-pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran
http://koran-jakarta.com/waduh-bertambah-banyak-4-970-pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran
http://koran-jakarta.com/waduh-bertambah-banyak-4-970-pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran
http://koran-jakarta.com/waduh-bertambah-banyak-4-970-pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran
http://koran-jakarta.com/waduh-bertambah-banyak-4-970-pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran
http://koran-jakarta.com/waduh-bertambah-banyak-4-970-pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran
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4.814 orang," kata Aris ketika 

menerangkan perkembangan 

situasi di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Rabu. 

Pada pekan sebelumnya, 

Rabu (26/1), pasien 19 yang 

memperoleh rawat inap di 

Wisma Atlet Kemayoran 

sebanyak 2.946 orang. 

58. 02 

Februa

ry 2022 

Bertambah, 

Jumlah Pasien 

Covid-19 di 

Wisma Atlet 

Kemayoran 

4.483 Orang 

Neutral Media Indonesia Aris Mudian Jumlah pasien covid-19 di 

Wisma Atlet Kemayoran per 

hari ini, Senin (31/1) pukul 

08:00 WIB mengalami 

penambahan sebanyak 156 

orang dari yang sebelumnya 

sebanyak 4.814 orang. 

"Jumlah pasien rawat inap di 

RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran Tower 5 dan 6 

sebanyak 4.970 orang, terdiri 

dari 2.249 pria dan 2.721 

wanita," kata Aris, melalui 

keterangannya, Rabu (26/1). 

Aris mengatakan sejak 23 

Maret 2020 hingga hari ini 

total pasien yang dirawat di 

Wisma Atlet Kemayoran 

berjumlah 141. 428 orang. 

Sementara itu, RSDC Wisma 

Atlet di Pademangan per hari 

ini menampung 792 pasien 

isolasi di Tower 8, 9, dan 10. 

59. 02 

Februa

ry 2022 

Menaker 

Apresiasi 

Produk UMKM 

Penyandang 

Disabilitas 

Positiv

e 

Seputar Cibubur Ida Fauziyah (Tas) Ini sudah sampe ke New 

York," ucap Menaker dalam 

siaran pers Senin (31 Januari 

2022). Saat melakukan 

kunjungan kerja ke 

Halmahera Selatan, Maluku 

Utara, akhir pekan lalu, 

Menaker mengatakan, 

melalui produk UMKM yang 

dihasilkan, para penyandang 

disabilitas telah turut 

memberikan kontribusi 

http://mediaindonesia.com/humaniora/468692/bertambah-jumlah-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-4483-orang
http://mediaindonesia.com/humaniora/468692/bertambah-jumlah-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-4483-orang
http://mediaindonesia.com/humaniora/468692/bertambah-jumlah-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-4483-orang
http://mediaindonesia.com/humaniora/468692/bertambah-jumlah-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-4483-orang
http://mediaindonesia.com/humaniora/468692/bertambah-jumlah-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-4483-orang
http://mediaindonesia.com/humaniora/468692/bertambah-jumlah-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-4483-orang
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1783629450/menaker-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1783629450/menaker-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1783629450/menaker-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1783629450/menaker-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1783629450/menaker-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas
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terhadap perekonomian 

negara. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyampaikan apresiasinya 

terhadap produk kerajinan 

tangan dan ecoprint Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) para penyandang 

disabilitas. Dalam hal ini para 

oenyandang disabilitas di 

Ternate, Maluku Utara. 

60. 02 

Februa

ry 2022 

Dukung 

Program Ini, 

Pekerja dan 

Pemberi Kerja 

Bakal Kena 

Pajak 1,39% 

Neutral Ddtc News Grant Robertson Dalam skema tersebut, 

pekerja dan pemberi kerja 

akan diminta untuk 

membayar pajak masing-

masing sebesar 1,39%. 

Menteri Keuangan Selandia 

Baru Grant Robertson telah 

mengatakan rancangan 

skema tersebut digunakan 

untuk meredam dampak 

pandemi Covid-19 terhadap 

kondisi ekonomi dan sosial 

dari negara tersebut. "Ketika 

Selandia Baru bergerak 

melampaui dampak ekonomi 

dan sosial dari Covid-19, ada 

pelajaran penting yang dapat 

dipetik dari cara kami saling 

mendukung melalui 

serangkaian tantangan yang 

belum pernah terjadi 

sebelumnya," katanya, Rabu 

(2/2/2022). Seperti dilansir 

stuff.co.nz, skema tersebut 

sebenarnya telah dirancang 

dan dikampanyekan sebelum 

pemilihan tahun 2020 oleh 

Robertson bersama Dewan 

Serikat Buruh dan Bisnis 

Selandia Baru. 

61. 02 

Februa

ry 2022 

Pasien Rawat 

Inap di Wisma 

Neutral Askara.co Aris Mudian Pasien positif Covid-19 yang 

menjalani perawatan di 

Rumah Sakit Darurat Covid-

http://news.ddtc.co.id/dukung-program-ini-pekerja-dan-pemberi-kerja-bakal-kena-pajak-139-36585
http://news.ddtc.co.id/dukung-program-ini-pekerja-dan-pemberi-kerja-bakal-kena-pajak-139-36585
http://news.ddtc.co.id/dukung-program-ini-pekerja-dan-pemberi-kerja-bakal-kena-pajak-139-36585
http://news.ddtc.co.id/dukung-program-ini-pekerja-dan-pemberi-kerja-bakal-kena-pajak-139-36585
http://news.ddtc.co.id/dukung-program-ini-pekerja-dan-pemberi-kerja-bakal-kena-pajak-139-36585
http://news.ddtc.co.id/dukung-program-ini-pekerja-dan-pemberi-kerja-bakal-kena-pajak-139-36585
http://www.askara.co/read/2022/02/02/25619/pasien-rawat-inap-di-wisma-atlet-nyaris-5-ribu-orang
http://www.askara.co/read/2022/02/02/25619/pasien-rawat-inap-di-wisma-atlet-nyaris-5-ribu-orang
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Atlet Nyaris 5 

Ribu Orang 

19 (RSDC) Wisma Atlet, 

Kemayoran, Jakarta Pusat 

bertambah 156 orang. 

"Pasien rawat inap di RSDC 

Wisma Atlet Kemayoran 

Tower 4, 5, 6, dan 7 per Rabu 

berjumlah 4.970 orang. 

"Pasien rawat inap (di RSDC 

Wisma Atlet Pademangan 

Tower 8, 9, dan 10,) per Rabu 

berjumlah 792 orang dengan 

perincian 397 pria dan 395 

wanita," katanya. Dengan 

tambahan itu jumlah pasien 

di RSDC Wisma Atlet nyaris 

menyentuh angka 5 ribu 

pasien, tepatnya 4.970 orang. 

62. 02 

Februa

ry 2022 

Karyawan 

Teriak soal Isu 

PHK, Bos 

Garuda 

Menyangkal! 

Negati

ve 

Detik Tomy Tampatty Ketua Khusus Pengawalan 

Kelangsungan Perusahaan 

dan Hak Karyawan Serikat 

Karyawan Garuda Indonesia 

(Sekarga) Tomy Tampatty 

meminta penjelasan 

manajemen soal kabar PHK 

yang simpang siur ini. Bos 

Garuda langsung angkat 

bicara soal isu PHK yang 

terjadi. "Bahwa sampai saat 

ini manajemen Garuda 

Indonesia belum pernah 

mengkomunikasikan rencana 

tersebut dengan kami 

Pengurus Serikat Karyawan 

Garuda Indonesia atau 

Sekarga," ungkap Tommy 

dalam keterangannya kepada 

detikcom, Rabu (2/2/2022). 

Satu lagi masalah dihadapi 

Garuda Indonesia. 

63. 02 

Februa

ry 2022 

Beredar Kabar 

Garuda Temui 

Kemnaker Soal 

PHK Karyawan, 

Neutral Kompas Tv Irfan 

Setiaputra,Kartik

a Wirjoatmodjo 

Sebelumnya, beredar kabar 

Garuda dan PT AirAsia 

Indonesia Tbk akan bertemu 

dengan pihak Kemnaker. 

Garuda Indonesia 

http://www.askara.co/read/2022/02/02/25619/pasien-rawat-inap-di-wisma-atlet-nyaris-5-ribu-orang
http://www.askara.co/read/2022/02/02/25619/pasien-rawat-inap-di-wisma-atlet-nyaris-5-ribu-orang
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5924814/karyawan-teriak-soal-isu-phk-bos-garuda-menyangkal
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5924814/karyawan-teriak-soal-isu-phk-bos-garuda-menyangkal
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5924814/karyawan-teriak-soal-isu-phk-bos-garuda-menyangkal
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5924814/karyawan-teriak-soal-isu-phk-bos-garuda-menyangkal
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5924814/karyawan-teriak-soal-isu-phk-bos-garuda-menyangkal
http://www.kompas.tv/article/257496/beredar-kabar-garuda-temui-kemnaker-soal-phk-karyawan-dirut-belum-ada-agenda
http://www.kompas.tv/article/257496/beredar-kabar-garuda-temui-kemnaker-soal-phk-karyawan-dirut-belum-ada-agenda
http://www.kompas.tv/article/257496/beredar-kabar-garuda-temui-kemnaker-soal-phk-karyawan-dirut-belum-ada-agenda
http://www.kompas.tv/article/257496/beredar-kabar-garuda-temui-kemnaker-soal-phk-karyawan-dirut-belum-ada-agenda
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Dirut: Belum 

Ada Agenda 

menyatakan, proses PKPU 

yang kini sedang dijalani oleh 

Garuda bersama segenap 

pemangku kepentingan, 

bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan. 

Garuda juga hingga saat ini 

belum memiliki agenda 

pertemuan dengan pihak 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan. "Garuda Indonesia 

hingga hari ini masih terus 

berfokus untuk menjalani 

proses PKPU, guna 

memperoleh kesepakatan 

terbaik dalam penyelesaian 

kewajiban usaha dengan para 

kreditur," kata Dirut Garuda 

Indonesia Irfan Setiaputra, 

dalam siaran persnya Rabu 

(2/2/2022). 

64. 02 

Februa

ry 2022 

Sebanyak 

4.970 pasien 

COVID-19 

dirawat di 

Wisma Atlet 

Neutral Antara Bali Aris Mudian Jumlah pasien positif COVID-

19 yang dirawat di Rumah 

Sakit Darurat COVID-19 

(RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran bertambah 156 

orang sehingga menjadi 

4.970 orang, kata Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian. Pada pekan 

sebelumnya, Rabu (26/1), 

pasien COVID-19 yang 

memperoleh rawat inap di 

Wisma Atlet Kemayoran 

sebanyak 2.946 orang. 

Dengan demikian, dalam 

sepekan, terjadi peningkatan 

jumlah pasien COVID-19 di 

Wisma Atlet Kemayoran yang 

signifikan, yakni mencapai 

2.024 orang. Adapun 

http://www.kompas.tv/article/257496/beredar-kabar-garuda-temui-kemnaker-soal-phk-karyawan-dirut-belum-ada-agenda
http://www.kompas.tv/article/257496/beredar-kabar-garuda-temui-kemnaker-soal-phk-karyawan-dirut-belum-ada-agenda
http://bali.antaranews.com/berita/267609/sebanyak-4970-pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet
http://bali.antaranews.com/berita/267609/sebanyak-4970-pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet
http://bali.antaranews.com/berita/267609/sebanyak-4970-pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet
http://bali.antaranews.com/berita/267609/sebanyak-4970-pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet
http://bali.antaranews.com/berita/267609/sebanyak-4970-pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet
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rekapitulasi pasien COVID-19 

yang memperoleh perawatan 

di Wisma Atlet Kemayoran, 

terhitung mulai 23 Maret 

2020 hingga 2 Februari 2022 

sebanyak 141. 428 orang 

dengan rekapitulasi pasien 

yang sudah keluar sebanyak 

136. 458 orang. 

65. 02 

Februa

ry 2022 

PD Baramarta 

Komitmen 

Bayar Iuran 

BPJS 

Ketenagakerjaa

n Dengan Nyicil 

Neutral Media Indonesia  Direktur Utama PD 

Baramarta, Rachman Agus 

menegaskan bahwa pihaknya 

telah membuat komitmen di 

Kantor Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Banjar awal 

Januari 2022 lalu. PD 

Baramarta diketahui 

menunggak pembayaran 

iuran BPJS Ketenagakerjaan 

dan BPJS Kesehatan 

karyawannya. Dirut PD 

Baramarta waktu itu masih 

dijabat Bapak Teguh," 

ungkapnya. "Sesuai data BPJS 

Ketenagakerjaan, PD 

Baramarta menunggak iuran 

sejak Januari hingga 

September 2020. 

66. 02 

Februa

ry 2022 

Satgas 

Tetapkan 

Karantina 5 

Hari Bagi 

Pelaku 

Perjalanan Luar 

Negeri, Cek 

Syarat dan 

Ketentuannya 

Neutral Kompas Tv  Syarat Karantina 5 Hari. 

Pemerintah kembali 

mengubah aturan masa 

karantina bagi pelaku 

perjalanan luar negeri (PPLN) 

yang tiba di Indonesia, yang 

sebelumnya tujuh hari, kini 

menjadi lima hari. Kendati 

demikian, tidak semuanya 

dapat menjalani karantina 

lima hari, hal ini dikarenakan 

terdapat syarat yang harus 

dipenuhi. Karantina lima hari 

ini, diatur melalui Addendum 

Surat Edaran (SE) Kasatgas 

Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

http://mediaindonesia.com/nusantara/468697/pd-baramarta-komitmen-bayar-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-dengan-nyicil
http://mediaindonesia.com/nusantara/468697/pd-baramarta-komitmen-bayar-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-dengan-nyicil
http://mediaindonesia.com/nusantara/468697/pd-baramarta-komitmen-bayar-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-dengan-nyicil
http://mediaindonesia.com/nusantara/468697/pd-baramarta-komitmen-bayar-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-dengan-nyicil
http://mediaindonesia.com/nusantara/468697/pd-baramarta-komitmen-bayar-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-dengan-nyicil
http://mediaindonesia.com/nusantara/468697/pd-baramarta-komitmen-bayar-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-dengan-nyicil
http://www.kompas.tv/article/257497/satgas-tetapkan-karantina-5-hari-bagi-pelaku-perjalanan-luar-negeri-cek-syarat-dan-ketentuannya
http://www.kompas.tv/article/257497/satgas-tetapkan-karantina-5-hari-bagi-pelaku-perjalanan-luar-negeri-cek-syarat-dan-ketentuannya
http://www.kompas.tv/article/257497/satgas-tetapkan-karantina-5-hari-bagi-pelaku-perjalanan-luar-negeri-cek-syarat-dan-ketentuannya
http://www.kompas.tv/article/257497/satgas-tetapkan-karantina-5-hari-bagi-pelaku-perjalanan-luar-negeri-cek-syarat-dan-ketentuannya
http://www.kompas.tv/article/257497/satgas-tetapkan-karantina-5-hari-bagi-pelaku-perjalanan-luar-negeri-cek-syarat-dan-ketentuannya
http://www.kompas.tv/article/257497/satgas-tetapkan-karantina-5-hari-bagi-pelaku-perjalanan-luar-negeri-cek-syarat-dan-ketentuannya
http://www.kompas.tv/article/257497/satgas-tetapkan-karantina-5-hari-bagi-pelaku-perjalanan-luar-negeri-cek-syarat-dan-ketentuannya
http://www.kompas.tv/article/257497/satgas-tetapkan-karantina-5-hari-bagi-pelaku-perjalanan-luar-negeri-cek-syarat-dan-ketentuannya
http://www.kompas.tv/article/257497/satgas-tetapkan-karantina-5-hari-bagi-pelaku-perjalanan-luar-negeri-cek-syarat-dan-ketentuannya
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Protokol Kesehatan 

Perjalanan Internasional Pada 

Masa Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19). 

67. 02 

Februa

ry 2022 

TANGGAPAN 

GARUDA 

INDONESIA 

ATAS ISU 

PENYESUAIAN 

JUMLAH 

KARYAWAN. 

Positiv

e 

Iqplus  PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk (.Garuda.) 

hingga hari ini masih terus 

berfokus untuk menjalani 

proses PKPU guna 

memperoleh kesepakatan 

terbaik dalam penyelesaian 

kewajiban usaha dengan para 

kreditur. Dapat kami 

sampaikan bahwa Garuda 

hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan 

dengan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan. Perlu kiranya kami 

sampaikan bahwa proses 

PKPU yang kini sedang 

dijalani oleh Garuda bersama 

segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU. Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur, dimana dalam 

proses tersebut, Garuda juga 

telah mendapatkan 

tanggapan positif dari 

sejumlah kreditur, termasuk 

lessor pesawat dalam proses 

negosiasi guna mencapai 

kesepakatan terbaik untuk 

penyelesaian kewajiban 

usaha. 

http://www.iqplus.info/news/stock_news/giaa-tanggapan-garuda-indonesia-atas-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan%2C32124014.html
http://www.iqplus.info/news/stock_news/giaa-tanggapan-garuda-indonesia-atas-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan%2C32124014.html
http://www.iqplus.info/news/stock_news/giaa-tanggapan-garuda-indonesia-atas-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan%2C32124014.html
http://www.iqplus.info/news/stock_news/giaa-tanggapan-garuda-indonesia-atas-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan%2C32124014.html
http://www.iqplus.info/news/stock_news/giaa-tanggapan-garuda-indonesia-atas-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan%2C32124014.html
http://www.iqplus.info/news/stock_news/giaa-tanggapan-garuda-indonesia-atas-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan%2C32124014.html
http://www.iqplus.info/news/stock_news/giaa-tanggapan-garuda-indonesia-atas-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan%2C32124014.html
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68. 02 

Februa

ry 2022 

Isu PHK Massal 

Karyawan 

Garuda, Dirut 

Buka Suara 

Negati

ve 

Azka News Irfan Setiaputra JAKARTA- PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk 

(GIAA) menjelaskan soal 

rencana pemutusan 

hubungan kerja (PHK) di 

internal perusahaan. 

Klasifikasi tersebut menyusul 

pernyataan Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) terkair potensi 

pengurangan karyawan 

Garuda. Direktur Utama Irfan 

Setiaputra menegaskan, 

hingga saat ini perusahaan 

masih fokus menjalani proses 

Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) 

guna memperoleh 

kesepakatan terbaik dalam 

penyelesaian kewajiban 

usaha dengan para kreditur. 

69. 02 

Februa

ry 2022 

DFW: 

Pengaduan 

ABK WNI Lebih 

Banyak Datang 

dari Kapal Ikan 

Asing 

Neutral Borneonews Moh Abdi 

Suhufan 

Destructive Fishing Watch 

(DFW) Indonesia 

mengemukakan jumlah 

pengaduan yang dilakukan 

Anak Buah Kapal (ABK) 

perikanan 

berkewarganegaraan 

Indonesia, lebih banyak 

datang dari mereka yang 

bekerja di kapal ikan asing. 

"40,57 persen pengaduan 

dilaporkan oleh awak kapal 

dalam negeri, dan 55,07 

persen berasal dari mereka 

yang bekerja di kapal ikan 

luar negeri," katanya. 

Akibatnya, kata dia, proses 

rekruitmen dan penempatan 

awak kapal perikanan bisa 

dilakukan oleh siapa saja 

tanpa kontrol dan 

pengawasan ketat dari 

pemerintah. "Banyaknya 

regulasi yang saling tumpang 

http://news.azka.id/isu-phk-massal-karyawan-garuda-dirut-buka-suara
http://news.azka.id/isu-phk-massal-karyawan-garuda-dirut-buka-suara
http://news.azka.id/isu-phk-massal-karyawan-garuda-dirut-buka-suara
http://news.azka.id/isu-phk-massal-karyawan-garuda-dirut-buka-suara
http://www.borneonews.co.id/berita/253193-dfw-pengaduan-abk-wni-lebih-banyak-datang-dari-kapal-ikan-asing
http://www.borneonews.co.id/berita/253193-dfw-pengaduan-abk-wni-lebih-banyak-datang-dari-kapal-ikan-asing
http://www.borneonews.co.id/berita/253193-dfw-pengaduan-abk-wni-lebih-banyak-datang-dari-kapal-ikan-asing
http://www.borneonews.co.id/berita/253193-dfw-pengaduan-abk-wni-lebih-banyak-datang-dari-kapal-ikan-asing
http://www.borneonews.co.id/berita/253193-dfw-pengaduan-abk-wni-lebih-banyak-datang-dari-kapal-ikan-asing
http://www.borneonews.co.id/berita/253193-dfw-pengaduan-abk-wni-lebih-banyak-datang-dari-kapal-ikan-asing
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tindih ini menjadi titik lemah 

tata kelola awak kapal 

perikanan migran," kata Abdi. 

70. 02 

Februa

ry 2022 

Benarkah 

Garuda 

Indonesia Akan 

Lakukan PHK 

Massal? Ini 

Jawaban 

Direktur 

Utama, 

Singgung Soal 

Utang 

Neutral Tribun News 

Kalteng 

Irfan Setiaputra Benarkah kabar akan adanya 

PHK massal di Garuda 

Indonesia?. Kabar tidak 

mengenakkan datang dari 

maskapai penerbangan 

Garuda Indonesia, yakni akan 

terjadinya Pemutusan 

Hubungan Kerja atau PHK 

massal. PHK massal ini 

disebutkan segera terjadi 

karena PT Garuda Indonesia 

Tbk. (GIAA) terus mengalami 

kerugian. Direktur Utama 

Garuda Indonesia Irfan 

Setiaputra saat dikonfirmasi 

tidak memberi jawaban 

tegas. 

71. 02 

Februa

ry 2022 

Ini tanggapan 

Dirut Garuda 

Indonesia soal 

isu PHK 

karyawan 

Neutral Antara Irfan Setiaputra Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero) Irfan 

Setiaputra menanggapi isu 

terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) karyawan dalam 

rangka efisiensi perusahaan. 

Irfan menyampaikan proses 

PKPU yang kini tengah 

dijalani oleh Garuda 

Indonesia bersama segenap 

pemangku kepentingan 

bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU. Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. Menurut dia, 

Garuda Indonesia juga telah 

mendapatkan tanggapan 

http://kalteng.tribunnews.com/2022/02/02/benarkah-garuda-indonesia-akan-lakukan-phk-massal-ini-jawaban-direktur-utama-singgung-soal-utang
http://kalteng.tribunnews.com/2022/02/02/benarkah-garuda-indonesia-akan-lakukan-phk-massal-ini-jawaban-direktur-utama-singgung-soal-utang
http://kalteng.tribunnews.com/2022/02/02/benarkah-garuda-indonesia-akan-lakukan-phk-massal-ini-jawaban-direktur-utama-singgung-soal-utang
http://kalteng.tribunnews.com/2022/02/02/benarkah-garuda-indonesia-akan-lakukan-phk-massal-ini-jawaban-direktur-utama-singgung-soal-utang
http://kalteng.tribunnews.com/2022/02/02/benarkah-garuda-indonesia-akan-lakukan-phk-massal-ini-jawaban-direktur-utama-singgung-soal-utang
http://kalteng.tribunnews.com/2022/02/02/benarkah-garuda-indonesia-akan-lakukan-phk-massal-ini-jawaban-direktur-utama-singgung-soal-utang
http://kalteng.tribunnews.com/2022/02/02/benarkah-garuda-indonesia-akan-lakukan-phk-massal-ini-jawaban-direktur-utama-singgung-soal-utang
http://kalteng.tribunnews.com/2022/02/02/benarkah-garuda-indonesia-akan-lakukan-phk-massal-ini-jawaban-direktur-utama-singgung-soal-utang
http://kalteng.tribunnews.com/2022/02/02/benarkah-garuda-indonesia-akan-lakukan-phk-massal-ini-jawaban-direktur-utama-singgung-soal-utang
http://kalteng.tribunnews.com/2022/02/02/benarkah-garuda-indonesia-akan-lakukan-phk-massal-ini-jawaban-direktur-utama-singgung-soal-utang
http://www.antaranews.com/berita/2679045/ini-tanggapan-dirut-garuda-indonesia-soal-isu-phk-karyawan
http://www.antaranews.com/berita/2679045/ini-tanggapan-dirut-garuda-indonesia-soal-isu-phk-karyawan
http://www.antaranews.com/berita/2679045/ini-tanggapan-dirut-garuda-indonesia-soal-isu-phk-karyawan
http://www.antaranews.com/berita/2679045/ini-tanggapan-dirut-garuda-indonesia-soal-isu-phk-karyawan
http://www.antaranews.com/berita/2679045/ini-tanggapan-dirut-garuda-indonesia-soal-isu-phk-karyawan
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positif dari sejumlah kreditur, 

termasuk lessor pesawat 

dalam proses negosiasi guna 

mencapai kesepakatan 

terbaik untuk penyelesaian 

kewajiban usaha. 

72. 02 

Februa

ry 2022 

Satgas Covid-

19: Masa 

Karantina bagi 

Pelaku Perjalan 

Luar Negeri 

Jadi 5 dan 7 

Hari 

Neutral Kompas  Satuan Tugas (Satgas) 

Penanganan Covid-19 

menetapkan masa karantina 

bagi warga negara Indonesia 

(WNI) pelaku perjalanan luar 

negeri selama 5 dan 7 hari, 

tergantung sudah dapat 

vaksinasi lengkap atau belum. 

Ketentuan tersebut tertuang 

di dalam Keputusan Ketua 

Satgas Penanganan Covid-19 

Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Pintu Masuk (Entry Point), 

Tempat Karantina, dan 

Kewajiban RT-PCR Bagi WNI 

Pelaku Perjalanan Luar 

Negeri. Keputusan Ketua 

Satgas Penanganan Covid-19 

tersebut diteken pada 1 

Februari 2022. Dalam 

keputusan tersebut 

disebutkan bahwa pelaku 

perjalanan luar negeri yang 

menerima vaksin dosis 

pertama harus menjalani 

karantina 7x24 jam. 

73. 02 

Februa

ry 2022 

BPJS 

Ketenagakerjaa

n Pinrang 

Sosialisasi di 

Desa Wattang 

Pulu 

Positiv

e 

Baca Pesan  "Ada lebih dari 3000 klaim 

yang dilakukan di BPJS 

Ketenagakerjaan Pinrang. 

Badan Pelaksanan Jaminan 

Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

cabang Pinrang 

melaksanakan sosialisasi 

jaminan sosial terkait 

ketenagkerjaan di Kantor 

Desa Wattang Pulu 

Kecamatan Suppa Kabupaten 

Pinrang, Rabu (2/2/2022). 

http://nasional.kompas.com/read/2022/02/02/13244831/satgas-covid-19-masa-karantina-bagi-pelaku-perjalan-luar-negeri-jadi-5-dan-7
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/02/13244831/satgas-covid-19-masa-karantina-bagi-pelaku-perjalan-luar-negeri-jadi-5-dan-7
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/02/13244831/satgas-covid-19-masa-karantina-bagi-pelaku-perjalan-luar-negeri-jadi-5-dan-7
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/02/13244831/satgas-covid-19-masa-karantina-bagi-pelaku-perjalan-luar-negeri-jadi-5-dan-7
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/02/13244831/satgas-covid-19-masa-karantina-bagi-pelaku-perjalan-luar-negeri-jadi-5-dan-7
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/02/13244831/satgas-covid-19-masa-karantina-bagi-pelaku-perjalan-luar-negeri-jadi-5-dan-7
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/02/13244831/satgas-covid-19-masa-karantina-bagi-pelaku-perjalan-luar-negeri-jadi-5-dan-7
http://bacapesan.com/2022/02/02/bpjs-ketenagakerjaan-pinrang-sosialisasi-di-desa-wattang-pulu
http://bacapesan.com/2022/02/02/bpjs-ketenagakerjaan-pinrang-sosialisasi-di-desa-wattang-pulu
http://bacapesan.com/2022/02/02/bpjs-ketenagakerjaan-pinrang-sosialisasi-di-desa-wattang-pulu
http://bacapesan.com/2022/02/02/bpjs-ketenagakerjaan-pinrang-sosialisasi-di-desa-wattang-pulu
http://bacapesan.com/2022/02/02/bpjs-ketenagakerjaan-pinrang-sosialisasi-di-desa-wattang-pulu
http://bacapesan.com/2022/02/02/bpjs-ketenagakerjaan-pinrang-sosialisasi-di-desa-wattang-pulu
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Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

cabang Pinrang Soni C 

Wirawan menjelaskan bahwa 

BPJS Ketenagakerjaan ini 

adalah Nirlaba artinya BPJS 

tidak mencari laba. Soni 

menambahkan, semua 

pekerjaan dapat menjadi 

peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, baik formal 

maupun informal, bekerja di 

rumah, di kantor, di hutan 

bahkan di manapun bekerja 

dapat diterima menjadi 

peserta BPJS Ketenagkerjaan. 

74. 02 

Februa

ry 2022 

Dirut Garuda 

Indonesia Buka 

Suara Soal PHK 

Karyawan 

Neutral Liputan 6 Irfan Setiaputra Direktur Utama Garuda 

Indonesia Irfan Setiaputra 

menyampaikan, Garuda 

hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan 

dengan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan dalam hal ini 

Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK). PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk terus fokus 

menjalani proses PKPU guna 

memperoleh kesepakatan 

terbaik dalam penyelesaian 

kewajiban usaha dengan para 

kreditur. Dalam proses ini, 

manajemen Garuda 

Indonesia memastikan tidak 

akan mengesampingkan 

kepentingan para karyawan. 

Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur, dimana dalam 

proses tersebut, Garuda juga 

telah mendapatkan 

tanggapan positif dari 

sejumlah kreditur, termasuk 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/4875958/dirut-garuda-indonesia-buka-suara-soal-phk-karyawan
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4875958/dirut-garuda-indonesia-buka-suara-soal-phk-karyawan
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4875958/dirut-garuda-indonesia-buka-suara-soal-phk-karyawan
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4875958/dirut-garuda-indonesia-buka-suara-soal-phk-karyawan
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lessor pesawat dalam proses 

negosiasi guna mencapai 

kesepakatan terbaik untuk 

penyelesaian kewajiban 

usaha. 

75. 02 

Februa

ry 2022 

Garuda 

Indonesia 

tanggapi isu 

terkait 

pemutusan 

hubungan 

kerja karyawan 

Negati

ve 

Antara Sumut Irfan Setiaputra Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero) Irfan 

Setiaputra menanggapi isu 

terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) karyawan dalam 

rangka efisiensi perusahaan. 

Irfan menyampaikan proses 

PKPU yang kini tengah 

dijalani oleh Garuda 

Indonesia bersama segenap 

pemangku kepentingan 

bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU. Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. Menurut dia, 

Garuda Indonesia juga telah 

mendapatkan tanggapan 

positif dari sejumlah kreditur, 

termasuk lessor pesawat 

dalam proses negosiasi guna 

mencapai kesepakatan 

terbaik untuk penyelesaian 

kewajiban usaha. 

76. 02 

Februa

ry 2022 

Bantah Pailit, 

Bos Garuda 

Tanggapi Isu 

Penyesuaian 

Jumlah 

Karyawan 

Positiv

e 

Vivanews Irfan Setiaputra Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia Tbk, Irfan 

Setiaputra memastikan, 

hingga hari ini pihaknya terus 

berfokus menjalani proses 

PKPU, guna memperoleh 

kesepakatan terbaik dalam 

penyelesaian kewajiban 

usaha dengan kreditur. 

http://sumut.antaranews.com/berita/457189/garuda-indonesia-tanggapi-isu-terkait-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://sumut.antaranews.com/berita/457189/garuda-indonesia-tanggapi-isu-terkait-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://sumut.antaranews.com/berita/457189/garuda-indonesia-tanggapi-isu-terkait-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://sumut.antaranews.com/berita/457189/garuda-indonesia-tanggapi-isu-terkait-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://sumut.antaranews.com/berita/457189/garuda-indonesia-tanggapi-isu-terkait-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://sumut.antaranews.com/berita/457189/garuda-indonesia-tanggapi-isu-terkait-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://sumut.antaranews.com/berita/457189/garuda-indonesia-tanggapi-isu-terkait-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1445734-bantah-pailit-bos-garuda-tanggapi-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1445734-bantah-pailit-bos-garuda-tanggapi-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1445734-bantah-pailit-bos-garuda-tanggapi-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1445734-bantah-pailit-bos-garuda-tanggapi-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1445734-bantah-pailit-bos-garuda-tanggapi-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1445734-bantah-pailit-bos-garuda-tanggapi-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan
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"Dapat kami sampaikan 

bahwa Garuda hingga saat ini 

belum memiliki agenda 

pertemuan dengan pihak 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan," kata Irfan dalam 

keterangan tertulis, Rabu 2 

Februari 2022. Irfan 

menegaskan, proses PKPU 

yang kini sedang dijalani oleh 

Garuda bersama segenap 

pemangku kepentingan, 

bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan. 

Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. 

77. 02 

Februa

ry 2022 

Dirut Garuda 

Indonesia 

tanggapi isu 

pemutusan 

hubungan 

kerja karyawan 

Negati

ve 

Antara Lampung Irfan Setiaputra Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero) Irfan 

Setiaputra menanggapi isu 

terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) karyawan dalam 

rangka efisiensi perusahaan. 

Irfan menyampaikan proses 

PKPU yang kini tengah 

dijalani oleh Garuda 

Indonesia bersama segenap 

pemangku kepentingan 

bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU. Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. Menurut dia, 

Garuda Indonesia juga telah 

mendapatkan tanggapan 

http://lampung.antaranews.com/berita/589737/dirut-garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://lampung.antaranews.com/berita/589737/dirut-garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://lampung.antaranews.com/berita/589737/dirut-garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://lampung.antaranews.com/berita/589737/dirut-garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://lampung.antaranews.com/berita/589737/dirut-garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://lampung.antaranews.com/berita/589737/dirut-garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
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positif dari sejumlah kreditur, 

termasuk lessor pesawat 

dalam proses negosiasi guna 

mencapai kesepakatan 

terbaik untuk penyelesaian 

kewajiban usaha. 

78. 02 

Februa

ry 2022 

Garuda 

Indonesia 

tanggapi isu 

PHK karyawan 

Negati

ve 

Antara Jabar Irfan Setiaputra Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero) Irfan 

Setiaputra menanggapi isu 

terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) karyawan dalam 

rangka efisiensi perusahaan. 

Irfan menyampaikan proses 

PKPU yang kini tengah 

dijalani oleh Garuda 

Indonesia bersama segenap 

pemangku kepentingan 

bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU. Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. Ia mengatakan 

bahwa Garuda hingga hari ini 

masih terus berfokus untuk 

menjalani proses PKPU guna 

memperoleh kesepakatan 

terbaik dalam penyelesaian 

kewajiban usaha dengan para 

kreditur. 

79. 02 

Februa

ry 2022 

Tanggapan 

Garuda 

Indonesia Atas 

Isu 

Penyesuaian 

Karyawan 

Positiv

e 

Tribun News 

Tangerang 

Irfan Setiaputra TRIBUNTAGERANG.COM, 

TANGERANG- PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk 

menjalani proses PKPU untuk 

memperoleh kesepakatan 

terbaik dalam penyelesaian 

kewajiban usaha dengan 

kreditur. "Garuda hingga saat 

ini belum memiliki agenda 

http://jabar.antaranews.com/berita/355101/garuda-indonesia-tanggapi-isu-phk-karyawan
http://jabar.antaranews.com/berita/355101/garuda-indonesia-tanggapi-isu-phk-karyawan
http://jabar.antaranews.com/berita/355101/garuda-indonesia-tanggapi-isu-phk-karyawan
http://jabar.antaranews.com/berita/355101/garuda-indonesia-tanggapi-isu-phk-karyawan
http://tangerang.tribunnews.com/2022/02/02/tanggapan-garuda-indonesia-atas-isu-penyesuaian-karyawan
http://tangerang.tribunnews.com/2022/02/02/tanggapan-garuda-indonesia-atas-isu-penyesuaian-karyawan
http://tangerang.tribunnews.com/2022/02/02/tanggapan-garuda-indonesia-atas-isu-penyesuaian-karyawan
http://tangerang.tribunnews.com/2022/02/02/tanggapan-garuda-indonesia-atas-isu-penyesuaian-karyawan
http://tangerang.tribunnews.com/2022/02/02/tanggapan-garuda-indonesia-atas-isu-penyesuaian-karyawan
http://tangerang.tribunnews.com/2022/02/02/tanggapan-garuda-indonesia-atas-isu-penyesuaian-karyawan
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pertemuan dengan pihak 

Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan," ujar Irfan 

Setiaputra, Direktur Utama 

Garuda Indonesia, Rabu 

(2/2/2022). "Dalam proses 

PKPU ini, Garuda Indonesia 

juga terus menjalin 

komunikasi yang intensif 

bersama seluruh kreditur." 

Selama proses PKPU 

berlangsung, Garuda 

memastikan seluruh aspek 

kegiatan operasional 

penerbangan akan tetap 

berlangsung normal. 

80. 02 

Februa

ry 2022 

Bantah Isu PHK 

Massal 

Karyawan 

Garuda 

Indonesia, 

Dirut Irfan 

Tepis 

Anggapan 

Kolaps 

Kemnaker 

Negati

ve 

Suara.com Irfan 

Setiaputra,Indah 

Anggoro Putri 

Menanggapi kabar adanya 

rencana pemutusan 

hubungan kerja (PHK) di 

internal perusahaan, PT 

Garuda Indonesia (Persero) 

Tbk mengklarifikasi bahwa 

hingga kini belum berencana 

menemui Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) berkaitan 

dengan potensi PHK 

karyawan. "Dapat kami 

sampaikan bahwa Garuda 

hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan 

dengan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan," ujar Irfan, Rabu 

(2/2/2022). Proses PKPU 

menurut Irfan bukanlah 

momen kepailitan bagi 

Garuda Indonesia melainkan 

proses restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme. 

Garuda Indonesia, ia 

http://www.suara.com/bisnis/2022/02/02/133319/bantah-isu-phk-massal-karyawan-garuda-indonesia-dirut-irfan-tepis-anggapan-kolaps-kemnaker
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/02/133319/bantah-isu-phk-massal-karyawan-garuda-indonesia-dirut-irfan-tepis-anggapan-kolaps-kemnaker
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/02/133319/bantah-isu-phk-massal-karyawan-garuda-indonesia-dirut-irfan-tepis-anggapan-kolaps-kemnaker
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/02/133319/bantah-isu-phk-massal-karyawan-garuda-indonesia-dirut-irfan-tepis-anggapan-kolaps-kemnaker
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/02/133319/bantah-isu-phk-massal-karyawan-garuda-indonesia-dirut-irfan-tepis-anggapan-kolaps-kemnaker
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/02/133319/bantah-isu-phk-massal-karyawan-garuda-indonesia-dirut-irfan-tepis-anggapan-kolaps-kemnaker
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/02/133319/bantah-isu-phk-massal-karyawan-garuda-indonesia-dirut-irfan-tepis-anggapan-kolaps-kemnaker
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/02/133319/bantah-isu-phk-massal-karyawan-garuda-indonesia-dirut-irfan-tepis-anggapan-kolaps-kemnaker
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/02/133319/bantah-isu-phk-massal-karyawan-garuda-indonesia-dirut-irfan-tepis-anggapan-kolaps-kemnaker
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/02/133319/bantah-isu-phk-massal-karyawan-garuda-indonesia-dirut-irfan-tepis-anggapan-kolaps-kemnaker
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meyakini, akan terus 

berupaya untuk memulihkan 

kinerja dan kepercayaan 

pelanggan dan berkomitmen 

untuk mengedepankan 

kepentingan para karyawan. 

81. 02 

Februa

ry 2022 

Garuda 

Indonesia 

tanggapi isu 

terkait PHK 

karyawan 

Negati

ve 

Antara Babel  Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia menanggapi isu 

terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja rangka efisiensi 

perusahaan. Irfan 

menyampaikan proses PKPU 

yang kini tengah dijalani oleh 

Garuda Indonesia bersama 

segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU. Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. Menurut dia, 

Garuda Indonesia juga telah 

mendapatkan tanggapan 

positif dari sejumlah kreditur, 

termasuk lessor pesawat 

dalam proses negosiasi guna 

mencapai kesepakatan 

terbaik untuk penyelesaian 

kewajiban usaha. 

82. 02 

Februa

ry 2022 

Menko PMK 

Kagumi Karya 

Anak Bangsa 

GWK 

Positiv

e 

Kompas Tv  Mengunjungi patung Garuda 

Wisnu Kencana, GWK, yang 

berada di Bukit Ungasan, 

Jimbaran, Kabupaten Badung, 

Bali, Menteri Koordinator 

Bidang Pembangunan 

Manusia Dan Kebudayaan 

Indonesia, Muhadjir Effendy 

berdecak kagum. Menteri 

yang saat ini juga menjadi 

http://babel.antaranews.com/berita/253973/garuda-indonesia-tanggapi-isu-terkait-phk-karyawan
http://babel.antaranews.com/berita/253973/garuda-indonesia-tanggapi-isu-terkait-phk-karyawan
http://babel.antaranews.com/berita/253973/garuda-indonesia-tanggapi-isu-terkait-phk-karyawan
http://babel.antaranews.com/berita/253973/garuda-indonesia-tanggapi-isu-terkait-phk-karyawan
http://babel.antaranews.com/berita/253973/garuda-indonesia-tanggapi-isu-terkait-phk-karyawan
http://www.kompas.tv/article/257520/menko-pmk-kagumi-karya-anak-bangsa-gwk
http://www.kompas.tv/article/257520/menko-pmk-kagumi-karya-anak-bangsa-gwk
http://www.kompas.tv/article/257520/menko-pmk-kagumi-karya-anak-bangsa-gwk
http://www.kompas.tv/article/257520/menko-pmk-kagumi-karya-anak-bangsa-gwk
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ketua panitia Global Platform 

For Disaster Risk Reduction, 

GPDRR menjelaskan, GWK 

merupakan karya anak 

bangsa sebagai penanda 

karya adi luhung yang 

berkembang di Bali. Karya 

monumnetal ini melibatkan 

tenaga kerja yang terampil 

dengan pengerjaan presisi 

tinggi yang melibatkan hingga 

12 seniman dan 1.000 tenaga 

kerja tanpa adanya 

kecelakaan. Pihaknya 

menegaskan, hal tersebut 

berarti tenaga kerja 

Indonesia tidak kalah 

profesional dari segi estetika, 

teknologi dan kontruksi. 

83. 02 

Februa

ry 2022 

Dirut Garuda 

tanggapi isu 

PHK karyawan 

Negati

ve 

Antara Kalbar Irfan Setiaputra Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero) Irfan 

Setiaputra menanggapi isu 

terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) karyawan dalam 

rangka efisiensi perusahaan. 

"Dapat kami sampaikan 

bahwa Garuda hingga saat ini 

belum memiliki agenda 

pertemuan dengan pihak 

Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan," kata Irfan dalam 

keterangan tertulis yang 

dipantau di Jakarta, Rabu. 

Lebih lanjut, dalam upaya 

pemulihan kinerja yang saat 

ini dioptimalkan, Garuda 

Indonesia terus berkomitmen 

untuk mengedepankan 

kepentingan para karyawan 

di masa penuh tantangan ini. 

Ia menambahkan seluruh 

kebijakan dan keputusan 

ketenagakerjaan yang telah 

http://kalbar.antaranews.com/berita/503477/dirut-garuda-tanggapi-isu-phk-karyawan
http://kalbar.antaranews.com/berita/503477/dirut-garuda-tanggapi-isu-phk-karyawan
http://kalbar.antaranews.com/berita/503477/dirut-garuda-tanggapi-isu-phk-karyawan
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ditempuh Garuda Indonesia 

tentu mengacu pada 

ketentuan dan perundang-

undangan yang berlaku, serta 

berdasarkan komunikasi 

konstruktif bersama 

karyawan. 

84. 02 

Februa

ry 2022 

Ini Aturan dan 

Karantina 

Pelaku 

Perjalanan Luar 

Negeri 

Februari 2022 

Neutral Bisnis Indonesia Luhut Binsar 

Pandjaitan 

Dalam SE No. 4/2022 

tersebut, Seluruh Pelaku 

Perjalanan Luar Negeri yang 

berstatus Warga Negara 

Indonesia (WNI) maupun 

Warga Negara Asing (WNA) 

harus mengikuti sejumlah 

persyaratan yang berlaku. 

Adapun pada saat 

kedatangan dilakukan tes 

ulang RT/PCR bagi Pelaku 

Perjalanan Luar Negeri dan 

diwajibkan menjalani 

karantina terpusat dengan 

sejumlah ketentuan. 

Pemerintah telah 

menerbitkan syarat 

perjalanan dan protokol Luar 

Negeri pada masa pandemi 

Covid-19 terbaru dalam Surat 

Edaran (SE) KaSatgas No. 

4/2022. "Pelaku perjalanan 

luar negeri juga wajib 

menunjukkan hasil tes negatif 

RT/PCR yang sampelnya 

diambil dalam kurun waktu 

maksimal 2x24 jam sebelum 

jam keberangkatan dan 

dilampirkan saat 

pemeriksaan kesehatan atau 

e-HAC Internasional 

Indonesia," bunyi SE yang 

dikutip, Rabu (2/1/2022). 

85. 02 

Februa

ry 2022 

Dirut Garuda: 

Kita Masih 

Fokus Urusan 

PKPU, Belum 

Positiv

e 

Rmco.id Irfan Setiaputra Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk Irfan 

Setiaputra menegaskan, 

hingga hari ini, pihaknya 

http://ekonomi.bisnis.com/read/20220202/98/1495822/ini-aturan-dan-karantina-pelaku-perjalanan-luar-negeri-februari-2022
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220202/98/1495822/ini-aturan-dan-karantina-pelaku-perjalanan-luar-negeri-februari-2022
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220202/98/1495822/ini-aturan-dan-karantina-pelaku-perjalanan-luar-negeri-februari-2022
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220202/98/1495822/ini-aturan-dan-karantina-pelaku-perjalanan-luar-negeri-februari-2022
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220202/98/1495822/ini-aturan-dan-karantina-pelaku-perjalanan-luar-negeri-februari-2022
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220202/98/1495822/ini-aturan-dan-karantina-pelaku-perjalanan-luar-negeri-februari-2022
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/110746/soal-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-dirut-garuda-kita-masih-fokus-urusan-pkpu-belum-ada-agenda-dengan-kemenaker
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/110746/soal-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-dirut-garuda-kita-masih-fokus-urusan-pkpu-belum-ada-agenda-dengan-kemenaker
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/110746/soal-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-dirut-garuda-kita-masih-fokus-urusan-pkpu-belum-ada-agenda-dengan-kemenaker
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/110746/soal-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-dirut-garuda-kita-masih-fokus-urusan-pkpu-belum-ada-agenda-dengan-kemenaker
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Ada Agenda 

Dengan 

Kemenaker 

masih terus fokus menjalani 

proses Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU). 

"Dapat kami sampaikan, saat 

ini Garuda belum memiliki 

agenda pertemuan dengan 

pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan, berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan," kata Irfan dalam 

keterangannya, Rabu (2/2). 

Dia menambahkan, proses 

PKPU yang kini sedang 

dijalani oleh Garuda bersama 

segenap pemangku 

kepentingan, bukanlah 

proses kebangkrutan atau 

kepailitan. Dalam proses 

PKPU ini, Garuda juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. 

86. 02 

Februa

ry 2022 

Isu PHK Massal 

Karyawan 

Garuda, Ini 

Penjelasan 

Dirut 

Neutral Sindo News Irfan Setiaputra Garuda Indonesia (Persero) 

Tbk buka suara ihwal rencana 

pemutusan hubungan kerja ( 

PHK ) di internal perusahaan. 

Klarifikasi tersebut menyusul 

adanya pernyataan 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) ihwal potensi 

pengurangan karyawan 

Garuda. Direktur Utama Irfan 

Setiaputra menegaskan, 

hingga saat ini perusahaan 

masih berfokus menjalani 

proses penundaan kewajiban 

pembayaran utang (PKPU) 

guna memperoleh 

kesepakatan terbaik dalam 

penyelesaian kewajiban 

usaha dengan para kreditur. 

"Dapat kami sampaikan 

bahwa Garuda hingga saat ini 

belum memiliki agenda 

http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/110746/soal-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-dirut-garuda-kita-masih-fokus-urusan-pkpu-belum-ada-agenda-dengan-kemenaker
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/110746/soal-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-dirut-garuda-kita-masih-fokus-urusan-pkpu-belum-ada-agenda-dengan-kemenaker
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/110746/soal-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-dirut-garuda-kita-masih-fokus-urusan-pkpu-belum-ada-agenda-dengan-kemenaker
http://ekbis.sindonews.com/read/674417/34/isu-phk-massal-karyawan-garuda-ini-penjelasan-dirut-1643781778
http://ekbis.sindonews.com/read/674417/34/isu-phk-massal-karyawan-garuda-ini-penjelasan-dirut-1643781778
http://ekbis.sindonews.com/read/674417/34/isu-phk-massal-karyawan-garuda-ini-penjelasan-dirut-1643781778
http://ekbis.sindonews.com/read/674417/34/isu-phk-massal-karyawan-garuda-ini-penjelasan-dirut-1643781778
http://ekbis.sindonews.com/read/674417/34/isu-phk-massal-karyawan-garuda-ini-penjelasan-dirut-1643781778
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pertemuan dengan pihak 

Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan," ujar Irfan, Rabu 

(2/2/2022). 

87. 02 

Februa

ry 2022 

Dirut Garuda 

Indonesia 

Akhirnya Buka 

Suara terkait 

Isu PHK 

Karyawan 

Negati

ve 

Tribun News 

Wartakota 

Irfan Setiaputra PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk hingga hari ini 

masih terus berfokus untuk 

menjalani proses PKPU guna 

memperoleh kesepakatan 

terbaik dalam penyelesaian 

kewajiban usaha dengan para 

kreditur. Hal itu ditegaskan 

langsung oleh Direktur Utama 

Garuda Indonesia Irfan 

Setiaputra. "Dalam proses 

PKPU ini, Garuda Indonesia 

juga terus menjalin 

komunikasi yang intensif 

bersama seluruh kreditur. 

"Dapat kami sampaikan 

bahwa Garuda hingga saat ini 

belum memiliki agenda 

pertemuan dengan pihak 

Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan," ujar Irfan kepada 

Warta Kota, Rabu (2/2/2022). 

88. 02 

Februa

ry 2022 

Garuda 

Indonesia 

Respons Isu 

Penyesuaian 

Karyawan 

Positiv

e 

Warta Ekonomi Irfan Setiaputra Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero), Irfan 

Setiaputra, membantah isu 

yang beredar terkait 

penyesuaiam karyawan. 

Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. Menurutnya, saat 

ini perseroan masih terus 

berfokus untuk menjalani 

proses PKPU guna 

memperoleh kesepakatan 

http://wartakota.tribunnews.com/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-akhirnya-buka-suara-terkait-isu-phk-karyawan
http://wartakota.tribunnews.com/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-akhirnya-buka-suara-terkait-isu-phk-karyawan
http://wartakota.tribunnews.com/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-akhirnya-buka-suara-terkait-isu-phk-karyawan
http://wartakota.tribunnews.com/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-akhirnya-buka-suara-terkait-isu-phk-karyawan
http://wartakota.tribunnews.com/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-akhirnya-buka-suara-terkait-isu-phk-karyawan
http://wartakota.tribunnews.com/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-akhirnya-buka-suara-terkait-isu-phk-karyawan
http://wartaekonomi.co.id/read390555/garuda-indonesia-respons-isu-penyesuaian-karyawan
http://wartaekonomi.co.id/read390555/garuda-indonesia-respons-isu-penyesuaian-karyawan
http://wartaekonomi.co.id/read390555/garuda-indonesia-respons-isu-penyesuaian-karyawan
http://wartaekonomi.co.id/read390555/garuda-indonesia-respons-isu-penyesuaian-karyawan
http://wartaekonomi.co.id/read390555/garuda-indonesia-respons-isu-penyesuaian-karyawan
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terbaik dalam penyelesaian 

kewajiban usaha dengan para 

kreditur. "Dapat kami 

sampaikan bahwa Garuda 

hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan 

dengan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan," ujar Irfan dalam 

keterangan tertulis, Rabu 

(2/2/2022). 

89. 02 

Februa

ry 2022 

Dirut Garuda 

Indonesia Beri 

Klarifikasi Soal 

Isu 

Pengurangan 

Karyawan 

Neutral Jabar Ekspres Irfan Setiaputra Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk, Irfan 

Setiaputra membantah 

adanya kabar soal 

pengurangan jumlah 

karyawan perseroan. Isu soal 

kebangkrutan Garuda 

Indonesia juga dibantah, 

melainkan hanya 

restrukturisasi yang dilakukan 

sesuai mekanisme PKPU. 

Irfan menuturkan, dalam 

proses PKPU ini, Garuda 

Indonesia senantiasa 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. Irfan memastikan, 

hingga kini pihaknya masih 

terus berfokus untuk 

menjalani proses PKPU guna 

memperoleh kesepakatan 

terbaik dalam penyelesaian 

kewajiban usaha dengan para 

kreditur. 

90. 02 

Februa

ry 2022 

Garuda 

Indonesia 

tanggapi isu 

pemutusan 

hubungan 

kerja karyawan 

Negati

ve 

Antara Sumsel Irfan Setiaputra Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero) Irfan 

Setiaputra menanggapi isu 

terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) karyawan dalam 

rangka efisiensi perusahaan. 

Irfan menyampaikan proses 

PKPU yang kini tengah 

http://jabarekspres.com/berita/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-beri-klarifikasi-soal-isu-pengurangan-karyawan
http://jabarekspres.com/berita/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-beri-klarifikasi-soal-isu-pengurangan-karyawan
http://jabarekspres.com/berita/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-beri-klarifikasi-soal-isu-pengurangan-karyawan
http://jabarekspres.com/berita/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-beri-klarifikasi-soal-isu-pengurangan-karyawan
http://jabarekspres.com/berita/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-beri-klarifikasi-soal-isu-pengurangan-karyawan
http://jabarekspres.com/berita/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-beri-klarifikasi-soal-isu-pengurangan-karyawan
http://sumsel.antaranews.com/berita/618605/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://sumsel.antaranews.com/berita/618605/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://sumsel.antaranews.com/berita/618605/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://sumsel.antaranews.com/berita/618605/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://sumsel.antaranews.com/berita/618605/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://sumsel.antaranews.com/berita/618605/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
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dijalani oleh Garuda 

Indonesia bersama segenap 

pemangku kepentingan 

bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU. Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. Menurut dia, 

Garuda Indonesia juga telah 

mendapatkan tanggapan 

positif dari sejumlah kreditur, 

termasuk lessor pesawat 

dalam proses negosiasi guna 

mencapai kesepakatan 

terbaik untuk penyelesaian 

kewajiban usaha. 

91. 02 

Februa

ry 2022 

Garuda 

Indonesia 

Tanggapi Isu 

PHK Karyawan 

Negati

ve 

Republika Irfan Setiaputra Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero) Irfan 

Setiaputra menanggapi isu 

terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) karyawan dalam 

rangka efisiensi perusahaan. 

Irfan menyampaikan proses 

PKPU yang kini tengah 

dijalani oleh Garuda 

Indonesia bersama segenap 

pemangku kepentingan 

bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU. Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. Menurut dia, 

Garuda Indonesia juga telah 

http://www.republika.co.id/berita/r6o10f423/garuda-indonesia-tanggapi-isu-phk-karyawan
http://www.republika.co.id/berita/r6o10f423/garuda-indonesia-tanggapi-isu-phk-karyawan
http://www.republika.co.id/berita/r6o10f423/garuda-indonesia-tanggapi-isu-phk-karyawan
http://www.republika.co.id/berita/r6o10f423/garuda-indonesia-tanggapi-isu-phk-karyawan
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mendapatkan tanggapan 

positif dari sejumlah kreditur, 

termasuk lessor pesawat 

dalam proses negosiasi guna 

mencapai kesepakatan 

terbaik untuk penyelesaian 

kewajiban usaha. 

92. 02 

Februa

ry 2022 

4 Februari 

Penerbangan 

Internasional 

ke Bali Dibuka 

Kembali 

Neutral Kata Kini Luhut Binsar 

Pandjaitan 

4 Februari 2022 atau Jumat 

mendatang, Indonesia 

kembali membuka 

penerbangan internasional ke 

Bali pada 4 Februari 2022 

atau Jumat mendatang. 

Luhut Binsar Pandjaitan pada 

Senin di Jakarta mengatakan 

bahwa pembukaan 

penerbangan internasional ke 

Bali untuk menggencarkan 

ekonomi Bali yang cukup 

terdampak akibat pandemi 

ini. Luhut menjelaskan 

pembukaan penerbangan 

internasional di Bali khusus 

untuk pelaku perjalanan luar 

negeri (PPLN) non Pekerja 

Migran Indonesia (PMI). 

Luhut menjelaskan PPLN yang 

masuk ke Bali harus 

menjalani karantina ketat. 

93. 02 

Februa

ry 2022 

Kemnaker 

Ungkap Banyak 

Perusahaan 

Asing di RI 

Belum 

Terapkan Upah 

Berbasis 

Produktivitas 

Neutral Sindo News Indah Anggoro 

Putri 

Kementerian 

Ketenagakerjaan ( Kemnaker 

) mencatat sejumlah 

perusahaan asal Korea dan 

Jepang di Indonesia belum 

menerapkan struktur skala 

upah berbasis produktivitas. 

Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(PHI dan Jamsos) Kemnaker, 

Indah Anggoro Putri 

mencatat, pihaknya pun terus 

mengawal agar perusahaan 

di dalam negeri menerapkan 

http://www.katakini.com/artikel/59981/4-februari-penerbangan-internasional-ke-bali-dibuka-kembali
http://www.katakini.com/artikel/59981/4-februari-penerbangan-internasional-ke-bali-dibuka-kembali
http://www.katakini.com/artikel/59981/4-februari-penerbangan-internasional-ke-bali-dibuka-kembali
http://www.katakini.com/artikel/59981/4-februari-penerbangan-internasional-ke-bali-dibuka-kembali
http://www.katakini.com/artikel/59981/4-februari-penerbangan-internasional-ke-bali-dibuka-kembali
http://ekbis.sindonews.com/read/674429/34/kemnaker-ungkap-banyak-perusahaan-asing-di-ri-belum-terapkan-upah-berbasis-produktivitas-1643785324
http://ekbis.sindonews.com/read/674429/34/kemnaker-ungkap-banyak-perusahaan-asing-di-ri-belum-terapkan-upah-berbasis-produktivitas-1643785324
http://ekbis.sindonews.com/read/674429/34/kemnaker-ungkap-banyak-perusahaan-asing-di-ri-belum-terapkan-upah-berbasis-produktivitas-1643785324
http://ekbis.sindonews.com/read/674429/34/kemnaker-ungkap-banyak-perusahaan-asing-di-ri-belum-terapkan-upah-berbasis-produktivitas-1643785324
http://ekbis.sindonews.com/read/674429/34/kemnaker-ungkap-banyak-perusahaan-asing-di-ri-belum-terapkan-upah-berbasis-produktivitas-1643785324
http://ekbis.sindonews.com/read/674429/34/kemnaker-ungkap-banyak-perusahaan-asing-di-ri-belum-terapkan-upah-berbasis-produktivitas-1643785324
http://ekbis.sindonews.com/read/674429/34/kemnaker-ungkap-banyak-perusahaan-asing-di-ri-belum-terapkan-upah-berbasis-produktivitas-1643785324
http://ekbis.sindonews.com/read/674429/34/kemnaker-ungkap-banyak-perusahaan-asing-di-ri-belum-terapkan-upah-berbasis-produktivitas-1643785324
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sistem upah yang mengacu 

pada struktur upah berbasis 

produktivitas. Banyak, 

perusahaan-perusahaan 

investasi dari Korea, 

perusahaan-perusahaan 

investasi dari Jepang, banyak 

yang belum menerapkan 

struktur skala upah," ujar 

Indah saat ditemui di 

kawasan hotel Aston Kartika 

dikutip, Rabu (2/2/2022). 

Upah minimum, kata dia, 

merupakan jaring pengaman, 

namun demikian dibutuhkan 

upah yang berbasis kinerja 

yang dipandang dapat 

menaikkan produktivitas. 

94. 02 

Februa

ry 2022 

Dirut Garuda 

Indonesia 

Bantah Adanya 

Rencana 

Pengurangan 

Karyawan - Oto 

Mobile ID 

Negati

ve 

Otomobile.id Irfan Setiaputra OtoMobile.id- Direktur 

Utama Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk. Dalam proses 

PKPU ini, Garuda Indonesia 

juga terus menjalin 

komunikasi yang intensif 

bersama seluruh kreditur. 

Lebih lanjut, dalam upaya 

pemulihan kinerja yang saat 

ini dioptimalkan, Garuda 

Indonesia terus berkomitmen 

untuk mengedepankan 

kepentingan para karyawan 

di masa penuh tantangan ini. 

Selaras dengan hal tersebut, 

Garuda Indonesia juga terus 

mengakselerasikan kinerja 

bisnisnya dengan 

memaksimalkan potensi 

pendapatan. 

95. 02 

Februa

ry 2022 

Dirut Garuda 

Indonesia 

Bantah Adanya 

Rencana 

Pengurangan 

Karyawan 

Negati

ve 

Merdeka Irfan Setiaputra Direktur Utama Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk. 

"Dapat kami sampaikan 

bahwa Garuda hingga saat ini 

belum memiliki agenda 

pertemuan dengan pihak 

http://otomobile.id/news/140610/dirut-garuda-indonesia-bantah-adanya-rencana-pengurangan-karyawan
http://otomobile.id/news/140610/dirut-garuda-indonesia-bantah-adanya-rencana-pengurangan-karyawan
http://otomobile.id/news/140610/dirut-garuda-indonesia-bantah-adanya-rencana-pengurangan-karyawan
http://otomobile.id/news/140610/dirut-garuda-indonesia-bantah-adanya-rencana-pengurangan-karyawan
http://otomobile.id/news/140610/dirut-garuda-indonesia-bantah-adanya-rencana-pengurangan-karyawan
http://otomobile.id/news/140610/dirut-garuda-indonesia-bantah-adanya-rencana-pengurangan-karyawan
http://otomobile.id/news/140610/dirut-garuda-indonesia-bantah-adanya-rencana-pengurangan-karyawan
http://www.merdeka.com/uang/dirut-garuda-indonesia-bantah-adanya-rencana-pengurangan-karyawan.html
http://www.merdeka.com/uang/dirut-garuda-indonesia-bantah-adanya-rencana-pengurangan-karyawan.html
http://www.merdeka.com/uang/dirut-garuda-indonesia-bantah-adanya-rencana-pengurangan-karyawan.html
http://www.merdeka.com/uang/dirut-garuda-indonesia-bantah-adanya-rencana-pengurangan-karyawan.html
http://www.merdeka.com/uang/dirut-garuda-indonesia-bantah-adanya-rencana-pengurangan-karyawan.html
http://www.merdeka.com/uang/dirut-garuda-indonesia-bantah-adanya-rencana-pengurangan-karyawan.html
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Kementerian 

Ketenagakerjaan berkaitan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan," kata Irfan dalam 

keterangan resmi yang 

diterima merdeka.com,, Rabu 

(2/2). Irfan menjelaskan 

proses di PKPU yang sedang 

dijalani oleh Garuda bersama 

segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan. 

Irfan Setiaputra menegaskan 

pihaknya tidak berencana 

melakukan pengurangan 

karyawan seperti yang 

banyak dikabarkan. 

96. 02 

Februa

ry 2022 

Garuda 

Indonesia 

(GIAA) Tepis 

Rumor Terkait 

Penyesuaian 

Jumlah 

Karyawan 

Positiv

e 

Kontan Irfan Setiaputra PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk (GIAA) masih 

fokus untuk menjalani proses 

Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) 

guna memperoleh 

kesepakatan terbaik dalam 

penyelesaian kewajiban 

usaha dengan para kreditur 

hingga hari ini (2/2). Di sisi 

lain, Direktur Utama Garuda 

Indonesia Irfan Setiaputra 

menyampaikan, Garuda 

hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan 

dengan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan. "Perlu kiranya 

kami sampaikan bahwa 

proses PKPU yang kini sedang 

dijalani oleh Garuda bersama 

segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

http://industri.kontan.co.id/news/garuda-indonesia-giaa-tepis-rumor-terkait-penyesuaian-jumlah-karyawan
http://industri.kontan.co.id/news/garuda-indonesia-giaa-tepis-rumor-terkait-penyesuaian-jumlah-karyawan
http://industri.kontan.co.id/news/garuda-indonesia-giaa-tepis-rumor-terkait-penyesuaian-jumlah-karyawan
http://industri.kontan.co.id/news/garuda-indonesia-giaa-tepis-rumor-terkait-penyesuaian-jumlah-karyawan
http://industri.kontan.co.id/news/garuda-indonesia-giaa-tepis-rumor-terkait-penyesuaian-jumlah-karyawan
http://industri.kontan.co.id/news/garuda-indonesia-giaa-tepis-rumor-terkait-penyesuaian-jumlah-karyawan
http://industri.kontan.co.id/news/garuda-indonesia-giaa-tepis-rumor-terkait-penyesuaian-jumlah-karyawan
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hukum sesuai mekanisme 

PKPU," terang Irfan dalam 

siaran pers yang diterima 

Kontan.co.id, Selasa (2/2). 

Lebih lanjut, dalam proses 

PKPU ini, Garuda juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. 

97. 02 

Februa

ry 2022 

Buka Suara 

terkait Isu PHK 

Karyawan, 

Begini 

Penjelasan 

Dirut Garuda 

Indonesia 

Negati

ve 

Tribun News Bogor Irfan Setiaputra Hal itu ditegaskan langsung 

oleh Direktur Utama Garuda 

Indonesia Irfan Setiaputra. 

"Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. PT (Persero) Tbk 

hingga hari ini masih terus 

berfokus untuk menjalani 

proses PKPU guna 

memperoleh kesepakatan 

terbaik dalam penyelesaian 

kewajiban usaha dengan para 

kreditur. "Dapat kami 

sampaikan bahwa Garuda 

hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan 

dengan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan," ujar Irfan kepada 

Warta Kota, Rabu (2/2/2022). 

98. 02 

Februa

ry 2022 

Tingkatkan 

Lulusan 

Inovatif, 

Universitas 

Pertamina 

Perkuat Sinergi 

Penta Helix 

Positiv

e 

Bisnis News  "Penelitian yang dilakukan 

oleh Asia Development Blog 

terhadap 27.000 perusahaan 

di 27 negara berkembang 

Asia menemukan bahwa 

perusahaan yang 

memberikan pelatihan formal 

kepada 7,5 sampai 7,7 

presentase karyawannya 

maka akan membuka lebih 

besar kemungkinan 

ditemukan inovasi terkait 

http://bogor.tribunnews.com/2022/02/02/buka-suara-terkait-isu-phk-karyawan-begini-penjelasan-dirut-garuda-indonesia
http://bogor.tribunnews.com/2022/02/02/buka-suara-terkait-isu-phk-karyawan-begini-penjelasan-dirut-garuda-indonesia
http://bogor.tribunnews.com/2022/02/02/buka-suara-terkait-isu-phk-karyawan-begini-penjelasan-dirut-garuda-indonesia
http://bogor.tribunnews.com/2022/02/02/buka-suara-terkait-isu-phk-karyawan-begini-penjelasan-dirut-garuda-indonesia
http://bogor.tribunnews.com/2022/02/02/buka-suara-terkait-isu-phk-karyawan-begini-penjelasan-dirut-garuda-indonesia
http://bogor.tribunnews.com/2022/02/02/buka-suara-terkait-isu-phk-karyawan-begini-penjelasan-dirut-garuda-indonesia
http://bogor.tribunnews.com/2022/02/02/buka-suara-terkait-isu-phk-karyawan-begini-penjelasan-dirut-garuda-indonesia
http://bisnisnews.id/detail/berita/tingkatkan-lulusan-inovatif--universitas-pertamina-perkuat-sinergi-penta-helix
http://bisnisnews.id/detail/berita/tingkatkan-lulusan-inovatif--universitas-pertamina-perkuat-sinergi-penta-helix
http://bisnisnews.id/detail/berita/tingkatkan-lulusan-inovatif--universitas-pertamina-perkuat-sinergi-penta-helix
http://bisnisnews.id/detail/berita/tingkatkan-lulusan-inovatif--universitas-pertamina-perkuat-sinergi-penta-helix
http://bisnisnews.id/detail/berita/tingkatkan-lulusan-inovatif--universitas-pertamina-perkuat-sinergi-penta-helix
http://bisnisnews.id/detail/berita/tingkatkan-lulusan-inovatif--universitas-pertamina-perkuat-sinergi-penta-helix
http://bisnisnews.id/detail/berita/tingkatkan-lulusan-inovatif--universitas-pertamina-perkuat-sinergi-penta-helix
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produk yang dihasilkan atau 

proses bisnis baru di 

perusahaan tersebut," kata 

Rektor Universitas Pertamina 

Prof. IGN Wiratmaja Puja 

pada pidatonya dalam 

kegiatan Dies Natalis ke-6 

Universitas Pertamina, Rabu 

(02/02). Dikatakan, sebagai 

upaya Universitas Pertamina 

untuk menghasilkan lulusan 

terbaik universitas harus 

berkolaborasi dengan 

berbagai instansi dan para 

pemangku kepentingan untuk 

melihat klasifikasi SDM yang 

dibutuhkan pada dunia 

industri. Prof. IGN Wiratmaja 

Puja menjelaskan, sebagai 

bentuk usaha menghasilkan 

lulusan dengan 

employabilitas tinggi, 

Universitas Pertamina 

memberikan akses 

kesempatan mahasiswa 

untuk melakukan kerja 

praktik langsung di PT 

Pertamina maupun anak 

perusahaannya. Kurikulum 

Universitas Pertamina sudah 

mengakomodasi Merdeka 

Belajar Kampus Merdeka. 

99. 02 

Februa

ry 2022 

Karantina 

Perjalanan 

Internasional 

Resmi Jadi 5 

Hari, Ini 

Syaratnya 

Positiv

e 

Katadata  "Karantina selama 5x24 jam 

bagi pelaku perjalanan luar 

negeri yang telah menerima 

vaksin dosis lengkap," 

demikian tertulis dalam SE 

tersebut, dikutip Rabu (2/2). 

Satgas Penanganan Covid-19 

resmi mengubah durasi 

karantina bagi pelaku 

perjalanan internasional dari 

tujuh hari menjadi lima hari. 

Hal ini tertuang dalam Surat 

Edaran (SE) Kepala Satgas 

http://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/61fa3047a712a/karantina-perjalanan-internasional-resmi-jadi-5-hari-ini-syaratnya
http://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/61fa3047a712a/karantina-perjalanan-internasional-resmi-jadi-5-hari-ini-syaratnya
http://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/61fa3047a712a/karantina-perjalanan-internasional-resmi-jadi-5-hari-ini-syaratnya
http://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/61fa3047a712a/karantina-perjalanan-internasional-resmi-jadi-5-hari-ini-syaratnya
http://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/61fa3047a712a/karantina-perjalanan-internasional-resmi-jadi-5-hari-ini-syaratnya
http://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/61fa3047a712a/karantina-perjalanan-internasional-resmi-jadi-5-hari-ini-syaratnya
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Penanganan Covid-19 Nomor 

4 Tahun 2022. Adapun, masa 

karantina selama lima hari 

berlaku bagi pelaku 

perjalanan negeri yang sudah 

menerima vaksin Covid-19 

dua dosis. 

100

. 

02 

Februa

ry 2022 

BTN Buka 

Lowongan 

Kerja ODP buat 

S1-S2, Terakhir 

5 Februari 

2022! 

Neutral Detik  Bagi kamu yang berminat, 

segera siapkan diri dan 

daftarkan diri Rekanaker 

sebelum 5 Februari 2022. PT 

Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk tengah 

membuka lowongan kerja 

untuk dua formasi. Hal itu 

disampaikan melalui akun 

Instagram resmi Kemnaker. 

"PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk. 
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. 

02 

Februa

ry 2022 

Garuda 

tanggapi isu 

pemutusan 

hubungan 

kerja karyawan 

Negati

ve 

Antara Kupang Irfan Setiaputra Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero) Irfan 

Setiaputra menanggapi isu 

terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) karyawan dalam 

rangka efisiensi perusahaan. 

"Dapat kami sampaikan 

bahwa Garuda hingga saat ini 

belum memiliki agenda 

pertemuan dengan pihak 

Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan," kata Irfan dalam 

keterangan tertulis yang 

dipantau di Jakarta, Rabu, 

(2/2). Ia menambahkan 

seluruh kebijakan dan 

keputusan ketenagakerjaan 

yang telah ditempuh Garuda 

Indonesia tentu mengacu 

pada ketentuan dan 

perundang-undangan yang 

berlaku, serta berdasarkan 

komunikasi konstruktif 

http://finance.detik.com/bumn/d-5924918/btn-buka-lowongan-kerja-odp-buat-s1-s2-terakhir-5-februari-2022
http://finance.detik.com/bumn/d-5924918/btn-buka-lowongan-kerja-odp-buat-s1-s2-terakhir-5-februari-2022
http://finance.detik.com/bumn/d-5924918/btn-buka-lowongan-kerja-odp-buat-s1-s2-terakhir-5-februari-2022
http://finance.detik.com/bumn/d-5924918/btn-buka-lowongan-kerja-odp-buat-s1-s2-terakhir-5-februari-2022
http://finance.detik.com/bumn/d-5924918/btn-buka-lowongan-kerja-odp-buat-s1-s2-terakhir-5-februari-2022
http://finance.detik.com/bumn/d-5924918/btn-buka-lowongan-kerja-odp-buat-s1-s2-terakhir-5-februari-2022
http://kupang.antaranews.com/berita/74909/garuda-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://kupang.antaranews.com/berita/74909/garuda-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://kupang.antaranews.com/berita/74909/garuda-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://kupang.antaranews.com/berita/74909/garuda-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://kupang.antaranews.com/berita/74909/garuda-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
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bersama karyawan. Lebih 

lanjut, dalam upaya 

pemulihan kinerja yang saat 

ini dioptimalkan, Garuda 

Indonesia terus berkomitmen 

untuk mengedepankan 

kepentingan para karyawan 

di masa penuh tantangan ini. 
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. 

02 

Februa

ry 2022 

Karantina 

Dipangkas Jadi 

5 Hari, Ini 

Aturan Terbaru 

Perjalanan Luar 

Negeri Masuk 

Indonesia 

Neutral Voi  Yang berbeda dari 

sebelumnya, pelaku 

perjalanan yang masuk ke 

Indonesia, baik WNI dan 

WNA wajib melakukan 

karantina selama 5 hari. SE ini 

merupakan regulasi terbaru 

yang mengatur soal 

perjalanan masuk ke 

Indonesia. - Pelaku 

perjalanan luar negeri (PPLN) 

WNI diizinkan masuk ke 

Indonesia, sementara PPLN 

WNA dibatasi kecuali yang 

memenuhi kriteria. A. WNI 

wajib menunjukkan kartu 

atau sertifikat (fisik maupun 

digital) telah menerima 

vaksin COVID-19 dosis 

lengkap sebagai persyaratan 

memasuki Indonesia, serta 

dalam hal WNI belum 

mendapat vaksin di luar 

negeri maka akan divaksinasi 

di tempat karantina 

setibanya di Indonesia 

setelah dilakukan 

pemeriksaan RT-PCR kedua 

dengan hasil negatif;. 
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02 

Februa

ry 2022 

Buka-bukaan 

Bos Garuda 

Indonesia Soal 

Isu PHK 

Karyawan: 

Kami Cari 

Kesepakatan 

Neutral Voi Irfan 

Setiaputra,Indah 

Anggoro Putri 

Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia Irfan Setiaputra 

kembali menanggapi isu 

bakal adanya penyesuaian 

jumlah karyawan atau 

pemutusan hubungan kerja 

(PHK) di masapakainya. 

http://voi.id/berita/130420/karantina-dipangkas-jadi-5-hari-ini-aturan-terbaru-perjalanan-luar-negeri-masuk-indonesia
http://voi.id/berita/130420/karantina-dipangkas-jadi-5-hari-ini-aturan-terbaru-perjalanan-luar-negeri-masuk-indonesia
http://voi.id/berita/130420/karantina-dipangkas-jadi-5-hari-ini-aturan-terbaru-perjalanan-luar-negeri-masuk-indonesia
http://voi.id/berita/130420/karantina-dipangkas-jadi-5-hari-ini-aturan-terbaru-perjalanan-luar-negeri-masuk-indonesia
http://voi.id/berita/130420/karantina-dipangkas-jadi-5-hari-ini-aturan-terbaru-perjalanan-luar-negeri-masuk-indonesia
http://voi.id/berita/130420/karantina-dipangkas-jadi-5-hari-ini-aturan-terbaru-perjalanan-luar-negeri-masuk-indonesia
http://voi.id/berita/130420/karantina-dipangkas-jadi-5-hari-ini-aturan-terbaru-perjalanan-luar-negeri-masuk-indonesia
http://voi.id/ekonomi/130401/buka-bukaan-bos-garuda-indonesia-soal-isu-phk-karyawan-kami-cari-kesepakatan-terbaik-dari-pkpu
http://voi.id/ekonomi/130401/buka-bukaan-bos-garuda-indonesia-soal-isu-phk-karyawan-kami-cari-kesepakatan-terbaik-dari-pkpu
http://voi.id/ekonomi/130401/buka-bukaan-bos-garuda-indonesia-soal-isu-phk-karyawan-kami-cari-kesepakatan-terbaik-dari-pkpu
http://voi.id/ekonomi/130401/buka-bukaan-bos-garuda-indonesia-soal-isu-phk-karyawan-kami-cari-kesepakatan-terbaik-dari-pkpu
http://voi.id/ekonomi/130401/buka-bukaan-bos-garuda-indonesia-soal-isu-phk-karyawan-kami-cari-kesepakatan-terbaik-dari-pkpu
http://voi.id/ekonomi/130401/buka-bukaan-bos-garuda-indonesia-soal-isu-phk-karyawan-kami-cari-kesepakatan-terbaik-dari-pkpu
http://voi.id/ekonomi/130401/buka-bukaan-bos-garuda-indonesia-soal-isu-phk-karyawan-kami-cari-kesepakatan-terbaik-dari-pkpu


 

78 

 

Terbaik dari 

PKPU 

"Garuda Indonesia masih 

terus berfokus untuk 

menjalani proses PKPU guna 

memperoleh kesepakatan 

terbaik dalam penyelesaian 

kewajiban usaha dengan para 

kreditur," katanya dalam 

keterangan tertulis, Rabu, 2 

Februari. "Dalam proses 

PKPU ini, Garuda Indonesia 

juga terus menjalin 

komunikasi yang intensif 

bersama seluruh kreditur, 

dimana dalam proses 

tersebut, Garuda juga telah 

mendapatkan tanggapan 

positif dari sejumlah kreditur, 

termasuk lessor pesawat 

dalam proses negosiasi guna 

mencapai kesepakatan 

terbaik untuk penyelesaian 

kewajiban usaha," tuturnya. 

Rencananya, pertemuan 

antara Kementerian 

Ketenagakerjaan, Garuda 

Indonesia, dan AirAsia 

dilakukan Kamis, 3 Februari 

2022. 

104

. 

02 

Februa

ry 2022 

Soal Isu PHK 

Karyawan 

Garuda 

Indonesia, Ini 

Penjelasan 

Dirut 

Perusahaan 

Neutral Radar Solo Irfan Setiaputra Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero) Irfan 

Setiaputra menanggapi isu 

terkait pemutusan hubungan 

kerja (PHK) karyawan sebagai 

upaya efisiensi perusahaan. 

Irfan menyampaikan proses 

PKPU yang kini tengah 

dijalani Garuda Indonesia 

bersama segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan. 

Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. Menurut dia, 

http://voi.id/ekonomi/130401/buka-bukaan-bos-garuda-indonesia-soal-isu-phk-karyawan-kami-cari-kesepakatan-terbaik-dari-pkpu
http://voi.id/ekonomi/130401/buka-bukaan-bos-garuda-indonesia-soal-isu-phk-karyawan-kami-cari-kesepakatan-terbaik-dari-pkpu
http://radarsolo.jawapos.com/ekonomi/02/02/2022/soal-isu-phk-karyawan-garuda-indonesia-ini-penjelasan-dirut-perusahaan
http://radarsolo.jawapos.com/ekonomi/02/02/2022/soal-isu-phk-karyawan-garuda-indonesia-ini-penjelasan-dirut-perusahaan
http://radarsolo.jawapos.com/ekonomi/02/02/2022/soal-isu-phk-karyawan-garuda-indonesia-ini-penjelasan-dirut-perusahaan
http://radarsolo.jawapos.com/ekonomi/02/02/2022/soal-isu-phk-karyawan-garuda-indonesia-ini-penjelasan-dirut-perusahaan
http://radarsolo.jawapos.com/ekonomi/02/02/2022/soal-isu-phk-karyawan-garuda-indonesia-ini-penjelasan-dirut-perusahaan
http://radarsolo.jawapos.com/ekonomi/02/02/2022/soal-isu-phk-karyawan-garuda-indonesia-ini-penjelasan-dirut-perusahaan
http://radarsolo.jawapos.com/ekonomi/02/02/2022/soal-isu-phk-karyawan-garuda-indonesia-ini-penjelasan-dirut-perusahaan
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Garuda Indonesia juga telah 

mendapatkan tanggapan 

positif dari sejumlah kreditur. 

105

. 

02 

Februa

ry 2022 

Isu PHK Masal, 

Garuda 

Indonesia: 

Belum Akan 

Dilakukan, Kok! 

Negati

ve 

Cnbc Indonesia Irfan Setiaputra Manajemen PT Garuda 

Indonesia Tbk (GIAA) 

menyebutkan isu mengenai 

adanya pemutusan hubungan 

kerja (PHK) massal yang akan 

dilakukan oleh perusahaan 

dan mediasi yang 

Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemnaker) belum akan 

dilakukan. Direktur Utama 

Garuda Indonesia Irfan 

Setiaputra mengatakan 

hingga hari ini masih terus 

berfokus untuk menjalani 

proses PKPU guna 

memperoleh kesepakatan 

terbaik dalam penyelesaian 

kewajiban usaha dengan para 

kreditur. "Dapat kami 

sampaikan bahwa Garuda 

hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan 

dengan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan," kata Irfan dalam 

siaran persnya, Rabu 

(2/2/2022). "Seluruh 

kebijakan dan keputusan 

ketenagakerjaan yang telah 

ditempuh Garuda tentunya 

mengacu pada ketentuan dan 

perundang-undangan yang 

berlaku, serta berdasarkan 

komunikasi konstruktif yang 

kami kedepankan bersama 

karyawan." 

106

. 

02 

Februa

ry 2022 

Viral Lokasi 

Karantina Tak 

Terawat, 

Pasien 

Negati

ve 

Tvonenews  Pasien ini mengeluhkan juga 

tidak berfungsinya lift, air 

keran juga sering mati, serta 

tenaga kesehatan yang tidak 

http://www.cnbcindonesia.com/market/20220202124516-17-312287/isu-phk-masal-garuda-indonesia-belum-akan-dilakukan-kok
http://www.cnbcindonesia.com/market/20220202124516-17-312287/isu-phk-masal-garuda-indonesia-belum-akan-dilakukan-kok
http://www.cnbcindonesia.com/market/20220202124516-17-312287/isu-phk-masal-garuda-indonesia-belum-akan-dilakukan-kok
http://www.cnbcindonesia.com/market/20220202124516-17-312287/isu-phk-masal-garuda-indonesia-belum-akan-dilakukan-kok
http://www.cnbcindonesia.com/market/20220202124516-17-312287/isu-phk-masal-garuda-indonesia-belum-akan-dilakukan-kok
http://www.tvonenews.com/channel/news/53623-viral-lokasi-karantina-tak-terawat-pasien-keluhkan-fasilitas-yang-kotor
http://www.tvonenews.com/channel/news/53623-viral-lokasi-karantina-tak-terawat-pasien-keluhkan-fasilitas-yang-kotor
http://www.tvonenews.com/channel/news/53623-viral-lokasi-karantina-tak-terawat-pasien-keluhkan-fasilitas-yang-kotor
http://www.tvonenews.com/channel/news/53623-viral-lokasi-karantina-tak-terawat-pasien-keluhkan-fasilitas-yang-kotor
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Keluhkan 

Fasilitas yang 

Kotor 

siap berjaga. Dalam ceritanya 

di media sosial, pasien 

dengan nama akun Twitter 

swimmin_dory 

memperlihatkan kondisi 

tempat karantina yang tidak 

terawat dan juga ia sebut 

kotor. Salah satunya atap 

yang menghitam karena 

bocoran air hujan, tumpukan 

sampah di lorong-lorong 

hotel, dan juga di sejumlah 

tumpukan barang bekas 

lainnya. Tidak hanya 

mengeluhkan kondisi tempat 

karantina yang tidak terawat, 

dirinya juga mempertanyakan 

mengapa dirinya tidak boleh 

isolasi mandi di rumah 

padahal tanpa gejala. 
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Terkait Isu PHK 

Karyawan, Ini 

Tanggapan 

Dirut Garuda 

Indonesia 

Neutral Bizlaw Irfan Setiaputra Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero) Irfan 

Setiaputra menanggapi isu 

terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) karyawan dalam 

rangka efisiensi perusahaan. 

Irfan menyampaikan proses 

PKPU yang kini tengah 

dijalani oleh Garuda 

Indonesia bersama segenap 

pemangku kepentingan 

bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU. Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. Menurut dia, 

Garuda Indonesia juga telah 

mendapatkan tanggapan 

positif dari sejumlah kreditur, 

http://www.tvonenews.com/channel/news/53623-viral-lokasi-karantina-tak-terawat-pasien-keluhkan-fasilitas-yang-kotor
http://www.tvonenews.com/channel/news/53623-viral-lokasi-karantina-tak-terawat-pasien-keluhkan-fasilitas-yang-kotor
http://www.tvonenews.com/channel/news/53623-viral-lokasi-karantina-tak-terawat-pasien-keluhkan-fasilitas-yang-kotor
http://bizlaw.id/read/53470/Terkait-Isu-PHK-Karyawan-Ini-Tanggapan-Dirut-Garuda-Indonesia
http://bizlaw.id/read/53470/Terkait-Isu-PHK-Karyawan-Ini-Tanggapan-Dirut-Garuda-Indonesia
http://bizlaw.id/read/53470/Terkait-Isu-PHK-Karyawan-Ini-Tanggapan-Dirut-Garuda-Indonesia
http://bizlaw.id/read/53470/Terkait-Isu-PHK-Karyawan-Ini-Tanggapan-Dirut-Garuda-Indonesia
http://bizlaw.id/read/53470/Terkait-Isu-PHK-Karyawan-Ini-Tanggapan-Dirut-Garuda-Indonesia
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termasuk lessor pesawat 

dalam proses negosiasi guna 

mencapai kesepakatan 

terbaik untuk penyelesaian 

kewajiban usaha. 

108
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02 

Februa
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Garuda 

Indonesia 

Belum Bahas 

Penyesuaian 

Jumlah 

Karyawan 

Dengan 

Kemenaker 

Negati

ve 

Bisnis News Irfan Setiaputra PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk hingga saat ini 

belum memiliki agenda 

pertemuan dengan pihak 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan. "Perlu kiranya 

kami sampaikan bahwa 

proses PKPU yang kini sedang 

dijalani oleh Garuda bersama 

segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU," kata Dirut Garuda 

Indonesia Irfan Setiaputra di 

Jakarta, Rabu (2/2/2022). 

Dalam proses PKPU ini, lanjut 

dia, Garuda Indonesia juga 

terus menjalin komunikasi 

yang intensif bersama 

seluruh kreditur, dimana 

dalam proses tersebut, 

Garuda juga telah 

mendapatkan tanggapan 

positif dari sejumlah kreditur, 

termasuk lessor pesawat 

dalam proses negosiasi guna 

mencapai kesepakatan 

terbaik untuk penyelesaian 

kewajiban usaha. Garuda 

masih berfokus untuk 

menjalani proses PKPU guna 

memperoleh kesepakatan 

terbaik dalam penyelesaian 

http://bisnisnews.id/detail/berita/garuda-indonesia-belum-bahas-penyesuaian-jumlah-karyawan-dengan-kemenaker
http://bisnisnews.id/detail/berita/garuda-indonesia-belum-bahas-penyesuaian-jumlah-karyawan-dengan-kemenaker
http://bisnisnews.id/detail/berita/garuda-indonesia-belum-bahas-penyesuaian-jumlah-karyawan-dengan-kemenaker
http://bisnisnews.id/detail/berita/garuda-indonesia-belum-bahas-penyesuaian-jumlah-karyawan-dengan-kemenaker
http://bisnisnews.id/detail/berita/garuda-indonesia-belum-bahas-penyesuaian-jumlah-karyawan-dengan-kemenaker
http://bisnisnews.id/detail/berita/garuda-indonesia-belum-bahas-penyesuaian-jumlah-karyawan-dengan-kemenaker
http://bisnisnews.id/detail/berita/garuda-indonesia-belum-bahas-penyesuaian-jumlah-karyawan-dengan-kemenaker
http://bisnisnews.id/detail/berita/garuda-indonesia-belum-bahas-penyesuaian-jumlah-karyawan-dengan-kemenaker
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kewajiban usaha dengan para 

kreditur. 
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Tanggapan 

Dirut Garuda 

Indonesia 

terkait isu PHK 

karyawan 

Negati

ve 

Antara Kalteng Irfan Setiaputra Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero) Irfan 

Setiaputra menanggapi isu 

terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) karyawan dalam 

rangka efisiensi perusahaan. 

Irfan menyampaikan proses 

PKPU yang kini tengah 

dijalani oleh Garuda 

Indonesia bersama segenap 

pemangku kepentingan 

bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU. Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. Menurut dia, 

Garuda Indonesia juga telah 

mendapatkan tanggapan 

positif dari sejumlah kreditur, 

termasuk lessor pesawat 

dalam proses negosiasi guna 

mencapai kesepakatan 

terbaik untuk penyelesaian 

kewajiban usaha. 

110

. 

02 

Februa

ry 2022 

Update: 4.970 

Pasien Covid-

19 Dirawat di 4 

Tower RSD 

Wisma Atlet 

Neutral Pmj News Aris Mudian Kepala Penerangan 

Kogabwilhan-I Kolonel 

Marinir Aris Mudian 

menerangkan, 4.970 pasien 

Covid-19 dirawat di tower 4, 

5, 6, dan 7 RSD Wisma Atlet 

Kemayoran. Satgas 

Pengananan Covid-19 di 

Rumah Sakit Darurat (RSD) 

Wisma Atlet Kemayoran, 

Jakarta Pusat, melaporkan 

penambahan pasien Covid-19 

http://kalteng.antaranews.com/berita/539169/tanggapan-dirut-garuda-indonesia-terkait-isu-phk-karyawan
http://kalteng.antaranews.com/berita/539169/tanggapan-dirut-garuda-indonesia-terkait-isu-phk-karyawan
http://kalteng.antaranews.com/berita/539169/tanggapan-dirut-garuda-indonesia-terkait-isu-phk-karyawan
http://kalteng.antaranews.com/berita/539169/tanggapan-dirut-garuda-indonesia-terkait-isu-phk-karyawan
http://kalteng.antaranews.com/berita/539169/tanggapan-dirut-garuda-indonesia-terkait-isu-phk-karyawan
http://www.pmjnews.com/article/detail/39067/update-4-970-pasien-covid-19-dirawat-di-4-tower-rsd-wisma-atlet
http://www.pmjnews.com/article/detail/39067/update-4-970-pasien-covid-19-dirawat-di-4-tower-rsd-wisma-atlet
http://www.pmjnews.com/article/detail/39067/update-4-970-pasien-covid-19-dirawat-di-4-tower-rsd-wisma-atlet
http://www.pmjnews.com/article/detail/39067/update-4-970-pasien-covid-19-dirawat-di-4-tower-rsd-wisma-atlet
http://www.pmjnews.com/article/detail/39067/update-4-970-pasien-covid-19-dirawat-di-4-tower-rsd-wisma-atlet
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sebanyak 156 orang. Jadi, 

total pasien Covid-19 di 

rumah sakit tersebut yang 

dirawat menjadi 4.970 orang. 

"Jumlah pasien rawat inap 

4.970 orang, 2.249 di 

antaranya pria dan 2.721 

wanita," ucapnya, Rabu 

(2/2/2022). 

111

. 

02 

Februa

ry 2022 

BTN Buka 

Lowongan 

Kerja untuk S1-

S2 

Neutral Rakyat Terkini  PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk membuka 

lowongan kerja untuk dua 

formasi. Membuka 

kesempatan bagimu untuk 

mengisi formasi yang 

tersedia. Dilansir detikcom, 

lowongan kerja ini dibuka 

untuk wilayah Jakarta, 

Bandung, Yogyakarta, 

Surabaya, Medan, dan 

Makassar. Itu disampaikan 

melalui akun Instagram resmi 

Kemnaker. 

112

. 

02 

Februa

ry 2022 

Garuda 

Indonesia 

tanggapi isu 

pemutusan 

hubungan 

kerja karyawan 

Negati

ve 

Antara Bengkulu Irfan Setiaputra Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero) Irfan 

Setiaputra menanggapi isu 

terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) karyawan dalam 

rangka efisiensi perusahaan. 

Irfan menyampaikan proses 

PKPU yang kini tengah 

dijalani oleh Garuda 

Indonesia bersama segenap 

pemangku kepentingan 

bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU. Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

http://www.rakyatterkini.com/2022/02/btn-buka-lowongan-kerja-untuk-s1-s2.html
http://www.rakyatterkini.com/2022/02/btn-buka-lowongan-kerja-untuk-s1-s2.html
http://www.rakyatterkini.com/2022/02/btn-buka-lowongan-kerja-untuk-s1-s2.html
http://www.rakyatterkini.com/2022/02/btn-buka-lowongan-kerja-untuk-s1-s2.html
http://bengkulu.antaranews.com/berita/215161/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://bengkulu.antaranews.com/berita/215161/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://bengkulu.antaranews.com/berita/215161/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://bengkulu.antaranews.com/berita/215161/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://bengkulu.antaranews.com/berita/215161/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://bengkulu.antaranews.com/berita/215161/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
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kreditur. Menurut dia, 

Garuda Indonesia juga telah 

mendapatkan tanggapan 

positif dari sejumlah kreditur, 

termasuk lessor pesawat 

dalam proses negosiasi guna 

mencapai kesepakatan 

terbaik untuk penyelesaian 

kewajiban usaha. 

113

. 

02 

Februa

ry 2022 

Syarat WNI 

Pelaku 

Perjalanan Luar 

Negeri Bisa 

Karantina di 

Fasilitas 

Pemerintah 

Neutral Medcom.id  Hal itu tertuang dalam Surat 

Keputusan (SK) Ketua Satgas 

Penanganan Covid-19 Nomor 

4 Tahun 2022 tentang Pintu 

Masuk, Tempat Karantina, 

dan Kewajiban RT-PCR bagi 

Warga Negara Indonesia 

Pelaku Perjalanan Luar 

Negeri. Fasilitas itu untuk 

warga negara Indonesia 

(WNI) yang menjadi pelaku 

perjalanan luar negeri. 

"Tempat karantina terpusat 

hanya diperuntukkan bagi 

WNI pelaku perjalanan luar 

negeri dengan ketentuan," 

tulis salinan SK seperti dikutip 

Medcom.id, Rabu, 2 Februari 

2022. Kepala Satuan Tugas 

(Satgas) Penanganan Covid-

19 Letjen Suharyanto 

menetapkan sejumlah lokasi 

karantina di sembilan pintu 

masuk Indonesia. 

114

. 

02 

Februa

ry 2022 

Dirut Garuda 

Indonesia 

Bantah Isu PHK 

Karyawan 

Negati

ve 

Tirto.id Irfan Setiaputra Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero) Irfan 

Setiaputra menanggapi isu 

terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) karyawan dalam 

rangka efisiensi perusahaan. 

Irfan menyampaikan proses 

PKPU yang kini tengah 

dijalani oleh Garuda 

Indonesia bersama segenap 

pemangku kepentingan 

http://www.medcom.id/nasional/peristiwa/zNPmW5Eb-syarat-wni-pelaku-perjalanan-luar-negeri-bisa-karantina-di-fasilitas-pemerintah
http://www.medcom.id/nasional/peristiwa/zNPmW5Eb-syarat-wni-pelaku-perjalanan-luar-negeri-bisa-karantina-di-fasilitas-pemerintah
http://www.medcom.id/nasional/peristiwa/zNPmW5Eb-syarat-wni-pelaku-perjalanan-luar-negeri-bisa-karantina-di-fasilitas-pemerintah
http://www.medcom.id/nasional/peristiwa/zNPmW5Eb-syarat-wni-pelaku-perjalanan-luar-negeri-bisa-karantina-di-fasilitas-pemerintah
http://www.medcom.id/nasional/peristiwa/zNPmW5Eb-syarat-wni-pelaku-perjalanan-luar-negeri-bisa-karantina-di-fasilitas-pemerintah
http://www.medcom.id/nasional/peristiwa/zNPmW5Eb-syarat-wni-pelaku-perjalanan-luar-negeri-bisa-karantina-di-fasilitas-pemerintah
http://www.medcom.id/nasional/peristiwa/zNPmW5Eb-syarat-wni-pelaku-perjalanan-luar-negeri-bisa-karantina-di-fasilitas-pemerintah
http://tirto.id/dirut-garuda-indonesia-bantah-isu-phk-karyawan-gosj
http://tirto.id/dirut-garuda-indonesia-bantah-isu-phk-karyawan-gosj
http://tirto.id/dirut-garuda-indonesia-bantah-isu-phk-karyawan-gosj
http://tirto.id/dirut-garuda-indonesia-bantah-isu-phk-karyawan-gosj
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bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU. Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. Menurut dia, 

Garuda Indonesia juga telah 

mendapatkan tanggapan 

positif dari sejumlah kreditur, 

termasuk lessor pesawat 

dalam proses negosiasi guna 

mencapai kesepakatan 

terbaik untuk penyelesaian 

kewajiban usaha. 

115

. 

02 

Februa

ry 2022 

Timboel 

Siregar Soroti 

Upah Satpam 

yang Kerap 

Dipotong 

untuk Seragam 

dan Pelatihan 

Negati

ve 

Pelopor.id Timboel Siregar Sekretaris Jenderal Organisasi 

Pekerja Seluruh Indonesia 

(OPSI) Timboel Siregar 

mengungkapkan, saat ini 

masih banyak Satuan 

Pengamanan (Satpam) yang 

upahnya hanya sebatas Upah 

Minimum. Timboel Siregar: 

Menhub Belum Serius 

Lindungi Driver Ojol. Terkait 

Upah Minimum 2022, 

Timboel Siregar: Pernyataan 

Menaker ke DPR Tidak Sesuai 

dengan yang Dilakukan. 

Bahkan upah yang minimum 

itu dipotong lagi untuk biaya 

seragam ataupun pelatihan. 

116

. 

02 

Februa

ry 2022 

Catatan Siang: 

Selamat HUT 

ke-41 SATPAM 

Positiv

e 

Akurat.co  Selamat HUT ke-41 SATPAM 

Indonesia, 2 Februari 2022. 

SATPAM (Satuan 

Pengamanan) menjadi ujung 

tombak keamanan dan 

ketertiban di tempat kerja, 

pasar, mall, instansi 

pemerintah, dan sebagainya. 

http://pelopor.id/2022/02/02/timboel-siregar-soroti-upah-satpam-yang-kerap-dipotong-untuk-seragam-dan-pelatihan
http://pelopor.id/2022/02/02/timboel-siregar-soroti-upah-satpam-yang-kerap-dipotong-untuk-seragam-dan-pelatihan
http://pelopor.id/2022/02/02/timboel-siregar-soroti-upah-satpam-yang-kerap-dipotong-untuk-seragam-dan-pelatihan
http://pelopor.id/2022/02/02/timboel-siregar-soroti-upah-satpam-yang-kerap-dipotong-untuk-seragam-dan-pelatihan
http://pelopor.id/2022/02/02/timboel-siregar-soroti-upah-satpam-yang-kerap-dipotong-untuk-seragam-dan-pelatihan
http://pelopor.id/2022/02/02/timboel-siregar-soroti-upah-satpam-yang-kerap-dipotong-untuk-seragam-dan-pelatihan
http://pelopor.id/2022/02/02/timboel-siregar-soroti-upah-satpam-yang-kerap-dipotong-untuk-seragam-dan-pelatihan
http://akurat.co/catatan-siang-selamat-hut-ke-41-satpam
http://akurat.co/catatan-siang-selamat-hut-ke-41-satpam
http://akurat.co/catatan-siang-selamat-hut-ke-41-satpam
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SATPAM selalu berhadapan 

dengan resiko kerja tinggi, 

yang sering dicaci maki ketika 

menegakkan aturan, yang 

sering digoda untuk berbuat 

tidak baik oleh atasan, dan 

sebagainya. SATPAM adalah 

pekerja yang belum 

seluruhnya mendapatkan 

hak-hak normatifnya, dan 

belum menjadi subyek 

perlindungan kerja. 

117

. 

02 

Februa

ry 2022 

Garuda 

Indonesia 

tanggapi isu 

pemutusan 

hubungan 

kerja karyawan 

terkait efisiensi 

Positiv

e 

Antara Sulsel Irfan Setiaputra Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero) Irfan 

Setiaputra menanggapi isu 

terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) karyawan dalam 

rangka efisiensi perusahaan. 

Irfan menyampaikan proses 

PKPU yang kini tengah 

dijalani oleh Garuda 

Indonesia bersama segenap 

pemangku kepentingan 

bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU. Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. Menurut dia, 

Garuda Indonesia juga telah 

mendapatkan tanggapan 

positif dari sejumlah kreditur, 

termasuk lessor pesawat 

dalam proses negosiasi guna 

mencapai kesepakatan 

terbaik untuk penyelesaian 

kewajiban usaha. 

http://makassar.antaranews.com/berita/351597/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan-terkait-efisiensi
http://makassar.antaranews.com/berita/351597/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan-terkait-efisiensi
http://makassar.antaranews.com/berita/351597/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan-terkait-efisiensi
http://makassar.antaranews.com/berita/351597/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan-terkait-efisiensi
http://makassar.antaranews.com/berita/351597/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan-terkait-efisiensi
http://makassar.antaranews.com/berita/351597/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan-terkait-efisiensi
http://makassar.antaranews.com/berita/351597/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan-terkait-efisiensi


 

87 

 

118

. 

02 

Februa

ry 2022 

Bantah Akan 

Gelar PHK 

Massal, 

Garuda: Kami 

Masih Fokus 

Proses PKPU 

Positiv

e 

Tribun News Irfan 

Setiaputra,Tomy 

Tampatty 

PT Garuda Indonesia 

(Persero) menanggapi adanya 

isu mengenai Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) 

terhadap karyawannya. 

Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia Irfan Setiaputra 

mengatakan, terkait isu 

pihaknya masih 

memfokuskan untuk 

menjalani Penundaan 

Kewajiban Pembayaran 

Utang ( PKPU) untuk 

memperoleh kesepakatan 

terbaik dalam penyesuaian 

kewajiban usaha dengan 

kreditur. Garuda Indonesia, 

lanjut Irfan, saat ini sedang 

menjalani proses PKPU 

bersama pemangku 

kepentingan yang bukanlah 

proses kebangkrutan atau 

kepailitan, melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme. 

"Perlu kami sampaikan 

bahwa sejak adanya Covid 19 

sesungguhnya Karyawan 

Darat atau Non Crew sudah 

banyak yg di PHK oleh 

Manajemen melalui Program 

pensiun dini 1 dan 2," kata 

Tomy. 

119

. 

02 

Februa

ry 2022 

Siswa SMKN 1 

Batam Kembali 

Belajar Daring, 

Cegah Klaster 

Baru Covid-19 

di Sekolah 

Positiv

e 

Tribun News Batam Didi Kusmardjadi Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri (SMKN) 1 Kota Batam 

kembali menggelar 

pembelajaran melalui daring 

atau online untuk kelas X, 

dan XI. Namun untuk kelas XII 

masih tetap melaksanakan 

pembelajaran tatap muka. 

Jadi mereka tetap 

melaksanakan pembelajaran 

tatap muka," kata Kepala 

http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/02/bantah-akan-gelar-phk-massal-garuda-kami-masih-fokus-proses-pkpu
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/02/bantah-akan-gelar-phk-massal-garuda-kami-masih-fokus-proses-pkpu
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/02/bantah-akan-gelar-phk-massal-garuda-kami-masih-fokus-proses-pkpu
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/02/bantah-akan-gelar-phk-massal-garuda-kami-masih-fokus-proses-pkpu
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/02/bantah-akan-gelar-phk-massal-garuda-kami-masih-fokus-proses-pkpu
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/02/bantah-akan-gelar-phk-massal-garuda-kami-masih-fokus-proses-pkpu
http://batam.tribunnews.com/2022/02/02/siswa-smkn-1-batam-kembali-belajar-daring-cegah-klaster-baru-covid-19-di-sekolah
http://batam.tribunnews.com/2022/02/02/siswa-smkn-1-batam-kembali-belajar-daring-cegah-klaster-baru-covid-19-di-sekolah
http://batam.tribunnews.com/2022/02/02/siswa-smkn-1-batam-kembali-belajar-daring-cegah-klaster-baru-covid-19-di-sekolah
http://batam.tribunnews.com/2022/02/02/siswa-smkn-1-batam-kembali-belajar-daring-cegah-klaster-baru-covid-19-di-sekolah
http://batam.tribunnews.com/2022/02/02/siswa-smkn-1-batam-kembali-belajar-daring-cegah-klaster-baru-covid-19-di-sekolah
http://batam.tribunnews.com/2022/02/02/siswa-smkn-1-batam-kembali-belajar-daring-cegah-klaster-baru-covid-19-di-sekolah
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SMKN 1 Batam, Lea 

Lindrawijaya Suroso, Rabu 

(2/1/2022). Itu setelah ada 

siswa didik di SMAN 4 Batam 

yang terpapar Covid-19. 1 

Siswa SMAN 4 Batam Kena 

Covid. 

120

. 

02 

Februa

ry 2022 

Bos Garuda 

Indonesia 

Bantah Isu PHK 

Massal, Fokus 

pada Proses 

PKPU 

Positiv

e 

Katadata Irfan 

Setiaputra,Indah 

Anggoro Putri 

PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk (GIAA) buka 

suara mengenai isu 

pemutusan hubungan kerja 

(PHK) massal karyawannya. 

"Proses PKPU yang saat ini 

dijalani Garuda bersama 

dengan pemangku 

kepentingan bukan 

merupakan proses 

kebangkrutan atau kepailitan 

perseroan, melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU," ujarnya. "Seluruh 

kebijakan dan keputusan 

ketenagakerjaan yang telah 

ditempuh Garuda, tentunya 

mengacu pada ketentuan dan 

perundang-undangan yang 

berlaku, serta berdasarkan 

komunikasi konstruktif yang 

kami ke depankan bersama 

karyawan," ujarnya. 

Sebelumnya, beredar kabar 

bahwa Garufa Indonesia dan 

PT AirAsia Indonesia Tbk 

berinisiatif melakukan 

pertemuan dengan Kemnaker 

terkait ancaman bangkrut 

dan PHK karyawan imbas 

pandemi. 

121

. 

02 

Februa

ry 2022 

Bupati Muda 

Mahendrawan 

Jelaskan 

Positiv

e 

Tribun News 

Pontianak 

Muda 

Mahendrawan 

Bupati Kubu Raya, Muda 

Mahendrawan, 

menyampaikan pentingnya 

identitas anak yang baru 

http://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/61fa40fbe3a27/bos-garuda-indonesia-bantah-isu-phk-massal-fokus-pada-proses-pkpu
http://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/61fa40fbe3a27/bos-garuda-indonesia-bantah-isu-phk-massal-fokus-pada-proses-pkpu
http://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/61fa40fbe3a27/bos-garuda-indonesia-bantah-isu-phk-massal-fokus-pada-proses-pkpu
http://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/61fa40fbe3a27/bos-garuda-indonesia-bantah-isu-phk-massal-fokus-pada-proses-pkpu
http://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/61fa40fbe3a27/bos-garuda-indonesia-bantah-isu-phk-massal-fokus-pada-proses-pkpu
http://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/61fa40fbe3a27/bos-garuda-indonesia-bantah-isu-phk-massal-fokus-pada-proses-pkpu
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/02/bupati-muda-mahendrawan-jelaskan-pentingnya-akta-kelahiran
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/02/bupati-muda-mahendrawan-jelaskan-pentingnya-akta-kelahiran
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/02/bupati-muda-mahendrawan-jelaskan-pentingnya-akta-kelahiran
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Pentingnya 

Akta Kelahiran 

lahir, dalam Workshop 

persiapan penilaian 

Kabupaten Layak Anak (KLA) 

tahun 2022, yang di 

selengarakan di, ruang rapat 

Bupati Kubu Raya, Rabu, 2 

Februari 2022. "Identitas, 

dari anak yang baru lahir 

sudah harus diberikan akta 

kelahiran, karena ini penting. 

Orang sering melihat ini biasa 

saja, padahal ini sangat 

penting," ujarnya. Ia 

menambahkan, pentingnya 

sebuah pendataan kelahiran 

untuk mencegah terjadinya 

Human Trafficking. 
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02 

Februa

ry 2022 

Soal Dugaan 

PHK Sepihak, 

Direktur Pabrik 

Akan Temui 

Buruh 

Neutral Radar Cirebon Sahli 

Saidi,Hendra 

Malik 

Pabrik PT Dalim Fideta 

Kornesia akan 

mempertemukan direktur 

perusahaan dengan buruh 

yang diduga dilakukan 

Pemecatan Hubungan Kerja 

(PHK) secara sepihak. Mereka 

menuntut agar Ridwan, 

karyawan yang diduga PHK 

secara sepihak pada tahun 

2020 itu dippekerjakan 

kembali atau diberikan hak 

nya. Dewan pun mendorong 

agar permasalahan tersebut 

segera diselesaikan. 

Diketahui serikat buruh 

melakukan aksi unjuk rasa di 

depan PT Dalim, Rabu 

(2/2/2022). 

123

. 

02 

Februa

ry 2022 

Jawab soal Isu 

PHK Massal, 

Dirut Garuda 

Justru Bahas 

Bisnis Kargo 

Neutral Okezone Irfan Setiaputra JAKARTA, PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk 

membantah terkait 

pertemuan dengan 

Kementerian Tenaga 

Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia untuk membahas 

isu pemutusan hubungan 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/02/bupati-muda-mahendrawan-jelaskan-pentingnya-akta-kelahiran
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/02/bupati-muda-mahendrawan-jelaskan-pentingnya-akta-kelahiran
http://www.radarcirebon.com/2022/02/02/soal-dugaan-phk-sepihak-direktur-pabrik-akan-temui-buruh
http://www.radarcirebon.com/2022/02/02/soal-dugaan-phk-sepihak-direktur-pabrik-akan-temui-buruh
http://www.radarcirebon.com/2022/02/02/soal-dugaan-phk-sepihak-direktur-pabrik-akan-temui-buruh
http://www.radarcirebon.com/2022/02/02/soal-dugaan-phk-sepihak-direktur-pabrik-akan-temui-buruh
http://www.radarcirebon.com/2022/02/02/soal-dugaan-phk-sepihak-direktur-pabrik-akan-temui-buruh
http://economy.okezone.com/read/2022/02/02/320/2541402/jawab-soal-isu-phk-massal-dirut-garuda-justru-bahas-bisnis-kargo
http://economy.okezone.com/read/2022/02/02/320/2541402/jawab-soal-isu-phk-massal-dirut-garuda-justru-bahas-bisnis-kargo
http://economy.okezone.com/read/2022/02/02/320/2541402/jawab-soal-isu-phk-massal-dirut-garuda-justru-bahas-bisnis-kargo
http://economy.okezone.com/read/2022/02/02/320/2541402/jawab-soal-isu-phk-massal-dirut-garuda-justru-bahas-bisnis-kargo
http://economy.okezone.com/read/2022/02/02/320/2541402/jawab-soal-isu-phk-massal-dirut-garuda-justru-bahas-bisnis-kargo
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kerja (PHK) massal 

karyawannya. Direktur 

Utama Garuda Irfan 

Setiaputra mengatakan kalau 

pihaknya kini masih 

menjalani proses PKPU. 

"Dapat kami sampaikan 

bahwa Garuda Indonesia 

hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan 

dengan pihak Kemnaker yang 

berkenaan dengan 

penyesuaian jumlah 

karyawan," ujar Irfan kepada 

MNC Portal Indonesia, 

Jakarta (2/2/2022). "Perlu 

kiranya kami sampaikan 

bahwa proses PKPU kini 

sedang dijalani oleh Garuda 

Indonesia bersama segenap 

pemangku kepentingan," 

tambahnya. 

124
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02 

Februa

ry 2022 

Usulan 

Disetujui 

Gubernur, 

Tahun Ini UMK 

Bontang Naik 

1,38 Persen, 

Segini 

Besarannya 

Positiv

e 

Tribun News Kaltim  Dinas Ketenagakerjaan 

Bontang akhirnya 

mengumumkan kenaikan 

Upah Minimum Kota (UMK) 

tahun ini. Kenaikan itu 

berdasarkan surat 

persetujuan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur 

nomor 51/K.14/2022 Tentang 

Penetapan UMK Bontang 

Provinsi Kalimantan Timur 

tahun 2022. Surat ini 

mengatur kenaikan UMK 

Bontang sebesar 1,38 persen 

atau setara dengan Rp 

43.781. Dari sebelumnya 

hanya Rp 3.182.706 kini naik 

Rp 3.226.487. Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan (Disnaker) 

Bontang Abdu Safa Muha 

mengaku jika ada 

keterlambatan usulan 

kenaikan UMK Bontang. "Iya 

http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/02/usulan-disetujui-gubernur-tahun-ini-umk-bontang-naik-138-persen-segini-besarannya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/02/usulan-disetujui-gubernur-tahun-ini-umk-bontang-naik-138-persen-segini-besarannya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/02/usulan-disetujui-gubernur-tahun-ini-umk-bontang-naik-138-persen-segini-besarannya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/02/usulan-disetujui-gubernur-tahun-ini-umk-bontang-naik-138-persen-segini-besarannya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/02/usulan-disetujui-gubernur-tahun-ini-umk-bontang-naik-138-persen-segini-besarannya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/02/usulan-disetujui-gubernur-tahun-ini-umk-bontang-naik-138-persen-segini-besarannya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/02/usulan-disetujui-gubernur-tahun-ini-umk-bontang-naik-138-persen-segini-besarannya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/02/usulan-disetujui-gubernur-tahun-ini-umk-bontang-naik-138-persen-segini-besarannya
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UMK Bontang naik untuk 

2022 ini. 

125

. 

02 

Februa

ry 2022 

Garuda 

Indonesia 

tanggapi isu 

pemutusan 

hubungan 

kerja karyawan 

Negati

ve 

Elshinta Irfan Setiaputra Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero) Irfan 

Setiaputra menanggapi isu 

terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) karyawan dalam 

rangka efisiensi perusahaan. 

Irfan menyampaikan proses 

PKPU yang kini tengah 

dijalani oleh Garuda 

Indonesia bersama segenap 

pemangku kepentingan 

bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU. Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. Menurut dia, 

Garuda Indonesia juga telah 

mendapatkan tanggapan 

positif dari sejumlah kreditur, 

termasuk lessor pesawat 

dalam proses negosiasi guna 

mencapai kesepakatan 

terbaik untuk penyelesaian 

kewajiban usaha. 
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Dikabarkan 

akan Lakukan 

PHK Massal, Ini 

Kata Dirut 

Garuda 

Indonesia 

Neutral Republika Irfan Setiaputra PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk dikabarkan 

akan melakukan pemutusan 

hubungan kerja (PHK) massal. 

Menanggapi hal tersebut, 

Direktur Utama Garuda 

Indonesia Irfan Setiaputra 

mengatakan hingga saat ini 

belum memiliki agenda 

pertemuan dengan 

Kementerian 

Ketenagakerjaan. Sementara 

http://elshinta.com/news/258493/2022/02/02/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://elshinta.com/news/258493/2022/02/02/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://elshinta.com/news/258493/2022/02/02/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://elshinta.com/news/258493/2022/02/02/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://elshinta.com/news/258493/2022/02/02/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://elshinta.com/news/258493/2022/02/02/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://www.republika.co.id/berita/r6o5vb383/dikabarkan-akan-lakukan-phk-massal-ini-kata-dirut-garuda-indonesia
http://www.republika.co.id/berita/r6o5vb383/dikabarkan-akan-lakukan-phk-massal-ini-kata-dirut-garuda-indonesia
http://www.republika.co.id/berita/r6o5vb383/dikabarkan-akan-lakukan-phk-massal-ini-kata-dirut-garuda-indonesia
http://www.republika.co.id/berita/r6o5vb383/dikabarkan-akan-lakukan-phk-massal-ini-kata-dirut-garuda-indonesia
http://www.republika.co.id/berita/r6o5vb383/dikabarkan-akan-lakukan-phk-massal-ini-kata-dirut-garuda-indonesia
http://www.republika.co.id/berita/r6o5vb383/dikabarkan-akan-lakukan-phk-massal-ini-kata-dirut-garuda-indonesia
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itu, Ketua Khusus Pengawalan 

Kelangsungan Perusahaan 

dan Hak Karyawan Serikat 

Karyawan Garuda Indonesia 

(Sekarga) Tomy Tampaty 

mengungkapkan hingga saat 

ini managemen Garuda 

Indonesia belum pernah 

mengomunikasikan rencana 

PHK massal tersebut. Jika ada 

wacana tersebut, Tomy 

mengharapkan Garuda 

Indonesia harus 

merundingkan dan 

membicarakan semua hal. 

127
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02 

Februa

ry 2022 

Usia 11 Tahun 

Jadi Hafiz, 

Imam Nafi 

Terima 

Bantuan 

Pemkot 

Malang 

Positiv

e 

Infopublik.id  Pada momen penyerahan 

kartu kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi hufaz 

di Hotel Harris, Kota Malang, 

Rabu (2/2/2022), ada seorang 

anak yang berusia 11 tahun 

telah menjadi seorang hafiz. 

Dia mengucapkan terima 

kasih kepada Pemerintah 

(Pemkot) Kota Malang yang 

telah memberikan bantuan 

untuk hufaz di Kota Malang. 

Semoga semakin banyak 

hufaz di Kota Malang yang 

menerima penghargaan 

seperti ini," terang 

Fathurahman. Dia adalah 

Imam Nafi Al Madany dari 

Pondok Pesantren Aik Darul 

Qur'an, Puncak Buring Indah. 
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BKKBN Diminta 

Percepat 

Program 

Penurunan 

Stunting 

Neutral Mitra Post Hasto Wardoyo Wakil Ketua Komisi IX Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (DPR RI), Emanuel 

Melkiades Laka Lena 

mendesak agar Badan 

Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) 

mempercepat penurunan 

stunting. "BKKBN perlu 

http://infopublik.id/kategori/nusantara/602775/usia-11-tahun-jadi-hafiz-imam-nafi-terima-bantuan-pemkot-malang
http://infopublik.id/kategori/nusantara/602775/usia-11-tahun-jadi-hafiz-imam-nafi-terima-bantuan-pemkot-malang
http://infopublik.id/kategori/nusantara/602775/usia-11-tahun-jadi-hafiz-imam-nafi-terima-bantuan-pemkot-malang
http://infopublik.id/kategori/nusantara/602775/usia-11-tahun-jadi-hafiz-imam-nafi-terima-bantuan-pemkot-malang
http://infopublik.id/kategori/nusantara/602775/usia-11-tahun-jadi-hafiz-imam-nafi-terima-bantuan-pemkot-malang
http://infopublik.id/kategori/nusantara/602775/usia-11-tahun-jadi-hafiz-imam-nafi-terima-bantuan-pemkot-malang
http://infopublik.id/kategori/nusantara/602775/usia-11-tahun-jadi-hafiz-imam-nafi-terima-bantuan-pemkot-malang
http://mitrapost.com/2022/02/02/bkkbn-diminta-percepat-program-penurunan-stunting
http://mitrapost.com/2022/02/02/bkkbn-diminta-percepat-program-penurunan-stunting
http://mitrapost.com/2022/02/02/bkkbn-diminta-percepat-program-penurunan-stunting
http://mitrapost.com/2022/02/02/bkkbn-diminta-percepat-program-penurunan-stunting
http://mitrapost.com/2022/02/02/bkkbn-diminta-percepat-program-penurunan-stunting
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membuat program yang 

inovasif untuk menurunkan 

stunting sebanyak 10,4 

persen sebagai upaya 

pemenuhan target 

penurunan stunting dari 24,4 

persen menjadi 14 persen 

pada tahun 2024," 

ungkapnya, Senin 

(31/1/2022) lalu. Selain itu, 

Komisi IX DPR RI juga 

mendesak BKKBN bersama 

dengan Direktorat Jendral 

Kesehatan Masyarakat 

Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) guna melakukan 

perencanaan, pelaksanaan, 

monitor serta evaluasi secara 

berkala terhadap 

pelaksanaan intervensi 

spesifik dan intervensi sensitif 

sekaligus menetap proposi 

anggarannya dengan 

melibatkan K/L terkait. 

Politisi Partai Golongan Karya 

(Golkar) itu mendesak BKKBN 

dan Ditjen Kesehatan 

Masyarakat Kemenkes terus 

meningkatkan Komunikasi, 

Edukasi dan Informasi (KIE). 
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Karantina Bagi 

Pelaku 

Perjalanan Luar 

Negeri 

Diperpendek 

Neutral Barakata.id Luhut Binsar 

Pandjaitan 

Barakata.id- Karantina bagi 

pelaku perjalanan luar negeri 

(PPLN) kini tidak tujuh hari 

lagi. Bagi WNI yang baru 

melaksanakan vaksinasi dosis 

pertama tetap harus 

menjalani karantina tujuh 

hari," kata Luhut, Senin 

(31/1/22), dikutip dari 

setkab.go.id. Luhut 

mengatakan, berbagai riset 

juga menunjukkan bahwa 

masa inkubasi varian 

Omicron ini berada di kisaran 

tiga hari. Ikuti kami di Google 

http://barakata.id/karantina-bagi-pelaku-perjalanan-luar-negeri-diperpendek
http://barakata.id/karantina-bagi-pelaku-perjalanan-luar-negeri-diperpendek
http://barakata.id/karantina-bagi-pelaku-perjalanan-luar-negeri-diperpendek
http://barakata.id/karantina-bagi-pelaku-perjalanan-luar-negeri-diperpendek
http://barakata.id/karantina-bagi-pelaku-perjalanan-luar-negeri-diperpendek
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Berita. Namun diperpendek 

menjadi lima hari. 

130
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02 

Februa

ry 2022 

135 Pekerja 

Rentan 

Dilindungi 

Program BPJS 

Ketanagakerjaa

n 

Positiv

e 

Infopublik.id Joko Tetuko Sebanyak 135 pekerja rentan 

di wilayah operasional BPJS 

Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek) Batang telah 

didaftarkan program jaminan 

sosial ketenagakerjaan. 

Mereka akan mengikuti 

program Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK) dan Jaminan 

kematian (JKm). BPJamsostek 

Cabang Batang juga 

memberikan bantuan 

Corporate Social 

Responsibility (CSR) di 

Pendopo Kantor Kecamatan 

Reban, Kabupaten Batang, 

Rabu (2/2/2022). Bantuan 

CSR diberikan kepada 135 

orang pekerja disabilitas 

produktif binaan dari Dinas 

Sosial Batang selama 3 bulan. 
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Kemnaker-

Garuda Bantah 

Ada 

Pertemuan 

Bahas PHK 

Massal 

Negati

ve 

Cnn Indonesia Irfan 

Setiaputra,Indah 

Anggoro Putri 

PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk membantah 

telah melakukan pertemuan 

dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

terkait rencana efisiensi 

melalui pengurangan 

karyawan. Direktur Utama 

Garuda Indonesia Irfan 

Setiaputra mengatakan 

proses Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) 

yang sedang berlangsung 

bukan proses kebangkrutan 

atau kepailitan, melainkan 

restrukturisasi. "Dapat kami 

sampaikan bahwa Garuda 

hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan 

dengan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

http://infopublik.id/kategori/nusantara/602786/135-pekerja-rentan-dilindungi-program-bpjs-ketanagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/602786/135-pekerja-rentan-dilindungi-program-bpjs-ketanagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/602786/135-pekerja-rentan-dilindungi-program-bpjs-ketanagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/602786/135-pekerja-rentan-dilindungi-program-bpjs-ketanagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/602786/135-pekerja-rentan-dilindungi-program-bpjs-ketanagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/602786/135-pekerja-rentan-dilindungi-program-bpjs-ketanagakerjaan
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220202152653-92-754125/kemnaker-garuda-bantah-ada-pertemuan-bahas-phk-massal
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220202152653-92-754125/kemnaker-garuda-bantah-ada-pertemuan-bahas-phk-massal
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220202152653-92-754125/kemnaker-garuda-bantah-ada-pertemuan-bahas-phk-massal
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220202152653-92-754125/kemnaker-garuda-bantah-ada-pertemuan-bahas-phk-massal
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220202152653-92-754125/kemnaker-garuda-bantah-ada-pertemuan-bahas-phk-massal
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220202152653-92-754125/kemnaker-garuda-bantah-ada-pertemuan-bahas-phk-massal
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dengan penyesuaian jumlah 

karyawan," kata Irfan dalam 

keterangan resmi, Rabu (2/2). 

Ia mengatakan pihaknya 

terus menjalin komunikasi 

dengan seluruh kreditur 

dalam proses PKPU. 
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Sah ! UMK 

Bontang Naik 

1,38 Persen 

Positiv

e 

News Bontang  Upah Minimum Kota (UMK) 

Bontang telah mengalami 

kenaikan senilai Rp 

3.226.487. Diketahui 

sebelumnya UMK Bontang 

2021 lalu senilai Rp 

3.182.706. Artinya ada 

kenaikan 1,38 persen atau 

senilai Rp 43.781. Hal itu 

disampaikan oleh Kepala 

Dinas Ketenagakerjaan 

(Disnaker) Bontang Abdu Safa 

Muha, Rabu (2/2/2022). Safa 

menuturkan kenaikan ini 

berdasarkan surat keputusan 

Gubernur Kalimantan Timur 

nomor 51/K.14/2022 tentang 

Penetapan UMK Bontang 

Provinsi Kalimantan Timur 

tahun 2022. 
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Ini Kata Bos 

Garuda soal 

Rencana PHK 

Karyawan 

Neutral Jurnas Irfan Setiaputra Maskapai penerbangan 

ansional Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk angkat bicara 

seputar rencana pemutusan 

hubungan kerja (PHK), 

menyusul adanya pernyataan 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) ihwal potensi 

pengurangan karyawan 

Garuda. "Dapat kami 

sampaikan bahwa Garuda 

hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan 

dengan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

http://www.newsbontang.com/sah--umk-bontang-naik-138-persen
http://www.newsbontang.com/sah--umk-bontang-naik-138-persen
http://www.newsbontang.com/sah--umk-bontang-naik-138-persen
http://www.jurnas.com/artikel/110600/Ini-Kata-Bos-Garuda-soal-Rencana-PHK-Karyawan
http://www.jurnas.com/artikel/110600/Ini-Kata-Bos-Garuda-soal-Rencana-PHK-Karyawan
http://www.jurnas.com/artikel/110600/Ini-Kata-Bos-Garuda-soal-Rencana-PHK-Karyawan
http://www.jurnas.com/artikel/110600/Ini-Kata-Bos-Garuda-soal-Rencana-PHK-Karyawan
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karyawan," ujar Irfan, Rabu 

(2/2/2022). Menurutnya, 

proses PKPU yang kini sedang 

dijalani Garuda bersama 

segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU. Dalam proses PKPU ini, 

kata dia, Garuda Indonesia 

juga terus menjalin 

komunikasi yang intensif 

bersama seluruh kreditur. 
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Garuda 

Indonesia 

Belum Pikirkan 

soal PHK 

Positiv

e 

Kata Kini Irfan Setiaputra Maskapai penerbangan 

ansional Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk angkat bicara 

seputar rencana pemutusan 

hubungan kerja (PHK), 

menyusul adanya pernyataan 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) ihwal potensi 

pengurangan karyawan 

Garuda. Dalam proses PKPU 

ini, kata dia, Garuda 

Indonesia juga terus menjalin 

komunikasi yang intensif 

bersama seluruh kreditur. 

"Dapat kami sampaikan 

bahwa Garuda hingga saat ini 

belum memiliki agenda 

pertemuan dengan pihak 

Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan," ujar Irfan, Rabu 

(2/2/2022). Menurutnya, 

proses PKPU yang kini sedang 

dijalani Garuda bersama 

segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

http://www.katakini.com/artikel/59988/garuda-indonesia-belum-pikirkan-soal-phk
http://www.katakini.com/artikel/59988/garuda-indonesia-belum-pikirkan-soal-phk
http://www.katakini.com/artikel/59988/garuda-indonesia-belum-pikirkan-soal-phk
http://www.katakini.com/artikel/59988/garuda-indonesia-belum-pikirkan-soal-phk
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melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU. 
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Gaduh Isu 

Maskapai PHK 

Massal, Nasib 

Perusahaan 

Otobus Aman? 

Neutral Bisnis Indonesia Anthony Steven 

Hambali 

Menanggapi hal itu, pemilik 

Perusahaan Otobus (PO) 

Sumber Alam Anthony Steven 

Hambali menuturkan 

perusahaannya juga tidak 

terlepas dari pukulan keras 

pandemi Covid-19. 

Belakangan ramai isu 

sejumlah maskapai 

penerbangan melakukan 

pertemuan dengan 

Kementerian Tenaga Kerja 

terkait dengan ancaman 

bangkrut dan pemutusan 

hubungan kerja (PHK) akibat 

terdampak pandemi Covid-

19. Sebenarnya bukan PHK, 

tapi digilir supaya semua 

kebagian jatah mengemudi. 

Sebelumnya beredar kabar 

bahwa PT Garuda Indonesia 

Tbk. (GIAA) dan PT AirAsia 

Indonesia Tbk. (CMPP) 

berinisiatif melakukan 

pertemuan dengan Kemnaker 

terkait ancaman bangkrut 

dan pemutusan hubungan 

kerja (PHK) akibat terdampak 

pandemi. 
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BP2MI Gelar 

Rapim 

Persiapan RDP 

dengan Komisi 

IX DPR RI 

Neutral Media Indonesia Benny Rhamdani KEPALA Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani 

menggelar Rapat Pimpinan 

(Rapim) membahas materi 

yang akan disampaikan dalam 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) 

dengan Komisi IX DPR RI yang 

akan dilaksanakan di Gedung 

Nusantara 1, Jakarta Pusat, 

http://ekonomi.bisnis.com/read/20220202/98/1495937/gaduh-isu-maskapai-phk-massal-nasib-perusahaan-otobus-aman
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220202/98/1495937/gaduh-isu-maskapai-phk-massal-nasib-perusahaan-otobus-aman
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220202/98/1495937/gaduh-isu-maskapai-phk-massal-nasib-perusahaan-otobus-aman
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220202/98/1495937/gaduh-isu-maskapai-phk-massal-nasib-perusahaan-otobus-aman
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220202/98/1495937/gaduh-isu-maskapai-phk-massal-nasib-perusahaan-otobus-aman
http://mediaindonesia.com/ekonomi/468858/bp2mi-gelar-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
http://mediaindonesia.com/ekonomi/468858/bp2mi-gelar-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
http://mediaindonesia.com/ekonomi/468858/bp2mi-gelar-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
http://mediaindonesia.com/ekonomi/468858/bp2mi-gelar-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
http://mediaindonesia.com/ekonomi/468858/bp2mi-gelar-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
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pada Kamis (3/2). Maka 

dengan begitu, lanjut Benny, 

harapannya adalah ketika 

DPR yakin tentang program 

yang ada bisa berjalan 

dengan baik serta memiliki 

dampak sangat luar biasa 

bagi PMI, maka penguatan 

atas program-program 

kedepan bisa mendapatkan 

support politik anggaran dari 

komisi IX. "Harus diakui 

bahwa anggaran BP2MI 

adalah anggaran yang sangat 

kecil, jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan beban 

kerja yang sangat berat dan 

sangat besar yang diemban 

oleh BP2MI," pungkasnya. 

Menurutnya, hal tersebut 

merupakan hal yang biasa ia 

lakukan setiap BP2MI akan 

melaksanakan pertemuan 

dan rapat, baik dengan DPR 

maupun dengan 

Kementerian/Lembaga. "Ada 

tiga pembahasan bersama 

DPR dalam rapat pendapat 

besok. 
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NetAcad 

Jembatani 

Transformasi 

Digital 

Positiv

e 

Detik Dedy 

Permadi,Marina 

Kacaribu 

Acara bertajuk 'Re-Skilling the 

Workforce and Indonesian 

Digital Generation in Post-

Pandemic Era' ini 

berlangsung pada Sabtu 

(22/1). Acara ini diadakan 

setiap tahunnya sebagai 

wadah bagi para instruktur 

dalam program Cisco 

Networking Academy atau 

yang biasa disebut Cisco 

NetAcad. Acara ini dihadiri 

oleh lebih dari 200 orang 

instruktur dari seluruh 

indonesia, dan diawali 

dengan pemaparan dari 

http://inet.detik.com/cyberlife/d-5925207/netacad-jembatani-transformasi-digital
http://inet.detik.com/cyberlife/d-5925207/netacad-jembatani-transformasi-digital
http://inet.detik.com/cyberlife/d-5925207/netacad-jembatani-transformasi-digital
http://inet.detik.com/cyberlife/d-5925207/netacad-jembatani-transformasi-digital
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Dubes Amerika Serikat untuk 

Indonesia, Sung Y. Kim, Juru 

Bicara Kemkominfo, Dedy 

Purwadi, Country Managing 

Director Cisco Indonesia, 

Marina Kacaribu, dan 

NetAcad Regional Manager, 

Marcella O'Shea. Mengenal 

NetAcad. 
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Catat, Aturan 

Terbaru 

Karantina dari 

Luar Negeri 

Neutral Kompas  Aturan ini tertuang dalam 

Surat Edaran (SE) Satgas 

Covid-19 Nomor 4 Tahun 

2022 tentang Protokol 

Kesehatan Perjalanan Luar 

Negeri pada Masa Pandemi 

Covid-19. Aturan ini tertuang 

dalam Surat Edaran (SE) 

Satgas Covid-19 Nomor 4 

Tahun 2022 tentang Protokol 

Kesehatan Perjalanan Luar 

Negeri pada Masa Pandemi 

Covid-19. Karantina selama 

7x24 jam bagi pelaku 

perjalanan luar negeri yang 

telah divaksinasi dosis 

pertama. Karantina selama 

5x24 jam bagi pelaku 

perjalanan luar negeri yang 

telah divaksinasi dosis 

lengkap. 
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Pekerja 

Koperasi TKBM 

Komura 

Pelabuhan 

Samarinda 

Tolak 

Pencabutan 

SKB 2 Dirjen 1 

Deputi Tahun 

2011 

Negati

ve 

Tribun News Kaltim  Beberapa waktu lalu, puluhan 

anggota dari Koperasi Tenaga 

Kerja Bongkar Muat 

Samudera Sejahtera atau 

TKBM Komura, mengadakan 

aksi pernyataan sikap guna 

menolak pencabutan SKB 2 

Dirjen 1 Deputi tahun 2011 

tentang pembinaan dan 

penataan keperasi di 

pelabuhan. Sementara itu, 

Sekretaris Koperasi TKBM 

Komura Pelabuhan 

Samarinda, Pamiliyanto 

http://travel.kompas.com/read/2022/02/02/165950027/catat-aturan-terbaru-karantina-dari-luar-negeri
http://travel.kompas.com/read/2022/02/02/165950027/catat-aturan-terbaru-karantina-dari-luar-negeri
http://travel.kompas.com/read/2022/02/02/165950027/catat-aturan-terbaru-karantina-dari-luar-negeri
http://travel.kompas.com/read/2022/02/02/165950027/catat-aturan-terbaru-karantina-dari-luar-negeri
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/02/pekerja-koperasi-tkbm-komura-pelabuhan-samarinda-tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-tahun-2011
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/02/pekerja-koperasi-tkbm-komura-pelabuhan-samarinda-tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-tahun-2011
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/02/pekerja-koperasi-tkbm-komura-pelabuhan-samarinda-tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-tahun-2011
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/02/pekerja-koperasi-tkbm-komura-pelabuhan-samarinda-tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-tahun-2011
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/02/pekerja-koperasi-tkbm-komura-pelabuhan-samarinda-tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-tahun-2011
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/02/pekerja-koperasi-tkbm-komura-pelabuhan-samarinda-tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-tahun-2011
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/02/pekerja-koperasi-tkbm-komura-pelabuhan-samarinda-tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-tahun-2011
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/02/pekerja-koperasi-tkbm-komura-pelabuhan-samarinda-tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-tahun-2011
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/02/pekerja-koperasi-tkbm-komura-pelabuhan-samarinda-tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-tahun-2011
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/02/pekerja-koperasi-tkbm-komura-pelabuhan-samarinda-tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-tahun-2011
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menekankan bahwa SKB 2 

Dirjen 1 Deputi Tahun 2011, 

adalah salah satu badan 

hukum yang memberikan 

perlindungan kepada 

Koperasi TKBM, di bawah 

binaan KSOP Kelas II 

Samarinda, Dinas 

Ketenagakerjaan dan Dinas 

Koperasi dan UKM daerah 

Samarinda. Menolak 

Tuduhan bahwa Koperasi 

TKBM sebagai biaya tinggi di 

pelabuhan,. 

Mempertahankan Koperasi 

TKBM sebagai wadah 

pengelola TKBM 

sebagaimana yang sudah 

diatur dan dikuatkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 

7 Tahun 2021, tentang 

Kemudahan Perlindungan 

dan Pemberdayaan Koperasi 

dan Usaha Mikro, Usaha Kecil 

dan Menengah, Pasal (29) 

dan (30),. 
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Wabup 

Dharmasraya 

Serahkan 

Pembayaran 

Santunan BPJS 

Ketenagakerjaa

n - Harian 

Haluan 

Positiv

e 

Haluan  Wabup Dharmasraya, Dasril 

Panin Dt. Labuan menghadiri 

acara bimbingan teknis 

program Jaminan Kerja (JKK) 

dan Jaminan Kematian (JKM) 

BPJS Ketenagakerjaan kepada 

bendahara OPD se-

Kabupaten Dharmasraya. 

Kegiatan ini dilaksanakan di 

Aula pertemuan kantor 

Bupati Dharmasraya yang 

dihadiri oleh Kepala Cabang 

BPJS Ketenagakerjaan Solok, 

Ferama Putri, Asisten dan 

undangan lainnya, Rabu 

(2/2/2022). Menurut Kepala 

Cabang BPJS Ketenagakerjaan 

Solok, pada tahun ini Pemkab 

Dharmasraya telah 

http://www.harianhaluan.com/news/pr-102589984/wabup-dharmasraya-serahkan-pembayaran-santunan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.harianhaluan.com/news/pr-102589984/wabup-dharmasraya-serahkan-pembayaran-santunan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.harianhaluan.com/news/pr-102589984/wabup-dharmasraya-serahkan-pembayaran-santunan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.harianhaluan.com/news/pr-102589984/wabup-dharmasraya-serahkan-pembayaran-santunan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.harianhaluan.com/news/pr-102589984/wabup-dharmasraya-serahkan-pembayaran-santunan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.harianhaluan.com/news/pr-102589984/wabup-dharmasraya-serahkan-pembayaran-santunan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.harianhaluan.com/news/pr-102589984/wabup-dharmasraya-serahkan-pembayaran-santunan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.harianhaluan.com/news/pr-102589984/wabup-dharmasraya-serahkan-pembayaran-santunan-bpjs-ketenagakerjaan
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menganggarkan perlindungan 

jaminan sosial bagi seluruh 

pegawai non ASN di 

lingkungan Pemkab 

Dharmasraya. 
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Dirut Garuda: 

Seluruh Upaya 

Jalan Tengah 

untuk 

Kepentingan 

Karyawan 

Positiv

e 

Tempo.co Irfan 

Setiaputra,Tomy 

Tampatty 

"Seluruh upaya yang selama 

ini dilakukan didasarkan atas 

kesepakatan dengan 

karyawan seperti pensiun dini 

sukarela dengan tetap 

mengacu pada ketentuan 

yang berlaku," ujar Irfan 

kepada Tempo, Rabu, 2 

Februari 2022. Ketua Khusus 

Pengawalan Kelangsungan 

dan Hak Karyawan Serikat 

Karyawan Garuda Indonesia, 

Tomy Tampatty memberikan 

keterangan tertulis kepada 

Tempo. Dia pun 

menyebutkan bahwa 

Kemenaker siap untuk 

melakukan mediasi terhadap 

perusahaan dan tenaga 

kerjanya. Direktur Utama PT. 

Garuda Indonesia Tbk (GIAA) 

Irfan Setiaputra tengah 

berupaya mengambil jalan 

tengah atas masa depan para 

karyawan dan perusahaan. 
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Satgas Covid-

19 Sajingan 

Besar Lakukan 

Monitoring 

dan 

Pengamanan 

Isolasi Mandiri 

PMI di Mako 

Brimob 

Negati

ve 

Tribun News 

Pontianak 

 Kapolsek Sajingan Besar IPTU 

Rio Charles Hutaean S.H, M.H 

menuturkan sampai saat ini 

telah didata PMI dan 

pendatang yang telah 

diisolasi di Mako Brimob Aruk 

berjumlah total 90 orang 

terdiri dari 74 orang lakis 

dewasa, 16 orang perempuan 

dewasa. 19 Kecamatan 

Sajingan Besar melakukan 

monitoring dan pengamanan 

Isolasi mandiri bagi PMI 

(pekerja migran Indonesia), 

http://www.tempo.co/read/1556637/dirut-garuda-seluruh-upaya-jalan-tengah-untuk-kepentingan-karyawan
http://www.tempo.co/read/1556637/dirut-garuda-seluruh-upaya-jalan-tengah-untuk-kepentingan-karyawan
http://www.tempo.co/read/1556637/dirut-garuda-seluruh-upaya-jalan-tengah-untuk-kepentingan-karyawan
http://www.tempo.co/read/1556637/dirut-garuda-seluruh-upaya-jalan-tengah-untuk-kepentingan-karyawan
http://www.tempo.co/read/1556637/dirut-garuda-seluruh-upaya-jalan-tengah-untuk-kepentingan-karyawan
http://www.tempo.co/read/1556637/dirut-garuda-seluruh-upaya-jalan-tengah-untuk-kepentingan-karyawan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/02/satgas-covid-19-sajingan-besar-lakukan-monitoring-dan-pengamanan-isolasi-mandiri-pmi-di-mako-brimob
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/02/satgas-covid-19-sajingan-besar-lakukan-monitoring-dan-pengamanan-isolasi-mandiri-pmi-di-mako-brimob
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/02/satgas-covid-19-sajingan-besar-lakukan-monitoring-dan-pengamanan-isolasi-mandiri-pmi-di-mako-brimob
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/02/satgas-covid-19-sajingan-besar-lakukan-monitoring-dan-pengamanan-isolasi-mandiri-pmi-di-mako-brimob
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/02/satgas-covid-19-sajingan-besar-lakukan-monitoring-dan-pengamanan-isolasi-mandiri-pmi-di-mako-brimob
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/02/satgas-covid-19-sajingan-besar-lakukan-monitoring-dan-pengamanan-isolasi-mandiri-pmi-di-mako-brimob
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/02/satgas-covid-19-sajingan-besar-lakukan-monitoring-dan-pengamanan-isolasi-mandiri-pmi-di-mako-brimob
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/02/satgas-covid-19-sajingan-besar-lakukan-monitoring-dan-pengamanan-isolasi-mandiri-pmi-di-mako-brimob
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/02/satgas-covid-19-sajingan-besar-lakukan-monitoring-dan-pengamanan-isolasi-mandiri-pmi-di-mako-brimob
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Rabu 2 Januari 2022. 

Prosedur pemeriksaan yang 

telah disepakati oleh tim 

Gugus Tugas Covid- 19 

Kecamatan Sajingan besar 

dengan pemeriksaan 

kedatangan di PLBN ARUK 

meliputi 8 (delapan) 

pemeriksaan ketat yaitu tim 1 

(cuci tangan dan disenfeksi 

barang bawaan), tim 2 

(screening suhu badan), tim 3 

(screening pendataan bagi 

PMI yang sakit), tim 4 

(screening pendataan bagi 

PMI yang sehat), tim 5 

(screening dan pengambilan 

sampel swab), tim 6 

(pendampingan PMI menuju 

Wisma Indonesia), tim 7 

(karantina selama 10 hari) 

dan tim 8 (rujukan ke RSUD 

Kabupaten Sambas yang 

mengalami sakit). "Kelebihan 

kapasitas yang dialami di 

Wisma Indonesia karena 

melonjaknya PMI yang 

kembali ke Negara Indonesia 

yang mengakibatkan 

karantina / isolasi kita 

tempatkan di Mako Brimob 

yang sebelumnya tempat itu 

kita laksanakan karantina 

bagi PMI Positif yang telah 

kita pindahkan semuanya di 

RS. 
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Tolak 

Pencabutan 

SKB 2 Dirjen 1 

Deputi, TKBM 

Tanjung Priok 

Gelar Aksi 

Damai di 

Kantor Otoritas 

Positiv

e 

Sindo News  Pertama, Menolak rencana 

pencabutan SKB 2 Dirjen 1 

Deputi Tahum 2011 tentang 

Pembinaan dan Penataan 

Koperasi TKBM di Pelabuhan. 

Kedua, Menolak 

Pengalihkelolaan TKBM 

kepada badan Usaha 

Pelabuhan (BUP)/ 

http://photo.sindonews.com/view/24799/tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-tkbm-tanjung-priok-gelar-aksi-damai-di-kantor-otoritas-pelabuhan-tanjung-priok
http://photo.sindonews.com/view/24799/tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-tkbm-tanjung-priok-gelar-aksi-damai-di-kantor-otoritas-pelabuhan-tanjung-priok
http://photo.sindonews.com/view/24799/tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-tkbm-tanjung-priok-gelar-aksi-damai-di-kantor-otoritas-pelabuhan-tanjung-priok
http://photo.sindonews.com/view/24799/tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-tkbm-tanjung-priok-gelar-aksi-damai-di-kantor-otoritas-pelabuhan-tanjung-priok
http://photo.sindonews.com/view/24799/tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-tkbm-tanjung-priok-gelar-aksi-damai-di-kantor-otoritas-pelabuhan-tanjung-priok
http://photo.sindonews.com/view/24799/tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-tkbm-tanjung-priok-gelar-aksi-damai-di-kantor-otoritas-pelabuhan-tanjung-priok
http://photo.sindonews.com/view/24799/tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-tkbm-tanjung-priok-gelar-aksi-damai-di-kantor-otoritas-pelabuhan-tanjung-priok
http://photo.sindonews.com/view/24799/tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-tkbm-tanjung-priok-gelar-aksi-damai-di-kantor-otoritas-pelabuhan-tanjung-priok
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Pelabuhan 

Tanjung Priok 

Perusahaan Bongkar Muat 

(PBM). Ketiga, Menolak 

Tuduhan bahwa Koperasi 

TKBM sebagai penyebab 

biaya logistik tinggi di 

Pelabuhan. Keempat, 

Mempertahankan Eksistensi 

Koperasi TKBM sebagai 

wadah pengelolaan Tenaga 

Kerja Bongkar Muat (TKBM) 

di Pelabuhan sebagai mana 

diatur dalam peraturan 

Pemerintah Nomor 7 tahun 

2021 Tentang Kemudahan 

Perlindungan dan 

Pemberdayaan Koperasi dan 

Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 

menengah pasal 29 dan 30. 
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6 Fakta 

Menarik 

Gresik, Kota 

Wali dengan 

Maskot Rusa 

Bawean yang 

Terancam 

Punah 

Negati

ve 

Kompas  Kabupaten Gresik memiliki 

fauna yang menjadi identitas 

daerah, yaitu Rusa Bawean. 

Berikut 6 fakta menarik 

Gresik yang harus diketahui:. 

Berikut 6 fakta menarik 

Gresik yang harus diketahui:. 

Rusa Bawean merupakan 

jenis rusa yang hanya 

ditemukan di Pulau Bawean, 

dan sudah terancam punah. 
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02 
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Ini Tanggapan 

Garuda 

Indonesia atas 

Isu 

Pengurangan 

Jumlah 

Karyawan 

Neutral Bisnistoday.co.id Irfan Setiaputra PT Garuda Indonesia Tbk 

(GIAA) hingga hari ini masih 

terus berfokus untuk 

menjalani proses penundaan 

kewajiban pembayaran utang 

(PKPU) guna memperoleh 

kesepakatan terbaik dalam 

penyelesaian kewajiban 

usaha dengan para kreditur. 

Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia, Irfan Setiaputra 

menjelaskan bahwa pihaknya 

hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan 

dengan pihak Kementerian 

http://photo.sindonews.com/view/24799/tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-tkbm-tanjung-priok-gelar-aksi-damai-di-kantor-otoritas-pelabuhan-tanjung-priok
http://photo.sindonews.com/view/24799/tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi-tkbm-tanjung-priok-gelar-aksi-damai-di-kantor-otoritas-pelabuhan-tanjung-priok
http://surabaya.kompas.com/read/2022/02/02/171233878/6-fakta-menarik-gresik-kota-wali-dengan-maskot-rusa-bawean-yang-terancam
http://surabaya.kompas.com/read/2022/02/02/171233878/6-fakta-menarik-gresik-kota-wali-dengan-maskot-rusa-bawean-yang-terancam
http://surabaya.kompas.com/read/2022/02/02/171233878/6-fakta-menarik-gresik-kota-wali-dengan-maskot-rusa-bawean-yang-terancam
http://surabaya.kompas.com/read/2022/02/02/171233878/6-fakta-menarik-gresik-kota-wali-dengan-maskot-rusa-bawean-yang-terancam
http://surabaya.kompas.com/read/2022/02/02/171233878/6-fakta-menarik-gresik-kota-wali-dengan-maskot-rusa-bawean-yang-terancam
http://surabaya.kompas.com/read/2022/02/02/171233878/6-fakta-menarik-gresik-kota-wali-dengan-maskot-rusa-bawean-yang-terancam
http://surabaya.kompas.com/read/2022/02/02/171233878/6-fakta-menarik-gresik-kota-wali-dengan-maskot-rusa-bawean-yang-terancam
http://surabaya.kompas.com/read/2022/02/02/171233878/6-fakta-menarik-gresik-kota-wali-dengan-maskot-rusa-bawean-yang-terancam
http://bisnistoday.co.id/ini-tanggapan-garuda-indonesia-atas-isu-pengurangan-jumlah-karyawan
http://bisnistoday.co.id/ini-tanggapan-garuda-indonesia-atas-isu-pengurangan-jumlah-karyawan
http://bisnistoday.co.id/ini-tanggapan-garuda-indonesia-atas-isu-pengurangan-jumlah-karyawan
http://bisnistoday.co.id/ini-tanggapan-garuda-indonesia-atas-isu-pengurangan-jumlah-karyawan
http://bisnistoday.co.id/ini-tanggapan-garuda-indonesia-atas-isu-pengurangan-jumlah-karyawan
http://bisnistoday.co.id/ini-tanggapan-garuda-indonesia-atas-isu-pengurangan-jumlah-karyawan
http://bisnistoday.co.id/ini-tanggapan-garuda-indonesia-atas-isu-pengurangan-jumlah-karyawan
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Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan. Dalam proses 

PKPU ini, lanjut Irfan, Garuda 

Indonesia juga terus menjalin 

komunikasi yang intensif 

bersama seluruh kreditur, 

dimana dalam proses 

tersebut, Garuda juga telah 

mendapatkan tanggapan 

positif dari sejumlah kreditur, 

termasuk lessor pesawat 

dalam proses negosiasi guna 

mencapai kesepakatan 

terbaik untuk penyelesaian 

kewajiban usaha. "Perlu kami 

sampaikan bahwa proses 

PKPU yang kini sedang 

dijalani oleh Garuda bersama 

segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU," kata dia dalam 

keterangan resminya di 

Jakarta, Rabu (2/2). 
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ry 2022 

Ini Jawaban 

Dirut Garuda 

Indonesia Soal 

Isu PHK Massal 

Neutral Marketeers Irfan Setiaputra Maskapai penerbangan pelat 

merah, PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbak (GIAA) terus 

menjadi perbincangan 

masyarakat lantaran 

bisnisnya yang buruk di saat 

pandemi COVID-19. Direktur 

Utama Garuda Indonesia 

Irfan Setiaputra angkat 

biacara terkait dengan 

permasalahan tersebut. 

Menurut dia, dalam proses 

PKPU Garuda Indonesia juga 

terus menjalin komunikasi 

yang intensif bersama 

seluruh kreditur. Sebagai 

http://www.marketeers.com/ini-jawaban-dirut-garuda-indonesia-soal-isu-phk-massal
http://www.marketeers.com/ini-jawaban-dirut-garuda-indonesia-soal-isu-phk-massal
http://www.marketeers.com/ini-jawaban-dirut-garuda-indonesia-soal-isu-phk-massal
http://www.marketeers.com/ini-jawaban-dirut-garuda-indonesia-soal-isu-phk-massal
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informasi, hingga sekarang 

Garuda Indonesia memiliki 

utang sebesar Rp 189 triliun. 

147
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Jumlah pasien 

COVID dirawat 

di Wisma Atlet 

Kemayoran 

sebanyak 4.970 

Neutral Antara Kalteng Aris Mudian Jumlah pasien positif COVID-

19 yang dirawat di Rumah 

Sakit Darurat COVID-19 

(RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran bertambah 156 

orang sehingga menjadi 

4.970 orang, kata Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian. Pada pekan 

sebelumnya, Rabu (26/1), 

pasien COVID-19 yang 

memperoleh rawat inap di 

Wisma Atlet Kemayoran 

sebanyak 2.946 orang. 

Adapun rekapitulasi pasien 

COVID-19 yang memperoleh 

perawatan di Wisma Atlet 

Kemayoran, terhitung mulai 

23 Maret 2020 hingga 2 

Februari 2022 sebanyak 141. 

428 orang dengan 

rekapitulasi pasien yang 

sudah keluar sebanyak 136. 

458 orang. Dengan demikian, 

dalam sepekan, terjadi 

peningkatan jumlah pasien 

COVID-19 di Wisma Atlet 

Kemayoran yang signifikan, 

yakni mencapai 2.024 orang. 

148
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02 
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Uji Sertifikasi 

Kompetensi 

Sebagai Upaya 

Kembangkan 

Lulusan di 

Bidangnya 

Neutral Republika  Salah satunya Sertifikasi Uji 

Kompetensi Programmer. 

Kegiatan ini dihadiri Akhmad 

Syukron yang merupakan 

dosen di Universitas BSI dan 

salah satu Assessor Lembaga 

Sertifikasi Profesi (LSP) 

Universitas BSI. Ia sudah 

memiliki sertifikasi sebagai 

assessor dari BNSP (Badan 

http://kalteng.antaranews.com/berita/539209/jumlah-pasien-covid-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran-sebanyak-4970
http://kalteng.antaranews.com/berita/539209/jumlah-pasien-covid-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran-sebanyak-4970
http://kalteng.antaranews.com/berita/539209/jumlah-pasien-covid-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran-sebanyak-4970
http://kalteng.antaranews.com/berita/539209/jumlah-pasien-covid-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran-sebanyak-4970
http://kalteng.antaranews.com/berita/539209/jumlah-pasien-covid-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran-sebanyak-4970
http://republika.co.id/berita/r6oaht380/uji-sertifikasi-kompetensi-sebagai-upaya-kembangkan-lulusan-di-bidangnya
http://republika.co.id/berita/r6oaht380/uji-sertifikasi-kompetensi-sebagai-upaya-kembangkan-lulusan-di-bidangnya
http://republika.co.id/berita/r6oaht380/uji-sertifikasi-kompetensi-sebagai-upaya-kembangkan-lulusan-di-bidangnya
http://republika.co.id/berita/r6oaht380/uji-sertifikasi-kompetensi-sebagai-upaya-kembangkan-lulusan-di-bidangnya
http://republika.co.id/berita/r6oaht380/uji-sertifikasi-kompetensi-sebagai-upaya-kembangkan-lulusan-di-bidangnya
http://republika.co.id/berita/r6oaht380/uji-sertifikasi-kompetensi-sebagai-upaya-kembangkan-lulusan-di-bidangnya
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Nasional Sertifikasi Profesi) 

dan Supriyanta selaku 

Kaprodi Sistem Informasi 

Universitas BSI kampus Solo. 

Saat ini sertifikasi seolah 

menjadi salah satu hal yang 

membantu untuk bertahan di 

dunia kerja. 

149
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Pemda 

Purwakarta 

Jajaki 

Kerjasama 

Program 

Pekerja 

Musiman 

dengan Korea 

Selatan 

Positiv

e 

Post Keadilan Anne Ratna 

Mustika,Ambu 

Anne 

Purwakarta Jawa Barat- 

Postekadilan. Korea Selatan 

membuka kesempatan bagi 

para pekerja dari berbagai 

negara untuk menjadi 

pekerja musiman. Demikian 

disampaikan Bupati 

Purwakarta Anne Ratna 

Mustika usai agenda Audiensi 

Perkenalan pada Program 

Pekerja Musiman di Korea 

Selatan, di Bale Nagri, Rabu 2 

Februari 2022. "Nah, hari ini 

kita menjajaki kemungkinan 

MoU dengan Pemerintah 

Daerah di Korea Selatan 

untuk program pekerja 

musiman ini," kata Ambu 

Anne. 

150
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Tingkatkan 

SDM Warga 

Binaan, Lapas 

Bojonegoro 

Beri Pelatihan 

Keterampilan 

Kemandirian 

Bersertifikat 

Positiv

e 

Duta.co Gun Gun 

Gunawan 

Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas) Kelas IIA Bojonegoro 

memberi pelatihan 

kemandirian bagi warga 

binaannya. Kalapas Kelas IIA 

Bojonegoro, Rony Kurnia 

menyampaikan, maksud dan 

tujuan penyelenggaraan 

pelatihan tersebut yakni agar 

tercipta sumber daya 

manusia khususnya Warga 

Binaan Pemasyarakatan yang 

bermanfaat, berilmu, 

berakhlak, berguna untuk diri 

sendiri, keluarga, bangsa dan 

negara, serta berharap 

semoga kelak mereka setelah 

http://postkeadilan.com/pemda-purwakarta-jajaki-kerjasama-program-pekerja-musiman-dengan-korea-selatan
http://postkeadilan.com/pemda-purwakarta-jajaki-kerjasama-program-pekerja-musiman-dengan-korea-selatan
http://postkeadilan.com/pemda-purwakarta-jajaki-kerjasama-program-pekerja-musiman-dengan-korea-selatan
http://postkeadilan.com/pemda-purwakarta-jajaki-kerjasama-program-pekerja-musiman-dengan-korea-selatan
http://postkeadilan.com/pemda-purwakarta-jajaki-kerjasama-program-pekerja-musiman-dengan-korea-selatan
http://postkeadilan.com/pemda-purwakarta-jajaki-kerjasama-program-pekerja-musiman-dengan-korea-selatan
http://postkeadilan.com/pemda-purwakarta-jajaki-kerjasama-program-pekerja-musiman-dengan-korea-selatan
http://postkeadilan.com/pemda-purwakarta-jajaki-kerjasama-program-pekerja-musiman-dengan-korea-selatan
http://postkeadilan.com/pemda-purwakarta-jajaki-kerjasama-program-pekerja-musiman-dengan-korea-selatan
http://redaksi.duta.co/tingkatkan-sdm-warga-binaan-lapas-bojonegoro-beri-pelatihan-keterampilan-kemandirian-bersertifikat
http://redaksi.duta.co/tingkatkan-sdm-warga-binaan-lapas-bojonegoro-beri-pelatihan-keterampilan-kemandirian-bersertifikat
http://redaksi.duta.co/tingkatkan-sdm-warga-binaan-lapas-bojonegoro-beri-pelatihan-keterampilan-kemandirian-bersertifikat
http://redaksi.duta.co/tingkatkan-sdm-warga-binaan-lapas-bojonegoro-beri-pelatihan-keterampilan-kemandirian-bersertifikat
http://redaksi.duta.co/tingkatkan-sdm-warga-binaan-lapas-bojonegoro-beri-pelatihan-keterampilan-kemandirian-bersertifikat
http://redaksi.duta.co/tingkatkan-sdm-warga-binaan-lapas-bojonegoro-beri-pelatihan-keterampilan-kemandirian-bersertifikat
http://redaksi.duta.co/tingkatkan-sdm-warga-binaan-lapas-bojonegoro-beri-pelatihan-keterampilan-kemandirian-bersertifikat
http://redaksi.duta.co/tingkatkan-sdm-warga-binaan-lapas-bojonegoro-beri-pelatihan-keterampilan-kemandirian-bersertifikat
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bebas mampu bekerja 

sebagai masyarakat yang 

terampil dan mandiri. 

Kegiatan pelatihan untuk 

WBP ini dapat berlangsung 

atas kerjasama yang baik 

antara Lapas Kelas IIA 

Bojonegoro dengan UPT Balai 

Latihan Kerja Kabupaten 

Bojonegoro. Sementara itu, 

Kepala UPT Balai Latihan 

Kerja Bojonegoro, Wahyu 

Hendra Wijaya 

menyampaikan, terimakasih 

atas kepercayaan yang 

diberikan untuk memberikan 

pelatihan pada program 

pembinaan kemandirian WBP 

Lapas Bojonegoro selama ini. 
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Lusa, 

Pemerintah 

Buka 

Penerbangan 

Internasional 

ke Bali 

Neutral Jurnas Luhut Binsar 

Pandjaitan 

Indonesia kembali membuka 

penerbangan internasional ke 

Bali pada 4 Februari 2022 

atau Jumat mendatang. 

Menko Maritim dan Investasi 

(Marves) Luhut Binsar 

Pandjaitan mengatakan, 

pembukaan penerbangan 

internasional ke Bali untuk 

menggencarkan ekonomi Bali 

yang cukup terdampak akibat 

pandemi ini. "Pembukaan 

penerbangan internasional di 

Bali khusus untuk pelaku 

perjalanan luar negeri (PPLN) 

non Pekerja Migran Indonesia 

(PMI)," kata Luhut. Luhut 

menjelaskan PPLN yang 

masuk ke Bali harus 

menjalani karantina ketat. 

152
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Soal Isu PHK 

Massal, Ini 

Respon Dirut 

Garuda 

Neutral Konfrotasi.co Irfan Setiaputra Garuda Indonesia (Persero) 

Tbk buka suara ihwal rencana 

pemutusan hubungan kerja ( 

PHK ) di internal perusahaan. 

Klarifikasi tersebut menyusul 

http://www.jurnas.com/artikel/110602/Lusa-Pemerintah-Buka-Penerbangan-Internasional-ke-Bali
http://www.jurnas.com/artikel/110602/Lusa-Pemerintah-Buka-Penerbangan-Internasional-ke-Bali
http://www.jurnas.com/artikel/110602/Lusa-Pemerintah-Buka-Penerbangan-Internasional-ke-Bali
http://www.jurnas.com/artikel/110602/Lusa-Pemerintah-Buka-Penerbangan-Internasional-ke-Bali
http://www.jurnas.com/artikel/110602/Lusa-Pemerintah-Buka-Penerbangan-Internasional-ke-Bali
http://www.jurnas.com/artikel/110602/Lusa-Pemerintah-Buka-Penerbangan-Internasional-ke-Bali
http://www.konfrontasi.co/2022/02/soal-isu-phk-massal-ini-respon-dirut.html
http://www.konfrontasi.co/2022/02/soal-isu-phk-massal-ini-respon-dirut.html
http://www.konfrontasi.co/2022/02/soal-isu-phk-massal-ini-respon-dirut.html
http://www.konfrontasi.co/2022/02/soal-isu-phk-massal-ini-respon-dirut.html
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adanya pernyataan 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) ihwal potensi 

pengurangan karyawan 

Garuda. "Dapat kami 

sampaikan bahwa Garuda 

hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan 

dengan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan," ujar Irfan, Rabu 

(2/2/2022). Menurutnya, 

proses PKPU yang kini sedang 

dijalani Garuda bersama 

segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU. 

153
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Koperasi TKBM 

Pelabuhan 

Tanjung Priok 

Gelar Aksi 

Dukung SKB 2 

Dirjen 1 Deputi 

Positiv

e 

Media Indonesia  Keenam, Koperasi TKBM 

Pelabuhan siap mereformasi 

sistem dan tatakelola 

Koperasi, menuju Koperasi 

yang Modern, Profesional, 

Transparan, dan Akuntabel 

dalam melayani aktifitas 

Bongkar Muat Barang dan 

Jasa dari dan ke kapal di 

Pelabuhan. Ketua Koperasi 

TKBM Pelabuhan Tanjung 

Priok, Asep Slamet dalam 

kesempatan terpisah juga 

meminta kepada pemerintah 

untuk dapat membuka ruang 

diskusi dan mengajak 

Pengurus Koperasi TKBM 

maupun aliansi Serikat 

pekerja TKBM se-Indonesia 

membahas terkait penyebab 

biaya logistik tinggi di 

http://mediaindonesia.com/megapolitan/468778/koperasi-tkbm-pelabuhan-tanjung-priok-gelar-aksi-dukung-skb-2-dirjen-1-deputi
http://mediaindonesia.com/megapolitan/468778/koperasi-tkbm-pelabuhan-tanjung-priok-gelar-aksi-dukung-skb-2-dirjen-1-deputi
http://mediaindonesia.com/megapolitan/468778/koperasi-tkbm-pelabuhan-tanjung-priok-gelar-aksi-dukung-skb-2-dirjen-1-deputi
http://mediaindonesia.com/megapolitan/468778/koperasi-tkbm-pelabuhan-tanjung-priok-gelar-aksi-dukung-skb-2-dirjen-1-deputi
http://mediaindonesia.com/megapolitan/468778/koperasi-tkbm-pelabuhan-tanjung-priok-gelar-aksi-dukung-skb-2-dirjen-1-deputi
http://mediaindonesia.com/megapolitan/468778/koperasi-tkbm-pelabuhan-tanjung-priok-gelar-aksi-dukung-skb-2-dirjen-1-deputi
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Pelabuhan, sehingga 

keberadaan koperasi TKBM 

tidak dijadikan alasan terkait 

tingginya biaya logistik di 

sektor pelabuhan dan dapat 

secara bersama-sama 

membuat sistem logistik di 

pelabuhan menjadi lebih 

baik. KOPERASI KS TKBM 

Pelabuhan Tanjung Priok 

menggelar aksi damai dan 

beraudiensi kepada Kepala 

Otoritas Pelabuhan Utama 

Tanjung Priok dalam rangka 

mensikapi wacana 

pencabutan SKB 2 Dirjen 1 

Deputi Tahun 2011. Pertama, 

Menolak rencana pencabutan 

SKB 2 Dirjen 1 Deputi Tahum 

2011 tentang Pembinaan dan 

Penataan Koperasi TKBM di 

Pelabuhan. 
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Pekan Ini 

Pembongkaran 

Pasar Besar 

Batu Rampung, 

Besi Hasil 

Bongkaran 

Dijual ke 

Jakarta 

Positiv

e 

Tribun News 

Malang 

Joko Suwarno Gelondongan besi bekas itu 

nanti akan dijual ke Jakarta. 

SURYAMALANG.COM|BATU- 

Tahapan revitalisasi Pasar 

Besar Batu hingga kini masih 

di tahap pembongkaran. 

Progresnya pembongkaran 

sudah berjalan 90 persen, 

dan diprediksi rampung pada 

pekan ini. Hal itu disampaikan 

Kepala Badan Keuangan Aset 

Daerah, M Chori saat 

dihubungi Surya pada Rabu 

(2/2/2022). 
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UN Agencies 

Call for 

Measures to 

Protect 

Workers' 

Health while 

Teleworking 

Positiv

e 

Medcom.id Maria Neira The World Health 

Organization (WHO) and the 

International Labour 

Organization (ILO) have called 

for measures to be put in 

place to protect workers' 

health while teleworking. A 

new technical brief on 

http://suryamalang.tribunnews.com/2022/02/02/pekan-ini-pembongkaran-pasar-besar-batu-rampung-besi-hasil-bongkaran-dijual-ke-jakarta
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/02/02/pekan-ini-pembongkaran-pasar-besar-batu-rampung-besi-hasil-bongkaran-dijual-ke-jakarta
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/02/02/pekan-ini-pembongkaran-pasar-besar-batu-rampung-besi-hasil-bongkaran-dijual-ke-jakarta
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/02/02/pekan-ini-pembongkaran-pasar-besar-batu-rampung-besi-hasil-bongkaran-dijual-ke-jakarta
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/02/02/pekan-ini-pembongkaran-pasar-besar-batu-rampung-besi-hasil-bongkaran-dijual-ke-jakarta
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/02/02/pekan-ini-pembongkaran-pasar-besar-batu-rampung-besi-hasil-bongkaran-dijual-ke-jakarta
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/02/02/pekan-ini-pembongkaran-pasar-besar-batu-rampung-besi-hasil-bongkaran-dijual-ke-jakarta
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/02/02/pekan-ini-pembongkaran-pasar-besar-batu-rampung-besi-hasil-bongkaran-dijual-ke-jakarta
http://www.medcom.id/english/business/nbwMq4EK-un-agencies-call-for-measures-to-protect-workers-health-while-teleworking
http://www.medcom.id/english/business/nbwMq4EK-un-agencies-call-for-measures-to-protect-workers-health-while-teleworking
http://www.medcom.id/english/business/nbwMq4EK-un-agencies-call-for-measures-to-protect-workers-health-while-teleworking
http://www.medcom.id/english/business/nbwMq4EK-un-agencies-call-for-measures-to-protect-workers-health-while-teleworking
http://www.medcom.id/english/business/nbwMq4EK-un-agencies-call-for-measures-to-protect-workers-health-while-teleworking
http://www.medcom.id/english/business/nbwMq4EK-un-agencies-call-for-measures-to-protect-workers-health-while-teleworking
http://www.medcom.id/english/business/nbwMq4EK-un-agencies-call-for-measures-to-protect-workers-health-while-teleworking
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healthy and safe teleworking, 

published by the two UN 

agencies, outlines the health 

benefits and risks of 

teleworking and the changes 

needed to accommodate the 

shift towards different forms 

of remote work 

arrangements brought on by 

the COVID-19 pandemic and 

the digital transformation of 

work. Teleworking can also 

lead to higher productivity 

and lower operational costs 

for many companies. "The 

pandemic has led to a surge 

of teleworking, effectively 

changing the nature of work 

practically overnight for 

many workers," said Dr Maria 

Neira, Director of WHO's 

Environment, Climate Change 

and Health Department, in a 

press release on Wednesday. 

156

. 

02 

Februa

ry 2022 

Empat Imigran 

Rohingya 

Kabur dari 

Pengungsian di 

Lhokseumawe 

Negati

ve 

Suara.com  Empat imigran Rohingya 

kabur kamp pengungsian di 

Balai Latihan Kerja (BLK) Kota 

Lhokseumawe. Demikian 

dikatakan Juru Bicara Satuan 

Tugas (Satgas) Penanganan 

Pengungsi Rohingya Kota 

Lhokseumawe Marzuki, 

melansir Antara, Rabu 

(2/2/2022). Pemerintah Kota 

Lhokseumawe meminta 

UNHCR untuk segera 

memindahkan imigran 

Rohingya tersebut ke lokasi 

penampungan permanen di 

Sumatera Utara. "Saat ini 

sudah 12 imigran dari 105 

orang yang ditampung 

melarikan diri," katanya. 

http://sumut.suara.com/read/2022/02/02/174034/empat-imigran-rohingya-kabur-dari-pengungsian-di-lhokseumawe
http://sumut.suara.com/read/2022/02/02/174034/empat-imigran-rohingya-kabur-dari-pengungsian-di-lhokseumawe
http://sumut.suara.com/read/2022/02/02/174034/empat-imigran-rohingya-kabur-dari-pengungsian-di-lhokseumawe
http://sumut.suara.com/read/2022/02/02/174034/empat-imigran-rohingya-kabur-dari-pengungsian-di-lhokseumawe
http://sumut.suara.com/read/2022/02/02/174034/empat-imigran-rohingya-kabur-dari-pengungsian-di-lhokseumawe
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157

. 

02 

Februa

ry 2022 

Indonesia 

Records 17,895 

New COVID-19 

Cases, 25 

Deaths 

Negati

ve 

Medcom.id  The Indonesian government 

today recorded 17,895 

COVID-19 cases, bringing the 

total number of confirmed 

COVID-19 cases in the 

country to 4,387,286. In the 

past 24 hours, Indonesia's 

official COVID-19 death toll 

was up by 25 to 144,373. 

From Monday noon to 

Wednesday noon, the total 

number of recovered COVID-

19 patients in the country 

increased by 5,110 to 

4,148.804. Work from Home 

The World Health 

Organization (WHO) and the 

International Labour 

Organization (ILO) have called 

for measures to be put in 

place to protect workers' 

health while teleworking. 

158

. 

02 

Februa

ry 2022 

Depeko 

Bontang 

Terlambat 

Dibentuk, UMK 

2022 

Ditetapkan Rp 

3,2 Juta, Ini 

Kata Kepala 

Disnaker 

Bontang Abdu 

Safa Muha 

Neutral Suarabali.id  Kepala Disnaker Bontang 

Abdu Safa Muha 

mengatakan, memang ada 

keterlambatan usulan 

kenaikan UMK yang di latar 

belakangi belum 

terbentuknya Dewan 

Pengupahan Kota (Depeko). 

Dinas Ketenagakerjaan 

(Disnaker) Bontang, 

mengumumkan kenaikan 

Upah Minimum Kota (UMK) 

di 2022. Kenaikan itu 

berdasarkan persetujuan 

Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Timur (Pemprov 

Kalytim) nomor 51/K.14/2022 

Tentang Penetapan UMK 

Bontang Provinsi Kalimantan 

Timur tahun 2022. Yang 

menetapkan jika UMK 

Bontang naik 1,38 persen 

menjadi Rp 3.226.487. 

http://www.medcom.id/english/national/lKYq6AVK-indonesia-records-17-895-new-covid-19-cases-25-deaths
http://www.medcom.id/english/national/lKYq6AVK-indonesia-records-17-895-new-covid-19-cases-25-deaths
http://www.medcom.id/english/national/lKYq6AVK-indonesia-records-17-895-new-covid-19-cases-25-deaths
http://www.medcom.id/english/national/lKYq6AVK-indonesia-records-17-895-new-covid-19-cases-25-deaths
http://www.medcom.id/english/national/lKYq6AVK-indonesia-records-17-895-new-covid-19-cases-25-deaths
http://kaltim.suara.com/read/2022/02/02/174911/depeko-bontang-terlambat-dibentuk-umk-2022-ditetapkan-rp-32-juta-ini-kata-kepala-disnaker-bontang-abdu-safa-muha
http://kaltim.suara.com/read/2022/02/02/174911/depeko-bontang-terlambat-dibentuk-umk-2022-ditetapkan-rp-32-juta-ini-kata-kepala-disnaker-bontang-abdu-safa-muha
http://kaltim.suara.com/read/2022/02/02/174911/depeko-bontang-terlambat-dibentuk-umk-2022-ditetapkan-rp-32-juta-ini-kata-kepala-disnaker-bontang-abdu-safa-muha
http://kaltim.suara.com/read/2022/02/02/174911/depeko-bontang-terlambat-dibentuk-umk-2022-ditetapkan-rp-32-juta-ini-kata-kepala-disnaker-bontang-abdu-safa-muha
http://kaltim.suara.com/read/2022/02/02/174911/depeko-bontang-terlambat-dibentuk-umk-2022-ditetapkan-rp-32-juta-ini-kata-kepala-disnaker-bontang-abdu-safa-muha
http://kaltim.suara.com/read/2022/02/02/174911/depeko-bontang-terlambat-dibentuk-umk-2022-ditetapkan-rp-32-juta-ini-kata-kepala-disnaker-bontang-abdu-safa-muha
http://kaltim.suara.com/read/2022/02/02/174911/depeko-bontang-terlambat-dibentuk-umk-2022-ditetapkan-rp-32-juta-ini-kata-kepala-disnaker-bontang-abdu-safa-muha
http://kaltim.suara.com/read/2022/02/02/174911/depeko-bontang-terlambat-dibentuk-umk-2022-ditetapkan-rp-32-juta-ini-kata-kepala-disnaker-bontang-abdu-safa-muha
http://kaltim.suara.com/read/2022/02/02/174911/depeko-bontang-terlambat-dibentuk-umk-2022-ditetapkan-rp-32-juta-ini-kata-kepala-disnaker-bontang-abdu-safa-muha
http://kaltim.suara.com/read/2022/02/02/174911/depeko-bontang-terlambat-dibentuk-umk-2022-ditetapkan-rp-32-juta-ini-kata-kepala-disnaker-bontang-abdu-safa-muha
http://kaltim.suara.com/read/2022/02/02/174911/depeko-bontang-terlambat-dibentuk-umk-2022-ditetapkan-rp-32-juta-ini-kata-kepala-disnaker-bontang-abdu-safa-muha
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Diketahui sebelumnya pada 

2021 lalu UMK Bontang 

senilai Rp 3,1 juta. 

159

. 

02 

Februa

ry 2022 

Pemerintah 

Pangkas Masa 

Karantina Jadi 

Lima Hari 

Neutral Berita Manado  Pemerintah resmi 

memangkas durasi wajib 

karantina bagi pelaku 

perjalanan luar negeri (PPLN) 

menjadi lima hari dari 

sebelumnya tujuh hari. 

Durasi karantina lima hari 

hanya berlaku bagi warga 

negara indonesia (WNI) atau 

asing (WNA) yang sudah 

divaksin Covid-19 dua dosis, 

sementara bagi WNI yang 

baru divaksin satu dosis tetap 

wajib karantina tujuh hari. 

PPLN akan menjalani dua kali 

tes PCR Covid-19 yakni saat 

tiba di pintu masuk Indonesia 

dan tes kedua saat hari ke-4 

bagi yang wajib karantina 

lima hari dan hari ke-6 bagi 

yang wajib karantina tujuh 

hari. Aturan baru tersebut 

tertuang dalam Surat Edaran 

Satgas Covid-19 nomor 4 

tahun 2022 tentang Protokol 

Kesehatan Perjalanan Luar 

Negeri pada Masa Pandemi 

Covid-19 yang ditandatangani 

Ketua Satgas Covid-19 

Suharyanto. 

160

. 

02 

Februa

ry 2022 

DPRD OKU Siap 

Dukung 

Pembentukan 

Dewan 

Perupahan 

Positiv

e 

Klik Sumatera  Wakil Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kabupaten Ogan 

Komering Ulu (OKU), Yoni 

Risdianto SH mendukung 

adanya rencana 

pembentukan Dewan 

Perupahan yang digagas oleh 

Konfederasi Serikat Pekerja 

Seluruh Indonesia (KSPSI) 

Kabupaten OKU. "Kami 

http://beritamanado.com/pemerintah-pangkas-masa-karantina-jadi-lima-hari
http://beritamanado.com/pemerintah-pangkas-masa-karantina-jadi-lima-hari
http://beritamanado.com/pemerintah-pangkas-masa-karantina-jadi-lima-hari
http://beritamanado.com/pemerintah-pangkas-masa-karantina-jadi-lima-hari
http://kliksumatera.com/dprd-oku-siap-dukung-pembentukan-dewan-perupahan
http://kliksumatera.com/dprd-oku-siap-dukung-pembentukan-dewan-perupahan
http://kliksumatera.com/dprd-oku-siap-dukung-pembentukan-dewan-perupahan
http://kliksumatera.com/dprd-oku-siap-dukung-pembentukan-dewan-perupahan
http://kliksumatera.com/dprd-oku-siap-dukung-pembentukan-dewan-perupahan
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mendukung dan 

mengapresiasi gagasan dari 

DPC KSPSI OKU yang ingin 

membentuk Dewan 

Perupahan. Rencana kami ke 

depan meminta pemerintah 

OKU agar Kab OKU memiliki 

dewan perupahan agar para 

pekerja di Kabupaten OKU 

akan lebih sejahtera," 

katanya. Hal itu 

diungkapkannya saat 

menghadiri kegiatan 

Pelantikan dan Pengukuhan 

pengurus Dewan Pimpinan 

Cabang (DPC) KSPSI 

Kabupaten OKU yang 

dipusatkan di gedung 

Auditorium Universitas 

Baturaja, Selasa (1/2/22). 

161

. 

02 

Februa

ry 2022 

Informasi 

Garuda Bakal 

Gelar PHK 

Gede-gedean 

Ternyata 

Hoaks, Bos 

Irfan Jamin 

Nasib 

Karyawan 

Aman 

Positiv

e 

Bizlaw Irfan 

Setiaputra,Indah 

Anggoro Putri 

Direktur Utama Garuda 

Indonesia, Irfan Setiaputra 

membantah adanya 

pertemuan pihak manajemen 

Garuda dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

membahas rencana efisiensi, 

melalui pengurangan 

karyawan. Kata Irfan, saat ini, 

manajemen Garuda, fokus 

menjalani proses Penundaan 

Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU) yang sedang 

berlangsung. "Dapat kami 

sampaikan bahwa Garuda 

hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan 

dengan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan," kata Irfan, 

Jakarta, Rabu (2/2/2022). Ia 

mengatakan, Garuda terus 

menjalin komunikasi dengan 

http://bizlaw.id/read/53478/Informasi-Garuda-Bakal-Gelar-PHK-Gede-gedean-Ternyata-Hoaks-Bos-Irfan-Jamin-Nasib-Karyawan-Aman
http://bizlaw.id/read/53478/Informasi-Garuda-Bakal-Gelar-PHK-Gede-gedean-Ternyata-Hoaks-Bos-Irfan-Jamin-Nasib-Karyawan-Aman
http://bizlaw.id/read/53478/Informasi-Garuda-Bakal-Gelar-PHK-Gede-gedean-Ternyata-Hoaks-Bos-Irfan-Jamin-Nasib-Karyawan-Aman
http://bizlaw.id/read/53478/Informasi-Garuda-Bakal-Gelar-PHK-Gede-gedean-Ternyata-Hoaks-Bos-Irfan-Jamin-Nasib-Karyawan-Aman
http://bizlaw.id/read/53478/Informasi-Garuda-Bakal-Gelar-PHK-Gede-gedean-Ternyata-Hoaks-Bos-Irfan-Jamin-Nasib-Karyawan-Aman
http://bizlaw.id/read/53478/Informasi-Garuda-Bakal-Gelar-PHK-Gede-gedean-Ternyata-Hoaks-Bos-Irfan-Jamin-Nasib-Karyawan-Aman
http://bizlaw.id/read/53478/Informasi-Garuda-Bakal-Gelar-PHK-Gede-gedean-Ternyata-Hoaks-Bos-Irfan-Jamin-Nasib-Karyawan-Aman
http://bizlaw.id/read/53478/Informasi-Garuda-Bakal-Gelar-PHK-Gede-gedean-Ternyata-Hoaks-Bos-Irfan-Jamin-Nasib-Karyawan-Aman
http://bizlaw.id/read/53478/Informasi-Garuda-Bakal-Gelar-PHK-Gede-gedean-Ternyata-Hoaks-Bos-Irfan-Jamin-Nasib-Karyawan-Aman
http://bizlaw.id/read/53478/Informasi-Garuda-Bakal-Gelar-PHK-Gede-gedean-Ternyata-Hoaks-Bos-Irfan-Jamin-Nasib-Karyawan-Aman
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seluruh kreditur dalam 

proses PKPU. 

162

. 

02 

Februa

ry 2022 

FISIP UNAS dan 

LSP Pers 

Indonesia 

Jajaki 

Kerjasama 

Sertifikasi 

Positiv

e 

Wartapembaruan.c

o.id 

Soegiharto 

Santoso,Hence 

Mandagi 

FISIP UNAS dan LSP Pers 

Indonesia Jajaki Kerjasama 

Sertifikasi. Pertemuan antara 

pihak FISIP UNAS dan LSP 

Pers Indonesia berlangsung di 

kantor LSP Pers Indonesia 

Rabu, (2/2/2021) sore. 

Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi FISIP UNAS, 

Nursatyo, S.Sos, M.Si. 

Bersama Kepala 

Laboratorium Fotografi Ilmu 

Komunikasi FISIP UNAS, Umar 

Fauzin Bahanan, S.Sos, M.Si. 

Hadir langsung pada 

pertemuan untuk membahas 

rencana kerna sama dengan 

Ketua LSP Pers Indonesia 

Hence Mandagi dan Ketua 

Dewan Pengarah LSP Pers 

Indonesia Soegiharto 

Santoso, didampingi Manajer 

Administrasi Tri Cahyandi dan 

Manajer Pemasaran Meytha 

Kalalo. Pembahasan itu 

terkait sistem dan 

mekanisme pelaksanaan 

sertifikasi wartawan untuk 

mahasiswa melalui LSP Pers 

Indonesia. 

163

. 

02 

Februa

ry 2022 

Bos Garuda 

Pastikan Belum 

Ada Rencana 

Penyesuaian 

Jumlah 

Karyawan 

Negati

ve 

Kompas Irfan Setiaputra PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk buka suara 

terkait adanya kabar 

pemangkasan massal 

karyawan dalam rangka 

efisiensi perseroan. Direktur 

Utama Garuda Indonesia 

Irfan Setiaputra memastikan, 

pihaknya belum memiliki 

rencana terkait penyesuaian 

jumlah karyawan. Ia 

menegaskan, saat ini Garuda 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
http://money.kompas.com/read/2022/02/02/183900526/bos-garuda-pastikan-belum-ada-rencana-penyesuaian-jumlah-karyawan-
http://money.kompas.com/read/2022/02/02/183900526/bos-garuda-pastikan-belum-ada-rencana-penyesuaian-jumlah-karyawan-
http://money.kompas.com/read/2022/02/02/183900526/bos-garuda-pastikan-belum-ada-rencana-penyesuaian-jumlah-karyawan-
http://money.kompas.com/read/2022/02/02/183900526/bos-garuda-pastikan-belum-ada-rencana-penyesuaian-jumlah-karyawan-
http://money.kompas.com/read/2022/02/02/183900526/bos-garuda-pastikan-belum-ada-rencana-penyesuaian-jumlah-karyawan-
http://money.kompas.com/read/2022/02/02/183900526/bos-garuda-pastikan-belum-ada-rencana-penyesuaian-jumlah-karyawan-
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Indonesia tengah fokus 

menjalani proses PKPU guna 

memperoleh kesepakatan 

terbaik dalam penyelesaian 

kewajiban usaha dengan para 

kreditur. "Dapat kami 

sampaikan bahwa Garuda 

hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan 

dengan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan," ujar dia, dalam 

keterangannya, Rabu 

(2/2/2022). 

164

. 

02 

Februa

ry 2022 

FISIP UNAS dan 

LSP Pers 

Indonesia 

Jajaki 

Kerjasama 

Sertifikasi 

Positiv

e 

Riau Andalas Soegiharto 

Santoso,Hence 

Mandagi 

Pertemuan antara pihak FISIP 

UNAS dan LSP Pers Indonesia 

berlangsung di kantor LSP 

Pers Indonesia Rabu, 

(2/2/2022) sore. Sekretaris 

Program Studi Ilmu 

Komunikasi FISIP UNAS, 

Nursatyo, S.Sos, M.Si. 

Bersama Kepala 

Laboratorium Fotografi Ilmu 

Komunikasi FISIP UNAS, Umar 

Fauzin Bahanan, S.Sos, M.Si. 

Hadir langsung pada 

pertemuan untuk membahas 

rencana kerna sama dengan 

Ketua LSP Pers Indonesia 

Hence Mandagi dan Ketua 

Dewan Pengarah LSP Pers 

Indonesia Soegiharto 

Santoso, didampingi Manajer 

Administrasi Tri Cahyandi dan 

Manajer Pemasaran Meytha 

Kalalo. Pembahasan itu 

terkait sistem dan 

mekanisme pelaksanaan 

sertifikasi wartawan untuk 

mahasiswa melalui LSP Pers 

Indonesia. Selain itu dan 

penggunaan Standar 

Kompetensi Kerja Khusus 

http://www.riauandalas.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerjasama-sertifikasi
http://www.riauandalas.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerjasama-sertifikasi
http://www.riauandalas.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerjasama-sertifikasi
http://www.riauandalas.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerjasama-sertifikasi
http://www.riauandalas.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerjasama-sertifikasi
http://www.riauandalas.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerjasama-sertifikasi
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Wartawan sebagai modul 

pelatihan pers bagi 

mahasiswa FISIP UNAS juga 

turut dibahas dalam 

pertemuan ini. 

165

. 

02 

Februa

ry 2022 

Purwakarta 

Dapat Tawaran 

Kerja Sama 

Perekrutan 

Pekerja 

Musiman dari 

Korea Selatan 

Positiv

e 

Bisnis Jabar Anne Ratna 

Mustika,Ambu 

Anne 

Pemkab Purwakarta 

mendapat tawaran kerja 

sama dari pemerintahan 

Korea Selatan untuk 

perekrutan tenaga kerja 

musiman. Bupati Purwakarta 

Anne Ratna Mustika 

menjelaskan, pagi tadi 

pihaknya telah menerima 

kunjungan dari PT Nemo 

Partner Indonesia atau 

perusahaan yang memiliki 

program tersebut. "Nah, hari 

ini kita menjajaki MoU 

dengan pemerintah daerah di 

Korea Selatan untuk program 

pekerja musiman ini," kata 

Ambu Anne. Secara umum, 

pihaknya menyambut baik 

program tersebut, 

diharapkan hal ini menjadi 

sebuah kesempatan untuk 

warga Purwakarta yang 

mempunyai kemampuan di 

dua bidang yaitu pertanian 

dan perikanan. 

166

. 

02 

Februa

ry 2022 

Kepala BP2MI 

siapkan tiga 

agenda RDP 

bersama DPR | 

Kabar Gadet 

Positiv

e 

Kabar Gadget Benny Rhamdani - Kepala Badan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani 

mengatakan telah 

menyiapkan tiga agenda 

rapat dengar pendapat (RDP) 

dengan Komisi IX DPR RI pada 

Kamis, 3 Februari 2022. 

Jakarta (Kabargadget) "Ada 

tiga pembahasan dengan DPR 

dalam rapat opini besok. 

Pertama, mengenai evaluasi 

http://bandung.bisnis.com/read/20220202/550/1495989/purwakarta-dapat-tawaran-kerja-sama-perekrutan-pekerja-musiman-dari-korea-selatan
http://bandung.bisnis.com/read/20220202/550/1495989/purwakarta-dapat-tawaran-kerja-sama-perekrutan-pekerja-musiman-dari-korea-selatan
http://bandung.bisnis.com/read/20220202/550/1495989/purwakarta-dapat-tawaran-kerja-sama-perekrutan-pekerja-musiman-dari-korea-selatan
http://bandung.bisnis.com/read/20220202/550/1495989/purwakarta-dapat-tawaran-kerja-sama-perekrutan-pekerja-musiman-dari-korea-selatan
http://bandung.bisnis.com/read/20220202/550/1495989/purwakarta-dapat-tawaran-kerja-sama-perekrutan-pekerja-musiman-dari-korea-selatan
http://bandung.bisnis.com/read/20220202/550/1495989/purwakarta-dapat-tawaran-kerja-sama-perekrutan-pekerja-musiman-dari-korea-selatan
http://bandung.bisnis.com/read/20220202/550/1495989/purwakarta-dapat-tawaran-kerja-sama-perekrutan-pekerja-musiman-dari-korea-selatan
http://www.kabargadget.com/kepala-bp2mi-siapkan-tiga-agenda-rdp-bersama-dpr
http://www.kabargadget.com/kepala-bp2mi-siapkan-tiga-agenda-rdp-bersama-dpr
http://www.kabargadget.com/kepala-bp2mi-siapkan-tiga-agenda-rdp-bersama-dpr
http://www.kabargadget.com/kepala-bp2mi-siapkan-tiga-agenda-rdp-bersama-dpr
http://www.kabargadget.com/kepala-bp2mi-siapkan-tiga-agenda-rdp-bersama-dpr
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kerja 2021 dan perencanaan 

program 2022. 

167

. 

02 

Februa

ry 2022 

Lamhot Sinaga: 

Revisi UU PPP 

Harus Atur 

Rinci Norma 

Partisipasi 

Publik 

Positiv

e 

Jurnas Lamhot 

Sinaga,Inosentius 

Samsul 

Hal itu sebagaimana 

diutarakan Anggota Badan 

Legislasi (Baleg) DPR RI 

Lamhot Sinaga dalam Rapat 

Pleno Baleg yang 

mendengarkan penjelasan 

Badan Keahlian (BK) DPR 

terkait Revisi UU Nomor 12 

Tahun 2011, di Kompleks 

Parlemen, Jakarta, Rabu 

(2/2). Revisi Undang Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan (UU PPP) harus 

mengatur secara rinci terkait 

norma partisipasi publik. 

"Yang penting masuk dalam 

revisi UU PPP itu bagaimana 

partisipasi publik 

menggunakan pendekatan 

kualitatif, tidak kuantitatif," 

kata dia. Politikus Golkar ini 

menegaskan, apabila 

pendekatan kuantitatif yang 

digunakan maka akan terjadi 

kebingungan dalam proses 

implementasinya. 

168

. 

02 

Februa

ry 2022 

Upah 

Minimum 

Kabupaten 

Paser 2022 

Naik 0,14 

Persen 

Neutral Hello Borneo  Upah minimum Kabupaten 

Paser 2022 naik menjadi 

Rp3.062.460 atau 0,14 

persen dari UMK 2021 

sebesar Rp3.050.000. 

"Besaran UMK Kabupaten 

Paser 2022 ditetapkan 

Pemerintah Provinsi 

Kalaimantan Timur, naik 0,14 

persen atau Rp12. 460 dari 

UMK tahun sebelumnya," 

ujar Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Kabupaten 

http://www.jurnas.com/artikel/110608/Lamhot-Sinaga-Revisi-UU-PPP-Harus-Atur-Rinci-Norma-Partisipasi-Publik
http://www.jurnas.com/artikel/110608/Lamhot-Sinaga-Revisi-UU-PPP-Harus-Atur-Rinci-Norma-Partisipasi-Publik
http://www.jurnas.com/artikel/110608/Lamhot-Sinaga-Revisi-UU-PPP-Harus-Atur-Rinci-Norma-Partisipasi-Publik
http://www.jurnas.com/artikel/110608/Lamhot-Sinaga-Revisi-UU-PPP-Harus-Atur-Rinci-Norma-Partisipasi-Publik
http://www.jurnas.com/artikel/110608/Lamhot-Sinaga-Revisi-UU-PPP-Harus-Atur-Rinci-Norma-Partisipasi-Publik
http://www.jurnas.com/artikel/110608/Lamhot-Sinaga-Revisi-UU-PPP-Harus-Atur-Rinci-Norma-Partisipasi-Publik
http://helloborneo.com/2022/02/02/upah-minimum-kabupaten-paser-2022-naik-014-persen
http://helloborneo.com/2022/02/02/upah-minimum-kabupaten-paser-2022-naik-014-persen
http://helloborneo.com/2022/02/02/upah-minimum-kabupaten-paser-2022-naik-014-persen
http://helloborneo.com/2022/02/02/upah-minimum-kabupaten-paser-2022-naik-014-persen
http://helloborneo.com/2022/02/02/upah-minimum-kabupaten-paser-2022-naik-014-persen
http://helloborneo.com/2022/02/02/upah-minimum-kabupaten-paser-2022-naik-014-persen
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Paser, Madju Simangunsong 

ketika ditemui helloborneo. 

Com di Paser, Rabu. Kenaikan 

upah pekerja di Kabupaten 

Paser diangka 0,14 persen 

tersebut, berdasarkan UMK 

tahun sebelumnya (2021) 

sebesar Rp3.050.000, serta 

mengacu pada peningkatan 

inflasi dan kebutuhan 

ekonomi masyarakat. 

Penetapan kenaikan upah itu 

lanjut ia, telah 

disosialisasikan kepada 

perusahaan yang berinvestasi 

di Kabupaten Paser, kenaikan 

UMK juga telah disepakati 

oleh serikat pekerja maupun 

pengusaha melalui dewan 

pengupahan. 

169

. 

02 

Februa

ry 2022 

Soal Isu PHK, 

Garuda 

Indonesia 

Terus 

Berkomitmen 

untuk 

Mengedepank

an 

Kepentingan 

Para Karyawan 

! - Faktual 

Indonesia 

Neutral Faktual Indonesia Irfan Setiaputra FAKTUAL-INDONESIA: 

Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero) Irfan 

Setiaputra menegaskan, 

dalam upaya pemulihan 

kinerja yang saat ini 

dioptimalkan, Garuda 

Indonesia terus berkomitmen 

untuk mengedepankan 

kepentingan para karyawan 

di masa penuh tantangan ini. 

Ia menambahkan seluruh 

kebijakan dan keputusan 

ketenagakerjaan yang telah 

ditempuh Garuda Indonesia 

tentu mengacu pada 

ketentuan dan perundang-

undangan yang berlaku, serta 

berdasarkan komunikasi 

konstruktif bersama 

karyawan. Irfan 

menyampaikan proses PKPU 

yang kini tengah dijalani oleh 

Garuda Indonesia bersama 

segenap pemangku 

http://faktualid.com/ekonomi/dwiputro/soal-isu-phk-garuda-indonesia-terus-berkomitmen-untuk-mengedepankan-kepentingan-para-karyawan
http://faktualid.com/ekonomi/dwiputro/soal-isu-phk-garuda-indonesia-terus-berkomitmen-untuk-mengedepankan-kepentingan-para-karyawan
http://faktualid.com/ekonomi/dwiputro/soal-isu-phk-garuda-indonesia-terus-berkomitmen-untuk-mengedepankan-kepentingan-para-karyawan
http://faktualid.com/ekonomi/dwiputro/soal-isu-phk-garuda-indonesia-terus-berkomitmen-untuk-mengedepankan-kepentingan-para-karyawan
http://faktualid.com/ekonomi/dwiputro/soal-isu-phk-garuda-indonesia-terus-berkomitmen-untuk-mengedepankan-kepentingan-para-karyawan
http://faktualid.com/ekonomi/dwiputro/soal-isu-phk-garuda-indonesia-terus-berkomitmen-untuk-mengedepankan-kepentingan-para-karyawan
http://faktualid.com/ekonomi/dwiputro/soal-isu-phk-garuda-indonesia-terus-berkomitmen-untuk-mengedepankan-kepentingan-para-karyawan
http://faktualid.com/ekonomi/dwiputro/soal-isu-phk-garuda-indonesia-terus-berkomitmen-untuk-mengedepankan-kepentingan-para-karyawan
http://faktualid.com/ekonomi/dwiputro/soal-isu-phk-garuda-indonesia-terus-berkomitmen-untuk-mengedepankan-kepentingan-para-karyawan
http://faktualid.com/ekonomi/dwiputro/soal-isu-phk-garuda-indonesia-terus-berkomitmen-untuk-mengedepankan-kepentingan-para-karyawan
http://faktualid.com/ekonomi/dwiputro/soal-isu-phk-garuda-indonesia-terus-berkomitmen-untuk-mengedepankan-kepentingan-para-karyawan
http://faktualid.com/ekonomi/dwiputro/soal-isu-phk-garuda-indonesia-terus-berkomitmen-untuk-mengedepankan-kepentingan-para-karyawan
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kepentingan bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU. Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. 

170

. 

02 

Februa

ry 2022 

TKBM Tanjung 

Priok Gelar 

Aksi Damai 

Positiv

e 

Berita Satu  Koperasi Karya Sejahtera 

Tenaga Kerja Bongkar Muat 

(KS TKBM) Pelabuhan 

Tanjung Priok menggelar aksi 

damai dengan beraudiensi 

dengan Kepala Otoritas 

Pelabuhan Utama Tanjung 

Priok dalam rangka 

menyikapi wacana 

pencabutan SKB 2 Dirjen 1 

Deputi Tahun 2011, Rabu 

(2/2/2022). Aksi damai ini 

adalah rangkaian aksi 

nasional sesuai imbauan 

Induk Koperasi (Inkop) 

melalui surat No 10/INKOP-

TKBM/P.1/1/2022 tentang 

Aksi Damai Penyampaian 

Aspirasi Menolak Rencana 

Pencabutan SKB 2 Dirjen 1 

Deputi Tahun 2011 Serentak 

Se-Indonesia. Dalam aksi 

damai tersebut, Sekertaris 

Koperasi KS TKBM, 

Soeparmin dan perwakilan 

aliansi Serikat Pekerja TKBM 

se-Indonesia membacakan 6 

pernyataan sikap yang 

merupakan aspirasi dari 

TKBM. Pertama, menolak 

rencana pencabutan SKB 2 

Dirjen 1 Deputi Tahum 2011 

tentang Pembinaan dan 

http://www.beritasatu.com/megapolitan/886335/tkbm-tanjung-priok-gelar-aksi-damai
http://www.beritasatu.com/megapolitan/886335/tkbm-tanjung-priok-gelar-aksi-damai
http://www.beritasatu.com/megapolitan/886335/tkbm-tanjung-priok-gelar-aksi-damai


 

120 

 

Penataan Koperasi TKBM di 

Pelabuhan. 

171

. 

02 

Februa

ry 2022 

Edy Rahmayadi 

Harap 

Perubahan UU 

Serikat Buruh 

Untungkan 

Pihak Pekerja 

dan Pengusaha 

Negati

ve 

Harian Umum Sinar 

Indonesia Baru 

Edy 

Rahmayadi,Sylvia

na Murni 

Hal itu disampaikan Gubernur 

Sumatra Utara Edy 

Rahmayadi saat menerima 

kunjungan kerja delegasi 

Komite III Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) RI, Senin (31/1) 

di Aula Tengku Rizal Nurdin, 

Rumah Dinas Gubernur, Jalan 

Jenderal Sudirman Medan. 

Karena itu, kata Edy 

Rahmayadi, kunjungan 

Komisi III DPD RI tersebut 

diharapkan bisa 

menyelesaikan berbagai 

permasalahan buruh tersebut 

melalui perubahan UU No. 

21/2000. Medan (SIB) 

Perubahan Undang-Undang 

(UU) Nomor 21 Tahun 2000 

tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh 

diharapkan dapat 

menyelesaikan berbagai 

masalah ketenagakerjaan di 

Sumatra Utara. 

172

. 

02 

Februa

ry 2022 

Isu PHK 

Karyawan 

Garuda 

Indonesia, 

Dirut Klaim 

Sudah 

Komunikasi 

Konstruktif 

dengan 

Karyawan 

Neutral Era.id Irfan Setiaputra Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero) Irfan 

Setiaputra menanggapi isu 

terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) karyawan dalam 

rangka efisiensi perusahaan. 

Irfan menyampaikan proses 

PKPU yang kini tengah 

dijalani oleh Garuda 

Indonesia bersama segenap 

pemangku kepentingan 

bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

http://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Edy-Rahmayadi-Harap-Perubahan-UU-Serikat-Buruh-Untungkan-Pihak-Pekerja-dan-Pengusaha
http://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Edy-Rahmayadi-Harap-Perubahan-UU-Serikat-Buruh-Untungkan-Pihak-Pekerja-dan-Pengusaha
http://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Edy-Rahmayadi-Harap-Perubahan-UU-Serikat-Buruh-Untungkan-Pihak-Pekerja-dan-Pengusaha
http://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Edy-Rahmayadi-Harap-Perubahan-UU-Serikat-Buruh-Untungkan-Pihak-Pekerja-dan-Pengusaha
http://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Edy-Rahmayadi-Harap-Perubahan-UU-Serikat-Buruh-Untungkan-Pihak-Pekerja-dan-Pengusaha
http://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Edy-Rahmayadi-Harap-Perubahan-UU-Serikat-Buruh-Untungkan-Pihak-Pekerja-dan-Pengusaha
http://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Edy-Rahmayadi-Harap-Perubahan-UU-Serikat-Buruh-Untungkan-Pihak-Pekerja-dan-Pengusaha
http://era.id/nasional/86972/isu-phk-karyawan-garuda-indonesia-dirut-klaim-sudah-komunikasi-konstruktif-dengan-karyawan
http://era.id/nasional/86972/isu-phk-karyawan-garuda-indonesia-dirut-klaim-sudah-komunikasi-konstruktif-dengan-karyawan
http://era.id/nasional/86972/isu-phk-karyawan-garuda-indonesia-dirut-klaim-sudah-komunikasi-konstruktif-dengan-karyawan
http://era.id/nasional/86972/isu-phk-karyawan-garuda-indonesia-dirut-klaim-sudah-komunikasi-konstruktif-dengan-karyawan
http://era.id/nasional/86972/isu-phk-karyawan-garuda-indonesia-dirut-klaim-sudah-komunikasi-konstruktif-dengan-karyawan
http://era.id/nasional/86972/isu-phk-karyawan-garuda-indonesia-dirut-klaim-sudah-komunikasi-konstruktif-dengan-karyawan
http://era.id/nasional/86972/isu-phk-karyawan-garuda-indonesia-dirut-klaim-sudah-komunikasi-konstruktif-dengan-karyawan
http://era.id/nasional/86972/isu-phk-karyawan-garuda-indonesia-dirut-klaim-sudah-komunikasi-konstruktif-dengan-karyawan
http://era.id/nasional/86972/isu-phk-karyawan-garuda-indonesia-dirut-klaim-sudah-komunikasi-konstruktif-dengan-karyawan
http://era.id/nasional/86972/isu-phk-karyawan-garuda-indonesia-dirut-klaim-sudah-komunikasi-konstruktif-dengan-karyawan
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PKPU. Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. Menurut dia, 

Garuda Indonesia juga telah 

mendapatkan tanggapan 

positif dari sejumlah kreditur, 

termasuk lessor pesawat 

dalam proses negosiasi guna 

mencapai kesepakatan 

terbaik untuk penyelesaian 

kewajiban usaha. 

173

. 

02 

Februa

ry 2022 

Wujud 

perhatian 

Pemkot 

Malang dan 

BPJS Naker 

bagi huffadz 

Negati

ve 

Antara  Pemkot Malang bekerjasama 

dengan BPJS Ketenagakerjaan 

setempat memberi memberi 

bantuan dan meluncurkan 

kartu keanggotaan bagi 95 

orang penghafal Al-qur'an 

atau huffadz, Rabu (2/2). 

Layanan ini, sebagai wujud 

nyata perhatian Pemkot 

Malang dan BPJS 

Ketenagakerjaan sehingga 

para penghafal Al-qur'an ini 

mendapat jaminan sosial. 

Kedepannya diharapkan akan 

lebih banyak lagi 

bermunculan para Huffadz. 

174

. 

02 

Februa

ry 2022 

FISIP UNAS dan 

LSP Pers 

Indonesia 

Jajaki 

Kerjasama 

Sertifikasi 

Positiv

e 

Global Hukum 

Indonesia 

Soegiharto 

Santoso,Hence 

Mandagi 

Pertemuan antara pihak FISIP 

UNAS dan LSP Pers Indonesia 

berlangsung di kantor LSP 

Pers Indonesia Rabu, 

(2/2/2022) sore.. Sekretaris 

Program Studi Ilmu 

Komunikasi FISIP UNAS, 

Nursatyo, S.Sos, M.Si, 

bersama Kepala 

Laboratorium Fotografi Ilmu 

Komunikasi FISIP UNAS, Umar 

Fauzin Bahanan, S.Sos, M.Si, 

hadir langsung pada 

pertemuan untuk membahas 

rencana kerna sama dengan 

http://www.antaranews.com/video/2679861/wujud-perhatian-pemkot-malang-dan-bpjs-naker-bagi-huffadz
http://www.antaranews.com/video/2679861/wujud-perhatian-pemkot-malang-dan-bpjs-naker-bagi-huffadz
http://www.antaranews.com/video/2679861/wujud-perhatian-pemkot-malang-dan-bpjs-naker-bagi-huffadz
http://www.antaranews.com/video/2679861/wujud-perhatian-pemkot-malang-dan-bpjs-naker-bagi-huffadz
http://www.antaranews.com/video/2679861/wujud-perhatian-pemkot-malang-dan-bpjs-naker-bagi-huffadz
http://www.antaranews.com/video/2679861/wujud-perhatian-pemkot-malang-dan-bpjs-naker-bagi-huffadz
http://www.global-hukumindonesia.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
http://www.global-hukumindonesia.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
http://www.global-hukumindonesia.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
http://www.global-hukumindonesia.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
http://www.global-hukumindonesia.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
http://www.global-hukumindonesia.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
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Ketua LSP Pers Indonesia 

Hence Mandagi dan Ketua 

Dewan Pengarah LSP Pers 

Indonesia Soegiharto 

Santoso, didampingi Manajer 

Administrasi Tri Cahyandi dan 

Manajer Pemasaran Meytha 

Kalalo.. Pembahasan itu 

terkait sistem dan 

mekanisme pelaksanaan 

sertifikasi wartawan untuk 

mahasiswa melalui LSP Pers 

Indonesia.. Selain itu dan 

penggunaan Standar 

Kompetensi Kerja Khusus 

Wartawan sebagai modul 

pelatihan pers bagi 

mahasiswa FISIP UNAS juga 

turut dibahas dalam 

pertemuan ini.. 

175

. 

02 

Februa

ry 2022 

Permudah 

Layanan, BPJS 

Ketenagakerjaa

n Gandeng Pos 

Indonesia 

Regional 

Sumatra 

Positiv

e 

Bisnis Indonesia Eko Yuyulianda Untuk itu pihaknya 

menggandeng PT Pos 

Indonesia Regional I Sumatra. 

Menurutnya kerja sama ini 

saling menguntungkan kedua 

belah pihak, karena pihaknya 

tidak dapat menjangkau 

masyarakat sampai ke desa-

desa seperti yang dilakukan 

oleh karyawan Pos Indonesia 

yang memang sudah punya 

pengalaman melayani 

masyarakat sampai ke 

wilayah pelosok sekalipun. 

Kemudian dengan adanya 

sistem digital yang kini telah 

diadopsi oleh Pos Indonesia 

dengan, berupa aplikasi 

Pospay, masyarakat luas akan 

semakin terbantu dalam 

mendapatkan layanan 

BPJamsostek seperti 

membayarkan iuran bulanan, 

khususnya bagi pekerja 

bukan penerima upah atau 

http://sumatra.bisnis.com/read/20220202/534/1495982/permudah-layanan-bpjs-ketenagakerjaan-gandeng-pos-indonesia-regional-sumatra
http://sumatra.bisnis.com/read/20220202/534/1495982/permudah-layanan-bpjs-ketenagakerjaan-gandeng-pos-indonesia-regional-sumatra
http://sumatra.bisnis.com/read/20220202/534/1495982/permudah-layanan-bpjs-ketenagakerjaan-gandeng-pos-indonesia-regional-sumatra
http://sumatra.bisnis.com/read/20220202/534/1495982/permudah-layanan-bpjs-ketenagakerjaan-gandeng-pos-indonesia-regional-sumatra
http://sumatra.bisnis.com/read/20220202/534/1495982/permudah-layanan-bpjs-ketenagakerjaan-gandeng-pos-indonesia-regional-sumatra
http://sumatra.bisnis.com/read/20220202/534/1495982/permudah-layanan-bpjs-ketenagakerjaan-gandeng-pos-indonesia-regional-sumatra
http://sumatra.bisnis.com/read/20220202/534/1495982/permudah-layanan-bpjs-ketenagakerjaan-gandeng-pos-indonesia-regional-sumatra
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BPU. "Kami berharap dengan 

kerja sama ini, Pos Indonesia 

bisa mengisi ruang-ruang 

yang tidak bisa kami jangkau, 

dan dengan adanya kanal 

pembayaran digital dari 

Pospay tentu bisa 

memudahkan masyarakat 

untuk ikut menjadi peserta 

dan membayar iuran 

BPJamsostek," ujarnya. 

176

. 

02 

Februa

ry 2022 

Pemkab 

Purwakarta 

kirim petani 

belajar ke 

Korea Selatan 

Neutral Antara Bogor Anne Ratna 

Mustika 

Secara umum, Pemkab 

Purwakarta menyambut baik 

program tersebut. 

Pemerintah Kabupaten 

Purwakarta, Jawa Barat akan 

mengirim sejumlah petani ke 

Korea Selatan untuk 

menambah pengetahuan 

mereka tentang inovasi-

inovasi yang bisa diterapkan 

di bidang pertanian. 

"Sekarang kami tengah 

menjajaki kerja sama dengan 

Korea Selatan melalui 

pertukaran multilateral dan 

kerja sama di bidang 

pertanian, perikanan, 

budaya, pendidikan dan 

pariwisata," kata Bupati 

Purwakarta Anne Ratna 

Mustika, disela audiensi 

perkenalan Program Pekerja 

Musiman di Korea Selatan, di 

Purwakarta, Rabu. Ia 

mengatakan, pihak 

pemerintah Korea Selatan 

membuka kesempatan bagi 

para pekerja dari berbagai 

negara untuk menjadi 

pekerja musiman. 
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BPJS 

Ketenagakerjaa

n Gandeng Pos 

Neutral Kilas Riau Eko Yuyulianda Untuk itu pihaknya 

menggandeng PT Pos 

Indonesia. Menurutnya, 

http://megapolitan.antaranews.com/berita/175489/pemkab-purwakarta-kirim-petani-belajar-ke-korea-selatan
http://megapolitan.antaranews.com/berita/175489/pemkab-purwakarta-kirim-petani-belajar-ke-korea-selatan
http://megapolitan.antaranews.com/berita/175489/pemkab-purwakarta-kirim-petani-belajar-ke-korea-selatan
http://megapolitan.antaranews.com/berita/175489/pemkab-purwakarta-kirim-petani-belajar-ke-korea-selatan
http://megapolitan.antaranews.com/berita/175489/pemkab-purwakarta-kirim-petani-belajar-ke-korea-selatan
http://www.kilasriau.com/news/detail/10264/bpjs-ketenagakerjaan-gandeng-pos-indonesia-melayani-peserta
http://www.kilasriau.com/news/detail/10264/bpjs-ketenagakerjaan-gandeng-pos-indonesia-melayani-peserta
http://www.kilasriau.com/news/detail/10264/bpjs-ketenagakerjaan-gandeng-pos-indonesia-melayani-peserta
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Indonesia 

Melayani 

Peserta 

kerjasama ini saling 

menguntungkan kedua belah 

pihak, karena pihaknya tidak 

dapat menjangkau 

masyarakat sampai ke desa-

desa seperti yang dilakukan 

oleh karyawan Pos Indonesia 

yang memang sudah punya 

pengalaman melayani 

masyarakat sampai ke 

wilayah pelosok sekalipun. 

Kemudian dengan adanya 

sistem digital yang kini telah 

diadopsi oleh Pos Indonesia 

dengan, berupa aplikasi 

Pospay, masyarakat luas akan 

semakin terbantu dalam 

mendapatkan layanan 

BPJamsostek seperti 

membayarkan iuran bulanan, 

khususnya bagi pekerja 

bukan penerima upah atau 

BPU. Sementara itu EVP 

Regional 1 Sumatra PT Pos 

Indonesia, Dino Aryadi 

mengatakan tindak lanjut 

dari kerjasama pihaknya 

dengan BPJamsostek ini 

tinggal menetapkan target 

saja berapa penambahan 

kepesertaan yang diharapkan 

dapat dicapai sampai akhir 

tahun ini. 
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Berumur diatas 

60 Tahun, 12 

Pegawai 

Disdikbud 

Pelalawan 

Diberhentikan 

Dengan 

Hormat 

Positiv

e 

Nada Riau  Kadisdikbud Pelalawan Abu 

Bakar M.AP, Rabu (2/2/2022) 

mengatakan keputusan 

tersebut sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah no 21 

tahun 2014 dan Surat Kepala 

BKN no. K26-30/V.119-2/299 

tertanggal 3 Oktober 2017, 

kedua nya itu terkait usia 

batas pensiun pegawai. 

"Selain dasar hukum dua tadi, 

acuan kita pada aundang 

http://www.kilasriau.com/news/detail/10264/bpjs-ketenagakerjaan-gandeng-pos-indonesia-melayani-peserta
http://www.kilasriau.com/news/detail/10264/bpjs-ketenagakerjaan-gandeng-pos-indonesia-melayani-peserta
http://www.kilasriau.com/news/detail/10264/bpjs-ketenagakerjaan-gandeng-pos-indonesia-melayani-peserta
http://nadariau.com/2022/02/02/berumur-diatas-60-tahun-12-pegawai-disdikbud-pelalawan-diberhentikan-dengan-hormat
http://nadariau.com/2022/02/02/berumur-diatas-60-tahun-12-pegawai-disdikbud-pelalawan-diberhentikan-dengan-hormat
http://nadariau.com/2022/02/02/berumur-diatas-60-tahun-12-pegawai-disdikbud-pelalawan-diberhentikan-dengan-hormat
http://nadariau.com/2022/02/02/berumur-diatas-60-tahun-12-pegawai-disdikbud-pelalawan-diberhentikan-dengan-hormat
http://nadariau.com/2022/02/02/berumur-diatas-60-tahun-12-pegawai-disdikbud-pelalawan-diberhentikan-dengan-hormat
http://nadariau.com/2022/02/02/berumur-diatas-60-tahun-12-pegawai-disdikbud-pelalawan-diberhentikan-dengan-hormat
http://nadariau.com/2022/02/02/berumur-diatas-60-tahun-12-pegawai-disdikbud-pelalawan-diberhentikan-dengan-hormat
http://nadariau.com/2022/02/02/berumur-diatas-60-tahun-12-pegawai-disdikbud-pelalawan-diberhentikan-dengan-hormat
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Undang no 14 tahun 2005 

tentang guru dan dosen, di 

fasal 30 ayat 1 disebutkan 

alasan pemberhentian 

dengan hormat adalah 

memasuki batas pensiun dan 

berakhirnya perjanjian kerja 

atau kesepakatan kerjasama, 

rekan rekan saya yang saat ini 

sudah berusia diatas 60 

tahun, atas nama aturan 

harus kita tegakkan, " ungkap 

Abu. Abu juga menyebutkan 

Permenaker no 2/1995 

tentang usia pensiun 

maksimal ditetapkan 60 

tahun. Keputusan 

pemberhentian dengan 

hormat terhadap 12 Pegawai 

tidak tetap atau honorer yang 

berkerja di satuan pendidikan 

(sekolah) diawali dengan 

masa berakhirnya perjanjian 

kerja akhir 2021 silam. 
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Purwakarta 

jajaki kirim 

petani belajar 

ke Korea 

Selatan 

Neutral Antara Jabar Anne Ratna 

Mustika 

Pemerintah Kabupaten 

Purwakarta, Jawa Barat 

sedang menjajaki untuk 

mengirim sejumlah petani ke 

Korea Selatan untuk 

menambah pengetahuan 

mereka tentang inovasi-

inovasi yang bisa diterapkan 

di bidang pertanian. 

"Sekarang kami tengah 

menjajaki kerja sama dengan 

Korea Selatan melalui 

pertukaran multilateral dan 

kerja sama di bidang 

pertanian, perikanan, 

budaya, pendidikan dan 

pariwisata," kata Bupati 

Purwakarta Anne Ratna 

Mustika, disela audiensi 

perkenalan Program Pekerja 

Musiman di Korea Selatan, di 

http://jabar.antaranews.com/berita/355221/purwakarta-jajaki-kirim-petani-belajar-ke-korea-selatan
http://jabar.antaranews.com/berita/355221/purwakarta-jajaki-kirim-petani-belajar-ke-korea-selatan
http://jabar.antaranews.com/berita/355221/purwakarta-jajaki-kirim-petani-belajar-ke-korea-selatan
http://jabar.antaranews.com/berita/355221/purwakarta-jajaki-kirim-petani-belajar-ke-korea-selatan
http://jabar.antaranews.com/berita/355221/purwakarta-jajaki-kirim-petani-belajar-ke-korea-selatan
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Purwakarta, Rabu. Ia 

mengatakan, pihak 

pemerintah Korea Selatan 

membuka kesempatan bagi 

para pekerja dari berbagai 

negara untuk menjadi 

pekerja musiman. Sektor 

yang dibuka ini adalah 

pertanian, perikanan, 

budaya, pendidikan dan 

pariwisata. 
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Garuda 

Indonesia 

Bantah Rumor 

Akan Lakukan 

PHK Besar-

Besaran 

Negati

ve 

News24.co.id Irfan 

Setiaputra,Indah 

Anggoro 

Putri,Tomy 

Tampatty 

Direktur Utama Garuda 

Indonesia Irfan Setiaputra 

membantah rumor 

kemungkinan PHK massal 

yang dialami ribuan pegawai 

Garuda dan menganggapnya 

hoax. Perwakilan serikat 

pekerja dan kepala pekerja; 

bantuan hak, Tomy 

Tampatty, dalam keterangan 

tertulis pada Selasa 

mengatakan manajemen 

Garuda Indonesia "Belum 

pernah mengomunikasikan 

rencana itu dengan kami 

sampai saat ini." Desas-desus 

juga muncul tentang Garuda 

Indonesia mengadakan 

pertemuan dengan 

Kementerian Tenaga Kerja 

tentang masa depan 

perusahaan, yang diyakini 

sebagian orang membahas 

kemungkinan kebangkrutan 

dan PHK akibat pandemi. 

Kementerian Tenaga Kerja, 

menurut dia, bersedia 

menengahi manajemen 

Garuda Indonesia dan 

pekerjanya. 

181

. 

02 

Februa

ry 2022 

4 Imigran 

Rohingya 

Kabur dari 

Negati

ve 

Jawa Post National 

Network 

 Empat imigran Rohingya 

kabur dari kamp pengungsian 

di Balai Latihan Kerja (BLK) 

http://www.news24.co.id/read/news/17411/garuda-indonesia-bantah-rumor-akan-lakukan-phk-besar-besaran
http://www.news24.co.id/read/news/17411/garuda-indonesia-bantah-rumor-akan-lakukan-phk-besar-besaran
http://www.news24.co.id/read/news/17411/garuda-indonesia-bantah-rumor-akan-lakukan-phk-besar-besaran
http://www.news24.co.id/read/news/17411/garuda-indonesia-bantah-rumor-akan-lakukan-phk-besar-besaran
http://www.news24.co.id/read/news/17411/garuda-indonesia-bantah-rumor-akan-lakukan-phk-besar-besaran
http://www.news24.co.id/read/news/17411/garuda-indonesia-bantah-rumor-akan-lakukan-phk-besar-besaran
http://www.jpnn.com/news/4-imigran-rohingya-kabur-dari-tempat-pengungsian-dengan-cara-merusak-pagar
http://www.jpnn.com/news/4-imigran-rohingya-kabur-dari-tempat-pengungsian-dengan-cara-merusak-pagar
http://www.jpnn.com/news/4-imigran-rohingya-kabur-dari-tempat-pengungsian-dengan-cara-merusak-pagar
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Tempat 

Pengungsian 

dengan Cara 

Merusak Pagar 

Kota Lhokseumawe, Aceh. 

"Dengan kaburnya empat 

orang tersebut, maka sudah 

12 imigran Rohingya dari 105 

orang yang ditampung di BLK 

Desa Meunasah Mee 

Kandang, Kecamatan Muara 

Dua, Kota Lhokseumawe, 

melarikan diri," kata Juru 

Bicara Satuan Tugas (Satgas) 

Penanganan Pengungsi 

Rohingya Kota Lhokseumawe 

Marzuki, Rabu. Marzuki 

mengatakan Pemerintah Kota 

Lhokseumawe meminta 

UNHCR untuk segera 

memindahkan imigran 

Rohingya tersebut ke lokasi 

penampungan permanen di 

Sumatra Utara. Kaburnya 

imigran Rohingya dari kamp 

penampungan di BLK Kota 

Lhokseumawe juga terjadi 

pada Selasa (18/1). 
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FISIP UNAS 

Dan LSP Pers 

Indonesia 

Jajaki Kerja-

sama 

Sertifikasi 

Neutral Harian Buana Soegiharto 

Santoso,Hence 

Mandagi 

Pertemuan antara pihak FISIP 

UNAS dan LSP Pers Indonesia 

dalam rangka menjajaki 

kemungkinan kerja-sama 

tersebut berlangsung di 

kantor LSP Pers Indonesia, 

Rabu (02/02/2022) sore. 

Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi FISIP UNAS 

Nursatyo, SSos, MSi. Bersama 

Kepala Laboratorium 

Fotografi Ilmu Komunikasi 

FISIP UNAS, Umar Fauzin 

Bahanan, S.Sos, M.Si. Hadir 

langsung pada pertemuan 

untuk membahas rencana 

kerna-sama dengan Ketua 

LSP Pers Indonesia Hence 

Mandagi dan Ketua Dewan 

Pengarah LSP Pers Indonesia 

Soegiharto Santoso 

http://www.jpnn.com/news/4-imigran-rohingya-kabur-dari-tempat-pengungsian-dengan-cara-merusak-pagar
http://www.jpnn.com/news/4-imigran-rohingya-kabur-dari-tempat-pengungsian-dengan-cara-merusak-pagar
http://www.jpnn.com/news/4-imigran-rohingya-kabur-dari-tempat-pengungsian-dengan-cara-merusak-pagar
http://www.jpnn.com/news/4-imigran-rohingya-kabur-dari-tempat-pengungsian-dengan-cara-merusak-pagar
http://www.harianbuana.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
http://www.harianbuana.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
http://www.harianbuana.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
http://www.harianbuana.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
http://www.harianbuana.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
http://www.harianbuana.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
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didampingi Manajer 

Administrasi Tri Cahyandi dan 

Manajer Pemasaran Meytha 

Kalalo. Pembahasan itu 

terkait sistem dan 

mekanisme pelaksanaan 

sertifikasi wartawan untuk 

mahasiswa melalui LSP Pers 

Indonesia. 
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FISIP UNAS dan 

LSP Pers 

Indonesia 

Jajaki 

Kerjasama 

Sertifikasi 

Positiv

e 

Lintas Hukum 

Indonesia 

Soegiharto 

Santoso,Hence 

Mandagi 

Pertemuan antara pihak FISIP 

UNAS dan LSP Pers Indonesia 

berlangsung di kantor LSP 

Pers Indonesia Rabu, 

(2/2/2021) sore. Sekretaris 

Program Studi Ilmu 

Komunikasi FISIP UNAS, 

Nursatyo, S.Sos, M.Si. 

Bersama Kepala 

Laboratorium Fotografi Ilmu 

Komunikasi FISIP UNAS, Umar 

Fauzin Bahanan, S.Sos, M.Si. 

Hadir langsung pada 

pertemuan untuk membahas 

rencana kerna sama dengan 

Ketua LSP Pers Indonesia 

Hence Mandagi dan Ketua 

Dewan Pengarah LSP Pers 

Indonesia Soegiharto 

Santoso, didampingi Manajer 

Administrasi Tri Cahyandi dan 

Manajer Pemasaran Meytha 

Kalalo. Pembahasan itu 

terkait sistem dan 

mekanisme pelaksanaan 

sertifikasi wartawan untuk 

mahasiswa melalui LSP Pers 

Indonesia. Selain itu dan 

penggunaan Standar 

Kompetensi Kerja Khusus 

Wartawan sebagai modul 

pelatihan pers bagi 

mahasiswa FISIP UNAS juga 

turut dibahas dalam 

pertemuan ini. 

http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/02/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia.html
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184

. 

02 

Februa

ry 2022 

FISIP UNAS dan 

LSP Pers 

Indonesia 

Jajaki 

Kerjasama 

Sertifikasi 

Positiv

e 

Gosulut Soegiharto 

Santoso,Hence 

Mandagi 

Pertemuan antara pihak FISIP 

UNAS dan LSP Pers Indonesia 

berlangsung di kantor LSP 

Pers Indonesia Rabu, 

(2/2/2022) sore. Sekretaris 

Program Studi Ilmu 

Komunikasi FISIP UNAS, 

Nursatyo, S.Sos, M.Si. 

Bersama Kepala 

Laboratorium Fotografi Ilmu 

Komunikasi FISIP UNAS, Umar 

Fauzin Bahanan, S.Sos, M.Si. 

Hadir langsung pada 

pertemuan untuk membahas 

rencana kerna sama dengan 

Ketua LSP Pers Indonesia 

Hence Mandagi dan Ketua 

Dewan Pengarah LSP Pers 

Indonesia Soegiharto 

Santoso, didampingi Manajer 

Administrasi Tri Cahyandi dan 

Manajer Pemasaran Meytha 

Kalalo. Pembahasan itu 

terkait sistem dan 

mekanisme pelaksanaan 

sertifikasi wartawan untuk 

mahasiswa melalui LSP Pers 

Indonesia. Selain itu dan 

penggunaan Standar 

Kompetensi Kerja Khusus 

Wartawan sebagai modul 

pelatihan pers bagi 

mahasiswa FISIP UNAS juga 

turut dibahas dalam 

pertemuan ini. 
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Sudah 90 

Persen, 

Pembongkaran 

Pasar Besar 

Batu 

Diprakirakan 

Rampung 

Pekan Ini 

Positiv

e 

Tribun News Jatim Joko Suwarno Tahapan revitalisasi Pasar 

Besar Batu hingga kini masih 

di tahap pembongkaran. PT 

Sasmito berencana akan 

mempekerjakan 250 orang 

pekerja dalam proyek 

pembangunan Pasar Besar 

Kota Batu. Progresnya sendiri 

sudah jalan 90 persen. 

http://gosulut.id/post/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerjasama-sertifikasi
http://gosulut.id/post/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerjasama-sertifikasi
http://gosulut.id/post/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerjasama-sertifikasi
http://gosulut.id/post/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerjasama-sertifikasi
http://gosulut.id/post/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerjasama-sertifikasi
http://gosulut.id/post/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerjasama-sertifikasi
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/02/sudah-90-persen-pembongkaran-pasar-besar-batu-diprakirakan-rampung-pekan-ini
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/02/sudah-90-persen-pembongkaran-pasar-besar-batu-diprakirakan-rampung-pekan-ini
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/02/sudah-90-persen-pembongkaran-pasar-besar-batu-diprakirakan-rampung-pekan-ini
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/02/sudah-90-persen-pembongkaran-pasar-besar-batu-diprakirakan-rampung-pekan-ini
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/02/sudah-90-persen-pembongkaran-pasar-besar-batu-diprakirakan-rampung-pekan-ini
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/02/sudah-90-persen-pembongkaran-pasar-besar-batu-diprakirakan-rampung-pekan-ini
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/02/sudah-90-persen-pembongkaran-pasar-besar-batu-diprakirakan-rampung-pekan-ini
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/02/sudah-90-persen-pembongkaran-pasar-besar-batu-diprakirakan-rampung-pekan-ini
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Pembongkaran diprediksi 

rampung pada pekan ini. 
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Menguak Tabir 

Dugaan 

Korupsi di 

Dinsos 

Purwakarta. 

'Pidsus Bekerja 

Marathon 

Gencar 

Lakukan 

Pemanggilan' 

Negati

ve 

Pojok Jabar  Kejaksaan Negeri Purwakarta 

bagian Pidana Khusus 

(Pidsus) belakangan santer 

terdengar bekerja secara 

marathon, untuk terus 

mendalami masalah dugaan 

korupsi di Dinas Sosial. Dari 

informasi yang berhasil 

dihimpun, dalam sepekan 

kebelakang Pidsus Kejaksaan 

Negeri gencar melakukan 

pemanggilan, guna meminta 

klarifikasi kepada pihak-pihak 

yang berkaitan dengan 

masalah Bantuan Sosial 

(Bansos). Seperti diketahui, 

pada Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 

perwakilan jawa barat 

anggaran tahun 2020 terjadi 

carut marut data penerima 

bansos. Salah satu Bansos 

yang menjadi perhatian 

serius pihak kejaksaan yaitu 

bantuan tunai dari anggaran 

BTT, untuk para karyawan 

yang terkena PHK akibat dari 

dampak pandemi covid19. 
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Jelang 

Pembukaan 

Kembali Pintu 

Internasional 

Bali 

Neutral Bisnis Indonesia  Pekerja melintas di area 

Terminal Internasional yang 

lengang di Bandara 

Internasional I Gusti Ngurah 

Rai, Badung, Bali, Rabu 

(2/2/2022). Pemerintah akan 

mulai membuka kembali 

pintu masuk internasional di 

Bali bagi pelaku perjalanan 

luar negeri non pekerja 

migran Indonesia (PPLN non-

PMI) pada 4 Februari 2022. 

http://jabar.pojoksatu.id/purwakarta/2022/02/02/menguak-tabir-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta-pidsus-bekerja-marathon-gencar-lakukan-pemanggilan
http://jabar.pojoksatu.id/purwakarta/2022/02/02/menguak-tabir-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta-pidsus-bekerja-marathon-gencar-lakukan-pemanggilan
http://jabar.pojoksatu.id/purwakarta/2022/02/02/menguak-tabir-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta-pidsus-bekerja-marathon-gencar-lakukan-pemanggilan
http://jabar.pojoksatu.id/purwakarta/2022/02/02/menguak-tabir-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta-pidsus-bekerja-marathon-gencar-lakukan-pemanggilan
http://jabar.pojoksatu.id/purwakarta/2022/02/02/menguak-tabir-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta-pidsus-bekerja-marathon-gencar-lakukan-pemanggilan
http://jabar.pojoksatu.id/purwakarta/2022/02/02/menguak-tabir-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta-pidsus-bekerja-marathon-gencar-lakukan-pemanggilan
http://jabar.pojoksatu.id/purwakarta/2022/02/02/menguak-tabir-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta-pidsus-bekerja-marathon-gencar-lakukan-pemanggilan
http://jabar.pojoksatu.id/purwakarta/2022/02/02/menguak-tabir-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta-pidsus-bekerja-marathon-gencar-lakukan-pemanggilan
http://jabar.pojoksatu.id/purwakarta/2022/02/02/menguak-tabir-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta-pidsus-bekerja-marathon-gencar-lakukan-pemanggilan
http://jabar.pojoksatu.id/purwakarta/2022/02/02/menguak-tabir-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta-pidsus-bekerja-marathon-gencar-lakukan-pemanggilan
http://foto.bisnis.com/view/20220202/1496045/jelang-pembukaan-kembali-pintu-internasional-bali
http://foto.bisnis.com/view/20220202/1496045/jelang-pembukaan-kembali-pintu-internasional-bali
http://foto.bisnis.com/view/20220202/1496045/jelang-pembukaan-kembali-pintu-internasional-bali
http://foto.bisnis.com/view/20220202/1496045/jelang-pembukaan-kembali-pintu-internasional-bali
http://foto.bisnis.com/view/20220202/1496045/jelang-pembukaan-kembali-pintu-internasional-bali
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ANTARA FOTO/Fikri Yusuf. 

Editor : Nurul Hidayat. 
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02 

Februa

ry 2022 

Kuasa Hukum 

Pengugat: 

Tergugat tak 

Pernah Beri 

Surat 

Peringatan 

Positiv

e 

Repjabar  - Kuasa Hukum penggugat Dr 

Kris Muryanto SH MH 

mengungkapkan, tergugat 

Rumah Sakit Pindad Bandung, 

tidak pernah memberikan 

surat peringatan kepada 

klennya sebelum melakukan 

pemutusan hukungan kerja 

(PHK) sepihak. Dalam 

repliknya Kris mengatakan, 

menurut Pasal 161 ayat (1) 

UU No 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan 

disebutkan, "Dalam hal 

pekerjaan/buruh melakukan 

pelanggaran ketentuan yang 

diatur dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan atau 

perjanjian kerja bersama 

pengusaha dapat melakukan 

PHK setelah kepada 

pekerja/buruh yang 

bersangkutan diberikan surat 

peringatanpertama, kedua, 

dan ketiga secara berturut-

turut". Kris mengungkapkan, 

wewenang dan tanggung 

jawab penggugat 

berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) 

sk No Skep/4/RS/III/2016 

tanggal 1 Maret 2016 tentang 

Piagam Pemeriksaan Internal 

PT Rumah Sakit Umum 

Pindad Bandung menyatakan. 

Dikatakan Kris, dalam risalah 

mediasi dan anjuran Disnaker 

Kota Bandung tergugat 

menuduh penggugat 

melanggar Pasal 24 Peraturan 

Perusahaan RSU Pindad 

tahun 2018 ayat (1) butir 3 

huruf d dan j masuk jenis dan 

http://repjabar.republika.co.id/berita/r6ojdh396/kuasa-hukum-pengugat-tergugat-tak-pernah-beri-surat-peringatan
http://repjabar.republika.co.id/berita/r6ojdh396/kuasa-hukum-pengugat-tergugat-tak-pernah-beri-surat-peringatan
http://repjabar.republika.co.id/berita/r6ojdh396/kuasa-hukum-pengugat-tergugat-tak-pernah-beri-surat-peringatan
http://repjabar.republika.co.id/berita/r6ojdh396/kuasa-hukum-pengugat-tergugat-tak-pernah-beri-surat-peringatan
http://repjabar.republika.co.id/berita/r6ojdh396/kuasa-hukum-pengugat-tergugat-tak-pernah-beri-surat-peringatan
http://repjabar.republika.co.id/berita/r6ojdh396/kuasa-hukum-pengugat-tergugat-tak-pernah-beri-surat-peringatan
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tingkatan sanksi disiplin 

berat. 
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02 

Februa

ry 2022 

Satu Pekerja 

Illegal Drilling 

Ditangkap 

Polres 

Sarolangun, 

Polisi Sudah 

Kantongi 

Identitas 

Pemodal 

Positiv

e 

Media Dpr  Belum genap satu bulan 

bekerja, FW seorang pekerja 

Illegal Drilling diciduk Tim 

Gabungan Polres Sarolangun 

saat sedang beroperasi 

tengah malam di lokasi. 

Tindak pidana illegal drilling 

ini terjadi di Desa Lubuk 

Napal Kecamatan Pauh, 

Tersangka berinisial FW 

beralamat di Desa Suka Raja, 

Kecamatan Karang Jaya, 

Kabupaten Muratara. Hingga 

tiba ke tahap penangkapan, 

pelaku yang beroperasi 

sendirian sedang berada di 

lokasi Illegal Drilling. Kedepan 

untuk pemodal dan pemilik 

lahan Illegal Drilling tersebut, 

polisi akan melakukan 

pendalaman lebih terhadap 

tersangka dan sudah 

mengantongi Identitas kedua 

nya. 
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SK Gubernur 

Terbit, UMK 

Bontang Resmi 

Naik Rp 43 

Ribu 

Positiv

e 

Dialektis.co  Diketahui, sebelumnya UMK 

Bontang direkomendasikan 

naik 1,38 persen atau senilai 

Rp 43.781, sebab UMK 

Bontang 2021 diangka Rp 

3.182.706. DIALEKTIS.CO- 

Rekomendasi Dinas 

Ketenagakerjaan (Disnaker), 

bersama Dewan Pengupahan 

Kota (Depeko) Bontang 

terkait kenaikan Upah 

Minimum Kota (UMK) 2022, 

telah mendapat persetujuan 

Gubernur Kalimantan Timur. 

Itu artinya UMK Bontang 

resmi naik menjadi Rp 

3.226.487. Kata dia, 

keputusan tersebut tertuang 

http://www.media-dpr.com/2022/02/satu-pekerja-illegal-drilling-ditangkap.html
http://www.media-dpr.com/2022/02/satu-pekerja-illegal-drilling-ditangkap.html
http://www.media-dpr.com/2022/02/satu-pekerja-illegal-drilling-ditangkap.html
http://www.media-dpr.com/2022/02/satu-pekerja-illegal-drilling-ditangkap.html
http://www.media-dpr.com/2022/02/satu-pekerja-illegal-drilling-ditangkap.html
http://www.media-dpr.com/2022/02/satu-pekerja-illegal-drilling-ditangkap.html
http://www.media-dpr.com/2022/02/satu-pekerja-illegal-drilling-ditangkap.html
http://www.media-dpr.com/2022/02/satu-pekerja-illegal-drilling-ditangkap.html
http://www.media-dpr.com/2022/02/satu-pekerja-illegal-drilling-ditangkap.html
http://dialektis.co/sk-gubernur-terbit-umk-bontang-resmi-naik-rp-43-ribu
http://dialektis.co/sk-gubernur-terbit-umk-bontang-resmi-naik-rp-43-ribu
http://dialektis.co/sk-gubernur-terbit-umk-bontang-resmi-naik-rp-43-ribu
http://dialektis.co/sk-gubernur-terbit-umk-bontang-resmi-naik-rp-43-ribu
http://dialektis.co/sk-gubernur-terbit-umk-bontang-resmi-naik-rp-43-ribu
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dalam SK nomor 

51/K.14/2022 tentang 

Penetapan UMK Bontang, 

Provinsi Kalimantan Timur 

tahun 2022. 
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TKBM 

Pelabuhan 

Tanjung Priok 

Tolak 

Pencabutan 

SKB 2 Dirjen 1 

Deputi 

Negati

ve 

Detik  Dalam aksi itu, TKBM 

Pelabuhan Tanjung Priok 

menyatakan sikap menolak 

pencabutan SKB 2 Dirjen 1 

Deputi Tahun 2011. Berikut 6 

poin sikap serikat pekerja 

TKBM Pelabuhan Tanjung 

Priok:. Ketua Koperasi TKBM 

Pelabuhan Tanjung Priok, 

Asep Slamet dalam 

kesempatan terpisah juga 

meminta kepada pemerintah 

untuk dapat membuka ruang 

diskusi dan mengajak 

Pengurus Koperasi TKBM 

maupun Aliansi Serikat 

pekerja TKBM se-Indonesia 

membahas terkait penyebab 

biaya logistik tinggi di 

pelabuhan. Tenaga Kerja 

Bongkar Muat (TKBM) 

Pelabuhan Tanjung Priok 

menggelar aksi damai di 

Kantor Otoritas Pelabuhan 

Utama Tanjung Priok. 

192
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02 
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FISIP UNAS dan 

LSP Pers 

Indonesia 

Jajaki 

Kerjasama 

Sertifikasi 

Positiv

e 

Kepri Today Soegiharto 

Santoso,Hence 

Mandagi 

Pertemuan antara pihak FISIP 

UNAS dan LSP Pers Indonesia 

berlangsung di kantor LSP 

Pers Indonesia Rabu, 

(2/2/2022) sore. Sekretaris 

Program Studi Ilmu 

Komunikasi FISIP UNAS, 

Nursatyo, S.Sos, M.Si. 

Bersama Kepala 

Laboratorium Fotografi Ilmu 

Komunikasi FISIP UNAS, Umar 

Fauzin Bahanan, S.Sos, M.Si. 

Hadir langsung pada 

pertemuan untuk membahas 

http://news.detik.com/berita/d-5925695/tkbm-pelabuhan-tanjung-priok-tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi
http://news.detik.com/berita/d-5925695/tkbm-pelabuhan-tanjung-priok-tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi
http://news.detik.com/berita/d-5925695/tkbm-pelabuhan-tanjung-priok-tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi
http://news.detik.com/berita/d-5925695/tkbm-pelabuhan-tanjung-priok-tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi
http://news.detik.com/berita/d-5925695/tkbm-pelabuhan-tanjung-priok-tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi
http://news.detik.com/berita/d-5925695/tkbm-pelabuhan-tanjung-priok-tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi
http://news.detik.com/berita/d-5925695/tkbm-pelabuhan-tanjung-priok-tolak-pencabutan-skb-2-dirjen-1-deputi
http://kepritoday.com/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerjasama-sertifikasi
http://kepritoday.com/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerjasama-sertifikasi
http://kepritoday.com/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerjasama-sertifikasi
http://kepritoday.com/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerjasama-sertifikasi
http://kepritoday.com/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerjasama-sertifikasi
http://kepritoday.com/fisip-unas-dan-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerjasama-sertifikasi
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rencana kerna sama dengan 

Ketua LSP Pers Indonesia 

Hence Mandagi dan Ketua 

Dewan Pengarah LSP Pers 

Indonesia Soegiharto 

Santoso, didampingi Manajer 

Administrasi Tri Cahyandi dan 

Manajer Pemasaran Meytha 

Kalalo. Pembahasan itu 

terkait sistem dan 

mekanisme pelaksanaan 

sertifikasi wartawan untuk 

mahasiswa melalui LSP Pers 

Indonesia. Selain itu dan 

penggunaan Standar 

Kompetensi Kerja Khusus 

Wartawan sebagai modul 

pelatihan pers bagi 

mahasiswa FISIP UNAS juga 

turut dibahas dalam 

pertemuan ini. 
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BPJS 

Ketenagakerjaa

n Gandeng Pos 

Indonesia 

Melayani 

Peserta 

Neutral Siberone.com Eko Yuyulianda Untuk itu pihaknya 

menggandeng PT Pos 

Indonesia. Menurutnya, 

kerjasama ini saling 

menguntungkan kedua belah 

pihak, karena pihaknya tidak 

dapat menjangkau 

masyarakat sampai ke desa-

desa seperti yang dilakukan 

oleh karyawan Pos Indonesia 

yang memang sudah punya 

pengalaman melayani 

masyarakat sampai ke 

wilayah pelosok sekalipun. 

Kemudian dengan adanya 

sistem digital yang kini telah 

diadopsi oleh Pos Indonesia 

dengan, berupa aplikasi 

Pospay, masyarakat luas akan 

semakin terbantu dalam 

mendapatkan layanan 

BPJamsostek seperti 

membayarkan iuran bulanan, 

khususnya bagi pekerja 

http://siberone.com/news/detail/17710/bpjs-ketenagakerjaan-gandeng-pos-indonesia-melayani-peserta
http://siberone.com/news/detail/17710/bpjs-ketenagakerjaan-gandeng-pos-indonesia-melayani-peserta
http://siberone.com/news/detail/17710/bpjs-ketenagakerjaan-gandeng-pos-indonesia-melayani-peserta
http://siberone.com/news/detail/17710/bpjs-ketenagakerjaan-gandeng-pos-indonesia-melayani-peserta
http://siberone.com/news/detail/17710/bpjs-ketenagakerjaan-gandeng-pos-indonesia-melayani-peserta
http://siberone.com/news/detail/17710/bpjs-ketenagakerjaan-gandeng-pos-indonesia-melayani-peserta
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bukan penerima upah atau 

BPU. Sementara itu EVP 

Regional 1 Sumatra PT Pos 

Indonesia, Dino Aryadi 

mengatakan tindak lanjut 

dari kerjasama pihaknya 

dengan BPJamsostek ini 

tinggal menetapkan target 

saja berapa penambahan 

kepesertaan yang diharapkan 

dapat dicapai sampai akhir 

tahun ini. 
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Selamat HUT 

ke-41 SATPAM 

Positiv

e 

Monitor Indonesia  Selamat HUT ke-41 SATPAM 

Indonesia, 2 Februari 2022. 

SATPAM (Satuan 

Pengamanan) menjadi ujung 

tombak keamanan dan 

ketertiban di tempat kerja, 

pasar, mall, instansi 

pemerintah, dsb. SATPAM 

selalu berhadapan dengan 

resiko kerja tinggi, yang 

sering dicaci maki ketika 

menegakkan aturan, yang 

sering digoda untuk berbuat 

tidak baik oleh atasan, dan 

sebagainya. SATPAM adalah 

pekerja yang belum 

seluruhnya mendapatkan 

hak-hak normatifnya, dan 

belum menjadi subyek 

perlindungan kerja. 
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In Picture: 

Bandara 

Ngurah Rai 

Akan Dibuka 

Kembali Saat 

Kasus Covid-19 

Melonjak 

Negati

ve 

Republika  Pekerja melintas di area 

Terminal Internasional yang 

lengang di Bandara 

Internasional I Gusti Ngurah 

Rai, Badung, Bali, Rabu 

(2/2/2022). Pemerintah akan 

mulai membuka kembali 

pintu masuk internasional di 

Bali bagi pelaku perjalanan 

luar negeri non pekerja 

migran Indonesia (PPLN non-

PMI) pada 4 Februari 2022. 

http://monitorindonesia.com/2022/02/hut-satpam-ke-41
http://monitorindonesia.com/2022/02/hut-satpam-ke-41
http://republika.co.id/berita/r6olks283/bandara-ngurah-rai-akan-dibuka-kembali-saat-kasus-covid-19-melonjak
http://republika.co.id/berita/r6olks283/bandara-ngurah-rai-akan-dibuka-kembali-saat-kasus-covid-19-melonjak
http://republika.co.id/berita/r6olks283/bandara-ngurah-rai-akan-dibuka-kembali-saat-kasus-covid-19-melonjak
http://republika.co.id/berita/r6olks283/bandara-ngurah-rai-akan-dibuka-kembali-saat-kasus-covid-19-melonjak
http://republika.co.id/berita/r6olks283/bandara-ngurah-rai-akan-dibuka-kembali-saat-kasus-covid-19-melonjak
http://republika.co.id/berita/r6olks283/bandara-ngurah-rai-akan-dibuka-kembali-saat-kasus-covid-19-melonjak
http://republika.co.id/berita/r6olks283/bandara-ngurah-rai-akan-dibuka-kembali-saat-kasus-covid-19-melonjak
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Di HUT ke-41 

Satpam Tahun 

Ini, ABUJAPI 

Sumatra 

Selatan 

Siapkan Rumah 

Bersubsidi Buat 

Satpam 

Positiv

e 

Klik Sumatera  Lanjutnya, sekarang ada 

subsidi bunga dari 

Pemerintah dan ABUJAPI 

Sumatra Selatan mendorong 

kawan-kawan Badan Usaha 

Jasa Pengamanan, pemilik 

perusahaan untuk 

memberikan fasilitas kepada 

satpam yang belum memiliki 

rumah, untuk diberikan 

rumah bersubsidi. Untuk itu, 

Ketua Asosiasi Badan Usaha 

Jasa Pengamanan Indonesia 

(ABUJAPI) Sumatra Selatan 

Novembriono mengatakan, 

untuk program ke depan 

pihaknya sudah 

melaksanakan rumah 

bersubsidi bagi satpam, Rabu 

(2/2/2022). Saat ini, umur 

Satpam kian bertambah 

dewasa karena telah 

memperingati HUT ke-41. 

Karenanya keberadaan 

tempat tinggal mereka 

menjadi fokus perhatian. 
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TKBM Tanjung 

Priok Gelar 

Aksi Damai di 

Kantor Otoritas 

Pelabuhan 

Utama Tanjung 

Priok 

Positiv

e 

Tribun News  Koperasi KS TKBM Pelabuhan 

Tanjung Priok menggelar aksi 

damai. Aksi damai dilakukan 

dengan beraudiensi kepada 

Kepala Otoritas Pelabuhan 

Utama Tanjung Priok. 

Pertama, Menolak rencana 

pencabutan SKB 2 Dirjen 1 

Deputi Tahum 2011 tentang 

Pembinaan dan Penataan 

Koperasi TKBM di Pelabuhan. 

Kedua, menolak 

pengalihkelolaan TKBM 

kepada badan Usaha 

Pelabuhan (BUP)/ 

Perusahaan Bongkar Muat 

(PBM). 

http://kliksumatera.com/di-hut-ke-41-satpam-tahun-ini-abujapi-sumsel-siapkan-rumah-bersubsidi-buat-satpam
http://kliksumatera.com/di-hut-ke-41-satpam-tahun-ini-abujapi-sumsel-siapkan-rumah-bersubsidi-buat-satpam
http://kliksumatera.com/di-hut-ke-41-satpam-tahun-ini-abujapi-sumsel-siapkan-rumah-bersubsidi-buat-satpam
http://kliksumatera.com/di-hut-ke-41-satpam-tahun-ini-abujapi-sumsel-siapkan-rumah-bersubsidi-buat-satpam
http://kliksumatera.com/di-hut-ke-41-satpam-tahun-ini-abujapi-sumsel-siapkan-rumah-bersubsidi-buat-satpam
http://kliksumatera.com/di-hut-ke-41-satpam-tahun-ini-abujapi-sumsel-siapkan-rumah-bersubsidi-buat-satpam
http://kliksumatera.com/di-hut-ke-41-satpam-tahun-ini-abujapi-sumsel-siapkan-rumah-bersubsidi-buat-satpam
http://kliksumatera.com/di-hut-ke-41-satpam-tahun-ini-abujapi-sumsel-siapkan-rumah-bersubsidi-buat-satpam
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/02/tkbm-tanjung-priok-gelar-aksi-damai-di-kantor-otoritas-pelabuhan-utama-tanjung-priok
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/02/tkbm-tanjung-priok-gelar-aksi-damai-di-kantor-otoritas-pelabuhan-utama-tanjung-priok
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/02/tkbm-tanjung-priok-gelar-aksi-damai-di-kantor-otoritas-pelabuhan-utama-tanjung-priok
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/02/tkbm-tanjung-priok-gelar-aksi-damai-di-kantor-otoritas-pelabuhan-utama-tanjung-priok
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/02/tkbm-tanjung-priok-gelar-aksi-damai-di-kantor-otoritas-pelabuhan-utama-tanjung-priok
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/02/tkbm-tanjung-priok-gelar-aksi-damai-di-kantor-otoritas-pelabuhan-utama-tanjung-priok
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/02/tkbm-tanjung-priok-gelar-aksi-damai-di-kantor-otoritas-pelabuhan-utama-tanjung-priok
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135 Pekerja 

Disabilitas 

Produktif di 

Batang Jadi 

Peserta BPJS 

Ketenagakerjaa

n, Berikut 

Manfaatnya 

Positiv

e 

Tribun News Jateng Joko Tetuko 135 pekerja rentan di wilayah 

operasional BPJS 

Ketenagakerjaan Batang 

telah didaftarkan program 

jaminan sosial 

ketenagakerjaan. Bantuan 

CSR diberikan kepada 135 

orang pekerja disabilitas 

produktif binaan Dinsos 

Kabupaten Batang selama 3 

bulan. BP Jamsostek Cabang 

Batang juga memberikan 

bantuan Corporate Social 

Responsibility (CSR) di 

Pendopo Kantor Kecamatan 

Reban, Kabupaten Batang, 

Rabu (2/2/2022). Kepala BP 

Jamsostek Cabang Batang, 

Bambang Indriyanto 

mengatakan, semangat 

berkontribusi dalam 

kemajuan Kabupaten Batang, 

salah satunya melalui 

program CSR jaminan sosial 

kepada pekerja rentan. 
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Sekjen Anwar: 

Tantangan 

Kerja Semakin 

Berat, 

Tingkatkan 

Kompetensi 

Diri 

Negati

ve 

Jurnas Anwar Sanusi Apalagi, kata Sekjen Anwar, 

tantangan kerja ke depan 

akan semakin berat, sehingga 

siapa pun harus senantiasa 

meningkatkan pengetahuan 

serta kompetensi di bidang 

masing-masing. "Tingkatkan 

kreativitas dan ciptakan 

inovasi dalam menjawab 

tantangan zaman," ucap 

Sekjen Anwar saat 

memberikan sambutan pada 

acara Bimbingan Teknis 

tentang Pemahaman Jabatan 

Fungsional Analis Kerja Sama 

pada Rabu (2/2/2022) di 

Malang. Menurut Sekjen 

Anwar, kegiatan Bimtek ini 

merupakan kesempatan yang 

sangat baik dalam menjawab 

http://jateng.tribunnews.com/2022/02/02/135-pekerja-disabilitas-produktif-di-batang-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-berikut-manfaatnya
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/02/135-pekerja-disabilitas-produktif-di-batang-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-berikut-manfaatnya
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/02/135-pekerja-disabilitas-produktif-di-batang-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-berikut-manfaatnya
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/02/135-pekerja-disabilitas-produktif-di-batang-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-berikut-manfaatnya
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/02/135-pekerja-disabilitas-produktif-di-batang-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-berikut-manfaatnya
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/02/135-pekerja-disabilitas-produktif-di-batang-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-berikut-manfaatnya
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/02/135-pekerja-disabilitas-produktif-di-batang-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-berikut-manfaatnya
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/02/135-pekerja-disabilitas-produktif-di-batang-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-berikut-manfaatnya
http://www.jurnas.com/artikel/110619/Sekjen-Anwar-Tantangan-Kerja-Semakin-Berat-Tingkatkan-Kompetensi-Diri
http://www.jurnas.com/artikel/110619/Sekjen-Anwar-Tantangan-Kerja-Semakin-Berat-Tingkatkan-Kompetensi-Diri
http://www.jurnas.com/artikel/110619/Sekjen-Anwar-Tantangan-Kerja-Semakin-Berat-Tingkatkan-Kompetensi-Diri
http://www.jurnas.com/artikel/110619/Sekjen-Anwar-Tantangan-Kerja-Semakin-Berat-Tingkatkan-Kompetensi-Diri
http://www.jurnas.com/artikel/110619/Sekjen-Anwar-Tantangan-Kerja-Semakin-Berat-Tingkatkan-Kompetensi-Diri
http://www.jurnas.com/artikel/110619/Sekjen-Anwar-Tantangan-Kerja-Semakin-Berat-Tingkatkan-Kompetensi-Diri
http://www.jurnas.com/artikel/110619/Sekjen-Anwar-Tantangan-Kerja-Semakin-Berat-Tingkatkan-Kompetensi-Diri
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beberapa permasalahan yang 

dihadapi dalam jabatan 

fungsional khususnya Analis 

Kerja Sama. Sekretaris 

Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi menyatakan bahwa 

imbas dari pandemi COVID-

19 mengharuskan penerapan 

transformasi digital dilakukan 

secepat mungkin dalam 

berbagai aspek kehidupan, 

termasuk dalam proses 

bekerja, berorganisasi, dan 

mencari akses ilmu 

pengetahuan. 

200

. 

02 

Februa

ry 2022 

Anwar Sanusi 

Minta Pandemi 

Covid-19 Jadi 

Pemacu 

Peningkatan 

Kreativitas 

Positiv

e 

Jawa Post National 

Network 

Anwar Sanusi Sekretaris Jenderal 

Kementerian 

Ketenagakerjaan Anwar 

Sanusi menyatakan imbas 

dari pandemi Covid-19 

mengharuskan penerapan 

transformasi digital dilakukan 

secepat mungkin dalam 

berbagai aspek kehidupan, 

termasuk dalam proses 

bekerja, berorganisasi, dan 

mencari akses ilmu 

pengetahuan. "Tingkatkan 

kreativitas dan ciptakan 

inovasi dalam menjawab 

tantangan zaman," ucap 

Sekjen Anwar Sanusi saat 

memberikan sambutan pada 

acara Bimbingan Teknis 

tentang Pemahaman Jabatan 

Fungsional Analis Kerja Sama 

di Malang, Rabu (2/2). 

Apalagi, kata Sekjen Anwar, 

tantangan kerja ke depan 

akan makin berat, sehingga 

siapa pun harus senantiasa 

meningkatkan pengetahuan 

serta kompetensi di bidang 

masing-masing. Menurutnya, 

http://www.jpnn.com/news/anwar-sanusi-minta-pandemi-covid-19-jadi-pemacu-peningkatan-kreativitas
http://www.jpnn.com/news/anwar-sanusi-minta-pandemi-covid-19-jadi-pemacu-peningkatan-kreativitas
http://www.jpnn.com/news/anwar-sanusi-minta-pandemi-covid-19-jadi-pemacu-peningkatan-kreativitas
http://www.jpnn.com/news/anwar-sanusi-minta-pandemi-covid-19-jadi-pemacu-peningkatan-kreativitas
http://www.jpnn.com/news/anwar-sanusi-minta-pandemi-covid-19-jadi-pemacu-peningkatan-kreativitas
http://www.jpnn.com/news/anwar-sanusi-minta-pandemi-covid-19-jadi-pemacu-peningkatan-kreativitas
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Bimtek merupakan 

kesempatan baik untuk 

menjawab beberapa 

permasalahan yang dihadapi 

dalam jabatan fungsional 

khususnya Analis Kerja Sama. 

201

. 

02 

Februa

ry 2022 

Sekjen 

Kemnaker: 

Pandemi 

COVID-19 

Percepat 

Penerapan 

Transformasi 

Digital 

Neutral Wartapembaruan.c

o.id 

Anwar Sanusi Sekjen Kemnaker: Pandemi 

COVID-19 Percepat 

Penerapan Transformasi 

Digital. Jakarta, 

Wartapembaruan.co.id- 

Sekretaris Jenderal 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi menilai, imbas dari 

pandemi COVID-19 

mengharuskan penerapan 

transformasi digital dilakukan 

secepat mungkin dalam 

berbagai aspek kehidupan, 

termasuk dalam proses 

bekerja, berorganisasi, dan 

mencari akses ilmu 

pengetahuan. Apalagi, 

menurut Anwar, tantangan 

kerja ke depan akan semakin 

berat, sehingga siapa pun 

harus senantiasa 

meningkatkan pengetahuan 

serta kompetensi di bidang 

masing-masing. "Tingkatkan 

kreativitas dan ciptakan 

inovasi dalam menjawab 

tantangan zaman," ujar 

Anwar, pada acara Bimbingan 

Teknis tentang Pemahaman 

Jabatan Fungsional Analis 

Kerja Sama pada Rabu 

(2/2/2022) di Malang. 

202

. 

02 

Februa

ry 2022 

Jelang RDP 

Dengan Komisi 

IX, Kepala 

BP2MI Rapim 

Bareng Jajaran 

Neutral Rmco.id Benny Rhamdani Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani 

menggelar Rapat Pimpinan 

(Rapim) membahas materi 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/sekjen-kemnaker-pandemi-covid-19.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/sekjen-kemnaker-pandemi-covid-19.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/sekjen-kemnaker-pandemi-covid-19.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/sekjen-kemnaker-pandemi-covid-19.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/sekjen-kemnaker-pandemi-covid-19.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/sekjen-kemnaker-pandemi-covid-19.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/sekjen-kemnaker-pandemi-covid-19.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/sekjen-kemnaker-pandemi-covid-19.html
http://rm.id/baca-berita/government-action/110826/jelang-rdp-dengan-komisi-ix-kepala-bp2mi-rapim-bareng-jajaran
http://rm.id/baca-berita/government-action/110826/jelang-rdp-dengan-komisi-ix-kepala-bp2mi-rapim-bareng-jajaran
http://rm.id/baca-berita/government-action/110826/jelang-rdp-dengan-komisi-ix-kepala-bp2mi-rapim-bareng-jajaran
http://rm.id/baca-berita/government-action/110826/jelang-rdp-dengan-komisi-ix-kepala-bp2mi-rapim-bareng-jajaran
http://rm.id/baca-berita/government-action/110826/jelang-rdp-dengan-komisi-ix-kepala-bp2mi-rapim-bareng-jajaran
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yang akan disampaikan dalam 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) 

dengan Komisi IX DPR yang 

bakal dilaksanakan di Gedung 

Nusantara 1, Jakarta Pusat, 

Kamis (3/1). Dengan begitu, 

lanjut Benny, harapannya, 

ketika DPR yakin tentang 

program bisa berjalan dengan 

baik serta memiliki dampak 

sangat luar biasa bagi PMI, 

maka penguatan atas 

program-program ke depan 

bisa mendapatkan support 

politik anggaran dari Komisi 

IX DPR. Menurutnya, hal 

tersebut merupakan hal yang 

biasa ia lakukan setiap BP2MI 

akan melaksanakan 

pertemuan dan rapat, baik 

dengan DPR maupun dengan 

Kementerian/Lembaga. 

Benny menjelaskan, dengan 

dilaksanakannya Rapim yang 

dihadiri oleh para pimpinan 

dari Eselon I dan II tersebut, 

ia ingin memastikan bahwa 

apa yang akan disampaikan 

dalam forum rapat benar-

benar secara substansi kuat 

dan secara data valid. 

203
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Aparat 

Penegak 

Hukum Kejari 

Purwakarta 

Terus Lakukan 

Pemanggilan 

Sekaligus 

Pemeriksaan 

Dugaan 

Korupsi di 

Dinsos 

Purwakarta - 

Fokus Lensa / 

Positiv

e 

Fokus Lensa.com  Com Kejaksaan Negeri 

Purwakarta bagian Pidana 

Khusus (Pidsus) belakangan 

santer terdengar bekerja 

secara marathon, untuk terus 

mendalami masalah dugaan 

korupsi di Dinas Sosial. Saat 

hal itu di Konfirmasi, Kepala 

Kejaksaan Negeri Purwakarta, 

Yulitaria SH melalui Kepala 

Seksi Intel Kejaksaan, Oneri 

SH, membenarkan bahwa 

pihak kejaksaan tengah 

melakukan pendalaman. Dari 

http://www.fokuslensa.com/daerah/aparat-penegak-hukum-kejari-purwakarta-terus-lakukan-pemanggilan-sekaligus-pemeriksaan-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta
http://www.fokuslensa.com/daerah/aparat-penegak-hukum-kejari-purwakarta-terus-lakukan-pemanggilan-sekaligus-pemeriksaan-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta
http://www.fokuslensa.com/daerah/aparat-penegak-hukum-kejari-purwakarta-terus-lakukan-pemanggilan-sekaligus-pemeriksaan-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta
http://www.fokuslensa.com/daerah/aparat-penegak-hukum-kejari-purwakarta-terus-lakukan-pemanggilan-sekaligus-pemeriksaan-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta
http://www.fokuslensa.com/daerah/aparat-penegak-hukum-kejari-purwakarta-terus-lakukan-pemanggilan-sekaligus-pemeriksaan-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta
http://www.fokuslensa.com/daerah/aparat-penegak-hukum-kejari-purwakarta-terus-lakukan-pemanggilan-sekaligus-pemeriksaan-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta
http://www.fokuslensa.com/daerah/aparat-penegak-hukum-kejari-purwakarta-terus-lakukan-pemanggilan-sekaligus-pemeriksaan-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta
http://www.fokuslensa.com/daerah/aparat-penegak-hukum-kejari-purwakarta-terus-lakukan-pemanggilan-sekaligus-pemeriksaan-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta
http://www.fokuslensa.com/daerah/aparat-penegak-hukum-kejari-purwakarta-terus-lakukan-pemanggilan-sekaligus-pemeriksaan-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta
http://www.fokuslensa.com/daerah/aparat-penegak-hukum-kejari-purwakarta-terus-lakukan-pemanggilan-sekaligus-pemeriksaan-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta
http://www.fokuslensa.com/daerah/aparat-penegak-hukum-kejari-purwakarta-terus-lakukan-pemanggilan-sekaligus-pemeriksaan-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta
http://www.fokuslensa.com/daerah/aparat-penegak-hukum-kejari-purwakarta-terus-lakukan-pemanggilan-sekaligus-pemeriksaan-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta
http://www.fokuslensa.com/daerah/aparat-penegak-hukum-kejari-purwakarta-terus-lakukan-pemanggilan-sekaligus-pemeriksaan-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta
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fokuslensa.co

m 

informasi yang berhasil 

dihimpun, dalam sepekan 

kebelakang Pidsus Kejaksaan 

Negeri gencar melakukan 

pemanggilan, guna meminta 

klarifikasi kepada pihak-pihak 

yang berkaitan dengan 

masalah Bantuan Sosial 

(Bansos). Seperti diketahui, 

pada Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 

perwakilan jawa barat 

anggaran tahun 2020 terjadi 

carut marut data penerima 

bansos. 

204
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02 
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ry 2022 

Dirut Garuda 

Indonesia Tepis 

Isu PHK Massal 

Terhadap 

Karyawan 

Negati

ve 

Tribun News 

Kupang 

Irfan 

Setiaputra,Tomy 

Tampatty 

Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk Irfan 

Setiaputra membantah kabar 

pemutusan hubungan kerja 

(PHK) massal terhadap 

karyawan. Dalam proses 

PKPU ini, Garuda Indonesia 

mendapatkan tanggapan 

positif dari sejumlah kreditur, 

termasuk lessor pesawat. 

Garuda Indonesia juga 

memastikan seluruh aspek 

kegiatan operasional 

penerbangan tetap 

berlangsung dengan normal, 

termasuk layanan 

penumpang, kargo dan 

perawatan pesawat. Ketua 

Khusus Pengawalan 

Kelangsungan Perusahaan 

dan Hak Karyawan Serikat 

Karyawan Garuda Indonesia 

(Sekarga) Tomy Tampatty 

turut komentari rumor PHK 

massal yang akan dilakukan 

manajemen. 

http://www.fokuslensa.com/daerah/aparat-penegak-hukum-kejari-purwakarta-terus-lakukan-pemanggilan-sekaligus-pemeriksaan-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta
http://www.fokuslensa.com/daerah/aparat-penegak-hukum-kejari-purwakarta-terus-lakukan-pemanggilan-sekaligus-pemeriksaan-dugaan-korupsi-di-dinsos-purwakarta
http://kupang.tribunnews.com/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-tepis-isu-phk-massal-terhadap-karyawan
http://kupang.tribunnews.com/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-tepis-isu-phk-massal-terhadap-karyawan
http://kupang.tribunnews.com/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-tepis-isu-phk-massal-terhadap-karyawan
http://kupang.tribunnews.com/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-tepis-isu-phk-massal-terhadap-karyawan
http://kupang.tribunnews.com/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-tepis-isu-phk-massal-terhadap-karyawan
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02 

Februa

ry 2022 

BPJAMSOSTEK 

Kini Lindungi 

Guru PAUD 

Positiv

e 

Berita Jatim  Tahukah Anda jika kini semua 

guru bahkan guru PAUD 

sudah mendapatkan 

perlindungan dari BPJS 

Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK). Hal ini juga 

yang mendorong 

BPJAMSOSTEK Madura 

gencar menggelar sosialisasi 

program BPJS 

Ketenagakerjaan dan 

manfaatnya ke para pihak di 

ekosistem pendidikan di 

Kabupaten Sampang, 

Madura. Kepala 

BPJAMSOSTEK Madura, Vinca 

Meitasari, mengatakan, 

kegiatan ini bertujuan untuk 

memberi pemahaman 

pentingnya perlindungan 

jaminan sosial 

ketenagakerjaan. Dipaparkan, 

program BPJS 

Ketenagakerjaan adalah 

program pemerintah untuk 

memberi jaminan sosial pada 

setiap pekerja, termasuk para 

guru TK, PAUD, TPA, 

Kelompok Bermain dan 

tenaga kerja penunjang. 

206
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02 
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ry 2022 

Kepala BP2MI 

Rapim 

Persiapan RDP 

dengan Komisi 

IX DPR RI 

Neutral Akurat.co Benny Rhamdani Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani 

menggelar Rapat Pimpinan 

(Rapim) membahas materi 

yang akan disampaikan dalam 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) 

dengan Komisi IX DPR RI yang 

akan dilaksanakan di Gedung 

Nusantara 1, Jakarta Pusat, 

Kamis, 3 Februari 2022. 

Benny memastikan apa yang 

disampaikan dalam Rapim 

nanti benar-benar secara 

subtansi kuat dan secara data 

http://beritajatim.com/ekbis/768490
http://beritajatim.com/ekbis/768490
http://beritajatim.com/ekbis/768490
http://akurat.co/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
http://akurat.co/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
http://akurat.co/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
http://akurat.co/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
http://akurat.co/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
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valid. Menyusul, Rapim akan 

dihadiri para pimpinan dari 

Eselon I dan II. "Kita tidak 

ingin main-main, karena 

diskusi dan perdebatan 

dalam acara-acara rapat 

tersebut adalah bagaimana 

kita meyakinkan bahwa 

program-program kegiatan 

yang sudah kita rencanakan 

sejak awal itu bisa dipastikan 

berjalan di lapangan," tegas 

Benny. Menurutnya, hal 

tersebut merupakan hal yang 

biasa dilakukan setiap BP2MI 

akan melaksanakan 

pertemuan dan rapat, baik 

dengan DPR maupun dengan 

Kementerian/Lembaga. 

207
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02 
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ry 2022 

Kepala BP2MI 

Gelar Rapim, 

Persiapan 

Jelang RDP 

dengan Komisi 

IX DPR 

|Republika 

Online 

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

Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani 

menggelar Rapat Pimpinan 

(Rapim) membahas materi 

yang akan disampaikan dalam 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) 

dengan Komisi IX DPR RI yang 

akan dilaksanakan di Gedung 

Nusantara 1, Jakarta Pusat, 

pada Kamis (3/2/2022). Maka 

dengan begitu, lanjut Benny, 

harapannya adalah ketika 

DPR yakin tentang program 

yang ada bisa berjalan 

dengan baik serta memiliki 

dampak sangat luar biasa 

bagi PMI, maka penguatan 

atas program-program 

kedepan bisa mendapatkan 

support politik anggaran dari 

komisi IX. "Harus diakui 

bahwa anggaran BP2MI 

adalah anggaran yang sangat 

kecil, jauh lebih kecil 

http://ihram.republika.co.id/berita/r6oqla456/kepala-bp2mi-gelar-rapim-persiapan-jelang-rdp-dengan-komisi-ix-dpr
http://ihram.republika.co.id/berita/r6oqla456/kepala-bp2mi-gelar-rapim-persiapan-jelang-rdp-dengan-komisi-ix-dpr
http://ihram.republika.co.id/berita/r6oqla456/kepala-bp2mi-gelar-rapim-persiapan-jelang-rdp-dengan-komisi-ix-dpr
http://ihram.republika.co.id/berita/r6oqla456/kepala-bp2mi-gelar-rapim-persiapan-jelang-rdp-dengan-komisi-ix-dpr
http://ihram.republika.co.id/berita/r6oqla456/kepala-bp2mi-gelar-rapim-persiapan-jelang-rdp-dengan-komisi-ix-dpr
http://ihram.republika.co.id/berita/r6oqla456/kepala-bp2mi-gelar-rapim-persiapan-jelang-rdp-dengan-komisi-ix-dpr
http://ihram.republika.co.id/berita/r6oqla456/kepala-bp2mi-gelar-rapim-persiapan-jelang-rdp-dengan-komisi-ix-dpr
http://ihram.republika.co.id/berita/r6oqla456/kepala-bp2mi-gelar-rapim-persiapan-jelang-rdp-dengan-komisi-ix-dpr
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dibandingkan dengan beban 

kerja yang sangat berat dan 

sangat besar yang diemban 

oleh BP2MI," ujar dia. 

Menurutnya, hal tersebut 

merupakan hal yang biasa ia 

lakukan setiap BP2MI akan 

melaksanakan pertemuan 

dan rapat, baik dengan DPR 

maupun dengan 

Kementerian/Lembaga. "Ada 

tiga pembahasan bersama 

DPR dalam rapat pendapat 

besok. 
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Kepala BP2MI 

Gelar Rapim, 

Persiapan 

Jelang RDP 

dengan Komisi 

IX DPR 

Neutral Republika Benny Rhamdani Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani 

menggelar Rapat Pimpinan 

(Rapim) membahas materi 

yang akan disampaikan dalam 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) 

dengan Komisi IX DPR RI yang 

akan dilaksanakan di Gedung 

Nusantara 1, Jakarta Pusat, 

pada Kamis (3/2/2022). Maka 

dengan begitu, lanjut Benny, 

harapannya adalah ketika 

DPR yakin tentang program 

yang ada bisa berjalan 

dengan baik serta memiliki 

dampak sangat luar biasa 

bagi PMI, maka penguatan 

atas program-program 

kedepan bisa mendapatkan 

support politik anggaran dari 

komisi IX. "Harus diakui 

bahwa anggaran BP2MI 

adalah anggaran yang sangat 

kecil, jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan beban 

kerja yang sangat berat dan 

sangat besar yang diemban 

oleh BP2MI," ujar dia. 

Menurutnya, hal tersebut 

merupakan hal yang biasa ia 

http://www.republika.co.id/berita/r6oqla456/kepala-bp2mi-gelar-rapim-persiapan-jelang-rdp-dengan-komisi-ix-dpr
http://www.republika.co.id/berita/r6oqla456/kepala-bp2mi-gelar-rapim-persiapan-jelang-rdp-dengan-komisi-ix-dpr
http://www.republika.co.id/berita/r6oqla456/kepala-bp2mi-gelar-rapim-persiapan-jelang-rdp-dengan-komisi-ix-dpr
http://www.republika.co.id/berita/r6oqla456/kepala-bp2mi-gelar-rapim-persiapan-jelang-rdp-dengan-komisi-ix-dpr
http://www.republika.co.id/berita/r6oqla456/kepala-bp2mi-gelar-rapim-persiapan-jelang-rdp-dengan-komisi-ix-dpr
http://www.republika.co.id/berita/r6oqla456/kepala-bp2mi-gelar-rapim-persiapan-jelang-rdp-dengan-komisi-ix-dpr
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lakukan setiap BP2MI akan 

melaksanakan pertemuan 

dan rapat, baik dengan DPR 

maupun dengan 

Kementerian/Lembaga. "Ada 

tiga pembahasan bersama 

DPR dalam rapat pendapat 

besok. 

209

. 

02 

Februa

ry 2022 

BP2MI janji 

akan benahi 

prosedur 

pekerja migran 

Positiv

e 

Antara  Badan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) 

menyatakan akan 

membenahi prosedur 

pemulangan pekerja migran 

di masa pandemi COVID-19. 

Pembenahan ini memiliki 

nilai penting sebab jumlah 

pekerja migran yang ada 

sangat ini sangat besar dan 

memberikan pemasukan 

yang besar pula bagi devisa 

negara. 

210

. 

02 

Februa

ry 2022 

Dirut Garuda 

Indonesia 

Bantah Isu PHK 

Massal 

Terhadap 

Karyawan, 

Begini 

Penjelasannya 

Negati

ve 

Serambi Indonesia Irfan 

Setiaputra,Tomy 

Tampatty 

Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk Irfan 

Setiaputra membantah kabar 

pemutusan hubungan kerja 

(PHK) massal terhadap 

karyawan. Dalam proses 

PKPU ini, Garuda Indonesia 

mendapatkan tanggapan 

positif dari sejumlah kreditur, 

termasuk lessor pesawat. 

Garuda Indonesia juga 

memastikan seluruh aspek 

kegiatan operasional 

penerbangan tetap 

berlangsung dengan normal, 

termasuk layanan 

penumpang, kargo dan 

perawatan pesawat. Ketua 

Khusus Pengawalan 

Kelangsungan Perusahaan 

dan Hak Karyawan Serikat 

Karyawan Garuda Indonesia 

(Sekarga) Tomy Tampatty 

http://www.antaranews.com/video/2680713/bp2mi-janji-akan-benahi-prosedur-pekerja-migran
http://www.antaranews.com/video/2680713/bp2mi-janji-akan-benahi-prosedur-pekerja-migran
http://www.antaranews.com/video/2680713/bp2mi-janji-akan-benahi-prosedur-pekerja-migran
http://www.antaranews.com/video/2680713/bp2mi-janji-akan-benahi-prosedur-pekerja-migran
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-bantah-isu-phk-massal-terhadap-karyawan-begini-penjelasannya
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-bantah-isu-phk-massal-terhadap-karyawan-begini-penjelasannya
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-bantah-isu-phk-massal-terhadap-karyawan-begini-penjelasannya
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-bantah-isu-phk-massal-terhadap-karyawan-begini-penjelasannya
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-bantah-isu-phk-massal-terhadap-karyawan-begini-penjelasannya
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-bantah-isu-phk-massal-terhadap-karyawan-begini-penjelasannya
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-bantah-isu-phk-massal-terhadap-karyawan-begini-penjelasannya
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-bantah-isu-phk-massal-terhadap-karyawan-begini-penjelasannya
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turut memberi turut rumor 

PHK massal yang akan 

dilakukan manajemen. 

211

. 

02 

Februa

ry 2022 

Kepala BP2MI 

Rapim 

Persiapan RDP 

dengan Komisi 

IX DPR RI - Aira 

Transport 

Neutral Aira Transport Benny Rhamdani Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani 

menggelar Rapat Pimpinan 

(Rapim) membahas materi 

yang akan disampaikan dalam 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) 

dengan Komisi IX DPR RI yang 

akan dilaksanakan di Gedung 

Nusantara 1, Jakarta Pusat, 

pada 3 Februari 2022. 

Menurutnya, hal tersebut 

merupakan hal yang biasa ia 

lakukan setiap BP2MI akan 

melaksanakan pertemuan 

dan rapat, baik dengan DPR 

maupun dengan 

Kementerian/Lembaga. "Ada 

tiga pembahasan bersama 

DPR dalam rapat pendapat 

besok. Pertama, tentang 

evaluasi kerja 2021 dan 

perencanaan program 2022. 

212

. 

02 

Februa

ry 2022 

Kepala BP2MI 

Rapim 

Persiapan RDP 

dengan Komisi 

IX DPR RI - Oto 

Mobile ID 

Neutral Otomobile.id Benny Rhamdani OtoMobile.id, JAKARTA- 

Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani 

menggelar Rapat Pimpinan 

(Rapim) membahas materi 

yang akan disampaikan dalam 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) 

dengan Komisi IX DPR RI yang 

akan dilaksanakan di Gedung 

Nusantara 1, Jakarta Pusat, 

pada 3 Februari 2022. Maka 

dengan begitu, lanjut Benny, 

harapannya adalah ketika 

DPR yakin tentang program 

yang ada bisa berjalan 

dengan baik serta memiliki 

dampak sangat luar biasa 

http://airatransport.com/40076/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
http://airatransport.com/40076/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
http://airatransport.com/40076/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
http://airatransport.com/40076/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
http://airatransport.com/40076/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
http://airatransport.com/40076/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
http://otomobile.id/news/141363/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
http://otomobile.id/news/141363/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
http://otomobile.id/news/141363/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
http://otomobile.id/news/141363/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
http://otomobile.id/news/141363/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
http://otomobile.id/news/141363/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
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bagi PMI, maka penguatan 

atas program-program 

kedepan bisa mendapatkan 

support politik anggaran dari 

komisi IX. "Harus diakui 

bahwa anggaran BP2MI 

adalah anggaran yang sangat 

kecil, jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan beban 

kerja yang sangat berat dan 

sangat besar yang diemban 

oleh BP2MI," pungkasnya. 

Menurutnya, hal tersebut 

merupakan hal yang biasa ia 

lakukan setiap BP2MI akan 

melaksanakan pertemuan 

dan rapat, baik dengan DPR 

maupun dengan 

Kementerian/Lembaga. "Ada 

tiga pembahasan bersama 

DPR dalam rapat pendapat 

besok. 

213

. 

02 

Februa

ry 2022 

Kepala BP2MI 

Rapim 

Persiapan RDP 

dengan Komisi 

IX DPR RI 

Neutral Tribun News Benny Rhamdani Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani 

menggelar Rapat Pimpinan 

(Rapim) membahas materi 

yang akan disampaikan dalam 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) 

dengan Komisi IX DPR RI yang 

akan dilaksanakan di Gedung 

Nusantara 1, Jakarta Pusat, 

pada 3 Februari 2022. Maka 

dengan begitu, lanjut Benny, 

harapannya adalah ketika 

DPR yakin tentang program 

yang ada bisa berjalan 

dengan baik serta memiliki 

dampak sangat luar biasa 

bagi PMI, maka penguatan 

atas program-program 

kedepan bisa mendapatkan 

support politik anggaran dari 

komisi IX. "Harus diakui 

bahwa anggaran BP2MI 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/02/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/02/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/02/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/02/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/02/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan-komisi-ix-dpr-ri
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adalah anggaran yang sangat 

kecil, jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan beban 

kerja yang sangat berat dan 

sangat besar yang diemban 

oleh BP2MI," pungkasnya. 

Menurutnya, hal tersebut 

merupakan hal yang biasa ia 

lakukan setiap BP2MI akan 

melaksanakan pertemuan 

dan rapat, baik dengan DPR 

maupun dengan 

Kementerian/Lembaga. "Ada 

tiga pembahasan bersama 

DPR dalam rapat pendapat 

besok. 

214

. 

03 

Februa

ry 2022 

Disnakertrans 

Siap Beri Sanksi 

Negati

ve 

Balpos  Hal tersebut dikatakan Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) 

Paser, Madju Simangunsong. 

Apabila ditemukan perusahan 

yang belum menerapkan 

pihak Disnakertrans tidak 

segan-segan memberikan 

sanksi tegas. Madju 

menegaskan, jika ada laporan 

masuk ke Disnakertrans 

terkait tidak diberlakukan 

UMK oleh pihak perusahaan 

dari serikat pekerja atau 

perorangan, maka hal 

tersebut akan ditindak 

dengan memanggil 

perusahaan tersebut agar 

melaksanakan ketentuan 

yang yang ditetapkan 

membayar upah sesuai UMK. 

Khasiat Daun Sungkai Diteliti 

Khasiatnya1. 

215
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03 

Februa

ry 2022 

Kepala BP2MI 

Rapim 

Persiapan RDP 

dengan Komisi 

IX DPR RI 

Neutral Pelitatoday.com Benny Rhamdani Com- Kepala Badan 

Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), Benny 

Rhamdani menggelar Rapat 

Pimpinan (Rapim) membahas 

http://www.balpos.com/disnakertrans-siap-beri-sanksi
http://www.balpos.com/disnakertrans-siap-beri-sanksi
http://www.pelitatoday.com/2022/02/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan.html
http://www.pelitatoday.com/2022/02/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan.html
http://www.pelitatoday.com/2022/02/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan.html
http://www.pelitatoday.com/2022/02/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan.html
http://www.pelitatoday.com/2022/02/kepala-bp2mi-rapim-persiapan-rdp-dengan.html
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materi yang akan 

disampaikan dalam Rapat 

Dengar Pendapat (RDP) 

dengan Komisi IX DPR RI yang 

akan dilaksanakan di Gedung 

Nusantara 1, Jakarta Pusat, 

pada 3 Februari 2022. Maka 

dengan begitu, lanjut Benny, 

harapannya adalah ketika 

DPR yakin tentang program 

yang ada bisa berjalan 

dengan baik serta memiliki 

dampak sangat luar biasa 

bagi PMI, maka penguatan 

atas program-program 

kedepan bisa mendapatkan 

support politik anggaran dari 

komisi IX. "Harus diakui 

bahwa anggaran BP2MI 

adalah anggaran yang sangat 

kecil, jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan beban 

kerja yang sangat berat dan 

sangat besar yang diemban 

oleh BP2MI," pungkasnya. 

Jakarta, pelitatoday. 

Menurutnya, hal tersebut 

merupakan hal yang biasa ia 

lakukan setiap BP2MI akan 

melaksanakan pertemuan 

dan rapat, baik dengan DPR 

maupun dengan 

Kementerian/Lembaga. 

216
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Februa

ry 2022 

Garuda 

Indonesia 

Tanggapi Isu 

Pemutusan 

Hubungan 

Kerja Karyawan 

Neutral Borneonews Irfan Setiaputra Direktur Utama PT Garuda 

Indonesia (Persero) Irfan 

Setiaputra menanggapi isu 

terkait Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) karyawan dalam 

rangka efisiensi perusahaan. 

Irfan menyampaikan proses 

PKPU yang kini tengah 

dijalani oleh Garuda 

Indonesia bersama segenap 

pemangku kepentingan 

bukanlah proses 

http://www.borneonews.co.id/berita/253208-garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://www.borneonews.co.id/berita/253208-garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://www.borneonews.co.id/berita/253208-garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://www.borneonews.co.id/berita/253208-garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://www.borneonews.co.id/berita/253208-garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
http://www.borneonews.co.id/berita/253208-garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-hubungan-kerja-karyawan
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kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU. Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. Menurut dia, 

Garuda Indonesia juga telah 

mendapatkan tanggapan 

positif dari sejumlah kreditur, 

termasuk lessor pesawat 

dalam proses negosiasi guna 

mencapai kesepakatan 

terbaik untuk penyelesaian 

kewajiban usaha. 

217
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03 

Februa

ry 2022 

Kepala BP2MI 

siapkan tiga 

agenda RDP 

dengan DPR 

Positiv

e 

Antara Benny Rhamdani Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani 

mengatakan telah 

menyiapkan tiga agenda 

dalam rapat dengar pendapat 

(RDP) bersama Komisi IX DPR 

RI pada Kamis, 3 Februari 

2022. "Ada tiga pembahasan 

bersama DPR dalam rapat 

pendapat besok. Pertama, 

tentang evaluasi kerja 2021 

dan perencanaan program 

2022. Kedua, penyelesaian 

perjanjian kerja terhadap 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) di luar negeri. 

218
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03 

Februa

ry 2022 

Bali Terima 

Turis Asing Lagi 

Mulai 4 

Februari, 

Menko Luhut 

Ungkap 

Alasannya 

Neutral Okezone Luhut Binsar 

Pandjaitan 

MENTERI Koordinator Bidang 

Kemaritiman dan Investasi 

yang juga Wakil Ketua Komite 

Penanganan Covid-19 dan 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(KPC PEN), Luhut Binsar 

Pandjaitan memastikan pintu 

masuk internasional di Bali 

akan mulai dibuka kembali 

http://www.antaranews.com/berita/2680773/kepala-bp2mi-siapkan-tiga-agenda-rdp-dengan-dpr
http://www.antaranews.com/berita/2680773/kepala-bp2mi-siapkan-tiga-agenda-rdp-dengan-dpr
http://www.antaranews.com/berita/2680773/kepala-bp2mi-siapkan-tiga-agenda-rdp-dengan-dpr
http://www.antaranews.com/berita/2680773/kepala-bp2mi-siapkan-tiga-agenda-rdp-dengan-dpr
http://travel.okezone.com/read/2022/02/02/406/2541221/bali-terima-turis-asing-lagi-mulai-4-februari-menko-luhut-ungkap-alasannya
http://travel.okezone.com/read/2022/02/02/406/2541221/bali-terima-turis-asing-lagi-mulai-4-februari-menko-luhut-ungkap-alasannya
http://travel.okezone.com/read/2022/02/02/406/2541221/bali-terima-turis-asing-lagi-mulai-4-februari-menko-luhut-ungkap-alasannya
http://travel.okezone.com/read/2022/02/02/406/2541221/bali-terima-turis-asing-lagi-mulai-4-februari-menko-luhut-ungkap-alasannya
http://travel.okezone.com/read/2022/02/02/406/2541221/bali-terima-turis-asing-lagi-mulai-4-februari-menko-luhut-ungkap-alasannya
http://travel.okezone.com/read/2022/02/02/406/2541221/bali-terima-turis-asing-lagi-mulai-4-februari-menko-luhut-ungkap-alasannya
http://travel.okezone.com/read/2022/02/02/406/2541221/bali-terima-turis-asing-lagi-mulai-4-februari-menko-luhut-ungkap-alasannya
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pada tanggal 4 Februari 2022. 

"Pemerintah juga 

menyampaikan bahwa akan 

membuka kembali pintu 

masuk internasional di Bali 

pada tanggal 4 Februari 

2022," kata Luhut. Menurut 

dia, pembukaan Bali 

bertujuan kembali 

menggencarkan ekonomi 

yang sudah cukup terdampak 

akibat pandemi Covid-19. 

Pembukaan pintu masuk Bali 

juga hanya diperuntukkan 

bagi pelaku perjalanan luar 

negeri non pekerja migran 

Indonesia (PPLN non-PMI). 

219
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Februa
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Imbas Pandemi 

COVID-19 

Percepat 

Penerapan 

Transformasi 

Digital 

Negati

ve 

Berita Buana Anwar Sanusi Sekretaris Jenderal 

Kementerian 

Ketenagakerjaan Anwar 

Sanusi menyatakan bahwa 

imbas dari pandemi COVID-

19 mengharuskan penerapan 

transformasi digital dilakukan 

secepat mungkin dalam 

berbagai aspek kehidupan, 

termasuk dalam proses 

bekerja, berorganisasi, dan 

mencari akses ilmu 

pengetahuan. Apalagi, 

lanjutnya, tantangan kerja ke 

depan akan semakin berat. 

Karena itu, siapa pun harus 

senantiasa meningkatkan 

pengetahuan serta 

kompetensi di bidang masing-

masing. "Tingkatkan 

kreativitas dan ciptakan 

inovasi dalam menjawab 

tantangan zaman," kata 

Anwar saat memberikan 

sambutan pada acara 

Bimbingan Teknis tentang 

Pemahaman Jabatan 

Fungsional Analis Kerja Sama, 

http://beritabuana.co/2022/02/02/imbas-pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://beritabuana.co/2022/02/02/imbas-pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://beritabuana.co/2022/02/02/imbas-pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://beritabuana.co/2022/02/02/imbas-pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://beritabuana.co/2022/02/02/imbas-pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://beritabuana.co/2022/02/02/imbas-pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
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di Malang, Rabu (2/2/2022) 

di Malang. 

220
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03 

Februa

ry 2022 

BLK Kota 

Pekalongan 

Buka Pelatihan 

Kerja Tahun 

2022 

Neutral Liputan4.com  Jawa Tengah Guna 

mengurangi angka 

pengangguran, mewujudkan 

jiwa wirausaha dan 

menciptakan tenaga kerja 

yang berkualitas, handal, 

profesional serta memiliki 

daya saing yang tinggi, Balai 

Pelatihan Kerja (BLK) Kota 

Pekalongan yang berada di 

bawah naungan Dinas 

Perindustrian dan Tenaga 

Kerja (Dinperinaker) 

mengadakan kegiatan 

pelatihan kerja tahun 2022 

bagi para pencaker (pencari 

kerja). Sunarto menjelaskan 

pada awal tahun 2022, 

pihaknya menerima 5 paket 

pelatihan kerja dari APBN 

yang terdiri dari pelatihan 

pembuatan paket roti dan 

kue, pemeliharaan dan 

perbaikan AC Rumah, 

pengelolaan administrasi 

perkantoran, menjahit 

pakaian wanita dewasa dan 

service sepeda motor injeksi. 

"Tahun 2022 kita akan mulai 

mengadakan kegiatan 

pelatihan kerja bagi 

masyarakat yang benar-benar 

belum memiliki pekerjaan, 

artinya para pencaker, 

kebetulan tahun 2022 ini 

yang APBN kita mendapat 5 

paket," terangnya. 

Disampaikan Sunarto, 

pendaftaran dimulai sejak 26 

Januari 2022 hingga 22 

Februari 2022 secara online, 

dengan membuat akun 

kemnaker terlebih dahulu 

http://liputan4.com/blk-kota-pekalongan-buka-pelatihan-kerja-tahun-2022
http://liputan4.com/blk-kota-pekalongan-buka-pelatihan-kerja-tahun-2022
http://liputan4.com/blk-kota-pekalongan-buka-pelatihan-kerja-tahun-2022
http://liputan4.com/blk-kota-pekalongan-buka-pelatihan-kerja-tahun-2022
http://liputan4.com/blk-kota-pekalongan-buka-pelatihan-kerja-tahun-2022
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https://pelatihan.kemnaker.g

o.id/, dilanjutkan dengan 

memilih lembaga pelatihan 

melalui link 

http://bit.ly/daftarblkpkl, usai 

mencetak formulir kartu 

pendaftaran, pendaftar dapat 

langsung menyerahkan 

berkas syarat pendaftaran ke 

gedung BLK Kota Pekalongan, 

Jl. Hos Cokroaminoto, 

Kuripan Yosorejo pada hari 

kerja Senin s.d Jumat pukul 

08.00 hingga 14.00. 

221

. 

03 

Februa

ry 2022 

Kepala BP2MI 

Benny 

Rhamdani 

siapkan tiga 

agenda RDP 

dengan DPR 

Positiv

e 

Antara Gorontalo Benny Rhamdani Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani 

mengatakan telah 

menyiapkan tiga agenda 

dalam rapat dengar pendapat 

(RDP) bersama Komisi IX DPR 

RI pada Kamis, 3 Februari 

2022. "Ada tiga pembahasan 

bersama DPR dalam rapat 

pendapat besok. Pertama, 

tentang evaluasi kerja 2021 

dan perencanaan program 

2022. Kedua, penyelesaian 

perjanjian kerja terhadap 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) di luar negeri. 

222

. 

03 

Februa

ry 2022 

Apakah 

Perusahaan 

Boleh 

Memaksa 

Karyawan 

Lembur? 

Neutral Kompas  Oleh: Abd. Wachid 

Habibullah, S.H, M.H. Lembur 

merupakan hal yang lumrah 

dialami oleh pekerja. Aturan 

terkait lembur yang 

sebelumnya diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan kini telah 

diubah di dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja. 

Berbagai aturan mulai dari 

http://gorontalo.antaranews.com/berita/186037/kepala-bp2mi-benny-rhamdani-siapkan-tiga-agenda-rdp-dengan-dpr
http://gorontalo.antaranews.com/berita/186037/kepala-bp2mi-benny-rhamdani-siapkan-tiga-agenda-rdp-dengan-dpr
http://gorontalo.antaranews.com/berita/186037/kepala-bp2mi-benny-rhamdani-siapkan-tiga-agenda-rdp-dengan-dpr
http://gorontalo.antaranews.com/berita/186037/kepala-bp2mi-benny-rhamdani-siapkan-tiga-agenda-rdp-dengan-dpr
http://gorontalo.antaranews.com/berita/186037/kepala-bp2mi-benny-rhamdani-siapkan-tiga-agenda-rdp-dengan-dpr
http://gorontalo.antaranews.com/berita/186037/kepala-bp2mi-benny-rhamdani-siapkan-tiga-agenda-rdp-dengan-dpr
http://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2022/02/03/060000780/apakah-perusahaan-boleh-memaksa-karyawan-lembur-
http://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2022/02/03/060000780/apakah-perusahaan-boleh-memaksa-karyawan-lembur-
http://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2022/02/03/060000780/apakah-perusahaan-boleh-memaksa-karyawan-lembur-
http://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2022/02/03/060000780/apakah-perusahaan-boleh-memaksa-karyawan-lembur-
http://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2022/02/03/060000780/apakah-perusahaan-boleh-memaksa-karyawan-lembur-
http://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2022/02/03/060000780/apakah-perusahaan-boleh-memaksa-karyawan-lembur-
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jam kerja dan aturan-aturan 

lain yang berkaitan dengan 

lembur diatur di dalamnya. 

223

. 

03 

Februa

ry 2022 

Kepala BP2MI 

siapkan tiga 

agenda RDP 

dengan DPR 

Positiv

e 

Antara Kaltim Benny Rhamdani Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani 

mengatakan telah 

menyiapkan tiga agenda 

dalam rapat dengar pendapat 

(RDP) bersama Komisi IX DPR 

RI pada Kamis, 3 Februari 

2022. "Ada tiga pembahasan 

bersama DPR dalam rapat 

pendapat besok. Pertama, 

tentang evaluasi kerja 2021 

dan perencanaan program 

2022. Kedua, penyelesaian 

perjanjian kerja terhadap 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) di luar negeri. 

224

. 

03 

Februa

ry 2022 

Pandemi 

COVID-19, 

Sekjen 

Kemnaker: 

Percepat 

Penerapan 

Transformasi 

Digital 

Neutral Liputan.co.id Anwar Sanusi Sekretaris Jenderal 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi mengatakan imbas 

dari pandemi COVID-19 

mengharuskan penerapan 

transformasi digital dilakukan 

secepat mungkin dalam 

berbagai aspek kehidupan, 

termasuk dalam proses 

bekerja, berorganisasi, dan 

mencari akses ilmu 

pengetahuan. Apalagi, kata 

Anwar, tantangan kerja ke 

depan akan semakin berat, 

sehingga siapa pun harus 

senantiasa meningkatkan 

pengetahuan serta 

kompetensi di bidang masing-

masing. "Tingkatkan 

kreativitas dan ciptakan 

inovasi dalam menjawab 

tantangan zaman," kata 

Anwar, saat memberikan 

http://kaltim.antaranews.com/berita/142117/kepala-bp2mi-siapkan-tiga-agenda-rdp-dengan-dpr
http://kaltim.antaranews.com/berita/142117/kepala-bp2mi-siapkan-tiga-agenda-rdp-dengan-dpr
http://kaltim.antaranews.com/berita/142117/kepala-bp2mi-siapkan-tiga-agenda-rdp-dengan-dpr
http://kaltim.antaranews.com/berita/142117/kepala-bp2mi-siapkan-tiga-agenda-rdp-dengan-dpr
http://liputan.co.id/2022/02/pandemi-covid-19-sekjen-kemnaker-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://liputan.co.id/2022/02/pandemi-covid-19-sekjen-kemnaker-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://liputan.co.id/2022/02/pandemi-covid-19-sekjen-kemnaker-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://liputan.co.id/2022/02/pandemi-covid-19-sekjen-kemnaker-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://liputan.co.id/2022/02/pandemi-covid-19-sekjen-kemnaker-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://liputan.co.id/2022/02/pandemi-covid-19-sekjen-kemnaker-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://liputan.co.id/2022/02/pandemi-covid-19-sekjen-kemnaker-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://liputan.co.id/2022/02/pandemi-covid-19-sekjen-kemnaker-percepat-penerapan-transformasi-digital
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sambutan pada acara 

Bimbingan Teknis tentang 

Pemahaman Jabatan 

Fungsional Analis Kerja Sama, 

di Kota Malang, Rabu 

(2/2/2022). Menurutnya, 

kegiatan Bimtek ini 

merupakan kesempatan yang 

sangat baik dalam menjawab 

beberapa permasalahan yang 

dihadapi dalam jabatan 

fungsional khususnya Analis 

Kerja Sama. 

225

. 

03 

Februa

ry 2022 

China Dominasi 

3.200 Tenaga 

Kerja Asing 

yang Bekerja di 

Sulawesi 

Tenggara 

Neutral Voi  Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) 

Sulawesi Tenggara 

menyebutkan saat ini 

terdapat 3.200 tenaga kerja 

asing (TKA) bekerja pada 

sejumlah perusahaan 

tambang di daerah tersebut. 

"Data tenaga kerja asing di 

Sulawesi Tenggara per 

Desember 2021 itu sudah 

tercatat kurang lebih 3.200 

orang didominasi asal 

Tiongkok," katanya, dikutip 

dari Antara, Kamis 3 Februari. 

"Yang paling banyak mereka 

kerja PT Obsidian Stainless 

Steel atau OSS dan PT Virtue 

Dragon Nickel Industry atau 

VDNI yang beroperasi di 

Konawe sama beberapa 

perusahaan yang ada di 

Sulawesi Tenggara," ujar dia. 

Kepala Disnakertrans Sultra 

La Ode Muhammad Ali 

Haswandy mengatakan 

ribuan TKA yang datang 

bekerja di Sultra mayoritas 

dari Tiongkok. 

http://voi.id/ekonomi/130565/china-dominasi-3-200-tenaga-kerja-asing-yang-bekerja-di-sulawesi-tenggara
http://voi.id/ekonomi/130565/china-dominasi-3-200-tenaga-kerja-asing-yang-bekerja-di-sulawesi-tenggara
http://voi.id/ekonomi/130565/china-dominasi-3-200-tenaga-kerja-asing-yang-bekerja-di-sulawesi-tenggara
http://voi.id/ekonomi/130565/china-dominasi-3-200-tenaga-kerja-asing-yang-bekerja-di-sulawesi-tenggara
http://voi.id/ekonomi/130565/china-dominasi-3-200-tenaga-kerja-asing-yang-bekerja-di-sulawesi-tenggara
http://voi.id/ekonomi/130565/china-dominasi-3-200-tenaga-kerja-asing-yang-bekerja-di-sulawesi-tenggara
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226

. 

03 

Februa

ry 2022 

BPJAMSOSTEK 

Siap Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP - 

Faktual 

Indonesia 

Positiv

e 

Faktual Indonesia Anggoro Eko 

Cahyo 

FAKTUAL-INDONESIA: 

Jaminan sosial 

ketenagakerjaan merupakan 

jaring pengaman yang 

didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena 

risiko sosial ekonomi akibat 

aktivitas kerjanya. "Seluruh 

insan BPJamsostek siap 

mengemban tugas mulia ini 

demi kesejahteraan para 

pekerja di seluruh Indonesia," 

ujarnya, Kamis (3/2/2022). 

Salah satu risiko kerja yang 

mungkin bisa terjadi adalah 

risiko Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK), terutama pada 

masa pandemi seperti saat 

ini. Menurut Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko 

Cahyo, sejak 1 Februari 2022, 

klaim manfaat program 

Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) dapat 

diajukan. 

227

. 

03 

Februa

ry 2022 

Ini Penjelasan 

Garuda 

Indonesia 

Terkait 

Penyesuaian 

Jumlah 

Karyawan 

Neutral Kontan Irfan Setiaputra PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk (GIAA) saat ini 

masih fokus menjalani proses 

Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU). Di 

sisi lain, Direktur Utama 

Garuda Indonesia Irfan 

Setiaputra menyampaikan, 

Garuda hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan 

dengan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan. "Perlu kiranya 

kami sampaikan bahwa 

proses PKPU yang kini sedang 

dijalani oleh Garuda bersama 

segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

http://faktualid.com/ekonomi/andira/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://faktualid.com/ekonomi/andira/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://faktualid.com/ekonomi/andira/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://faktualid.com/ekonomi/andira/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://faktualid.com/ekonomi/andira/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://faktualid.com/ekonomi/andira/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://faktualid.com/ekonomi/andira/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://investasi.kontan.co.id/news/ini-penjelasan-garuda-indonesia-terkait-penyesuaian-jumlah-karyawan
http://investasi.kontan.co.id/news/ini-penjelasan-garuda-indonesia-terkait-penyesuaian-jumlah-karyawan
http://investasi.kontan.co.id/news/ini-penjelasan-garuda-indonesia-terkait-penyesuaian-jumlah-karyawan
http://investasi.kontan.co.id/news/ini-penjelasan-garuda-indonesia-terkait-penyesuaian-jumlah-karyawan
http://investasi.kontan.co.id/news/ini-penjelasan-garuda-indonesia-terkait-penyesuaian-jumlah-karyawan
http://investasi.kontan.co.id/news/ini-penjelasan-garuda-indonesia-terkait-penyesuaian-jumlah-karyawan
http://investasi.kontan.co.id/news/ini-penjelasan-garuda-indonesia-terkait-penyesuaian-jumlah-karyawan
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melainkan proses 

restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme 

PKPU," terang Irfan dalam 

siaran pers yang diterima 

Kontan.co.id, Selasa (2/2). 

Lebih lanjut, dalam proses 

PKPU ini, Garuda juga terus 

menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh 

kreditur. 

228

. 

03 

Februa

ry 2022 

BP2MI Siapkan 

Tiga Agenda 

Rapat dengan 

DPR RI 

Positiv

e 

Aktual Benny Rhamdani Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani 

mengatakan telah 

menyiapkan tiga agenda 

dalam rapat dengar pendapat 

(RDP) bersama Komisi IX DPR 

RI pada Kamis, 3 Februari 

2022. "Ada tiga pembahasan 

bersama DPR dalam rapat 

pendapat besok. Pertama, 

tentang evaluasi kerja 2021 

dan perencanaan program 

2022. Kedua, penyelesaian 

perjanjian kerja terhadap 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) di luar negeri. 

229

. 

03 

Februa

ry 2022 

BPJAMSOSTEK 

Siap Layani 

Klaim Manfaat 

JKP 

Positiv

e 

Jawa Pos Anggoro Eko 

Cahyo 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan 

penyelenggara yang ditunjuk 

untuk melaksanakan program 

JKP ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 37 tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta 

eksisting BPJAMSOSTEK pada 

kategori pekerja Penerima 

http://aktual.com/bp2mi-siapkan-tiga-agenda-rapat-dengan-dpr-ri
http://aktual.com/bp2mi-siapkan-tiga-agenda-rapat-dengan-dpr-ri
http://aktual.com/bp2mi-siapkan-tiga-agenda-rapat-dengan-dpr-ri
http://aktual.com/bp2mi-siapkan-tiga-agenda-rapat-dengan-dpr-ri
http://www.jawapos.com/nasional/03/02/2022/bpjamsostek-siap-layani-klaim-manfaat-jkp
http://www.jawapos.com/nasional/03/02/2022/bpjamsostek-siap-layani-klaim-manfaat-jkp
http://www.jawapos.com/nasional/03/02/2022/bpjamsostek-siap-layani-klaim-manfaat-jkp
http://www.jawapos.com/nasional/03/02/2022/bpjamsostek-siap-layani-klaim-manfaat-jkp
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Upah (PU) otomatis terdaftar 

dalam program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi 

Pemberi Kerja atau Badan 

Usaha (PKBU) dengan 

kategori skala Besar dan 

Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, 

yakni 4 program 

BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), 

Jaminan Kematian (JKM), 

Jaminan Pensiun (JP) dan 

ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan. Manfaat uang 

tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada 

peserta jika ketentuan yang 

diberikan telah dipenuhi 

peserta. Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo menyatakan pihaknya 

telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP ini dan 

berharap program ini dapat 

berjalan sesuai dengan 

filosofinya yaitu 

mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan 

bisa bekerja kembali. 

230

. 

03 

Februa

ry 2022 

Rapat Bareng 

Komisi IX DPR 

RI, Ini yang 

Dibahas Kepala 

BP2MI 

Neutral Warta Ekonomi Benny Rhamdani Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani 

menggelar Rapat Pimpinan 

(Rapim) membahas materi 

yang akan disampaikan dalam 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) 

dengan Komisi IX DPR RI, 

Jakarta Pusat, pada 3 

http://wartaekonomi.co.id/read390752/rapat-bareng-komisi-ix-dpr-ri-ini-yang-dibahas-kepala-bp2mi
http://wartaekonomi.co.id/read390752/rapat-bareng-komisi-ix-dpr-ri-ini-yang-dibahas-kepala-bp2mi
http://wartaekonomi.co.id/read390752/rapat-bareng-komisi-ix-dpr-ri-ini-yang-dibahas-kepala-bp2mi
http://wartaekonomi.co.id/read390752/rapat-bareng-komisi-ix-dpr-ri-ini-yang-dibahas-kepala-bp2mi
http://wartaekonomi.co.id/read390752/rapat-bareng-komisi-ix-dpr-ri-ini-yang-dibahas-kepala-bp2mi
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Februari 2022. Menurutnya, 

hal tersebut merupakan hal 

yang biasa ia lakukan setiap 

BP2MI akan melaksanakan 

pertemuan dan rapat, baik 

dengan DPR maupun dengan 

Kementerian/Lembaga. "Ada 

tiga pembahasan bersama 

DPR dalam rapat pendapat 

besok. Pertama, tentang 

evaluasi kerja 2021 dan 

perencanaan program 2022. 

231

. 

03 

Februa

ry 2022 

Sekjen 

Kemnaker: 

Pandemi 

Covid-19 

Percepat 

Penerapan 

Transformasi 

Digital 

Neutral Suara.com Anwar Sanusi Sekretaris Jenderal 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi menyatakan, imbas 

dari pandemi Covid-19 

mengharuskan penerapan 

transformasi digital dilakukan 

secepat mungkin dalam 

berbagai aspek kehidupan, 

termasuk dalam proses 

bekerja, berorganisasi, dan 

mencari akses ilmu 

pengetahuan. Tantangan 

kerja ke depan akan semakin 

berat, sehingga siapa pun 

harus senantiasa 

meningkatkan pengetahuan 

serta kompetensi di bidang 

masing-masing. "Tingkatkan 

kreativitas dan ciptakan 

inovasi dalam menjawab 

tantangan zaman," ujarnya, 

saat memberikan sambutan 

pada acara Bimbingan Teknis 

tentang Pemahaman Jabatan 

Fungsional Analis Kerja Sama, 

di Malang, Jawa Timur, Rabu 

(2/2/2022). Menurut Anwar, 

kegiatan bimtek merupakan 

kesempatan yang sangat baik 

dalam menjawab beberapa 

permasalahan yang dihadapi 

http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/081609/sekjen-kemnaker-pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/081609/sekjen-kemnaker-pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/081609/sekjen-kemnaker-pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/081609/sekjen-kemnaker-pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/081609/sekjen-kemnaker-pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/081609/sekjen-kemnaker-pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/081609/sekjen-kemnaker-pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/081609/sekjen-kemnaker-pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
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dalam jabatan fungsional, 

khususnya analis kerja sama. 

232

. 

03 

Februa

ry 2022 

Kabar 

Gembira, 

BPJAMSOSTEK 

Siap Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Sindo News Anggoro Eko 

Cahyo 

Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi 

Pemberi Kerja atau Badan 

Usaha (PKBU) dengan 

kategori skala Besar dan 

Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, 

yakni 4 program 

BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), 

Jaminan Kematian (JKM), 

Jaminan Pensiun (JP) dan 

ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan. BPJAMSOSTEK, 

begitu sapaan akrab BPJS 

Ketenagakerjaan, menjadi 

badan penyelenggara yang 

ditunjuk untuk melaksanakan 

program JKP ini, dipastikan 

telah siap menerima 

pengajuan klaim dari pekerja 

di seluruh Indonesia. Manfaat 

uang tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada 

peserta jika ketentuan yang 

diberikan telah dipenuhi 

peserta. Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo menyatakan pihaknya 

telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

http://ekbis.sindonews.com/read/675211/77/kabar-gembira-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp-1643853723
http://ekbis.sindonews.com/read/675211/77/kabar-gembira-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp-1643853723
http://ekbis.sindonews.com/read/675211/77/kabar-gembira-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp-1643853723
http://ekbis.sindonews.com/read/675211/77/kabar-gembira-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp-1643853723
http://ekbis.sindonews.com/read/675211/77/kabar-gembira-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp-1643853723
http://ekbis.sindonews.com/read/675211/77/kabar-gembira-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp-1643853723
http://ekbis.sindonews.com/read/675211/77/kabar-gembira-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp-1643853723
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regulasi terkait JKP ini dan 

berharap program ini dapat 

berjalan sesuai dengan 

filosofinya yaitu 

mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan 

bisa bekerja kembali. 

233

. 

03 

Februa

ry 2022 

Risiko PHK di 

Masa Pandemi, 

BPJAMSOSTEK 

Siap Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Liputan 6 Anggoro Eko 

Cahyo 

Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi 

Pemberi Kerja atau Badan 

Usaha (PKBU) dengan 

kategori skala Besar dan 

Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, 

yakni empat program 

BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), 

Jaminan Kematian (JKM), 

Jaminan Pensiun (JP) dan 

ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan. Program JKP ini 

layaknya oase di tengah 

padang gurun, yang hadir 

tepat di masa pandemi di 

mana banyak perusahaan 

atau badan usaha yang 

terdampak dan berakibat 

meningkatnya kasus PHK. 

Dengan adanya program JKP 

ini maka para pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK dapat lebih 

tenang dan fokus dalam 

http://www.liputan6.com/news/read/4876721/risiko-phk-di-masa-pandemi-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.liputan6.com/news/read/4876721/risiko-phk-di-masa-pandemi-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.liputan6.com/news/read/4876721/risiko-phk-di-masa-pandemi-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.liputan6.com/news/read/4876721/risiko-phk-di-masa-pandemi-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.liputan6.com/news/read/4876721/risiko-phk-di-masa-pandemi-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.liputan6.com/news/read/4876721/risiko-phk-di-masa-pandemi-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.liputan6.com/news/read/4876721/risiko-phk-di-masa-pandemi-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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menjalankan pekerjaan 

sehari-hari dan bagi yang 

terdampak PHK tetap dapat 

berdikari dan melakukan 

upaya terbaik mereka dalam 

merajut kembali masa depan 

yang lebih cerah. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan 

penyelenggara yang ditunjuk 

untuk melaksanakan program 

JKP ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. 

234

. 

03 

Februa

ry 2022 

Kisah 

Perjalanan 

Para TKI Jadi 

Korban Kerja 

Paksa di 

Malaysia 

Negati

ve 

Vivanews Nur Kholifah Seorang ibu dan anaknya 

yang disebut "sebagai korban 

perdagangan orang dan kerja 

paksa" di Malaysia, 

menceritakan apa yang 

mereka alami, mulai dari 

dijanjikan kerja dengan upah 

besar oleh perekrut sampai 

tak digaji. Lasri dan anaknya 

Nur Kholifah, yang berasal 

dari desa Bogorejo, 

Kabupaten Rembang, Jawa 

Tengah, dibantu oleh seorang 

pekerja migran lain untuk 

keluar dari rumah majikan 

dan ditampung di KBRI, 

Malaysia. Mereka bekerja di 

Malaysia sejak November 

2019 dan mengatakan belum 

digaji saat disuruh keluar 

tanpa diberi upah. Duta Besar 

Indonesia untuk Malaysia, 

Hermono, mengatakan apa 

yang dialami ibu dan anak ini 

hanya puncak gunung dari 

kasus "kerja paksa" yang 

banyak menimpa pekerja 

http://www.viva.co.id/berita/dunia/1445977-kisah-perjalanan-ibu-dan-anak-tki-jadi-korban-kerja-paksa-di-malaysia
http://www.viva.co.id/berita/dunia/1445977-kisah-perjalanan-ibu-dan-anak-tki-jadi-korban-kerja-paksa-di-malaysia
http://www.viva.co.id/berita/dunia/1445977-kisah-perjalanan-ibu-dan-anak-tki-jadi-korban-kerja-paksa-di-malaysia
http://www.viva.co.id/berita/dunia/1445977-kisah-perjalanan-ibu-dan-anak-tki-jadi-korban-kerja-paksa-di-malaysia
http://www.viva.co.id/berita/dunia/1445977-kisah-perjalanan-ibu-dan-anak-tki-jadi-korban-kerja-paksa-di-malaysia
http://www.viva.co.id/berita/dunia/1445977-kisah-perjalanan-ibu-dan-anak-tki-jadi-korban-kerja-paksa-di-malaysia
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migran Indonesia di sektor 

rumah tangga. 

235

. 

03 

Februa

ry 2022 

BPJamsostek 

Siap Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Tribun News 

Lampung 

 Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJamsostek pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi 

Pemberi Kerja atau Badan 

Usaha (PKBU) dengan 

kategori skala Besar dan 

Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada. 

BPJamsostek, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan 

penyelenggara yang ditunjuk 

untuk melaksanakan program 

JKP ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Namun tidak perlu 

risau, terhitung tanggal 1 

Februari 2022, klaim manfaat 

program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) dapat 

diajukan. Yakni 4 program 

BPJamsostek yaitu Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), 

Jaminan Kematian (JKM), 

Jaminan Pensiun (JP) dan 

ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan. 

236

. 

03 

Februa

ry 2022 

Sebanyak 

3.248 Pekerja 

Migran 

Neutral Media Indonesia Aris Mudian PEKERJA migran Indonesia 

(PMI) yang menjalani 

karantina di Rumah Susun 

http://lampung.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://mediaindonesia.com/megapolitan/468921/sebanyak-3248-pekerja-migran-indonesia-jalani-karantina-di-rusun-nagrak
http://mediaindonesia.com/megapolitan/468921/sebanyak-3248-pekerja-migran-indonesia-jalani-karantina-di-rusun-nagrak
http://mediaindonesia.com/megapolitan/468921/sebanyak-3248-pekerja-migran-indonesia-jalani-karantina-di-rusun-nagrak
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Indonesia 

Jalani 

Karantina di 

Rusun Nagrak 

(Rusun) Nagrak, Jakarta Utara 

berkurang 100, Kamis (3/2). 

"Sehingga 3.248 PMI 

menjalani karantina di Rusun 

Nagrak," kata Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan (Kogabwilhan-I) 

Kolonel Marinir Aris Mudian 

dalam keterangan tertulis, 

Kamis (3/2). Aris menyebut 

sebanyak 12.996 pasien 

terdaftar sejak Rusun Nagrak 

beroperasi pada 21 

Desember 2021. Fasilitas 

anyar itu dikhususkan bagi 

PMI untuk mengurangi 

penumpukan orang. 

  

http://mediaindonesia.com/megapolitan/468921/sebanyak-3248-pekerja-migran-indonesia-jalani-karantina-di-rusun-nagrak
http://mediaindonesia.com/megapolitan/468921/sebanyak-3248-pekerja-migran-indonesia-jalani-karantina-di-rusun-nagrak
http://mediaindonesia.com/megapolitan/468921/sebanyak-3248-pekerja-migran-indonesia-jalani-karantina-di-rusun-nagrak
http://mediaindonesia.com/megapolitan/468921/sebanyak-3248-pekerja-migran-indonesia-jalani-karantina-di-rusun-nagrak
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Title Rapimnas Serikat Pekerja Seluruh Indonesia RTMM-SPSI 2021 

Modern dan Berintegritas 

Author _noname 

Media Faktual.net Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://faktual.net/rapimnas-serikat-pekerja-seluruh-indonesia-rtmm-spsi-2021-modern-

dan-berintegritas 

Summary Faktual.net,Jakarta- Rapimnas FSP RTMM-SPSI melaksanakan rapat kerja dan eduksi tingkat 

cabang daerah dan pimpinan cabang, Selasa (01/02/2022). Menurut keterangan Arief dari 

media RTMM menjelaskan kepada Awak media, bahwa masa kepemimpinan lima tahun 

sekali ganti pemimpin, untuk tahun 2020 terpilih Pak Ketum yang di mana dia juga 

sebelumnya menjabat dua kali. Yang hadir dari Rapimnas dari daerah pimpinan cabang 

sampai pimpinan unit kerja tingkat perusahaan, pimpinan nasional adat dan daerahnya, ada 

pimpinan cabang tingkat kabupaten kota dan ada pada tingkat perusahaan, tutur Arief. 

Dalam penyelenggaraan Rapimnas ini lebih kepada memberikan penghargaan dan apresiasi 

kepada perangkat di bawahnya seperti DPC, kita ngumpul bareng untuk mendapatkan 

arahan dari pimpinan pusat,dan memberikan apresiasi, tambahnya. 

 

 

 

Faktual.net,Jakarta - Rapimnas FSP RTMM-SPSI melaksanakan rapat kerja dan eduksi tingkat cabang 

daerah dan pimpinan cabang, Selasa (01/02/2022)Menurut keterangan Arief dari media RTMM 

menjelaskan kepada Awak media, bahwa masa kepemimpinan lima tahun sekali ganti pemimpin, untuk 

tahun 2020 terpilih Pak Ketum yang di mana dia juga sebelumnya menjabat dua kali.Yang hadir dari 

Rapimnas dari daerah pimpinan cabang sampai pimpinan unit kerja tingkat perusahaan, pimpinan 

nasional adat dan daerahnya, ada pimpinan cabang tingkat kabupaten kota dan ada pada tingkat 

perusahaan, tutur AriefDalam penyelenggaraan Rapimnas ini lebih kepada memberikan penghargaan 

dan apresiasi kepada perangkat di bawahnya seperti DPC, kita ngumpul bareng untuk mendapatkan 

arahan dari pimpinan pusat,dan memberikan apresiasi, tambahnya.Arief mencotohkan, Kalau kita 

pekerja Itu kan untuk mengupayakan perlindungan dan pembelaan serta kepentingan dari pekerjaan, 

dan peningkatan kesejahteraan anggotanya, itu narasi umumnya dan seperti itu standar saja, kemudian 

kita juga mengapresiasi bahwa pelaksanaan rapimnas ini bisa terjadi karena ada dukungan dari tingkat 

wilayah baik tingkat daerah, cabang maupun perusahaan.Kami berharap dalam Rapimnas ini, pimpinan 
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pusat mengupayakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya memang belum maksimal, 

makanya kita kumpul di sini untuk merencanakan kebijakan-kebijakan organisasi agar fungsi kita sebagai 

pembela dan pelindung dari pekerja hak dan kewajiban itu bisa lebih maksimal, jadi kita kumpul di sini 

itu buat mengkonsolidasi dan memberikan edukasi dan strategi gimana kedepan bisa menjalankan fungsi 

kita sebagai organisasi itu lebih baik modern profesional dan berintegritas.Kembali Arief menjelaskan 

kepada Awak Media, acara ini juga diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADRT)jadi 

kegiatan yang kita lakukan ini berdasarkan asas demokrasi, kemudian ini juga kita anggap forum-forum 

yang strategis buat menghasilkan kebijakan tingkat pusat,dan kebijakan tingkat pusat itu bisa dihasilkan 

dengan cara kita yaitu diskusi dan musyawarah tiap level tingkatan wilayah daerah, pimpinan cabang dan 

pimpinan perusahaan.dengan mengadopsi suatu hal yang baru kemudian berpikir secara modern 

menjadikan perubahan, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari, jadi berpikir lebih update dengan 

memanfaatkan teknologi dan sebagainya.Berpikir modern untuk menghadapi permasalahan 

Ketenagakerjaan kemudian kita juga ingin menjadi Serikat Pekerja yang lebih profesional, berharap 

bahwa dengan metode kita menerapkan kemodernan dalam mengelola organisasi .Dalam rapimnas ini 

semoga Harapannya dapat keberkahan Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, sehingga apa yang dihasilkan 

dari Rapimnas ini berkah buat pekerja. tutup Arief.(red)Reporter : Str - Rosmauli 
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Title Manajemen dan SP-BUN PTPN III (Persero) Laksanakan 

Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 

2022-2023 

Author _noname 

Media Pewarta Online Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.pewartaonline.com/2022/02/manajemen-dan-sp-bun-ptpn-iii-persero.html 

Summary PT Perkebunan Nusantara III (Persero) bersama dengan PTPN II dan PTPN IV melaksanakan 

Penandatanganan Perjanjian Bersama (PKB) Tahun 2022-2023 di Gedung Medan 

International Convention Center (MICC) yang disaksikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Provsu, Baharuddin Siagian, Kamis (20/1/2022). Hadir dalam acara tersebut Direktur SDM 

PTPN III (Persero) Seger Budiarjo, Direktur Pelaksana Ahmad Haslan Saragih, Ketua Umum 

Federasi SP-BUN yang diwakili Mahdian Triwahyudi, serta seluruh Direksi, SEVP dan 

Pengurus Serikat Pekerja PTPN II, PTPN IV dan PTPN III (Persero). 

 

 

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) bersama dengan PTPN II dan PTPN IV melaksanakan 

Penandatanganan Perjanjian Bersama (PKB) Tahun 2022-2023 di Gedung Medan International 

Convention Center (MICC) yang disaksikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provsu, Baharuddin Siagian, 

Kamis (20/1/2022).Hadir dalam acara tersebut Direktur SDM PTPN III (Persero) Seger Budiarjo, Direktur 

Pelaksana Ahmad Haslan Saragih, Ketua Umum Federasi SP-BUN yang diwakili Mahdian Triwahyudi, serta 

seluruh Direksi, SEVP dan Pengurus Serikat Pekerja PTPN II, PTPN IV dan PTPN III (Persero).Ketua Umum 

SP-BUN PTPN IV M. Iskandar mewakili SP-BUN PTPN III (Persero) dan PTPN II mengatakan bahwa 

Penandatanganan Kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama ini merupakan hasil akhir dari Perundingan 

Perjanjian Kerja Bersama yang dilakukan SP-BUN dengan masing-masing mitra pada Desember 2021 yang 

lalu.Dinamika yang berlangsung selama perundingan merupakan proses yang wajar dalam menuju 

kesepahaman dalam kesepakatan, untuk menghasilkan kerangka acuan hubungan industrial yang 

diharapkan memenuhi kepastian aturan, tanggung jawab dan hak masing-masing pihak yang akhirnya 

meningkatkan motivasi kerja seluruh insan perkebunan PTPN II, PTPN IV dan PTPN III (Persero).Dilokasi 

yang sama, Ketua Umum Federasi SP-BUN yang diwakili Mahdian Triwahyudi menyampaikan, semoga 

penandatanganan PKB ini dapat memberikan momentum kinerja serta kesejahteraan yang lebih baik dan 

menjamin keberlangsungan perusahaan. Dan kepada jajaran SP_BUN, Federasi SP-BUNPerkebunan 

Nusantara berpesan untuk dapat lebih meningkatkan etos kerja dan pengabdian kepada tugas guna 

terwujudnya kinerja perusahaan yang bersih dan baik.Direktur SDM PTPN III (Persero) Seger Budiarjo 

selaku perwakilan manajemen menyampaikan Penandatangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini adalah 

wujud dari kebersamaan yang kesemuanya telah menjadi rumusan atau naskah yang sama-sama telah 

disepakati antara serikat pekerja dan manajemen."Dan PKB ini menjadi pedoman bagi para pihak yang 

telah menyepakati dalam menjalan keseharian, khususnya yang berkaitan dengan serikat pekerja atau 

SDM pada umumnya. Antara manajemen dan pekerja mempunyai trust yang sama dan mempunyai 

kepentingan yang sama untuk kemajuan perusahaan. Yang pada akhirnya kinerja yang baik perusahaan 

berujung kepada kesejahteraan yang baik bagi pekerja, dan itu adalah ciri perusahaan yang baik di era 

Industri 4.0," terangnya.Lalu, Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara Baharuddin Siagian menyampaikan 
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bahwa Perjanjian Kerja Bersama ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menjadi 

pedoman antara serikat pekerja dengan perusahaan. Antara lain mencakup Keselamatam Kerja, hak-hak 

normatif dari pekerja serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja tetap maupun tidak tetap 

khususnya Jaminan Kecelaakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)."Semoga PTPN menjadi 

perusahaan kebanggaan nasional dan bisa meningkatkan devisa negara untuk pembanguan Republik 

Indonesia dan Sumatera Utara," harapnya. 
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Title Pemko Anggarkan Rp4,4 M untuk Pekerja Rentan Author Riau Pos 

Media Riau Post Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/02/02/2022/266838/pemko-anggarkan-rp44-m-

untuk-pekerja-rentan.html 

Summary Tahun ini, Pemko Pekanbaru menganggarkan dana sebesar Rp4,4 miliar lebih dari APBD Kota 

Pekanbaru untuk para pekerja rentan. Dikatakan Wako, Pemko mengutamakan kualitas dan 

sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, sehingga untuk menciptakan SDM berkualitas 

tersebut perlu adanya jaminan sosial, baik itu BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan. 

Bukti nyata bahwasanya Pemko peduli terhadap para tenaga kerja ini," ujar wali Kota 

Pekanbaru Firdaus MT dalam kegiatan implementasi Perwako tentang Program Jamsostek, 

yang dilaksanakan di Hotel Pangeran, Senin (31/1). Dia pun memaparkan, Pemerintah Kota 

Pekanbaru tahun ini telah mengalokasikan dana sebesar Rp 4.400.373.600 untuk 20.879 

pekerja terdiri dari 57 pejabat daerah untuk program JKK, JKM, JHT dan JP, 5.003 tenaga 

harian lepas (THL) untuk program JKK dan JKM, 3.798 RT/RW untuk program JKK dan JKM 

dan 12.021 pekerja rentan dengan program JKK dan JKM. 

 

 

 

Tahun ini, Pemko Pekanbaru menganggarkan dana sebesar Rp4,4 miliar lebih dari APBD Kota Pekanbaru 

untuk para pekerja rentan. Anggaran ini nantinya untuk memberikan perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan."Sudah kita anggarkan dana lumayan besar untuk melindungi jaminan sosial para 

pekerja rentan di Pekanbaru. Bukti nyata bahwasanya Pemko peduli terhadap para tenaga kerja ini," ujar 

wali Kota Pekanbaru Firdaus MT dalam kegiatan implementasi Perwako tentang Program Jamsostek, 

yang dilaksanakan di Hotel Pangeran, Senin (31/1).Dikatakan Wako, Pemko mengutamakan kualitas dan 

sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, sehingga untuk menciptakan SDM berkualitas tersebut 

perlu adanya jaminan sosial, baik itu BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan."Kita ingin menciptakan 

SDM berkualitas. Makanya kita menjadikan ini program dalam Perwako," kata Firdaus.Sementara itu, ia 

juga mengakui bahwa sampai saat ini memang masih banyak yang belum dijangkau dan ikut kepesertaan 

BPJS Ketenagakerjaan, namun setidaknya untuk berbagai sektor sudah ada yang mewakili masing-

masing, dan pihaknya akan terus berupaya menambah nantinya."Memang masih banyak yang belum 

dijangkau. Misalnya profesi guru, itu masih belum terlalu banyak, baru sedikit yang masuk. Kalau 
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jumlahnya ribuan, tadi kita cek baru masuk ratusan. Juga sektor UMKM, pergudangan, dan berbagai 

sektor lainnya yang akan terus kita tingkatkan," katanya lagi.Direktur Kepesertaan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Zainuddin mengapresiasi Pemerintah Kota Pekanbaru yang sudah 

mengimplementasikan Program Jamsostek dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 135 tahun 

2021."Saat ini, belum banyak yang mengimplementasikan aturan ini, hanya beberapa saja. Pekanbaru 

termasuk salah satunya. Semoga ini menjadi contoh bagi daerah lain," kata Zainuddin.Di sisi lain, Deputi 

Direktur BP Jamsostek Kanwil Sumatra Baratriau Eko Yuyulianda mengatakan, Pemko Pekanbaru sangat 

peduli terhadap para pekerja rentan apalagi Wali Kota Pekanbaru sudah menerbitkan peraturan terkait 

pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan."Kita sangat mengapresiasi Pemko, 

bahkan Wali Kota Pekanbaru sendiri saat ini sudah menjadi peserta BP Jamsostek. Adanya Perwako ini 

menunjukkan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat," ujar Eko.Sementara itu, Kepala BP 

Jamsostek Pekanbaru Kota Uus Supriyadi menambahkan, pihaknya mengapresiasi Pemerintah Kota 

Pekanbaru yang telah menerbitkan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 135 tahun 2021 tentang 

Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru."Perwako 

tersebut sejalan dengan apa yang sudah diamanatkan presiden terkait jaminan sosial ketenagakerjaan," 

tuturnya.Dia pun memaparkan, Pemerintah Kota Pekanbaru tahun ini telah mengalokasikan dana 

sebesar Rp 4.400.373.600 untuk 20.879 pekerja terdiri dari 57 pejabat daerah untuk program JKK, JKM, 

JHT dan JP, 5.003 tenaga harian lepas (THL) untuk program JKK dan JKM, 3.798 RT/RW untuk program 

JKK dan JKM dan 12.021 pekerja rentan dengan program JKK dan JKM. "Totalnya ada sekitar 20.879 

tenaga kerja yang dicover melalui APBD ini," jelas Uus.(lim)Tweet Follow @riaupos Riau Pos 
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Title Fasilitas Karantina Tidak Terawat Viral di Medsos, Kondisinya Bikin 

Geleng Kepala 

Author _noname 

Media Tvonenews Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.tvonenews.com/channel/news/53647-fasilitas-karantina-tidak-terawat-viral-

di-medsos-kondisinya-bikin-geleng-kepala 

Summary Tidak hanya mengeluhkan kondisi tempat karantina yang tidak terawat dirinya juga 

mempertanyakan mengapa dirinya tidak boleh isolasi mandi di rumah padahal tanpa gejala. 

Surabaya, Jawa Timur- Tempat karantina untuk pekerja migran Indonesia di Asrama Haji 

Sukolilo, Surabaya dikeluhkan oleh warganet karena dinilai kotor dan jorok. Cuitan warganet 

tersebut viral di media sosial. Dalam ceritanya di media sosial, pasien memperlihatkan 

kondisi tempat karantinanya yang tidak terawat dan kotor. 

 

 

 

Surabaya, Jawa Timur - Tempat karantina untuk pekerja migran Indonesia di Asrama Haji Sukolilo, 

Surabaya dikeluhkan oleh warganet karena dinilai kotor dan jorok. Cuitan warganet tersebut viral di 

media sosial.Dalam ceritanya di media sosial, pasien memperlihatkan kondisi tempat karantinanya yang 

tidak terawat dan kotor. Ia memperlihatkan foto dan video atap yang kotor menghitam seperti bekas 

bocor air hujan, tumpukan sampah di lorong, dan tumpukan-tumpukan barang bekas.Pasien ini juga 

mengeluhkan tidak berfungsinya lift, air keran yang sering mati, serta tenaga kesehatan yang tidak siap 

berjaga. Tidak hanya mengeluhkan kondisi tempat karantina yang tidak terawat dirinya juga 

mempertanyakan mengapa dirinya tidak boleh isolasi mandi di rumah padahal tanpa gejala.Hingga saat 

ini belum ada tanggapan dari pihak pengelola UPT Asrama Haji Sukolilo maupun petugas Satgas Covid-19 

Pemkot Surabaya. 
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Title Taklukkan Gedung Pencakar Langit Jakarta Author _noname 

Media Baca Pesan Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://bacapesan.com/2022/02/02/taklukkan-gedung-pencakar-langit-jakarta 

Summary Kebanyakan ia mengerjakan bangunan-bangunan yang tinggi yang ada di Jakarta. Kami lebih 

banyak ke Jakarta untuk bangunan tinggi," imbuh dia. Di Jakarta, Cullank cs pernah 

membersihkan Menara Kompas, kantor Wali Kota Jakarta Selatan, IFC, dan panting di 

kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba. Kelihaian lihai membersihkan kaca atau dinding 

bangunan tidaklah cukup untuk melakoni pekerjaan ini. 

 

 

 

Kelihaian lihai membersihkan kaca atau dinding bangunan tidaklah cukup untuk melakoni pekerjaan ini. 

Butuh tambahan nyali dan keberanian yang tinggi, karena nyawa bisa saja jadi taruhan. Buat Anda yang 

fobia dengan ketinggian, tidak disarankan menjalani profesi ini.Muhammad Ruslan Zulkarnain rela 

meninggalkan bangku kuliah demi mengejar cita-citanya. Menjadi seorang pemanjat tebing hingga 

merancang usaha di bidang pembersih kaca gedung-gedung pencakar langit.Cullank-begitu dia disapa 

oleh rekan-rekannya-dulunya merupakan mahasiswa Jurusan Ekonomi di Universitas Hasanuddin. 

Namun, kecintaannya terhadap zona ketinggian memaksanya untuk hengkang dari kampus merah di 

awal-awal tahun 2000-an.Dia lalu menuju Kota Bandung, Jawa Barat dan bergabung ke Skygers, salah 

satu sekolah pnjat tebing di Bumi Pasundan. Dia lalu jadi atlet panjat tebing Sulawesi Selatan setelah 

dinyatakan lulus dari Skygers.Tidak sekadar menyalurkan hobi panjat memanjat, tapi, Cullank 

menerawang ada masa depan di sana. Maraknya proyek pembangunan pencakar langit menjadi alasan 

dirinya fokus melatih diri, mental, dan pengetahuan.Jasa membersihkan gedung bertingkat itu, nantinya, 

akan banyak dibutuhkan di berbagai kota besar. Hanya orang-orang yang profesional yang bisa 

melakukannnya. Dan, visi Cullank tidak meleset."Saya sudah melihat masa depan di dunia manjat sejak 

dari awal makanya saja ke Bandung untuk sekolah. Alasannya sederhana, orang membangun ke atas, 

artinya orang yang bisa mengerjakan itu yah harus orang profesional. Ditambah lagi pekerjaannya 

banyak, tapi orangnya sedikit. Itu yang memotivasi saya," kata Cullank, Selasa (1/2/2022).Berkat 

ketekunannya, ia berhasil mendirikan salah satu perusahaan sekaligus tempat pelatihan bagi yang ingin 

bergelut di dunia kerjaan pada ketinggian. Perusahaan itu diberi nama Celebesrope Training Center yang 

berlokasi di Bangkala, Kecamatan Manggala, Makassar."Dulu sempat stres mau kerja apa. Tapi perlahan 
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saya melihat ternyata bekerja di ketinggian itu bisa dijadikan profesi dan akhirnya saya mencoba belajar 

di Batam. Di sana ada tempat belajar untuk bekerja di ketinggian namaya IRATA," imbuh dia.Selesai 

belajar, Cullank, kembali ke Makassar untuk dirikan perusahaan. Menurut dia, usaha yang dirintisnya 

untuk perusahaan industri telekomunikasi yang fokus di perawatan tower. Kini, dia telah merambah ke 

unit bisnis termasuk pembersihan atau perawatan gedung-gedung tinggi."Kami sudah berjalan selama 

enam tahun," ujar Cullank.Menurut dia, membersihkan kaca atau dinding gedung bertingkat tidak 

dilakukan asal-asalan. Butuh teknik dan metode serta peralatan khusus sehingga kotoran yang menempel 

hilang sampai ke sela-sela jendela.Bekerja pada ketinggian di Indonesia belum begitu familier. Selain 

resikonya yang tinggi, pekerjaan ini juga harus dilakukan oleh orang-orang profesional dengan 

pengetahuan khusus sebab menggunakan alat bantu utama berupa tali.Pekerjaan yang dikenal dengan 

sistem kerja akses tali (rope access) dalam dunia kerja industri pertama kali diterapkan di Amerika dan 

Eropa di akhir era tahun 70-an dan terus berkembang hingga sekarang ini.Untuk di Indonesia sendiri, 

akses tali mulai berkembang sekitar tahun 2007-an hingga sekarang dengan mengacu pada Peraturan 

Menteri Nomor 09 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam pekerjaan pada 

ketinggian mewajibkan pada setiap pekerja atau teknisi ketinggian memiliki sertifikat dan lisensi yang 

telah diakui oleh negara.Cullank mengaku, pekerjaan ini masih terbilang belum dihargai oleh masyarakat. 

Utamanya para pemberi kerja seperti perusahaan. Padahal pekerjaan ini memiliki resiko yang begitu 

tinggi."Ini yang jadi persoalan di Indonesia, orang belum menghargai secara baik pekerja yang bekerja 

dengan resiko tinggi, seperti pekerjaan kami ini yang bekerja pada ketinggian," ucap Cullank.Para pekerja 

yang bekerja di ketinggian, seperti maintenance tower, membersihkan kaca atau mengecat gedung-

gedung tinggi disebut harus memiliki sertifikat K3 TKPK dari Kemnaker RI.Metode kerja yang bisa dikata 

modifikasi dari olahraga panjat tebing dan caving ini juga harus menggunakan teknik khusus yang disertai 

peralatan standar khusus.Untuk alat, sejauh ini, kata Cullank, masih dibeli dari luar negeri sebab produksi 

lokal seperti tali dan alat lainnya belum tersertifikasi alias belum standar. Sebab untuk memenuhi standar 

safety dari UIAA (Union International des Alpinisme Associations) dan CEN (Comit Europeen de 

Normalisasi) membutuhkan biaya yang sangat mahal."Peralatan yang biasa saya pakai belum ada dibuat 

di Indonesia kita masih memakai standar Eropa dan Amerika. Semua peralatan dalam ketinggian itu 

diatur dalam standar Nasional. Alat lokal ada tapi belum tersertifikasi dan belum melewati uji tes (SNI)," 

ucapnya.Sejak mendirikan perusahaan itu, kata Cullank, baru membersihkan beberapa bangunan di 

Makassar seperti Monumen Mandala di Jalan Jenderal Sudirman dan bangunan milik PT Pertamina yang 

berada di Pelabuhan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM).Kebanyakan ia mengerjakan bangunan-

bangunan yang tinggi yang ada di Jakarta. Sebab kata Cullank untuk pemilik gedung-gedung tinggi di 

Makassar dalam kesepakatan biaya pengerjaanya belum ada yang cocok."Kalau gedung-gedung tinggi 

jarang karena mereka tidak punya biaya yang cukup untuk bisa mempekerjakan kami. Kami lebih banyak 

ke Jakarta untuk bangunan tinggi," imbuh dia.Di Jakarta, Cullank cs pernah membersihkan Menara 

Kompas, kantor Wali Kota Jakarta Selatan, IFC, dan panting di kampus Universitas Indonesia (UI) 

Salemba.Cullank mengatakan, dalam pandangannya para pemberi kerja khusunya di Makassar sendiri 

masih menilai pekerjaan ini sama dengan orang-orang yang bekerja pada umumnya. Seperti 

membersihkan kaca masih dinilai sama pada saat dilakukan di dalam gedung padahal kata dia dari segi 

keselamatannya saja sudah jauh berbeda.Selain itu, alat tambahan lain seperti tali dan alat lainnya dibeli 

dengan harga yang mahal. Sehingga hitungannya juga harus berbeda. Belum lagi kata dia, orang yang 

melakukan itu harus memiliki sertifikat. Mulai dari pengawas atau yang dikenal dengan supervisor hingga 

ke level selanjutnya."Sekarang orang mau bayar sama dengan orang yang berdiri di lantai. Siapa yang 

mau kerja? Teknisi rope access saja itu dalam satu hari yang paling murah sekitar Rp400 ribu per orang, 

itu khusus gaji, belum termasuk jaminan makan minum," terang Cullank.Menurut dia, orang-orang yang 

bekerja di ketinggian seperti mengecat atau membersihkan kaca itu ada levelnya. Kalau teknisi level satu, 



 

174 

 

yang bergelantungan. Lalu ada yang disebut supervisor itu level 2 dan gajinya lain, ada lagi level 3. 

Supervisor tugasnya melakukan rescue pada saat teknisi tiba-tiba mengalami kecelakaan dalam 

bekerja."Jadi hal seperti ini yang kadang tidak diketahui orang," ujar dia.Penerapan standar operasional 

prosedur (SOP) dalam bekerja di ketinggian juga disebut memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah 

meminimalisir adanya resiko terjatuh. Untuk di Indonesia sejak dari tahun 2008 hingga tahun 2021 hanya 

ada tiga kejadian. Itupun, kata Cullank, dikarenakan pekerjanya tidak memiliki sertifikasi dalam bidang 

pekerjaan di ketinggian."Jadi perusahaan itu cari murah. Kalau dia memberikan pekerjaan itu pada 

perusahaan yang secara prosedur sudah standar pemilik gedung atau perusahaan aman, tidak perlu 

memikirkan orang yang bekerja," paparnya.Ke depan Cullank berharap pekerjaan ini tidak dipandang 

sebelah mata, utamanya pada para pemberi kerja sebab memiliki resiko yang besar juga biaya yang 

sangat besar khususnya pada peralatan."Pihak pemberi kerja, para teknisi, para perusahaan pemberi jasa 

bisa saling berkolaborasi secara baik sehingga bentuk pekerjaan di ketinggian bisa dilakukan dengan SOP 

yang ada dan tidak terjadi kecelakaan kerja," imbuh dia. 
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Title Kata Dirut Garuda Soal Kabar Pertemuan dengan Kemnaker 

untuk Bahas PHK Massal 

Author Kodrat Setiawan 

Media Tempo.co Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://bisnis.tempo.co/read/1556460/kata-dirut-garuda-soal-kabar-pertemuan-dengan-

kemnaker-untuk-bahas-phk-massal 

Summary PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) membantah adanya rencana pertemuan dengan 

Kementerian Tenaga Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk membahas isu pemecatan 

atau pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Sebelumnya beredar kabar bahwa PT Garuda 

Indonesia Tbk. (GIAA) berinisiatif melakukan pertemuan dengan Kemnaker terkait ancaman 

bangkrut dan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terdampak pandemi. 

 

 

 

PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) membantah adanya rencana pertemuan dengan Kementerian Tenaga 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk membahas isu pemecatan atau pemutusan hubungan kerja 

(PHK) massal. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan belum ada rencana untuk 

bertemu dengan pihak Kemenaker.Namun, Irfan juga tak memerinci lebih banyak soal rencana lebih 

lanjut terhadap sejumlah karyawannya pada tahun ini. "Hanya gosip saja itu," ujar Irfan, Selasa, 1 Februari 

2022.Sebelumnya beredar kabar bahwa PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) berinisiatif melakukan 

pertemuan dengan Kemnaker terkait ancaman bangkrut dan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat 

terdampak pandemi.Langkah efisiensi itu, disebut-sebut dilakukan seiring dengan permasalahan bisnis 

kedua maskapai penerbangan nasional yang dinilai berdampak pada aspek ketenagakerjaan di internal 

perusahaan.Adapun, persoalan tersebut sempat diutarakan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro 

Putri.Menurut Indah, manajemen Garuda akan bertemu menteri tenaga kerja perihal langkah strategis 

yang harus diambil. Rencananya, pertemuan antara Kemnaker, Garuda Indonesia, dilakukan Kamis, 3 

Februari 2022. Dia pun menyebutkan bahwa Kemenaker siap untuk melakukan mediasi terhadap 

perusahaan dan tenaga kerjanya.BISNISSelalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan 

dari Tempo.co di kanal Telegram "Tempo.co Update". Klik 
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Title Buruh Pelabuhan Tolak Pencabutan SKB 2 Menteri Author MetroTV 

Media Medcom.id Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.medcom.id/nasional/daerah/1bVqG7WN-buruh-pelabuhan-tolak-pencabutan-

skb-2-menteri 

Summary Ratusan serikat Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Nusa Tenggara Timur menolak wacana 

pencabutan Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri terkait alih kelola dari wadah koperasi 

ke badan usaha lain. Ketua Koperasi Nusa Tenggara Timur Victoria mengatakan serikat buruh 

merasa kecewa dengan wacana pencabutan SKB 2 Menteri ini. Mereka menggelar aksi 

penolakan dan mendatangi kantor syahbandar serta dinas tenaga kerja dan transmigrasi 

(disnaketrans) setempat. Aturan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 

dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dinilai telah meningkatkan kesejahteraan buruh. 

 

 

Ratusan serikat Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Nusa Tenggara Timur menolak wacana pencabutan 

Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri terkait alih kelola dari wadah koperasi ke badan usaha lain. 

Mereka menggelar aksi penolakan dan mendatangi kantor syahbandar serta dinas tenaga kerja dan 

transmigrasi (disnaketrans) setempat.Aturan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 

dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dinilai telah meningkatkan kesejahteraan buruh. Jika aturan 

tersebut dicabut, buruh merugi.Ketua Koperasi Nusa Tenggara Timur Victoria mengatakan serikat buruh 

merasa kecewa dengan wacana pencabutan SKB 2 Menteri ini. Sebab, mereka merasakan kesejahteraan 

hidup buruh saat dikelola wadah koperasi."Ketua menyatakan siap pasang badan jika pada akhirnya 

pemerintah memaksakan untuk mencabut SKB tersebut," ujar Victoria dalam tayangan Headline News di 

Metro TV, Rabu, 2 Februari 2022.Pada prinsipnya pencabutan ini tidak akan menjadi masalah jika 

ditingkatkan menjadi peraturan lebih tinggi. Namun, pencabutan aturan dan mengubah kembali alih 

kelola justru membuat kesejahteraan buruh kembali tak pasti 
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Title Soal Permainan Karantina, Pengamat Minta Pemerintah Benahi 

Sistem Tata Kelola 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/02/soal-permainan-karantina-pengamat-

minta-pemerintah-benahi-sistem-tata-kelola 

Summary Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, menanggapi terkait ramainya dugaan 

permainan karantina yang kini ramai dibicarakan. 1. Sistemnya yang memang memberikan 

celah untuk melakukan pelaanggaran-pelanggaran. Pemerintah telah mengubah aturan 

masa karantina luar negeri dari yang sebelumnya tujuh hari menjadi lima hari. "Untuk itu, 

Pemerintah mengubah aturan karantina tujuh hari menjadi lima hari dengan catatan bahwa 

WNI dan WNA yang masuk ke Indonesia wajib vaksinasi lengkap." 

 

 

 

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, menanggapi terkait ramainya dugaan permainan 

karantina yang kini ramai dibicarakan.Ia menilai terjadinya permainan karantina dan sejumlah 

pelanggaran terkait aturan Covid-19 sangat masif.Trubus pun menyayangkan mengapa permainan 

karantina di Indonesia, masih ditemukan."Misalnya, Pekerja Migran Indonesia ditawari (membayar) 

Rp4,5 juta agar bisa langsung kembali ke rumah (tanpa karantina).""Iya (kasus permainan karantina di 

Indonesia) ini sangat masif, karena semua elemen ada, seperti unsur keamanan, Kementerian Kesehatan, 

dan Satgas Covid-19," kata Tribus dalam wawancara Kompas TV, Selasa (1/2/2022).Apalagi, kata Trubus, 

masalah ini mendapatkan perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi)."Apalagi sudah sampai ke telinga 

Presiden, ini kan memalukan sekali.""Ini menjadi potret buruk bagaimana tata kelola terkait karantina di 

Indonesia.""Karena kejadian (permainan karantina) ini berulang-ulang," sambung Trubus.Menurut 

Trubus, tiga hal yang yang mungkin dapat memicu adanya permainan karantinya, yaitu:1. Sistemnya yang 

memang memberikan celah untuk melakukan pelaanggaran-pelanggaran.2. Dari sisi kebijakan yang 

sering berubah-ubah. Seringkali orang (petugas) di lapangan tidak mengetahui adanya perubahan 

kebijakan.3.Terkait dengan integritas dan moralitas petugas di lapangan"Jadi tiga jal itu yang 

menyebabkan buruknya tata kelola karantina dalam hal penanganan Covid-19 di Indonesia," jelas 

Trubus.Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan yang dimulai dari tempat karantina, khususnya tempat 

karantina di hotel.Termasuk harus diperketatnya sistem pengawasan di tempat-tempat isolasi 
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tersebut."Menurut saya ini harus dibenahi mulai dari tempat karantina.""Karantina kan ada yang 

terpusat dan di hotel, ini yang harus dibenahi dari tempat-tempat pelaksanaan (karantina) karena hotel 

yang dimaksud ini kan telah direkomendasikan oleh Satgas Covid-19, jadi bukan sembarang hotel.""Jadi 

harus ada pengawasan secara ketat di hotel-hotel tersebut.""Hotel diharapkan dapat bersinergi dengan 

Satgas Covid-19.""Jadi jangan melihat ini adalah ulah oknum, tapi ini karena kasus ini telah berulang kali 

terjadi (maka sistem tata kelolanya yang harus diperbaiki)," lanjut Trubus.Mengutip Tribunnews.com, 

sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, mengungkap dugaan 

permainan karantina Covid-19 bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).Seiring pengungkapan itu, 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengeluarkan perintah agar pihak kepolisian mengusut tuntas 

praktik permainan karantina.Hal ini ditegaskan Jokowi usai mendapatkan keluhan dari warga negara 

asing (WNA) yang masuk ke Indonesia."Saya masih mendengar dan ini saya minta Kapolri untuk 

mengusut tuntas permainan yang ada di karantina.""Sudah, karena saya sudah mendengar dari beberapa 

orang asing komplain ke saya mengenai ini," ujar Jokowi, Senin (31/1/2022).Untuk itu, Jokowi meminta 

agar aparat keamanan dan Satgas Covid-19 terus disiplin dalam melakukan pengetatan di pintu-pintu 

masuk internasional.Termasuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses karantina 

PPLN.Aturan Karantina Berubah-ubahPemerintah telah mengubah aturan masa karantina luar negeri dari 

yang sebelumnya tujuh hari menjadi lima hari.Pengurangan masa karantina ini dilakukan, setelah 

sebelumnya pemerintah mempertimbangkan berbagai riset yang menunjukkan masa inkubasi varian 

Omicron kurang lebih selama tiga hari.Hal tersebut diungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 

dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam Evaluasi PPKM yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat 

Presiden, Senin (31/1/2022)."Kami juga mendapatkan data bahwa pengetatan pintu masuk berhasil 

menahan laju masuknya Omicron ke Indonesia."Luhut dalam Evaluasi PPKM 31 Januari 2022 (Tangkap 

Layar Youtube Sekretariat Presiden) (Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden)"Namun, perlu ada 

perubahan strategi seiring dengan lebih tingginya kasus akibat transmisi lokal.""Untuk itu, Pemerintah 

mengubah aturan karantina tujuh hari menjadi lima hari dengan catatan bahwa WNI dan WNA yang 

masuk ke Indonesia wajib vaksinasi lengkap."Dengan diberlakukannya aturan ini, Luhut menyampaikan 

tujuan dan arah kebijakan Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 hingga hari ini, tetap 

dipegang secara konsisten.Kendati demikian, strategi dan manajemen lapangan harus selalu dinamis 

menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada."Mungkin hal ini sering dibaca sebagai sesuatu yang sering 

berubah-ubah.""Justru itulah yang harus sama-sama kita lakukan untuk menemukan kombinasi terbaik 

antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan perekonomian bagi masyarakat," kata Luhut. 
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Title Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran 

Hampir 5 Ribu 

Author Dini Suciatiningrum 

Media Idn Times Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/pasien-covid-19-di-rsdc-

wisma-atlet-kemayoran-hampir-5-ribu 

Summary Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, saat ini total 4.970 

orang. "Total pasien RSDC Wisma Atlet Kemayoran tower 5 dan 6 sebanyak 4.970 orang dari 

sebelumnya 4.814 orang," kata dia. Aris menyebutkan jumlah total pasien terdaftar di RS 

Wisma Atlet Kemayoran sejak 23 Maret 2020, mencapai 141.428. Sedangkan, di RSDC Wisma 

Atlet Pademangan yang berada di tower 8 hingga 10 ini digunakan untuk karantina wajib 

bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) usai dari luar negeri. 

 

 

 

Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, saat ini total 4.970 orang. 

Menurut data yang dibagikan Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Kolonel Aris 

Mudian, pada Rabu (2/2/2022) pukul 08.00 WIB, jumlah pasien yang menjalani isolasi mandiri bertambah 

156 orang."Total pasien RSDC Wisma Atlet Kemayoran tower 5 dan 6 sebanyak 4.970 orang dari 

sebelumnya 4.814 orang," kata dia.1. Sebanyak 140. 174 pasien terdaftarAris menyebutkan jumlah total 

pasien terdaftar di RS Wisma Atlet Kemayoran sejak 23 Maret 2020, mencapai 141.428. Sebanyak 136. 

458 pasien di antaranya berhasil keluar dan pulih dari virus corona.Sementara, sebanyak 1.097 pasien 

dirujuk agar bisa dirawat di rumah sakit lain, serta 134. 765 pasien sembuh dan 596 meninggal dunia.2. 

Total pasien rawat inap RSDC Wisma Atlet Pademangan mencapai 792Sedangkan, di RSDC Wisma Atlet 

Pademangan yang berada di tower 8 hingga 10 ini digunakan untuk karantina wajib bagi Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) usai dari luar negeri."Di RSDC Wisma Atlet Pademangan, berkurang 342 orang. Dengan 

demikian total pasien rawat inap di sana mencapai 792 dari sebelumnya 1.134," kata dia.3. Sebanyak 

4.753 orang jalani karantina di hotelSelain di RSDC Wisma Atlet Pademangan, warga juga menjalani 

karantina wajib di sejumlah hotel.Aris melaporkan jumlah warga yang kini tengah menjalani karantina 

wajib di sejumlah hotel mencapai 4.753 orang. Mereka tersebar di 44 hotel. 
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Title LSP ITNY Gelar Pleno Upgrading Materi Uji Kompetensi Author _noname 

Media Tribun Jogja Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://jogja.tribunnews.com/2022/02/02/lsp-itny-gelar-pleno-upgrading-materi-uji-

kompetensi 

Summary Rektor ITNY sekaligus pengarah LSP ITNY, Dr Ircham, MT mengatakan bahwa MUK ini 

menjadi dasar untuk menguji kompetensi mahasiswa ITNY agar dapat diakui dalam dunia 

kerja. "Dengan diplenokannya MUK LSP ITNY maka LSP ITNY siap melaksanakan uji 

kompetensi sesuai pedoman BNSP versi terbaru", jelas Ircham. Dewi menekankan bahwa 

selain penyesuaian terhadap kebijakan BNSP, penyusunan MUK merupakan kewajiban dari 

asesor sebagai syarat perpanjangan lisensi asesor dari LSP ITNY. Kepala LSP ITNY, Diah 

Suwarti, ST, MT menjelaskan bahwa LSP ITNY sudah mendapatkan sertifikat lisensi dari BNSP 

sejak tahun 2016 dan telah melakukan relisensi pada tahun 2019. 

 

 

 

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) menyelenggarakan rapat 

pleno untuk penyusunan Upgrading Materi Uji Kompetensi (MUK) dibimbing oleh Master Asesor dari 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Dewi Kusuma Wardani.Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang 

pertemuan lantai 3 gedung Rektorat ITNY dengan protokol kesehatan yang ketat pada 25 dan 26 Januari 

2022.Rektor ITNY sekaligus pengarah LSP ITNY, Dr Ircham, MT mengatakan bahwa MUK ini menjadi dasar 

untuk menguji kompetensi mahasiswa ITNY agar dapat diakui dalam dunia kerja.Selain itu, Ircham juga 

mengarahkan bahwa MUK menjadi lebih operasional dan sesuai format yang disyaratkan BNSP."Dengan 

diplenokannya MUK LSP ITNY maka LSP ITNY siap melaksanakan uji kompetensi sesuai pedoman BNSP 

versi terbaru", jelas Ircham.Dewi menekankan bahwa selain penyesuaian terhadap kebijakan BNSP, 

penyusunan MUK merupakan kewajiban dari asesor sebagai syarat perpanjangan lisensi asesor dari LSP 

ITNY.Kepala LSP ITNY, Diah Suwarti, ST, MT menjelaskan bahwa LSP ITNY sudah mendapatkan sertifikat 

lisensi dari BNSP sejak tahun 2016 dan telah melakukan relisensi pada tahun 2019.Lisensi LSP ITNY 

berlaku selama kurun waktu 5 tahun hingga tahun 2024.Dalam keterangannya, Instrumen utama dalam 

pelaksanaan uji kompetensi yakni MUK.Dengan adanya kebijakan dari BNSP terkait penyesuaian format 

materi uji kompetensi, maka LSP ITNY wajib memperbaharuinya atau upgrading.Diah menambahkan 

bahwa Upgrading MUK LSP ITNY dilaksanakan selama 2 bulan sebanyak 17 skema oleh 21 asesor ITNY. 
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Title Farida Nurhan kini dikenal sebagai salah satu food vlogger 

ternama di Indonesia. 

Author _noname 

Media Brilio.net Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.brilio.net/selebritis/sukses-jadi-food-vlogger-ini-11-potret-lawas-farida-

nurhan-jadi-tkw-220202y.html 

Summary Ia merupakan salah satu food vlogger ternama di Indonesia. Setelah 6 tahun bekerja menjadi 

TKW di luar negeri, Farida Nurhan akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. 

Kesuksesan memang tidak dapat diraih secara instan. Banyak perjuangan yang harus 

dilakukan hingga akhirnya dapat meraih hasil yang diinginkan. 

 

 

 

Kesuksesan memang tidak dapat diraih secara instan. banyak perjuangan yang harus dilakukan hingga 

akhirnya dapat meraih hasil yang diinginkan. Hal tersebut juga dialami oleh Farida Nurhan.Nama Farida 

Nurhan tentu sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan masyarakat Tanah Air. Ia merupakan salah satu food 

vlogger ternama di Indonesia. Namun sebelumnya dikenal sebagai food vlogger, wanita berusia 39 tahun 

tersebut merupakan seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.Kini sukses menjadi seorang food 

vlogger, lalu bagaimana potret lawas Farida Nurhan saat menjadi TKW dulu ya? Berikut brilio. net telah 

merangkumnya dari Instagram @farida.nurhan, Rabu (2/2).1. Kini sukses menjadi seorang food vlogger, 

dulunya Farida Nurhan bekerja sebagai seorang TKW.ANDA MUNGKIN MENYUKAI INI2. Bikin pangling, 

begini potret lawas Farida Nurhan saat menjadi TKW dulu.3. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

dan keluarga, Farida memilih menjadi seorang TKW.4. Wanita yang kini sukses menjadi food vlogger 

tersebut bekerja sebagai TKW sejak usianya masih 17 tahun.5. Farida Nurhan pernah menjadi TKW di dua 

negera, yakni Singapura dan Hongkong.6. Dulu Farida Nurhan terlihat berpenampilan tomboy seperti 

ini.7. Begini potret lawas Farida Nurhan saat sedang menjaga anjing majikannya dulu.8. Rambut pendek 

menjadi ciri khas penampilan Farida Nurhan dulu.9. Kalau ini potret lawas Farida saat bersama putrinya 

Parmesta Dhyaz.10. Setelah 6 tahun bekerja menjadi TKW di luar negeri, Farida Nurhan akhirnya 

memutuskan untuk pulang ke Indonesia.11. Wanita yang kini berusia 39 tahun itu pun meniti karier 

membuat konten di YouTube hingga akhirnya sukses menjadi food vlogger.foto; 

Instagram/@farida.nurhan 
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Title Kemenkes Pastikan Kapasitas Tempat Tidur di Rumah Sakit Masih 

Banyak, Minta Warga Jangan Khawatir 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunnews.com/corona/2022/02/02/kemenkes-pastikan-kapasitas-tempat-

tidur-di-rumah-sakit-masih-banyak-minta-warga-jangan-khawatir 

Summary Sebanyak 4.970 pasien Covid-19 dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran 

Jakarta hingga pukul 08.00 Rabu (2/2/2022). Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian 

Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, M.Epid memberikan informasi ketersediaan tempat tidur (bed 

occupancy rate/BOR) nasional dalam menghadapi lonjakan kasus. "Secara nasional, total 

ketersediaan tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) perawatan COVID-19 saat ini 

berjumlah 78.825 yang dapat tingkatkan sampai dengan kapasitas maksimal 156. 847 

tempat tidur," ungkapnya pada website resmi dikutip Tribunnews, Rabu (2/2/2022). 

Sedangkan untuk Jakarta sendiri, BOR di 196 rumah sakit rujukan saat ini di 6.496 dari 13.777 

kapasitas tempat tidur yang tersedia. 

 

 

 

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, M.Epid memberikan informasi 

ketersediaan tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) nasional dalam menghadapi lonjakan kasus."Secara 

nasional, total ketersediaan tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) perawatan COVID-19 saat ini 

berjumlah 78.825 yang dapat tingkatkan sampai dengan kapasitas maksimal 156. 847 tempat tidur," 

ungkapnya pada website resmi dikutip Tribunnews, Rabu (2/2/2022).Sedangkan untuk Jakarta sendiri, 

BOR di 196 rumah sakit rujukan saat ini di 6.496 dari 13.777 kapasitas tempat tidur yang tersedia.Dalam 

kondisi yang dibutuhkan, BOR di Jakarta dapat dikondisikan hingga mencapai 21.000. Nadia pun 

menghimbau masyarakat untuk tidak perlu terlalu khawatir.Anak Buah Kapal (ABK) memperlihatkan 

ruangan bagi pasien Covid-19 di dalam KM Lawit yang berlabuh di Pelabuhan Panjang, Lampung, Kamis 

(19/8/2021). Kapal PT Pelni (Persero) tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan, 

Kementerian BUMN, Kementerian Perekonomian, dan BNPB kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang 

diperuntukkan bagi pasien Covid-19 dengan orang tanpa gejala (OTG), dengan kapasitas sebanyak 400 

tempat tidur. Tribun Lampung/Deni Saputra (Tribun Lampung/Deni Saputra)"Kapasitasnya masih cukup 

banyak. Jadi, tidak perlu terlalu khawatir, " kata Nadia.Agar angka kasus ini tidak bertambah semakin 
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besar, Nadia meminta agar masyarakat tetap patuh untuk menjalankan protokol kesehatan."Bagi yang 

tidak bergejala, cukup untuk melakukan isolasi mandiri di rumah atau isolasi terpusat. Selain itu 

manfaatkan layanan telemedicine yang tersedia," papar Nadia lagi.Ia pun menganjurkan masyarakat 

untuk melakukan vaksinasi booster, dan tetap disiplin menegakkan protokol kesehatan. Jangan lengah 

dan tetap selalu waspada.Wisma Atlet, Bertambah 269 dalam Sehari, Kini Ada 4.970 Pasien DirawatTim 

Wisma Atlet Pademangan bersama KKP kelas 1 Soetta, Tenaga Ahli Wantimpres dan PT Meccaya 

menggelar kegiatan vaksinasi untuk para WNI repatriat termasuk WNI ekspatriat, TKI dan WNI yang 

menjalani studi di luar negeri. Kegiatan ini dimulai 20 September 2021 dan akan berlangsung selama 

setahun dengan evaluasi setiap bulannya.Sebanyak 4.970 pasien Covid-19 dirawat di Rumah Sakit 

Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta hingga pukul 08.00 Rabu (2/2/2022).Kepala Penerangan 

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Kolonel Marinir Aris Mudian mengatakan, pasien bertambah 

269 orang dalam 24 jam."Pasien tambahan ini terdiri dari 58 laki-laki dan 211 perempuan," kata dalam 

keterangan tertulis yang diterima, Rabu (2/2/2022).Ia menerangkan, dihari sebelumnya jumlah total 

pasien yang dirawat adalah 4.701 pasien.Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan perawatan secara 

intensif di Wisma Atlet dan penekanan terhadap protokol kesehatan sehingga mempercepat 

penyembuhan pasien yang sedang dirawat untuk mengurangi jumlah pasien secara signifikan.Dari data 

pengelola, 4 ribuan pasien tersebut kini menjalani perawatan di Tower 4,5, 6, dan 7.Sementara itu, untuk 

Wisma Atlet Pademangan mencatat sedang merawat 1.452 pasien rawat inap. 
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Title Mengenal Yeny Purwaty, Inisiator Kampung Sensasi dari 

Kota Malang 

Author Penulisheri Cs - 

Media Radio Idola Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.radioidola.com/2022/mengenal-yeny-purwaty-inisiator-kampung-sensasi-dari-

kota-malang 

Summary Ia adalah Yeny Purwaty, inisiator Kampung Sensasi (Sehat Aman Sanitasi) dari Kelurahan 

Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur. Selengkapnya, berikut ini 

wawancara radio Idola Semarang bersama Yeny Purwaty, Inisiator Kampung Sensasi dari 

Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Malang, Idola 92.6 FM- 

Bermula dari kegelisahannya melihat sampah berseliweran di kali kecil di lingkungan tempat 

tinggalnya. Ia tergerak dan tak mau berpangku tangan guna mencari solusi. 

 

 

 

Malang, Idola 92.6 FM - Bermula dari kegelisahannya melihat sampah berseliweran di kali kecil di 

lingkungan tempat tinggalnya. Ia tergerak dan tak mau berpangku tangan guna mencari solusi. Ia adalah 

Yeny Purwaty, inisiator Kampung Sensasi (Sehat Aman Sanitasi) dari Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur. Mantan buruh migran di Singapura itu mendermakan waktunya 

untuk mengurus jamban, kali kotor, sampai vaksinasi Covid-19 di Kampungnya. Yeny adalah seorang Ibu 

rumah tangga. Kebetulan suaminya, Yoga Wibowo, menjabat sebagai Ketua RT 004/ RW 01. Karena suami 

sibuk bekerja, Yeny sering mewakili suaminya untuk urusan pengelolaan lingkungan. Dari sinilah semua 

dimulai. Lama-kelamaan, Yeny mengerjakan hampir semua tugas suaminya sebagai ketua RT. Yeny-

perempuan kelahiran 21 Agustus 1982 ini, lebih senang disebut sebagai "pembantu umum warga". 

Kerjaannya bantu-bantu apa saja. Atas kepeduliannya terhadap lingkungan dan kesehatan, Yeny 

mendapat penghargaan Natural Leader Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 2020 dari Kementerian 

Kesehatan RI. Selengkapnya, berikut ini wawancara radio Idola Semarang bersama Yeny Purwaty, 

Inisiator Kampung Sensasi dari Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 
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Title 3.348 Pekerja Migran Indonesia Dikarantina di Rusun 

Nagrak 

Author Theofilus Ifan Sucipto 

Media Medcom.id Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.medcom.id/nasional/metro/RkjvZmgk-3-348-pekerja-migran-indonesia-

dikarantina-di-rusun-nagrak 

Summary Pekerja migran Indonesia (PMI) yang dikarantina di Rumah Susun (Rusun) Nagrak, Jakarta 

Utara, bertambah 20 pada Rabu, 2 Februari 2022. "Sehingga 3.348 PMI menjalani karantina 

di Rusun Nagrak," kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 

(Kogabwilhan) I Kolonel Marinir Aris Mudian dalam keterangan tertulis, Rabu, 2 Februari 

2022. Menurut dia, 12.688 pasien terdaftar sejak Rusun Nagrak beroperasi pada 21 

Desember 2021. Fasilitas anyar itu dikhususkan bagi PMI untuk mengurangi penumpukkan 

orang. 

 

 

Pekerja migran Indonesia (PMI) yang dikarantina di Rumah Susun (Rusun) Nagrak, Jakarta Utara, 

bertambah 20 pada Rabu, 2 Februari 2022. Fasilitas anyar itu dikhususkan bagi PMI untuk mengurangi 

penumpukkan orang."Sehingga 3.348 PMI menjalani karantina di Rusun Nagrak," kata Kepala 

Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I Kolonel Marinir Aris Mudian dalam 

keterangan tertulis, Rabu, 2 Februari 2022.Aris memerinci jumlah itu terdiri dari 1.660 pria dan 1.688 

perempuan. Mereka menempati Tower 1, 2, 3, 5, dan 6.Menurut dia, 12.688 pasien terdaftar sejak Rusun 

Nagrak beroperasi pada 21 Desember 2021. Sebanyak 9.340 pasien keluar karena sudah selesai menjalani 

isolasi.Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen Suharyanto meminta 

kesiapan fasilitas karantina tambahan dipercepat. Dengan begitu, makin banyak orang yang bisa 

ditampung untuk karantina."Percepat perbaikannya sehingga kami dapat langsung mengirimkan 

kebutuhan dan peralatan untuk segera dimanfaatkan," kata Suharyanto. 
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Title Atasi Stunting, DPR Minta Pemerintah Tingkatkan 

Kesejahteraan. 

Author Yansen Matulessy 

Media Langit 7 Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://langit7.id/read/10919/1/atasi-stunting-dpr-minta-pemerintah-tingkatkan-

kesejahteraan-kader-1643760133 

Summary Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyoroti rencana penanganan stunting oleh 

BKKBN dan Kemenkes belum terlihat dalam mendukung kesejahteraan dan perlindungan 

kader keluarga berencana di tingkat bawah. Anggota DPR dari Dapil Jakarta Pusat, Jakarta 

Selatan dan Luar Negeri ini menyebut peran kader KB di tingkat desa adalah satu faktor kunci 

dalam penanganan stunting. Angka stunting anak di Indonesia masih jadi catatan besar yang 

belum juga usai. Data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevelensi 

stunting di Indonesia mencapai 27,7 persen. 

 

 

 

Angka stunting anak di Indonesia masih jadi catatan besar yang belum juga usai. Data Survei Status Gizi 

Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevelensi stunting di Indonesia mencapai 27,7 persen.Anggota 

Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyoroti rencana penanganan stunting oleh BKKBN dan 

Kemenkes belum terlihat dalam mendukung kesejahteraan dan perlindungan kader keluarga berencana 

di tingkat bawah.Secara khusus, Mufida meminta kader KB bisa mendapatkan pemenuhan kesejahteraan 

dan kesehatan kader keluarga berencana termasuk keikutsertaan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan 

BPJS Ketenagakerjaan.:"Bentuknya bisa bermacam, misal mereka punya BPJS Kesehatan tidak? JIka tidak 

bisa masuk sebagai peserta PBI di BPJS Kesehatan. Mereka punya BPJS Ketenagakerjaan tidak? Bisa 

diperjuangkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga mendapat manfaat nantinya berupa 

perlindungan," ujar Mufida dalam keterangannya, Rabu (2/2/2022).Anggota DPR dari Dapil Jakarta Pusat, 

Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini menyebut peran kader KB di tingkat desa adalah satu faktor kunci 

dalam penanganan stunting. Hal ini, papar Mufida, sudah diamini oleh Presiden Joko Widodo yang 

mendukung penambahan SDM kader penyuluh yang saat ini jumlahnya masih 1,2 juta orang."Kita ini kan 

ingin naik kelas dari persoalan stunting yang telah lama jadi pekerjaan rumah. Tapi ada satu unsur yang 

belum terlihat upaya untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan lebih bagi kader penyuluh di 

grassroot," kata Mufida.Dia melihat dalam tata aturan roadmap penanganan stunting diatur jika ujung 
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tombak dari program penanggulangan stunting ini ada di kader penyuluh."Tapi dari paparan RDP (rapat 

dengar pendapat), kami belum melihat ada perhatian bagi mereka yang selama pandemi tetap dari 

rumah ke rumah memberikan edukasi gizi dan ibu hamil. Teman-teman penyuluh di daerah itu masih 

banyak yang kehidupannya memprihatinkan tapi mereka rela untuk tetap melayani masyarakat," kata 

dia.Ia meminta ada terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan 

kader penyuluh di lapangan. Mufida juga meminta agar ada koordinasi antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah untuk dukungan APBD bagi kader-kader penyuluh."Jangan sampai terjadi lempar 

tanggung jawab antara pusat dan daerah sehingga justru yang jadi korban adalah kader penyuluh sebagai 

objek kebijakan," tuturnya. 
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Title Miris! DFW Banyak Terima Laporan 'Kerja Paksa' ABK Indonesia di 

Kapal Asing, Pemerintah Diminta Tegas 

Author M Nurhadi 

Media Suara.com Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/02/02/110008/miris-dfw-banyak-terima-laporan-

kerja-paksa-abk-indonesia-di-kapal-asing-pemerintah-diminta-tegas 

Summary Selain UU Nomor 18/2017, Indonesia memiliki UU Nomor 17/2008 tentang Pelayaran dan 

UU Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi dasar manning agent 

melakukan usaha perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan migran. Destructive 

Fishing Watch (DFW) Indonesia melaporkan, jumlah pengaduan yang dilakukan Anak Buah 

Kapal (ABK) perikanan berkewarganegaraan Indonesia, lebih banyak datang dari mereka 

yang bekerja di kapal ikan asing. Disampaikan oleh Koordinator Nasional Destructive Fishing 

Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan, selama dua tahun belakangan, DFW Indonesia 

telah menerima 69 pengaduan awak kapal perikanan. Sehingga, ia melanjutkan, pemerintah 

Indonesia melalui kementerian terkait perlu meningkatkan upaya perlindungan awak kapal 

perikanan yang bekerja di kapal ikan dalam dan luar negeri. 

 

 

 

Akibatnya, kata dia, proses rekruitmen dan penempatan awak kapal perikanan bisa dilakukan oleh siapa 

saja tanpa kontrol dan pengawasan ketat dari pemerintah.Selain UU Nomor 18/2017, Indonesia memiliki 

UU Nomor 17/2008 tentang Pelayaran dan UU Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi 

dasar manning agent melakukan usaha perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan 

migran."Banyaknya regulasi yang saling tumpang tindih ini menjadi titik lemah tata kelola awak kapal 

perikanan migran," kata Abdi.Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia melaporkan, jumlah 

pengaduan yang dilakukan Anak Buah Kapal (ABK) perikanan berkewarganegaraan Indonesia, lebih 

banyak datang dari mereka yang bekerja di kapal ikan asing.Disampaikan oleh Koordinator Nasional 

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan, selama dua tahun belakangan, DFW 

Indonesia telah menerima 69 pengaduan awak kapal perikanan."40,57 persen pengaduan dilaporkan 

oleh awak kapal dalam negeri, dan 55,07 persen berasal dari mereka yang bekerja di kapal ikan luar 

negeri," katanya, Rabu (2/2/2022).Laporan tersebut masih berada di lingkup masalah asuransi dan 

jaminan sosial, gaji yang tidak dibayarkan atau pemotongan gaji, penipuan, dan kekerasan.Rata-rata 
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pengaduan yang disampaikan terkait dengan pelanggaran ketenagakerjaan yang mengarah pada praktik 

kerja paksa.Selain itu dalam kurun waktu 2020-2021, pihaknya menerima 69 pengaduan dengan total 

korban sebanyak 169 orang.Sehingga, ia melanjutkan, pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait 

perlu meningkatkan upaya perlindungan awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan dalam dan luar 

negeri.Sejauh ini, kata dia, walaupun sejumlah aturan dan regulasi telah dikeluarkan pemerintah namun 

kenyataan di lapangan menunjukkan banyaknya masalah yang dialami oleh para awak kapal 

perikanan.Minimnya pengawasan, lanjutnya, ditengarai menjadi sebab belum optimalnya perlindungan 

yang diberikan kepada para awak kapal perikanan tersebut."UU No. 18/2017 tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia belum mampu menjawab masalah carut marut tersebut karena aturan teknis 

terkait awak kapal perikanan tak kunjung dikeluarkan," kata Abdi. 
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Title Omicron Mengganas, Nyaris 5 Ribu Orang Dirawat di Wisma 

Atlet Hari Ini 

Author Akbar Evandio 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://kabar24.bisnis.com/read/20220202/15/1495747/omicron-mengganas-nyaris-5-ribu-

orang-dirawat-di-wisma-atlet-hari-ini 

Summary Secara keseluruhan, total pasien Covid-19 yang terdaftar di Wisma Atlet di Tower 4, 5, 6, dan 

7 mencapai 141. 428 orang. Lebih lanjut, RSDC Wisma Atlet Pademangan kini merawat inap 

792 pasien repatriasi atau pekerja migran Indonesia (PMI) atau berkurang 342 orang 

dibandingkan hari sebelumnya 1.134 pasien dengan rincian 397 pria dan 395 wanita. Rumah 

Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta merawat nyaris lima ribu 

orang. Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Aris Mudian mengatakan, jumlah pasien 

yang dirawat bertambah 156 orang dibanding dengan hari sebelumnya 4.814, dengan rincian 

laki-laki 2.249 orang dan perempuan 2.721 orang. 

 

 

 

Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta merawat nyaris lima ribu orang. 

Tepatnya, 4.970 pasien Covid-19 pada Rabu (2/2/2022).Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Aris 

Mudian mengatakan, jumlah pasien yang dirawat bertambah 156 orang dibanding dengan hari 

sebelumnya 4.814, dengan rincian laki-laki 2.249 orang dan perempuan 2.721 orang.Secara keseluruhan, 

total pasien Covid-19 yang terdaftar di Wisma Atlet di Tower 4, 5, 6, dan 7 mencapai 141. 428 orang.Dari 

total tersebut, 136. 458 orang di antaranya sudah keluar, ada yang sembuh, dirujuk ke rumah sakit lain, 

atau meninggal dunia."Perinciannya, 134. 765 telah dinyatakan sembuh, 1.097 orang dirujuk ke RS lain, 

dan 596 meninggal," kata Aris dalam keterangan resmi, Rabu (2/2/2022).Sejak beroperasi 12 April 2020, 

RSKI Galang telah mendapat kunjungan pasien sebanyak 18.441 orang, 18.358 orang di antaranya telah 

pulang, dirujuk ke RS lain 42 orang, dan yang meninggal dunia 1 orang.Lebih lanjut, RSDC Wisma Atlet 

Pademangan kini merawat inap 792 pasien repatriasi atau pekerja migran Indonesia (PMI) atau 

berkurang 342 orang dibandingkan hari sebelumnya 1.134 pasien dengan rincian 397 pria dan 395 

wanita.Pada saat yang sama, 5.672 orang melakukan karantina di hotel dan penginapan di wilayah DKI 

Jakarta.Sementara itu, RSDC Rusun Pasar Rumput (Tower 1, 2 & 3) memiiki total pasien rawat inap 

mencapai 4.295 orang dengan rincian 1.960 pria dan 2.335 wanita.Angka tersebut merupakan 
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pengurangan sebanyak 72 orang pasien, di mana sebelumnya terdapat 4.367 orang pasien di rawat.Selain 

itu, RSDC Rusun Nagrak (Tower 1, 2, 3, 5 dan 6) mencatatkan jumlah pasien rawat inap mencapai 3.348 

orang dengan perincian 1.660 pria dan 1.688 wanita.Adapun, semula mereka merawat 3.328 orang 

sehingga ada penambahan pasien sebanyak 20 orang. 
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Title Besok Pesawat Garuda Rute Jepang - Bali Mendarat di Bandara 

Ngurah Rai, Ini Harapan PHRI Badung 

Author _noname 

Media Tribun Bali Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://bali.tribunnews.com/2022/02/02/besok-pesawat-garuda-rute-jepang-bali-

mendarat-di-bandara-ngurah-rai-ini-harapan-phri-badung 

Summary Besok Pesawat Garuda Rute Jepang- Bali Mendarat di Bandara Ngurah Rai, Ini Harapan PHRI 

Badung. Bahkan maskapai Nasional Garuda Indonesia resmi akan kembali membuka 

penerbangan internasional dari Narita Jepang menuju Denpasar Bali mulai 3 Februari 2022 

besok. Selain itu, penerbangan Jepang- Bali juga menjadi kabar baik bagi pariwisata Bali. 

"Jadi besok acaranya pukul 15.00 Wita. 

 

 

 

Besok Pesawat Garuda Rute Jepang - Bali Mendarat di Bandara Ngurah Rai, Ini Harapan PHRI 

Badung.Penerbangan Internasional di Bandara Ngurah Rai akan segera dibuka untuk wisatawan 

mancanegara.Bahkan maskapai Nasional Garuda Indonesia resmi akan kembali membuka penerbangan 

internasional dari Narita Jepang menuju Denpasar Bali mulai 3 Februari 2022 besok.Perhimpunan Hotel 

dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung sangat berharap banyak wisatawan mancanegara yang 

datang.Selain itu, penerbangan Jepang - Bali juga menjadi kabar baik bagi pariwisata Bali.Ketua PHRI 

Badung I Gusti Agung Rai Suryawijaya yang dikonfirmasi Rabu 2 Februari 2022 mengatakan, dirinya 

mengaku diundang untuk menyambut kedatangan wisatawan dari Narita Jepang."Semoga wisatawan 

yang datang jumlahnya banyak. Karena pemerintah sudah memperluas jaringan ke negara-negara yang 

kasus Covid-19 kecil," ungkapnya.Ia mengakui, kedatangan tersebut akan menjadi yang pertama sejak 

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dibuka untuk penerbangan internasional Oktober 2021 

lalu."Untuk jumlah wisatawan yang datang saya belum tahu. Namun kami diundang untuk menyambut 

kedatangan mereka, mungkin nanti akan ada tokoh-tokoh lain," ucapnya.Lebih lanjut, ia mengatakan 

dalam surat undangan yang diberikan Maskapai Garuda Indonesia akan membuka penerbangan 

Internasional Regular dengan rute Narita - Denpasar sebanyak 1 kali seminggu."Jadi besok acaranya pukul 

15.00 Wita. Semoga semua ini akan memulihkan pariwisata di Bali," harapnya.Ia menambahkan, apalagi 

di Bali vaksin sudah dilaksanakan, semoga pariwisata pulih dan pekerja bisa bekerja lagi.Diberitakan 

sebelumnya, pariwisata di Bali kini mendapat angin segar, mengingat pintu masuk internasional di Bali 
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akan dibuka mulai 4 Februari 2022.Bahkan, pembukaan pintu masuk Bali hanya diperuntukkan bagi PPLN 

(Pelaku Perjalanan Luar Negeri non-PMI (Pekerja Migran Indonesia).Menyikapi hal itu, Perhimpunan 

Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung sangat mendukung kebijakan tersebut.Bahkan pembukaan 

pintu masuk Bali merupakan usulan pelaku pariwisata di Bali. 
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Title BPJS Ketenagakerjaan Berikan Santunan Kepada Ahli Waris Anggota 

Tagana Dinas Sosial Provinsi Lampung 

Author _noname 

Media Tribun News Lampung Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://lampung.tribunnews.com/2022/02/02/bpjs-ketenagakerjaan-berikan-santunan-

kepada-ahli-waris-anggota-tagana-dinas-sosial-provinsi-lampung 

Summary BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung memberikan santunan kematian secara 

simbolis kepada ahli waris peserta program BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan Dinas Sosial 

Provinsi Lampung. Kegiatan ini diterima oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Drs 

Aswarodi M.Si, didampingi Sekretaris Dinsos Drs. Wiwied Priyanto M.IP, dan Korwil Tagana 

Lampung Imam Setiawan bertempat di kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung, Senin 

31/1/2022. Santunan yang diberikan untuk dua orang anggota Tagana Lampung yaitu atas 

nama Rio Rizki (Alm) dari Tagana Lampung Selatan dan Mia Indarsari (Alm) anggota Tagana 

Kota Bandar Lampung. 

 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung memberikan santunan kematian secara simbolis kepada 

ahli waris peserta program BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung.Kegiatan 

ini diterima oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Drs Aswarodi M.Si, didampingi Sekretaris Dinsos 

Drs. Wiwied Priyanto M.IP, dan Korwil Tagana Lampung Imam Setiawan bertempat di kantor Dinas Sosial 

Provinsi Lampung, Senin 31/1/2022.Santunan yang diberikan untuk dua orang anggota Tagana Lampung 

yaitu atas nama Rio Rizki (Alm) dari Tagana Lampung Selatan dan Mia Indarsari (Alm) anggota Tagana 

Kota Bandar Lampung."Kami memberikan jaminan santunan kematian kepada peserta BPJS 

Ketenagakerjaan yang meninggal yaitu anggota Tagana Provinsi Lampung. Hal ini juga berkat kepedulian 

dari Pemprov Lampung melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung dimana seluruh anggota Tagana telah 

terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan dalam program Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan 

Kerja," ujar Pps Kepala kantor cabang Bandar Lampung melalui Kepala Bidang Kepesertaan, Bapak 

Bambang Purwadjatmika.Beliau juga menjelaskan bahwa santunan kematian karena sakit ini didapatkan 

sebesar Rp 42juta dimana sebelumnya hanya sebesar Rp 24juta."Kami berharap kepesertaan program 

BPJS Ketenagkerjaan ini tidak hanya dilingkungan di Dinas Sosial saja akan tetapi juga para pekerja Non 

ASN di dinas lainnya seperti untuk pekerja outsourching karena iurannya pun cukup murah hanya Rp 
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16.800,- / bulannya," katanya.Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Drs. Aswarodi M.Si mengatakan 

inilah pentingnya anggota kita didaftarkan sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga 

keluarganya terjamin dalam melanjutkan kehidupan berikutnya setelah ditinggal oleh kepala keluarga 

yang bertanggung jawab memberi nafkah keluarganya. 
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Title Transmisi Lokal Omicron Meningkat, Waktu Karantina Pelaku 

Perjalanan Luar Negeri Diperpendek 

Author Februari 

Media Halosemarang.id Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://halosemarang.id/transmisi-lokal-omicron-meningkat-waktu-karantina-pelaku-

perjalanan-luar-negeri-diperpendek 

Summary Perubahan strategi ini dilakukan, karena saat ini kasus Covid-19 varian Omicron dari 

transmisi lokal lebih tinggi dibandingkan imported case. Bagi WNI yang baru melaksanakan 

vaksinasi dosis pertama, tetap harus menjalani karantina tujuh hari," kata Luhut, seperti 

dirilis Setkab.go.id.  Diungkapkan Luhut, kebijakan ini diambil karena sebagian besar kasus 

konfirmasi dari PPLN, merupakan varian Omicron. Selain itu berbagai riset menunjukkan, 

bahwa masa inkubasi varian Omicron berada di kisaran tiga hari. HALO SEMARANG- 

Pemerintah mengubah waktu karantina kedatangan luar negeri bagi pelaku perjalanan luar 

negeri (PPLN), dari sebelumnya tujuh hari menjadi lima hari, dengan syarat sudah mengikuti 

vaksinasi dosis lengkap. 

 

 

 

HALO SEMARANG - Pemerintah mengubah waktu karantina kedatangan luar negeri bagi pelaku 

perjalanan luar negeri (PPLN), dari sebelumnya tujuh hari menjadi lima hari, dengan syarat sudah 

mengikuti vaksinasi dosis lengkap.Perubahan strategi ini dilakukan, karena saat ini kasus Covid-19 varian 

Omicron dari transmisi lokal lebih tinggi dibandingkan imported case .Hal ini disampaikan Menteri 

Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, belum 

lama."Pemerintah mengubah aturan karantina tujuh hari menjadi lima hari, dengan catatan bahwa WNI 

dan WNA yang masuk ke Indonesia, sudah mendapat vaksin lengkap. Bagi WNI yang baru melaksanakan 

vaksinasi dosis pertama, tetap harus menjalani karantina tujuh hari," kata Luhut, seperti dirilis 

Setkab.go.id .Diungkapkan Luhut, kebijakan ini diambil karena sebagian besar kasus konfirmasi dari PPLN, 

merupakan varian Omicron. Selain itu berbagai riset menunjukkan, bahwa masa inkubasi varian Omicron 

berada di kisaran tiga hari."Langkah menurunkan hari karantina ini, juga mempertimbangkan perlunya 

realokasi sumber daya yang kita miliki. Wisma yang tadinya digunakan untuk karantina PPLN, akan 

disiapkan untuk isolasi terpusat (isoter), seiring dengan kebutuhan isoter, yang diprediksi meningkat 

untuk kasus konfirmasi positif OTG dan bergejala ringan," ujar Menko.Lebih lanjut Luhut menyampaikan, 
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mulai 4 Februari mendatang pemerintah juga akan membuka kembali pintu masuk internasional di Bali. 

Hal ini untuk menggencarkan ekonomi Bali, yang sudah cukup terdampak akibat pendemi ini."Namun 

kami akan tetap melakukan pembukaan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut," 

tegasnya.Diungkapkan Luhut, nantinya pembukaan pintu masuk Bali hanya diperuntukkan bagi PPLN 

yang bukan pekerja migran Indonesia. Selain peraturan karantina, akan tetap mengikuti surat edaran 

yang berlaku.Luhut menambahkan, Pemerintah menyediakan dua opsi tambahan untuk karantina PPLN, 

yaitu karantina bubble di hotel atau kapal live on board."Saat ini Bali juga menyediakan dua opsi 

tambahan untuk karantina PPLN, yaitu karantina bubble dimulai di lima hotel terlebih dahulu dengan 

total 447 kamar dan enam kapal live on board yang sudah tersertifikasi CHSE oleh Kemenparekraf," 

pungkasnya. 
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Title Sebanyak 4.970 pasien COVID-19 dirawat di Wisma Atlet 

Kemayoran 

Author Putu Indah Savitri 

Media Antara Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/berita/2678765/sebanyak-4970-pasien-covid-19-dirawat-di-

wisma-atlet-kemayoran 

Summary Jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) 

Wisma Atlet Kemayoran bertambah 156 orang sehingga menjadi 4.970 orang, kata Kepala 

Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Kolonel Marinir Aris Mudian. Pada 

pekan sebelumnya, Rabu (26/1), pasien COVID-19 yang memperoleh rawat inap di Wisma 

Atlet Kemayoran sebanyak 2.946 orang. Dengan demikian, dalam sepekan, terjadi 

peningkatan jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran yang signifikan, yakni 

mencapai 2.024 orang. Adapun rekapitulasi pasien COVID-19 yang memperoleh perawatan 

di Wisma Atlet Kemayoran, terhitung mulai 23 Maret 2020 hingga 2 Februari 2022 sebanyak 

141. 428 orang dengan rekapitulasi pasien yang sudah keluar sebanyak 136. 458 orang. 

 

 

 

Jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran bertambah 156 orang sehingga menjadi 4.970 orang, kata Kepala Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah Pertahanan I Kolonel Marinir Aris Mudian."Pasien rawat inap di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 7 per Rabu berjumlah 4.970 orang. Sebelumnya, per Selasa (1/2) tercatat 

4.814 orang," kata Aris ketika menerangkan perkembangan situasi di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, 

Jakarta, Rabu.Pada pekan sebelumnya, Rabu (26/1), pasien COVID-19 yang memperoleh rawat inap di 

Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 2.946 orang. Dengan demikian, dalam sepekan, terjadi peningkatan 

jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran yang signifikan, yakni mencapai 2.024 orang.Adapun 

rekapitulasi pasien COVID-19 yang memperoleh perawatan di Wisma Atlet Kemayoran, terhitung mulai 

23 Maret 2020 hingga 2 Februari 2022 sebanyak 141. 428 orang dengan rekapitulasi pasien yang sudah 

keluar sebanyak 136. 458 orang.Berdasarkan keterangan yang diterima, dari 136. 458 pasien yang usai 

memperoleh perawatan dari RSDC Wisma Atlet, sebanyak 1.097 orang mendapatkan rujukan ke RS lain, 

sebanyak 134. 765 orang dinyatakan sembuh dan 596 orang dinyatakan meninggal dunia."Di RSKI Pulau 

Galang, jumlah pasien rawat inap bertambah 13 orang yang sebelumnya berjumlah 67 orang, hari ini 

http://www.antaranews.com/berita/2678765/sebanyak-4970-pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran
http://www.antaranews.com/berita/2678765/sebanyak-4970-pasien-covid-19-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran
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menjadi 80 orang," tutur Aris.Dalam kesempatan yang sama, Aris juga menerangkan perkembangan 

jumlah pasien repatriasi atau pemulangan kembali pekerja migran Indonesia (PMI) yang dirawat di RSDC 

Wisma Atlet Pademangan. Apabila dibandingkan dengan jumlah sehari sebelumnya, terdapat penurunan 

pasien sebanyak 342 orang."Pasien rawat inap (di RSDC Wisma Atlet Pademangan Tower 8, 9, dan 10, 

red.) per Rabu berjumlah 792 orang dengan perincian 397 pria dan 395 wanita," katanya.Di sisi lain, di 

RSDC Rusun Pasar Rumput Tower 1, 2, dan 3, jumlah pasien rawat inap berkurang sebanyak 72 orang 

sehingga menjadi 4.295 orang dengan jumlah sebelumnya sebanyak 4.367 orang pada hari Selasa (1/2). 
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Title 4.970 pasien COVID-19 masih dirawat di RSD Wisma Atlet 

Kemayoran 

Author _noname 

Media Antara Sulsel Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://makassar.antaranews.com/berita/351529/4970-pasien-covid-19-masih-dirawat-di-

rsd-wisma-atlet-kemayoran 

Summary Jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) 

Wisma Atlet Kemayoran bertambah 156 orang sehingga menjadi 4.970 orang, kata Kepala 

Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Kolonel Marinir Aris Mudian. "Pasien 

rawat inap di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 7 per Rabu berjumlah 4.970 

orang. Pada pekan sebelumnya, Rabu (26/1), pasien COVID-19 yang memperoleh rawat inap 

di Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 2.946 orang. Dengan demikian, dalam sepekan, terjadi 

peningkatan jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran yang signifikan, yakni 

mencapai 2.024 orang. 

 

 

 

Jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran bertambah 156 orang sehingga menjadi 4.970 orang, kata Kepala Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah Pertahanan I Kolonel Marinir Aris Mudian."Pasien rawat inap di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 7 per Rabu berjumlah 4.970 orang. Sebelumnya, per Selasa (1/2) tercatat 

4.814 orang," kata Aris ketika menerangkan perkembangan situasi di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, 

Jakarta, Rabu.Pada pekan sebelumnya, Rabu (26/1), pasien COVID-19 yang memperoleh rawat inap di 

Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 2.946 orang. Dengan demikian, dalam sepekan, terjadi peningkatan 

jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran yang signifikan, yakni mencapai 2.024 orang.Adapun 

rekapitulasi pasien COVID-19 yang memperoleh perawatan di Wisma Atlet Kemayoran, terhitung mulai 

23 Maret 2020 hingga 2 Februari 2022 sebanyak 141. 428 orang dengan rekapitulasi pasien yang sudah 

keluar sebanyak 136. 458 orang.Berdasarkan keterangan yang diterima, dari 136. 458 pasien yang usai 

memperoleh perawatan dari RSDC Wisma Atlet, sebanyak 1.097 orang mendapatkan rujukan ke RS lain, 

sebanyak 134. 765 orang dinyatakan sembuh dan 596 orang dinyatakan meninggal dunia."Di RSKI Pulau 

Galang, jumlah pasien rawat inap bertambah 13 orang yang sebelumnya berjumlah 67 orang, hari ini 

menjadi 80 orang," tutur Aris.Dalam kesempatan yang sama, Aris juga menerangkan perkembangan 

http://makassar.antaranews.com/berita/351529/4970-pasien-covid-19-masih-dirawat-di-rsd-wisma-atlet-kemayoran
http://makassar.antaranews.com/berita/351529/4970-pasien-covid-19-masih-dirawat-di-rsd-wisma-atlet-kemayoran
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jumlah pasien repatriasi atau pemulangan kembali pekerja migran Indonesia (PMI) yang dirawat di RSDC 

Wisma Atlet Pademangan. Apabila dibandingkan dengan jumlah sehari sebelumnya, terdapat penurunan 

pasien sebanyak 342 orang."Pasien rawat inap (di RSDC Wisma Atlet Pademangan Tower 8, 9, dan 10, 

red.) per Rabu berjumlah 792 orang dengan perincian 397 pria dan 395 wanita," katanya.Di sisi lain, di 

RSDC Rusun Pasar Rumput Tower 1, 2, dan 3, jumlah pasien rawat inap berkurang sebanyak 72 orang 

sehingga menjadi 4.295 orang dengan jumlah sebelumnya sebanyak 4.367 orang pada hari Selasa 
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Title Aturan Terbaru Karantina WNI dari LN: Wajib Vaksin 

Lengkap! 

Author Chandra Gian Asmara 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20220202112104-4-312253/aturan-terbaru-

karantina-wni-dari-ln-wajib-vaksin-lengkap 

Summary Pemerintah kembali mengeluarkan aturan khusus mengenai pintu masuk, tempat karantina 

dan kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku perjalanan luar negeri. 

Aturan tersebut dituangkan dalam Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 

4/2022, yang diteken Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 1 Februari 

2022. Dalam aturan ini, pintu masuk bagi WNI yang melakukan perjalanan luar negeri melalui 

pintu udara hanya berada di Soekarno Hatta, Banten, Juanda, Jawa Timur, dan Sam 

Ratulangi, Sulawesi Utara. Bagi WNI pelaku perjalanan luar negeri yang telah menerima 

vaksin dosis pertama wajib melakukan karantina dalam jangka waktu 7x24 jam. 

 

 

Pemerintah kembali mengeluarkan aturan khusus mengenai pintu masuk, tempat karantina dan 

kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku perjalanan luar negeri.Aturan tersebut 

dituangkan dalam Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 4/2022, yang diteken Kepala 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 1 Februari 2022.Dalam aturan ini, pintu masuk bagi WNI 

yang melakukan perjalanan luar negeri melalui pintu udara hanya berada di Soekarno Hatta, Banten, 

Juanda, Jawa Timur, dan Sam Ratulangi, Sulawesi Utara.Sementara itu, pintu masuk pelabuhan laut 

berada di Batam, Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan Nunukan, Kalimantan 

Utara.Adapun pintu masuk melalui Pos Lintas Batas Negara berada di Aruk, Kalimantan Barat, Entikong, 

Kalimantan Barat, dan Motaain, Nusa Tenggara Timur.Bagi WNI pelaku perjalanan luar negeri yang telah 

menerima vaksin dosis pertama wajib melakukan karantina dalam jangka waktu 7x24 jam. Sementara 

yang mendapatkan vaksin dosis lengkap menjalani karantina 5x24 jam."Pelaksanaan karantina mengikuti 

Surat Edaran yang diterbitkan Satuan Tugas Penganan Covid-19," tulis diktum ketiga aturan tersebut, 

seperti dikutip CNBC Indonesia, Rabu (2/2/2022).Bagi para WNI pelaku perjalanan luar negeri yang 

diperbolehkan menjalani karantina terpusat antara lain Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke 

Indonesia untuk menetap 12 hari di Indonesia.Selain itu, adalah pelajar/mahasiswa yang kembali ke 

Indonesia setelah menamatkan pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri, dan pegawai 

pemerintah yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri.Kemudian terakhir, adalah perwakilan 

Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat internasional."Keputusan ini mulai berlaku pada 

tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2022," tulis diktum kesepuluh aturan tersebut. 
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Title Soal Kabar PHK Massal Karyawan, Dirut Garuda: Hoax 

Tuh 

Author Kodrat Setiawan 

Media Tempo.co Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://bisnis.tempo.co/read/1556499/soal-kabar-phk-massal-karyawan-dirut-garuda-hoax-

tuh 

Summary Direktur Utama PT Indonesia Tbk Irfan Setiaputra menanggapi kabar soal PHK massal 

karyawan di Garuda. "Hoax tuh," ujarnya kepada Tempo pada Rabu pagi, 2 Februari 2022. 

Isu mengenai PHK massal santer terdengar, hingga membuat serikat karyawan meminta 

rundingan kepada pihak manajemen Garuda Indonesia jika kabar tersebut benar adanya. 

Ketua Khusus Pengawalan Kelangsungan dan Hak Karyawan Serikat Karyawan Garuda 

Indonesia, Tomy Tampatty memberikan keterangan tertulis kepada Tempo. 

 

 

Direktur Utama PT Indonesia Tbk Irfan Setiaputra menanggapi kabar soal PHK massal karyawan di 

Garuda."Hoax tuh," ujarnya kepada Tempo pada Rabu pagi, 2 Februari 2022.Isu mengenai PHK massal 

santer terdengar, hingga membuat serikat karyawan meminta rundingan kepada pihak manajemen 

Garuda Indonesia jika kabar tersebut benar adanya.Ketua Khusus Pengawalan Kelangsungan dan Hak 

Karyawan Serikat Karyawan Garuda Indonesia, Tomy Tampatty memberikan keterangan tertulis kepada 

Tempo."Sampai saat ini manajemen Garuda Indonesia belum pernah mengkomunikasikan rencana 

tersebut dengan kami," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa malam 1 Februari 

2022.Beredar pula kabar Garuda Indonesia berinisiatif melakukan pertemuan dengan Kemnaker terkait 

ancaman bangkrut dan pemutusan hubungan kerja () akibat terdampak pandemi.Langkah efisiensi itu, 

disebut-sebut dilakukan seiring dengan permasalahan bisnis kedua maskapai penerbangan nasional yang 

dinilai berdampak pada aspek ketenagakerjaan di internal perusahaanAdapun, persoalan tersebut 

sempat diutarakan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja (PHI-Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri.Menurut Indah, manajemen 

Garuda akan bertemu menteri tenaga kerja perihal langkah strategis yang harus diambil. Rencananya, 

pertemuan antara , Garuda Indonesia, dilakukan Kamis, 3 Februari 2022. Dia pun menyebutkan bahwa 

Kemenaker siap untuk melakukan mediasi terhadap perusahaan dan tenaga kerjanya.Selalu update info 

terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram "Tempo.co Update". Klik 

https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih 

dahulu. 
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Title PKS Minta Pemerintah Penuhi Kesejahtreaan Kader KB untuk 

Atasi Stunting 

Author RAIZA ANDINI 

Media Republik Merdeka Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://politik.rmol.id/read/2022/02/02/521765/pks-minta-pemerintah-penuhi-

kesejahtreaan-kader-kb-untuk-atasi-stunting 

Summary Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyoroti rencana penanganan 

stunting oleh BKKBN dan Kemenkes belum terlihat dalam mendukung kesejahteraan dan 

perlindungan kader keluarga berencana (KB) di tingkat bawah. Secara khusus, Mufida 

meminta kader KB bisa mendapatkan pemenuhan kesejahteraan dan kesehatan, termasuk 

keikutsertaan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Anggota DPR dari 

Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini menyebut peran kader KB di tingkat 

desa adalah satu faktor kunci dalam penanganan stunting. "Teman-teman penyuluh di 

daerah itu masih banyak yang kehidupannya memprihatinkan, tapi mereka rela untuk tetap 

melayani masyarakat," kata dia. 

 

 

 

Angka stunting anak di Indonesia masih jadi catatan besar yang belum juga usai. Data Survei Status Gizi 

Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevelensi stunting di Indonesia mencapai 27,7 persen.UNICEF 

bahkan memperkirakan ada sekitar 31,8 persen anak di Indonesia mengalami stunting pada 2021. Artinya 

hampir sepertiga anak di Indonesia mengalami masalah dalam pertumbuhannya.Anggota Komisi IX DPR 

RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyoroti rencana penanganan stunting oleh BKKBN dan Kemenkes 

belum terlihat dalam mendukung kesejahteraan dan perlindungan kader keluarga berencana (KB) di 

tingkat bawah.Secara khusus, Mufida meminta kader KB bisa mendapatkan pemenuhan kesejahteraan 

dan kesehatan, termasuk keikutsertaan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan."Bentuknya bisa bermacam, misal mereka punya BPJS Kesehatan tidak? Jika tidak bisa 

masuk sebagai peserta PBI di BPJS Kesehatan. Mereka punya BPJS Ketenagakerjaan tidak? Bisa 

diperjuangkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga mendapat manfaat nantinya berupa 

perlindungan," papar Mufida kepada wartawan, Rabu (2/2).Anggota DPR dari Dapil Jakarta Pusat, Jakarta 

Selatan dan Luar Negeri ini menyebut peran kader KB di tingkat desa adalah satu faktor kunci dalam 

penanganan stunting.Hal ini, papar Mufida, sudah diamini oleh Presiden Joko Widodo yang mendukung 
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penambahan SDM kader penyuluh yang saat ini jumlahnya masih 1,2 juta orang.Mufida melihat dalam 

tata aturan roadmap penanganan stunting diatur jika ujung tombak dari program penanggulangan 

stunting ini ada di kader penyuluh."Teman-teman penyuluh di daerah itu masih banyak yang 

kehidupannya memprihatinkan, tapi mereka rela untuk tetap melayani masyarakat," kata dia.Mufida 

meminta ada terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan kader 

penyuluh di lapangan. 
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Title PKS Minta Pemerintah Penuhi Kesejahteraan Kader KB untuk 

Atasi Stunting 

Author RAIZA ANDINI 

Media Republik Merdeka Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://politik.rmol.id/read/2022/02/02/521765/pks-minta-pemerintah-penuhi-

kesejahteraan-kader-kb-untuk-atasi-stunting 

Summary Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyoroti rencana penanganan 

stunting oleh BKKBN dan Kemenkes belum terlihat dalam mendukung kesejahteraan dan 

perlindungan kader keluarga berencana (KB) di tingkat bawah. Secara khusus, Mufida 

meminta kader KB bisa mendapatkan pemenuhan kesejahteraan dan kesehatan, termasuk 

keikutsertaan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Anggota DPR dari 

Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini menyebut peran kader KB di tingkat 

desa adalah satu faktor kunci dalam penanganan stunting. "Teman-teman penyuluh di 

daerah itu masih banyak yang kehidupannya memprihatinkan, tapi mereka rela untuk tetap 

melayani masyarakat," kata dia. 

 

 

 

Angka stunting anak di Indonesia masih jadi catatan besar yang belum juga usai. Data Survei Status Gizi 

Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevelensi stunting di Indonesia mencapai 27,7 persen.UNICEF 

bahkan memperkirakan ada sekitar 31,8 persen anak di Indonesia mengalami stunting pada 2021. Artinya 

hampir sepertiga anak di Indonesia mengalami masalah dalam pertumbuhannya.Anggota Komisi IX DPR 

RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyoroti rencana penanganan stunting oleh BKKBN dan Kemenkes 

belum terlihat dalam mendukung kesejahteraan dan perlindungan kader keluarga berencana (KB) di 

tingkat bawah.Secara khusus, Mufida meminta kader KB bisa mendapatkan pemenuhan kesejahteraan 

dan kesehatan, termasuk keikutsertaan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan."Bentuknya bisa bermacam, misal mereka punya BPJS Kesehatan tidak? Jika tidak bisa 

masuk sebagai peserta PBI di BPJS Kesehatan. Mereka punya BPJS Ketenagakerjaan tidak? Bisa 

diperjuangkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga mendapat manfaat nantinya berupa 

perlindungan," papar Mufida kepada wartawan, Rabu (2/2).Anggota DPR dari Dapil Jakarta Pusat, Jakarta 

Selatan dan Luar Negeri ini menyebut peran kader KB di tingkat desa adalah satu faktor kunci dalam 

penanganan stunting.Hal ini, papar Mufida, sudah diamini oleh Presiden Joko Widodo yang mendukung 



 

207 

 

penambahan SDM kader penyuluh yang saat ini jumlahnya masih 1,2 juta orang.Mufida melihat dalam 

tata aturan roadmap penanganan stunting diatur jika ujung tombak dari program penanggulangan 

stunting ini ada di kader penyuluh."Teman-teman penyuluh di daerah itu masih banyak yang 

kehidupannya memprihatinkan, tapi mereka rela untuk tetap melayani masyarakat," kata dia.Mufida 

meminta ada terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan kader 

penyuluh di lapangan. 
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Title Sering Terjadi Demo, DPRD Tuban Minta Perusahaan 

Berkomunikasi dengan Serikat Pekerja 

Author _noname 

Media Kabar Tuban Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://kabartuban.com/sering-terjadi-demo-dprd-tuban-minta-perusahaan-berkomunikasi-

dengan-serikat-pekerja/30509 

Summary Komisi II DPRD Kabupaten Tuban berkesempatan mengunjungi PT. IKSG (Industri Kemasan 

Semen Gresik) guna menindaklanjuti aksi demo karyawan PT. IKSG yang tergabung dalam 

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) beberapa minggu lalu, dimana aksi demo 

tersebut sampai membuat jalan nasional pantura macet hingga beberapa jam dan terjadi 

antrian panjang kendaraan hingga beberapa KM. Menurut Asep, akhir-akhir ini di Tuban 

sering terjadi Demo yang membahas tentang masyarakat yang menuntut pekerja dari 

perusahaan seperti PT. Pertamina dan PT. Solusi Bangung Indonesia (SBI) harus banyak yang 

berasal sari Ring 1 (sekitar perusahaan). Selain itu, Asep berharap Pemerintah daerah 

menyiapkan tenaga kerja yang punya keahlian sesuai yang dibutuhkan PT. Pertamina agar 

masyarakat Tuban tidak menjadi penonton saja dan dapat bekerja pada Perusahaan 

tersebut. Anggota Komisi II asal Fraksi PKB, Asep Nur Hidayatulloh mendorong untuk 

seringnya Perusahaan dalam berkomunikasi dengan serikat pekerja yang ada di Perusahaan. 

 

 

Komisi II DPRD Kabupaten Tuban berkesempatan mengunjungi PT. IKSG (Industri Kemasan Semen Gresik) 

guna menindaklanjuti aksi demo karyawan PT. IKSG yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal 

Indonesia (FSPMI) beberapa minggu lalu, dimana aksi demo tersebut sampai membuat jalan nasional 

pantura macet hingga beberapa jam dan terjadi antrian panjang kendaraan hingga beberapa KM.Anggota 

Komisi II asal Fraksi PKB, Asep Nur Hidayatulloh mendorong untuk seringnya Perusahaan dalam 

berkomunikasi dengan serikat pekerja yang ada di Perusahaan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir 

terjadinya permasalah yang timbul antar karyawan dan perusahaan."Melalui komunikasi yang intens 

dapat dapat menciptakan suasana yang kondusif dan segala permasalah dapat diselesaikan melalui 

diskusi antar karyawan dan perusahaan" ujar Asep. Senin, (31/1/2022).Menurut Asep, akhir-akhir ini di 

Tuban sering terjadi Demo yang membahas tentang masyarakat yang menuntut pekerja dari perusahaan 

seperti PT. Pertamina dan PT. Solusi Bangung Indonesia (SBI) harus banyak yang berasal sari Ring 1 

(sekitar perusahaan)."Kita terus mendorong Pemkab melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta 

Perusahaan untuk mengembangkan keahlian warga sesuai yang dibutuhkan perusahaan" 

bebernya.Dorongan tersebut dapat melalui pelatihan-pelatihan khusus agar warga sekitar dapat bekerja 

di perusahaan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan."Terutama di PT. Pertamina Rostnef yang akan 

beroperasi beberapa tahun lagi" tambah anggota dewan muda itu.Selain itu, Asep berharap Pemerintah 

daerah menyiapkan tenaga kerja yang punya keahlian sesuai yang dibutuhkan PT. Pertamina agar 

masyarakat Tuban tidak menjadi penonton saja dan dapat bekerja pada Perusahaan tersebut. (*) 
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Title Mulai 4 Februari, Bali Dibuka untuk Internasional Author _noname 

Media Neraca Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.neraca.co.id/article/158559/mulai-4-februari-bali-dibuka-untuk-internasional 

Summary Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Wakil Ketua Komite 

Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan 

mengatakan pintu masuk internasional di Bali akan mulai dibuka kembali pada tanggal 4 

Februari 2022. "Pemerintah juga menyampaikan bahwa akan membuka kembali pintu 

masuk internasional di Bali pada tanggal 4 Februari 2022," kata Menko Luhut dalam 

keterangan pers hasil ratas evaluasi PPKM secara daring di Jakarta, Senin (31/1). Ia 

menuturkan pembukaan Bali bertujuan untuk kembali menggencarkan ekonomi Bali yang 

sudah cukup terdampak akibat pandemi Covid-19. Pembukaan pintu masuk Bali juga hanya 

diperuntukkan bagi pelaku perjalanan luar negeri non pekerja migran Indonesia (PPLN non-

PMI). 

 

 

 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 

dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pintu masuk 

internasional di Bali akan mulai dibuka kembali pada tanggal 4 Februari 2022."Pemerintah juga 

menyampaikan bahwa akan membuka kembali pintu masuk internasional di Bali pada tanggal 4 Februari 

2022," kata Menko Luhut dalam keterangan pers hasil ratas evaluasi PPKM secara daring di Jakarta, Senin 

(31/1).Ia menuturkan pembukaan Bali bertujuan untuk kembali menggencarkan ekonomi Bali yang sudah 

cukup terdampak akibat pandemi Covid-19. Pembukaan pintu masuk Bali juga hanya diperuntukkan bagi 

pelaku perjalanan luar negeri non pekerja migran Indonesia (PPLN non-PMI). "Kami tetap akan 

melakukan pembukaan secara bertahap bertingkat dan berlanjut," katanya.Selain peraturan karantina, 

masuknya PPLN juga akan tetap mengikuti edaran Surat Edaran yang berlaku. Saat ini Bali juga 

menyediakan dua opsi tambahan untuk karantina PPLN, yakni karantina bubble dimulai di 5 hotel terlebih 

dahulu dengan total 447 kamar serta enam kapal live on board yang sudah tersertifikasi Cleanliness, 

Health, Safety, dan Environment Sustainability (CHSE) oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif.Sebelumnya, pemerintah pernah membuka pintu masuk bagi turis asing ke Bali dengan membuka 

penerbangan internasional di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali pada 14 Oktober 2021. Meski 
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sempat dibuka, pada awal Desember 2021, pemerintah kembali membatasi pintu masuk penumpang 

internasional warga negara Indonesia (WNI) baik melalui jalur udara, laut, dan darat. Ketentuan ini diatur 

dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 65 Tahun 2021.Dalam ketentuan tersebut, 

pintu masuk melalui jalur udara menggunakan penerbangan hanya dibuka melalui tiga bandar udara, 

yaitu Bandar Udara Soekarno-Hatta di Provinsi Banten, Raja Haji Fisabilillah di Provinsi Kepulauan Riau, 

dan Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara.Disamping itu, pemerintah juga mengubah durasi karantina 

bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara 

Asing (WNA), yang masuk ke Indonesia dari sebelumnya 7 hari menjadi 5 hari. Luhut mengatakan 

perubahan tersebut dilakukan menyusul lebih tingginya kasus akibat transmisi lokal."Perlu ada 

perubahan strategi seiring dengan lebih tingginya kasus akibat transmisi lokal. Untuk itu pemerintah 

mengubah aturan karantina 7 hari menjadi 5 hari dengan catatan bahwa WNI dan WNA yang masuk ke 

Indonesia wajib vaksinasi lengkap," kata Menko.Menko Luhut menjelaskan bagi WNI yang baru 

melakukan vaksinasi dosis pertama tetap harus menjalani masa karantina 7 hari. Pasalnya, sebagian 

besar besar varian yang diderita pelaku perjalanan luar negeri adalah Omicron. Berbagai riset juga 

menunjukkan masa inkubasi varian ini berada di kisaran 3 hari. 
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Title Klaster Pondok Pesantren, 19 Santriwati di Jepara Positif 

Covid-19 

Author KompasTV Jateng 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.kompas.tv/article/257456/klaster-pondok-pesantren-19-santriwati-di-jepara-

positif-covid-19 

Summary Salah satu pondok pesantren di Jepara Jawa Tengah, menjadi klaster penularan Covid-19. 

Dengan adanya temuan ini Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara langsung melakukan 

screening terhadap seluruh santri dan pengelola pesantren. Menurut Muh Ali Juru Bicara 

Penanganan Covid-19 Kabupaten Jepara, setelah sempat dinyatakan nol kasus sejak 

beberapa bulan terahir, mulai minggu dinas kesehatan kembali menemukan kasus Covid-19 

di salah satu pesantren di Jepara. "Dari Jepara semalem kami rilis ada 20 positif penemuan 

baru. 

 

 

 

Salah satu pondok pesantren di Jepara Jawa Tengah, menjadi klaster penularan Covid-19. Kondisi ini 

terjadi setelah salah satu pengurus dinyatakai positif covid usai bepergian dari Jakarta. Dengan adanya 

temuan ini Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara langsung melakukan screening terhadap seluruh santri 

dan pengelola pesantren.Hasilnya, dari 160 santri dan pengurus yang menjalani screening, ditemukan 19 

santriwati yang terkonfirmasi positif Covid-19. Untuk mencegah penularan, para santriwati tersebut 

langsung dibawa ke Balai Latihan Kerja Pecangaan milik pemerintah daerah untuk menjalani karantina 

secara terpusat.Menurut Muh Ali Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kabupaten Jepara, setelah sempat 

dinyatakan nol kasus sejak beberapa bulan terahir, mulai minggu dinas kesehatan kembali menemukan 

kasus Covid-19 di salah satu pesantren di Jepara. Berdasarkan hasil screening, petugas menemukan ada 

19 santriwati dinyatakan positif covid dan saat ini menjalani karantina terpusat di balai latihan kerja 

pecangaan."Dari Jepara semalem kami rilis ada 20 positif penemuan baru. Ini merupakan kasus tertinggi 

setelah bulan Juni kita sudah menurun. Semua siswa yang terkonfirmasi positif covid, kita karantina di 

rumah karantina BLK kecamantan," ujar Muh Ali.Untuk menghindari penyebaran Covid-19, sementara 

waktu seluruh aktivitas di pesantren dihentikan. Dan satgas gabungan langsung melakukan sterilisasi 

dengan penyemprotan cairan disinfektan di tempat belajar dan rumah pengurus pondok pesantren. 
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Title Perusahaan Korea dan Jepang Belum Terapkan Upah Berbasis 

Produktivitas 

Author Suparjo 

Ramalan 

Media Okezone Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/02/02/320/2541281/perusahaan-korea-dan-

jepang-belum-terapkan-upah-berbasis-produktivitas 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan ada perusahaan asal Korea dan 

Jepang di Indonesia yang belum menerapkan struktur skala upah berbasis produktivitas. 

Banyak, perusahaan-perusahaan investasi dari Korea, perusahaan-perusahaan investasi dari 

Jepang, banyak yang belum menerapkan struktur skala upah," ujar Indah saat ditemui di 

kawasan hotel Aston Kartika dikutip, Rabu (2/2/2022). Banyak, perusahaan-perusahaan 

investasi dari Korea, perusahaan-perusahaan investasi dari Jepang, banyak yang belum 

menerapkan struktur skala upah. Padahal upah berbasis kinerja akan menaikkan 

produktivitas baik buruh dan perusahaan. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan ada perusahaan asal Korea dan Jepang di 

Indonesia yang belum menerapkan struktur skala upah berbasis produktivitas. Padahal upah berbasis 

kinerja akan menaikkan produktivitas baik buruh dan perusahaan.Direktur Jenderal Pembinaan 

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

mencatat, pihaknya terus mengawal agar perusahaan di dalam negeri menerapkan sistem upah yang 

mengacu pada struktur upah berbasis produktivitas."Siapa sih yang gak mau menerapkan struktur skala 

upah berbasis produktivitas? Banyak, perusahaan-perusahaan investasi dari Korea, perusahaan-

perusahaan investasi dari Jepang, banyak yang belum menerapkan struktur skala upah," ujar Indah saat 

ditemui di kawasan hotel Aston Kartika dikutip, Rabu (2/2/2022).Kemnaker berharap agar para pekerja 

atau buruh bisa membantu pemerintah untuk memastikan perusahaan bisa menerapkan struktur skala 

upah berbasis produktivitas.Upah minimum, kata dia, merupakan jaring pengaman, namun demikian 

dibutuhkan upah yang berbasis kinerja yang dipandang dapat menaikkan produktivitas. Sehingga 

pengusaha maupun pekerja sama-sama mendapatkan manfaat dan kenaikan produktivitas 

perusahaan."Bantu kami pemerintah memastikan upah, gaji, salary yang diterapkan atau diberikan oleh 

para pemberi kerja agar sesuai dengan niatan kita, kami semua yaitu mengacu pada struktur skala upah 
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berbasis produktivitas," ungkap dia.Siapa sih yang gak mau menerapkan struktur skala upah berbasis 

produktivitas? Banyak, perusahaan-perusahaan investasi dari Korea, perusahaan-perusahaan investasi 

dari Jepang, banyak yang belum menerapkan struktur skala upah.Meski banyak perusahaan asing di 

Tanah Air yang belum mengikuti kebijakan pemerintah di sektor upah, Indah berharap para pekerja tidak 

bisa memberikan sikap penolakan terhadap investasi asing di Indonesia."Tapi kita gak boleh benci 

mereka, kita gak boleh benci investor. Kita membutuhkan investor untuk memperluas lapangan kerja. 

Jangan perna membenci pada investasi karena investasi merupakan instrumen utama untuk memperluas 

lapangan kerja bagi saudara-saudara Bapak, Ibu yang belum mendapat pekerjaan. Kalau gak ada investasi 

sih susah perluasan lapangan pekerjaan," katanya. 
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Title Pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran Bertambah, Total 

4.970 Orang 

Author _noname 

Media Indo Zone Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.indozone.id/news/EnsMdd1/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-

bertambah-total-4-970-orang 

Summary Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Kolonel Marinir Aris Mudian 

mengatakan jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 

(RSDC) Wisma Atlet Kemayoran bertambah 156 orang sehingga menjadi 4.970 orang. Pada 

pekan sebelumnya, Rabu (26/1/2022), pasien COVID-19 yang memperoleh rawat inap di 

Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 2.946 orang. Dengan demikian, dalam sepekan, terjadi 

peningkatan jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran yang signifikan, yakni 

mencapai 2.024 orang. Adapun rekapitulasi pasien COVID-19 yang memperoleh perawatan 

di Wisma Atlet Kemayoran, terhitung mulai 23 Maret 2020 hingga 2 Februari 2022 sebanyak 

141. 428 orang dengan rekapitulasi pasien yang sudah keluar sebanyak 136. 458 orang. 

 

 

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Kolonel Marinir Aris Mudian mengatakan 

jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran bertambah 156 orang sehingga menjadi 4.970 orang.Pada pekan sebelumnya, Rabu 

(26/1/2022), pasien COVID-19 yang memperoleh rawat inap di Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 2.946 

orang. Dengan demikian, dalam sepekan, terjadi peningkatan jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet 

Kemayoran yang signifikan, yakni mencapai 2.024 orang.Adapun rekapitulasi pasien COVID-19 yang 

memperoleh perawatan di Wisma Atlet Kemayoran, terhitung mulai 23 Maret 2020 hingga 2 Februari 

2022 sebanyak 141. 428 orang dengan rekapitulasi pasien yang sudah keluar sebanyak 136. 458 

orang.Berdasarkan keterangan yang diterima, dari 136. 458 pasien yang usai memperoleh perawatan 

dari RSDC Wisma Atlet, sebanyak 1.097 orang mendapatkan rujukan ke RS lain, sebanyak 134. 765 orang 

dinyatakan sembuh dan 596 orang dinyatakan meninggal dunia.Dalam kesempatan yang sama, Aris juga 

menerangkan perkembangan jumlah pasien repatriasi atau pemulangan kembali pekerja migran 

Indonesia (PMI) yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Pademangan. Apabila dibandingkan dengan jumlah 

sehari sebelumnya, terdapat penurunan pasien sebanyak 342 orang.Di sisi lain, di RSDC Rusun Pasar 

Rumput Tower 1, 2, dan 3, jumlah pasien rawat inap berkurang sebanyak 72 orang sehingga menjadi 

4.295 orang dengan jumlah sebelumnya sebanyak 4.367 orang pada hari Selasa (1/2/2022). 
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Title Pasien Positif COVID-19 di Wisma Atlet Bertambah 2.024 Orang 

Dalam Sepekan 

Author _noname 

Media Infoindonesia.id Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.infoindonesia.id/read/2022/02/02/12343/pasien-positif-covid-19-di-wisma-

atlet-bertambah-2024-orang-dalam-sepekan 

Summary Dengan demikian, dalam sepekan, terjadi peningkatan jumlah pasien COVID-19 di Wisma 

Atlet Kemayoran yang signifikan, yakni mencapai 2.024 orang. JAKARTA- Rumah Sakit 

Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, mengalami penambahan pasien positif 

COVID-19. Berdasarkan data dari Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir Aris Mudian, jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di 

RSDC Wisma Atlet Kemayoran bertambah 156 orang, sehingga menjadi 4.970 orang. "Pasien 

rawat inap di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 7 per Rabu berjumlah 4.970 

orang. 

 

 

 

JAKARTA - Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, mengalami penambahan 

pasien positif COVID-19.Berdasarkan data dari Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir Aris Mudian, jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di RSDC Wisma 

Atlet Kemayoran bertambah 156 orang, sehingga menjadi 4.970 orang."Pasien rawat inap di RSDC Wisma 

Atlet Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 7 per Rabu berjumlah 4.970 orang. Sebelumnya, per Selasa 

(1/2/2022) tercatat 4.814 orang," kata Aris ketika menerangkan perkembangan situasi di RSDC Wisma 

Atlet Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/2/2022).Pada pekan sebelumnya, Rabu (26/1), pasien COVID-19 yang 

memperoleh rawat inap di Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 2.946 orang.Dengan demikian, dalam 

sepekan, terjadi peningkatan jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran yang signifikan, yakni 

mencapai 2.024 orang.Adapun rekapitulasi pasien COVID-19 yang memperoleh perawatan di Wisma 

Atlet Kemayoran, terhitung mulai 23 Maret 2020 hingga 2 Februari 2022 sebanyak 141. 428 orang dengan 

rekapitulasi pasien yang sudah keluar sebanyak 136. 458 orang.Berdasarkan keterangan yang diterima, 

dari 136. 458 pasien yang usai memperoleh perawatan dari RSDC Wisma Atlet, sebanyak 1.097 orang 

mendapatkan rujukan ke RS lain, sebanyak 134. 765 orang dinyatakan sembuh dan 596 orang dinyatakan 

meninggal dunia."Di RSKI Pulau Galang, jumlah pasien rawat inap bertambah 13 orang yang sebelumnya 
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berjumlah 67 orang, hari ini menjadi 80 orang," kata Aris.Dalam kesempatan yang sama, Aris juga 

menerangkan perkembangan jumlah pasien repatriasi atau pemulangan kembali pekerja migran 

Indonesia (PMI) yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Pademangan. Apabila dibandingkan dengan jumlah 

sehari sebelumnya, terdapat penurunan pasien sebanyak 342 orang."Pasien rawat inap per Rabu 

berjumlah 792 orang dengan perincian 397 pria dan 395 wanita," katanya.Sedangkan di RSDC Rusun 

Pasar Rumput Tower 1, 2, dan 3, jumlah pasien rawat inap berkurang sebanyak 72 orang sehingga 

menjadi 4.295 orang dengan jumlah sebelumnya sebanyak 4.367 orang pada hari Selasa kemarin. 
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Title Indonesia Dilanda Gelombang Tiga Covid-19, Pemerintah Resmi 

Pangkas Masa Karantina Buat PPLN Jadi Lima Hari 

Author Chandra 

Iswinarno 

Media Suara.com Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/news/2022/02/02/125949/indonesia-dilanda-gelombang-tiga-

covid-19-pemerintah-resmi-pangkas-masa-karantina-buat-ppln-jadi-lima-hari 

Summary Durasi karantina lima hari hanya berlaku bagi warga negara indonesia (WNI) atau asing 

(WNA) yang sudah divaksin Covid-19 dua dosis, sementara bagi WNI yang baru divaksin satu 

dosis tetap wajib karantina tujuh hari. PPLN akan menjalani dua kali tes PCR Covid-19 yakni 

saat tiba di pintu masuk Indonesia dan tes kedua saat hari ke-4 bagi yang wajib karantina 

lima hari dan hari ke-6 bagi yang wajib karantina tujuh hari. Pemerintah resmi memangkas 

durasi wajib karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN)menjadi lima hari dari 

sebelumnya tujuh hari. Jika hasil tes PCR pada tes kedua menunjukkan hasil negatif maka 

masa karantina selesai dan bisa beraktivitas di Indonesia, namun jika positif Covid-19 PPLN 

harus melanjutkan ke masa isolasi hingga sembuh. 

 

 

 

Ada pun pintu masuk internasional yang dibuka oleh pemerintah antara lain; Bandara Soekarno-Hatta 

Banten, Bandara Juanda Jawa Timur, Bandara Sam Ratulangi Sulawesi Utara; Pelabuhan Batam 

Kepulauan Riau, Pelabuhan Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Pelabuhan Nunukan Kalimantan Utara; Pos 

Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk Kalimantan Barat, PLBN Entikong Kalimantan Barat, dan PLBN Motaain 

Nusa Tenggara Timur.Pemerintah resmi memangkas durasi wajib karantina bagi pelaku perjalanan luar 

negeri (PPLN)menjadi lima hari dari sebelumnya tujuh hari.Durasi karantina lima hari hanya berlaku bagi 

warga negara indonesia (WNI) atau asing (WNA) yang sudah divaksin Covid-19 dua dosis, sementara bagi 

WNI yang baru divaksin satu dosis tetap wajib karantina tujuh hari.Aturan baru tersebut tertuang dalam 

Surat Edaran Satgas Covid-19 nomor 4 tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri 

pada Masa Pandemi Covid-19 yang ditandatangani Ketua Satgas Covid-19 Suharyanto."Karantina selama 

5x24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis lengkap, atau karantina selama 7x24 jam bagi PPLN 

yang telah menerima vaksin dosis pertama," demikian bunyi SE Satgas tersebut seperti dikutip Rabu 

(2/2/2022).PPLN akan menjalani dua kali tes PCR Covid-19 yakni saat tiba di pintu masuk Indonesia dan 

tes kedua saat hari ke-4 bagi yang wajib karantina lima hari dan hari ke-6 bagi yang wajib karantina tujuh 
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hari.Jika hasil tes PCR pada tes kedua menunjukkan hasil negatif maka masa karantina selesai dan bisa 

beraktivitas di Indonesia, namun jika positif Covid-19 PPLN harus melanjutkan ke masa isolasi hingga 

sembuh.PPLN yang berstatus WNI Pekerja Migran Indonesia, pelajar atau mahasiswa, pegawai 

pemerintah yang pulang dari dinas luar negeri atau perwakilan Indonesia dalam perlombaan atau festival 

tingkat internasional bisa karantina di tempat karantina terpusat yang dibiayai negara.Sementara bagi 

WNI di luar ketiga kriteria di atas dan WNA diplomat asing di luar kepala perwakilan asing dan 

keluarganya harus menjalani karantina di hotel-hotel yang sudah ditunjuk pemerintah dengan biaya 

pribadi.Dispensasi bebas karantina bisa diberikan kepada WNI dengan keadaan mendesak, seperti; 

memiliki kondisi kesehatan yang mengancam nyawa, kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian 

khusus, atau kedukaan karena anggota keluarga inti meninggal dunia."Aturan ini berlaku efektif mulai 

tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan," tutup SE tersebut. 
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Title Pasien Positif di RSDC Jadi 4970 Orang Author Rizky Zulkarnain 

Media Aktual Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://aktual.com/pasien-positif-di-rsdc-jadi-4970-orang 

Summary "Pasien rawat inap di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 7 per Rabu berjumlah 

4.970 orang. "Pasien rawat inap (di RSDC Wisma Atlet Pademangan Tower 8, 9, dan 10, red.) 

per Rabu berjumlah 792 orang dengan perincian 397 pria dan 395 wanita," katanya. Jumlah 

pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran bertambah 156 orang sehingga menjadi 4.970 orang, kata Kepala Penerangan 

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Kolonel Marinir Aris Mudian. Sebelumnya, per 

Selasa (1/2) tercatat 4.814 orang," kata Aris ketika menerangkan perkembangan situasi di 

RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/2). 

 

 

 

Jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran bertambah 156 orang sehingga menjadi 4.970 orang, kata Kepala Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah Pertahanan I Kolonel Marinir Aris Mudian."Pasien rawat inap di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 7 per Rabu berjumlah 4.970 orang. Sebelumnya, per Selasa (1/2) tercatat 

4.814 orang," kata Aris ketika menerangkan perkembangan situasi di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, 

Jakarta, Rabu (2/2).Pada pekan sebelumnya, Rabu (26/1), pasien COVID-19 yang memperoleh rawat inap 

di Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 2.946 orang. Dengan demikian, dalam sepekan, terjadi peningkatan 

jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran yang signifikan, yakni mencapai 2.024 orang.Adapun 

rekapitulasi pasien COVID-19 yang memperoleh perawatan di Wisma Atlet Kemayoran, terhitung mulai 

23 Maret 2020 hingga 2 Februari 2022 sebanyak 141. 428 orang dengan rekapitulasi pasien yang sudah 

keluar sebanyak 136. 458 orang.Berdasarkan keterangan yang diterima, dari 136. 458 pasien yang usai 

memperoleh perawatan dari RSDC Wisma Atlet, sebanyak 1.097 orang mendapatkan rujukan ke RS lain, 

sebanyak 134. 765 orang dinyatakan sembuh dan 596 orang dinyatakan meninggal dunia."Di RSKI Pulau 

Galang, jumlah pasien rawat inap bertambah 13 orang yang sebelumnya berjumlah 67 orang, hari ini 

menjadi 80 orang," tutur Aris.Dalam kesempatan yang sama, Aris juga menerangkan perkembangan 

jumlah pasien repatriasi atau pemulangan kembali pekerja migran Indonesia (PMI) yang dirawat di RSDC 

Wisma Atlet Pademangan. Apabila dibandingkan dengan jumlah sehari sebelumnya, terdapat penurunan 
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pasien sebanyak 342 orang."Pasien rawat inap (di RSDC Wisma Atlet Pademangan Tower 8, 9, dan 10, 

red.) per Rabu berjumlah 792 orang dengan perincian 397 pria dan 395 wanita," katanya.Di sisi lain, di 

RSDC Rusun Pasar Rumput Tower 1, 2, dan 3, jumlah pasien rawat inap berkurang sebanyak 72 orang 

sehingga menjadi 4.295 orang dengan jumlah sebelumnya sebanyak 4.367 orang pada hari Selasa (1/2). 
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Title Segini Gaji Buruh Pabrik TKI di Malaysia, Bikin Geleng-geleng 

Kepala 

Author _noname 

Media Jurnal Soreang Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1013629226/segini-gaji-buruh-

pabrik-tki-di-malaysia-bikin-geleng-geleng-kepala 

Summary Segini gaji buruh pabrik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, bikin geleng-geleng kepala. 

Banyak orang yang penasaran berapa besar gaji seorang TKI di luar negeri khususnya di 

Negara tetangga, Malaysia. Banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin menjadi TKI di 

Negara tetangga, Malaysia. Bahkan hingga saat ini jumlah TKI di Malaysia pun sangat banyak. 

 

 

 

Segini gaji buruh pabrik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, bikin geleng-geleng kepala.Banyak 

orang yang penasaran berapa besar gaji seorang TKI di luar negeri khususnya di Negara tetangga, 

Malaysia.Banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin menjadi TKI di Negara tetangga, 

Malaysia.Bahkan hingga saat ini jumlah TKI di Malaysia pun sangat banyak. Kabarnya jumlah TKI di 

Malaysia merupakan jumlah terbesar.Bagi yang berencana menjadi seorang TKI di Malaysia tentu 

penasaran dengan besaran gaji di sana.Bahkan ada yang penasaran dan ingin membandingkan dengan 

gaji di Jakarta, Karawang atau Bekasi.Diketahui Jakarta, Karawang, dan Bekasi merupakan daerah di 

Indonesia yang memiliki nilai gaji UMR terbesar di Indonesia.satu TKI yang bekerja di Malaysia 

menceritakan kisahnya dan membeberkan gaji yang didapat.TKI yang bekerja di Malaysia tersebut 

bernama Amalia Zaida. Ia bekerja sebagai buruh di salah-satu perusahaan di Malaysia.Iya 

mengungkapkan bahwa gaji yang ia dapat sekarang sebesar 1200 Ringgit Malaysia atau sekira Rp4 

juta."Gaji saya sekarang dari tahun 2021 sebesar 1200 ringgit atau sekitar Rp4 juta," ujarnya.Namun, gaji 

tersebut merupakan gaji pokoknya saja, belum termasuk uang lembur, uang jajan, dan uang makan.Jika 

seorang TKI rajin untuk kerja lembur, maka gajinya akan bertambah besar.Sebab, bagi seorang karyawan 

yang lembur maka akan mendapat uang tambahan.Oleh sebab itu bagi TKI yang ingin mendapatkan gaji 

lebih besar biasanya akan rajim kerja lembur.Jam kerja buru pabrik TKI di Malaysia hanya delapan jam 

perhari, namun biasanya ditambah tiga jam bagi yang ingin uang tambahan.Sistim kerjanya pun agak 

sedikit berbeda dengan di Indonesia. Di Malaysia menggunakan sistim empat hari kerja dan dua hari cuti. 
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Title Seperti Ini Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan Author _noname 

Media Joglo Semar News Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://joglosemarnews.com/2022/02/seperti-ini-cara-klaim-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Terkait dengan hal itu, sebenarnya Pemerintah telah memiliki program BPJS 

Ketenagakerjaan, yang di dalamnya menawarkan bermacam jaminan agar para pekerja 

merasa aman saat menjalankan tugasnya. Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan. Mengutip 

laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, masing-masing jaminan dapat berbeda cara klaimnya. 

Formulir 7 (Form JP)* BPJS Ketenagakerjaan yang diisi lengkap. 

 

 

 

Bekerja di sebuah perusahaan tentu akan merasa aman dan nyaman jika sudah mendapatkan jaminan 

keselamatan kerja.Terkait dengan hal itu, sebenarnya Pemerintah telah memiliki program BPJS 

Ketenagakerjaan, yang di dalamnya menawarkan bermacam jaminan agar para pekerja merasa aman 

saat menjalankan tugasnya.Adapun program yang disediakan antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja, 

Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun.Iuran yang harus dibayarkan ke BPJS pun tidak 

berat, sebab perusahaan akan menanggung sebagian. Terkait pendaftaran pun idealnya akan diurus oleh 

pihak perusahaan. Namun, bagaimana cara mencairkan atau mengklaim jaminan-jaminan tersebut?Cara 

Klaim BPJS KetenagakerjaanMengutip laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, masing-masing jaminan dapat 

berbeda cara klaimnya. Adapun syarat dan dokumen untuk mengklaim Jaminan Pensiun antara 

lain:Syarat Utama: Harus Mencapai Usia Pensiun atau Cacat Total TetapUsia pensiun yaitu 56 tahun. Jika 

Anda belum mencapai usia tersebut, tentu Anda tidak akan bisa mencairkan Jaminan Pensiun. Akan 

tetapi, terdapat kondisi yang membuat pekerja diperbolehkan mengklaim jaminan ini meski belum 

mencapai usia pensiun. Kondisi tersebut ialah jika mengalami cacat total tetap.Dokumen yang Harus 

Disiapkan Formulir 7 (Form JP)* BPJS Ketenagakerjaan yang diisi lengkap Asli dan fotocopy Kartu Peserta 

Program JP BPJAMSOSTEK Asli dan fotocopy E-KTP Asli dan fotocopy Kartu Keluarga Asli dan fotocopy 

Bukti Pemotongan PPh 21 Form 1721-A1 bulan terakhir dari perusahaan Asli dan fotocopy Buku 

Tabungan atas nama penerima manfaat JPAdapun bagi pekerja yang mengalami cacat total tetap 

melampirkan semua dokumen yang telah disebutkan di atas. Tambahan dokumen yang perlu dibawa 

adalah Asli dan fotocopy Surat Keterangan Dokter yang memeriksa atau dokter penasehat yang 

menyatakan mengalami Cacat Total Tetap Asli dan copy surat keterangan tidak bekerja dari perusahaan 

dengan menunjukan aslinyaFormulir yang dibutuhkan seperti formulir Jaminan Pensiun dapat diperoleh 

di kantor cabang BP Jamsostek terdekat atau portal www.bpjsketenagakerjaan.go.id. 
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Title Terkait Isu Penyesuaian Jumlah Karyawan, Dirut Garuda: Kami Belum 

Ada Agenda dengan Kemenaker! 

Author Naomy 

Media Berita Trans Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.beritatrans.com/artikel/220699/terkait-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-

dirut-garuda-kami-belum-ada-agenda-dengan-kemenaker 

Summary PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Garuda") hingga hari ini masih terus berfokus untuk 

menjalani proses PKPU guna memeroleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban 

usaha dengan para kreditur. "Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan 

penyesuaian jumlah karyawan," tegas Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, 

Rabu (2/2/2022). Lebih lanjut, dalam upaya pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, 

Garuda terus berkomitmen mengedepankan kepentingan para karyawan di masa penuh 

tantangan ini, selaras dengan rencana dan upaya-upaya kami untuk menjadi entitas bisnis 

yang kuat di masa mendatang. Selama proses PKPU berlangsung, Garuda memastikan 

seluruh aspek kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal, 

termasuk layanan penumpang, kargo dan perawatan pesawat. 

 

 

 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Garuda") hingga hari ini masih terus berfokus untuk menjalani 

proses PKPU guna memeroleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para 

kreditur."Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan 

dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan," tegas 

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, Rabu (2/2/2022).Disampaikannya, proses PKPU 

yang kini sedang dijalani Garuda bersama segenap pemangku kepentingan bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum 

sesuai mekanisme PKPU.Dalam proses PKPU ini, Garuda juga terus menjalin komunikasi yang intensif 

bersama seluruh kreditur."Di mana dalam proses tersebut, Garuda juga telah mendapatkan tanggapan 

positif dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses negosiasi guna mencapai 

kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha," ungkapnya.Lebih lanjut, dalam upaya 

pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, Garuda terus berkomitmen mengedepankan kepentingan 
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para karyawan di masa penuh tantangan ini, selaras dengan rencana dan upaya-upaya kami untuk 

menjadi entitas bisnis yang kuat di masa mendatang.Seluruh kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan 

yang telah ditempuh Garuda tentunya mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, 

serta berdasarkan komunikasi konstruktif yang kami kedepankan bersama karyawan.Selama proses PKPU 

berlangsung, Garuda memastikan seluruh aspek kegiatan operasional penerbangan akan tetap 

berlangsung dengan normal, termasuk layanan penumpang, kargo dan perawatan pesawat.Selaras 

dengan hal tersebut, Garuda juga terus mengakselerasikan kinerja bisnis dengan memaksimalkan potensi 

pendapatan melalui perluasan jaringan penerbangan kargo internasional."Hingga kerja sama korporasi 

dan retail dalam menghadirkan nilai tambah layanan penerbangan bagi pengguna jasa," punkas Irfan. 
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Title Ada Isu Garuda (GIAA) PHK Massal, Begini Tanggapan Dirut Author _noname 

Media Investor Daily Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://investor.id/corporate-action/280921/ada-isu-garuda-giaa-phk-massal-begini-

tanggapannbspdirut 

Summary - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menjawab isu terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) 

karyawan yang sedang ramai diberitakan. Menhan Prabowo Datangi Bengkel Pesawat Milik 

Anak Usaha Garuda (GIAA), Ada Apa?. Restrukturisasi Utang, Garuda (GIAA) Raih Dukungan 

Lessor. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan, Garuda hingga saat 

ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan 

berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan. 

 

 

 

- PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menjawab isu terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan yang 

sedang ramai diberitakan.Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan, Garuda hingga 

saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah karyawan. Hingga hari ini, perseroan masih terus berfokus untuk menjalani 

proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam 

penyelesaian kewajiban usaha dengan para kreditur.Restrukturisasi Utang, Garuda (GIAA) Raih Dukungan 

Lessor"Perlu kiranya kami sampaikan bahwa proses PKPU yang kini sedang dijalani oleh Garuda bersama 

segenap pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses 

restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU," kata Irfan dalam 

keterangan tertulis, Rabu (2/2).Dalam proses PKPU ini, lanjut Irfan, Garuda Indonesia juga terus menjalin 

komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur, di mana dalam proses tersebut, Garuda juga telah 

mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses negosiasi 

guna mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha."Lebih lanjut, dalam upaya 

pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, Garuda terus berkomitmen untuk mengedepankan 

kepentingan para karyawan di masa penuh tantangan ini, selaras dengan rencana dan upaya-upaya kami 

untuk menjadi entitas bisnis yang kuat di masa mendatang," imbuh Irfan.Dia mengatakan, seluruh 

kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda tentunya mengacu pada 

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi konstruktif yang 
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didepankan bersama karyawan."Selama proses PKPU berlangsung, Garuda memastikan seluruh aspek 

kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal, termasuk layanan 

penumpang, kargo, dan perawatan pesawat," sebut Irfan.Menhan Prabowo Datangi Bengkel Pesawat 

Milik Anak Usaha Garuda (GIAA), Ada Apa?Selaras dengan hal tersebut, papar Irfan, Garuda juga terus 

mengakselerasikan kinerja bisnisnya dengan memaksimalkan potensi pendapatan melalui perluasan 

jaringan penerbangan kargo internasional hingga kerja sama korporasi dan ritel dalam menghadirkan 

nilai tambah layanan penerbangan bagi pengguna jasa. 
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Title Ada Isu Soal PHK Karyawan, Ini Jawaban Bos Garuda Indonesia Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://money.kompas.com/read/2022/02/02/123500626/ada-isu-soal-phk-karyawan-ini-

jawaban-bos-garuda-indonesia 

Summary Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, hingga saat ini pihaknya 

belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah karyawan di maskapai pelat merah tersebut. Hal ini dia 

ungkapkan untuk menjawab isu yang berkembang yang menyatakan Garuda Indonesia akan 

bertemu dengan Kemenaker terkait rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para 

karyawannya. Saat ini, kata Irfan, Garuda Indonesia masih berfokus untuk menjalani proses 

PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan 

para kreditur. "Perlu kiranya kami sampaikan bahwa proses PKPU yang kini sedang dijalani 

oleh Garuda Indonesia bersama segenap pemangku kepentingan bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam 

koridor hukum sesuai mekanisme PKPU," ujar Irfan dalam keterangan tertulisnya, Rabu 

(2/2/2022). 

 

 

 

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum memiliki 

agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian jumlah 

karyawan di maskapai pelat merah tersebut.Hal ini dia ungkapkan untuk menjawab isu yang berkembang 

yang menyatakan Garuda Indonesia akan bertemu dengan Kemenaker terkait rencana Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) para karyawannya.Saat ini, kata Irfan, Garuda Indonesia masih berfokus untuk 

menjalani proses PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha 

dengan para kreditur."Perlu kiranya kami sampaikan bahwa proses PKPU yang kini sedang dijalani oleh 

Garuda Indonesia bersama segenap pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau 

kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme 

PKPU," ujar Irfan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/2/2022).Irfan menambahkan, dalam proses 

PKPU ini, Garuda Indonesia juga terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur, 

dimana dalam proses tersebut, pihaknya juga telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah 
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kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk 

penyelesaian kewajiban usaha.Lebih lanjut, dalam upaya pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, 

Garuda Indoneisa terus berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan para karyawan di masa penuh 

tantangan ini, selaras dengan rencana dan upaya-upaya untuk menjadi entitas bisnis yang kuat di masa 

mendatang."Seluruh kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda tentunya 

mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi 

konstruktif yang kami kedepankan bersama karyawan," kata Irfan.Irfan memastikan, selama proses PKPU 

berlangsung, seluruh aspek kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal, 

termasuk layanan penumpang, kargo dan perawatan pesawat."Selaras dengan hal tersebut, Garuda 

Indonesia juga terus mengakselerasikan kinerja bisnisnya dengan memaksimalkan potensi pendapatan 

melalui perluasan jaringan penerbangan kargo internasional hingga kerjasama korporasi dan retail dalam 

menghadirkan nilai tambah layanan penerbangan bagi pengguna jasa," tutupnya.Dapatkan update berita 

pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com 

News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install 

aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. 
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Title Ini Tanggapan Manajemen Garuda Indonesia (GIAA) Soal 

Isu Pemangkasan Karyawan 

Author Yuwono Triatmodjo 

Media Kontan Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://insight.kontan.co.id/news/ini-tanggapan-manajemen-garuda-indonesia-giaa-soal-

isu-pemangkasan-karyawan 

Summary Manajemen PT Garuda Indonesia Tbk menegaskan hingga saat ini, masih terus fokus 

menjalani proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Manajemen GIAA 

menerangkan, bahwa hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak 

Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan. 

 

 

 

Manajemen PT Garuda Indonesia Tbk menegaskan hingga saat ini, masih terus fokus menjalani proses 

penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).Manajemen GIAA menerangkan, bahwa hingga saat ini 

belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan 

penyesuaian jumlah karyawan. 
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Title Info Loker BUMN Februari 2022 PT Bio Farma (Persero) 

Membuka Lowongan Kerja, Ada 26 Formasi 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123628123/info-loker-bumn-februari-2022-pt-

bio-farma-persero-membuka-lowongan-kerja-ada-26-formasi 

Summary PT Bio Farma (Persero) membuka kesempatan lowongan kerja bagi pria dan wanita untuk 

mengisi formasi yang tersedia. PT Bio Farma (Persero) saat ini sedang membuka lowongan 

kerja untuk ditempatkan di seluruh cabang PT Bio Farma (Persero). "PT Bio Farma (Persero) 

membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia. Melalui akun IG 

@kemnaker pada Rabu, 2 Februari 2022 mengunggah informasi lowongan kerja terbaru 

untuk bermacam formasi. 

 

 

 

PT Bio Farma (Persero) membuka kesempatan lowongan kerja bagi pria dan wanita untuk mengisi formasi 

yang tersedia.PT Bio Farma (Persero) saat ini sedang membuka lowongan kerja untuk ditempatkan di 

seluruh cabang PT Bio Farma (Persero) .Melalui akun IG @kemnaker pada Rabu, 2 Februari 2022 

mengunggah informasi lowongan kerja terbaru untuk bermacam formasi."PT Bio Farma (Persero) 

membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia.Ayo buruan siapkan diri dan 

daftarkan diri Rekanaker!Mention teman, tetangga, dan saudaramu agar mereka tahu informasi baik 

ini.Selamat berjuang!" demikian isi unggahan tersebut.Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari unggahan 

yang sama pada Rabu, 2 Februari 2022 berikut macam-macam formasi yang dibutuhkan:IT Strategi 

Planning IT Policy Governance dan Compliance IT Arsitektur Data Steward Data Arsitektur Data Exchange 

IT Infrastructure dan security IT Operation IT Service Management It service Desk IT Assets Development 

solution Software Design Manage Service Solutions15 Digital product managementDigital Business 

Administration Data Engineering Data Science Solutions Interrogation Desain solutions Solutions QA, 

Change Management Solutions Delivery Resource Pool dan PM0 Web Development UI/UX System 

AnalystPendaftaran dibuka paling lambat Sabtu, tanggal 5 Februari 2022.Untuk informasi lebih lanjut 

kunjungi IG @biofarmaid. 
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Title Isu Garuda (GIAA) dan AirAsia (CMPP) PHK Massal, BPS 

Beberkan Data Penerbangan 

Author Nyoman Ary 

Wahyudi 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20220202/98/1495782/isu-garuda-giaa-dan-airasia-cmpp-

phk-massal-bps-beberkan-data-penerbangan 

Summary Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja penerbangan domestik turun signifikan selama 

dua tahun terakhir di tengah isu PHK massal Garuda Indonesia dan AirAsia Indonesia. Kepala 

BPS Margo Yuwono menuturkan tren penerbangan domestik selama dua tahun terakhir 

mengalami penurunan yang signifikan akibat pembatasan mobilitas masyarakat. Adapun, 

BPS mencatat, penerbangan internasional pada Desember 2021 sebesar 0,1 juta orang atau 

naik 29,84 persen secara bulanan. Kendati terjadi perbaikan, kinerja secara tahunan terlanjur 

terkontraksi cukup dalam dari torehan 2019. 

 

 

 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja penerbangan domestik turun signifikan selama dua tahun 

terakhir di tengah isu PHK massal Garuda Indonesia dan AirAsia Indonesia.Kepala BPS Margo Yuwono 

menuturkan tren penerbangan domestik selama dua tahun terakhir mengalami penurunan yang 

signifikan akibat pembatasan mobilitas masyarakat. Kendati terjadi perbaikan, kinerja secara tahunan 

terlanjur terkontraksi cukup dalam dari torehan 2019."Untuk penerbangan domestik trennya terus 

mengalami penurunan dari 2019 yang terangkut 76,69 juta orang terus turun menjadi 32,39 juta orang 

pada 2020, lalu turun 30,07 juta orang atau 7,18 persen pada 2021," kata Margo melalui konferensi pers 

daring, Rabu (2/1/2022).Menurut Margo, pemulihan pada industri penerbangan itu bertumpu pada 

sektor kesehatan masyarakat. Artinya, pengendalian pandemi Covid-19 menjadi syarat untuk 

peningkatan kembali volume penumpang maskapai penerbangan nasional."Ini sangat tergantung dari 

pemulihan kesehatan masyarakat, semoga kita terus mengupayakan protokol kesehatan yang bagus 

sehingga mobilitas semakin bagus akhirnya berdampak pada perekonomian nasional," kata dia.Kendati 

demikian, dia memastikan, geliat pertumbuhan volume penumpang untuk penerbangan domestik mulai 

terlihat pada Desember 2021.Saat itu, kata dia, jumlah penerbangan domestik menyentuh di angka 4 juta 

orang atau naik 14,34 persen jika dibandingkan dengan posisi November 2021 sebanyak 3,5 juta orang. 

Penerbangan domestik itu mengalami peningkatan mencapai 9,15 persen dibandingkan dengan periode 
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yang sama pada 2020 di angka 3,66 juta orang.Torehan yang positif itu juga diikuti dengan kinerja 

penerbangan internasional yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga akhir tahun 

lalu.Adapun, BPS mencatat, penerbangan internasional pada Desember 2021 sebesar 0,1 juta orang atau 

naik 29,84 persen secara bulanan. Torehan itu juga mengalami kenaikan mencapai 65,98 persen jika 

dibandingkan dengan posisi tahun lalu."Untuk penerbangan internasional, kunjungan wisatawan 

mancanegara masih terbatas, keterhubungan antar negara juga belum balik seperti yang diharapkan," 

kata dia.Sebelumnya beredar kabar bahwa PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) dan PT AirAsia Indonesia 

Tbk. (CMPP) berinisiatif melakukan pertemuan dengan Kemnaker terkait ancaman bangkrut dan 

pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terdampak pandemi.Langkah efisiensi itu, disebut-sebut 

dilakukan seiring dengan permasalahan bisnis kedua maskapai penerbangan nasional yang dinilai 

berdampak pada aspek ketenagakerjaan di internal perusahaan. 
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Title Soal Isu Penyesuaian Jumlah Karyawan, Ini Tanggapan Garuda 

Indonesia 

Author _noname 

Media Detik Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://travel.detik.com/travel-news/d-5924775/soal-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-ini-

tanggapan-garuda-indonesia 

Summary Garuda Indonesia sampai saat ini masih terus berfokus menjalani proses PKPU. Menurut 

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, mengenai penyesuaian jumlah karyawan 

belum ada agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan. Irfan 

mengatakan, Garuda Indonesia terus menjalin komunikasi yang intensif dalam proses PKPU. 

Di dalam proses tersebut banyak tanggapan positif yang didapatkan Garuda Indonesia. 

 

 

Garuda Indonesia sampai saat ini masih terus berfokus menjalani proses PKPU. Hal ini untuk memperoleh 

kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para kreditur.Menurut Direktur Utama 

Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, mengenai penyesuaian jumlah karyawan belum ada agenda 

pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan. Irfan menyatakan proses PKPU (Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang) bukan lah kebangkrutan atau kepailitan."Garuda hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan 

penyesuaian jumlah karyawan. Perlu kiranya kami sampaikan bahwa proses PKPU yang kini sedang 

dijalani oleh Garuda bersama segenap pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau 

kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme 

PKPU," kata Irfan dalam siaran pers, Rabu (2/2/2022).Irfan mengatakan, Garuda Indonesia terus menjalin 

komunikasi yang intensif dalam proses PKPU. Di dalam proses tersebut banyak tanggapan positif yang 

didapatkan Garuda Indonesia."Garuda juga telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur, 

termasuk lessor pesawat dalam proses negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian 

kewajiban usaha," tambah Irfan.Sementara, Irfan juga menyatakan, dalam upaya pemulihan kinerja yang 

saat ini dioptimalkan, Garuda Indonesia berkomitmen mengedepankan kepentingan para karyawan. Hal 

ini selaras dengan rencana dan upaya Garuda untuk menjadi entitas bisnis yang kuat di masa 

mendatang."Seluruh kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda tentunya 

mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi 

konstruktif yang kami ke depankan bersama karyawan," ungkapnya.Selain itu, selama proses PKPU 

berlangsung, Garuda Indonesia memastikan seluruh aspek kegiatan operasional penerbangan akan tetap 

berlangsung dengan normal. Mulai dari layanan penumpang, kargo hingga perawatan pesawat."Selaras 

dengan hal tersebut, Garuda juga terus mengakselerasikan kinerja bisnisnya dengan memaksimalkan 

potensi pendapatan melalui perluasan jaringan penerbangan kargo internasional hingga kerjasama 

korporasi dan retail dalam menghadirkan nilai tambah layanan penerbangan bagi pengguna jasa," 

tutupnya. 
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Title DFW Sebut ABK WNI di Kapal Asing Banyak Alami Praktik 

Kerja Paksa 

Author Arif Sodhiq 

Media Sariagri Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://perikanan.sariagri.id/87624/dfw-sebut-abk-wni-di-kapal-asing-banyak-alami-praktik-

kerja-paksa 

Summary Sariagri- Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengemukakan jumlah pengaduan 

yang dilakukan Anak Buah Kapal (ABK) perikanan berkewarganegaraan Indonesia, lebih 

banyak datang dari mereka yang bekerja di kapal ikan asing. Koordinator Nasional 

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Rabu, mengatakan 

dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, DFW Indonesia telah menerima 69 pengaduan 

awak kapal perikanan. "Banyaknya regulasi yang saling tumpang tindih ini menjadi titik 

lemah tata kelola awak kapal perikanan migran," kata Abdi. "40,57 persen pengaduan 

dilaporkan oleh awak kapal dalam negeri, dan 55,07 persen berasal dari mereka yang bekerja 

di kapal ikan luar negeri," katanya. 

 

 

 

Sariagri - Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengemukakan jumlah pengaduan yang dilakukan 

Anak Buah Kapal (ABK) perikanan berkewarganegaraan Indonesia, lebih banyak datang dari mereka yang 

bekerja di kapal ikan asing. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi 

Suhufan di Jakarta, Rabu, mengatakan dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, DFW Indonesia telah 

menerima 69 pengaduan awak kapal perikanan. "40,57 persen pengaduan dilaporkan oleh awak kapal 

dalam negeri, dan 55,07 persen berasal dari mereka yang bekerja di kapal ikan luar negeri," katanya. 

Adapun profil kasus yang sering kali diadukan oleh para awak kapal perikanan tersebut meliputi masalah 

asuransi dan jaminan sosial, gaji yang tidak dibayarkan atau pemotongan gaji, penipuan, dan kekerasan. 

Ia mengungkapkan rata-rata pengaduan yang disampaikan terkait dengan pelanggaran ketenagakerjaan 

yang mengarah pada praktik kerja paksa. Selain itu dalam kurun waktu 2020-2021, pihaknya menerima 

69 pengaduan dengan total korban sebanyak 169 orang. Puluhan Rumpon Nelayan di Pulau Ini Belum 

Kantongi Izin BMKG Minta Nelayan di Sekitar Perairan Jawa Tengah dan DIY Waspada Gelombang Tinggi 

Untuk itu, ujar dia, pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait perlu meningkatkan upaya 

perlindungan awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan dalam dan luar negeri. Sejauh ini, kata dia, 
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walaupun sejumlah aturan dan regulasi telah dikeluarkan pemerintah namun kenyataan di lapangan 

menunjukkan banyaknya masalah yang dialami oleh para awak kapal perikanan. Kesenjangan 

implementasi dan minimnya pengawasan, lanjutnya, ditengarai menjadi sebab belum optimalnya 

perlindungan yang diberikan kepada para awak kapal perikanan tersebut. "UU No. 18/2017 tentang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia belum mampu menjawab masalah carut marut tersebut karena 

aturan teknis terkait awak kapal perikanan tak kunjung dikeluarkan," kata Abdi. Akibatnya, kata dia, 

proses rekruitmen dan penempatan awak kapal perikanan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa kontrol 

dan pengawasan ketat dari pemerintah. Selain UU Nomor 18/2017, Indonesia memiliki UU Nomor 

17/2008 tentang Pelayaran dan UU Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi dasar 

manning agent melakukan usaha perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan migran. "Banyaknya 

regulasi yang saling tumpang tindih ini menjadi titik lemah tata kelola awak kapal perikanan migran," kata 

Abdi. 
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Title Bali Bersiap Sambut Kedatangan PPLN pada 4 Februari, Begini 

Skema Karantina yang Diterapkan 

Author _noname 

Media Metro Tv Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.metrotvnews.com/play/bJECzee4-bali-bersiap-sambut-kedatangan-ppln-pada-

4-februari-begini-skema-karantina-yang-diterapkan 

Summary Pemerintah akan membuka kembali pintu penerbangan ke Bali pada 4 Februari 2022 

mendatang. Pembukaan penerbangan ini memberikan angin segar bagi masyarakat Bali. 

Pasalnya dengan adanya wisatawan mancanegara yang datang dapat membangkitkan 

kembali pariwisata Bali yang selama ini mati suri akibat pandemi covid-19. Pembukaan ini 

hanya diperuntukkan bagi pelaku perjalanan luar negeri non pekerja migran Indonesia. 

 

 

Pemerintah akan membuka kembali pintu penerbangan ke Bali pada 4 Februari 2022 mendatang. 

Pembukaan ini hanya diperuntukkan bagi pelaku perjalanan luar negeri non pekerja migran Indonesia. 

Pemerintah telah menyiapkan dua opsi karantina, yakni karantina bubble di lima hotel dan karantina 

kapal yang tersertifikasi CHSE oleh Kemenparekraf dengan masa karantina selama lima hari.Pembukaan 

penerbangan ini memberikan angin segar bagi masyarakat Bali. Pasalnya dengan adanya wisatawan 

mancanegara yang datang dapat membangkitkan kembali pariwisata Bali yang selama ini mati suri akibat 

pandemi covid-19. 
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Title Soal Isu PHK Massal, Garuda Indonesia: Belum Ada Rencana 

Pertemuan dengan Kemenaker 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/02/soal-isu-phk-massal-garuda-indonesia-

belum-ada-rencana-pertemuan-dengan-kemenaker 

Summary - Soal isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) 

menyatakan hingga saat ini masih terus berfokus untuk menjalani proses Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Soal isu PHK massal, Irfan menerangkan, persoalan 

dengan karyawan akan dibahas bersama serupa dengan kebijakan pensiun dini sebelumnya. 

Sebelumnya beredar kabar bahwa PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) berinisiatif melakukan 

pertemuan dengan Kemnaker terkait ancaman bangkrut dan pemutusan hubungan kerja 

(PHK) akibat terdampak pandemi. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra 

menerangkan, proses PKPU bukan proses kebangkrutan atau kepailitan tetapi justru dalam 

proses perdamaian dengan di bawah lindungan Pengadilan Niaga. 

 

 

Soal isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) menyatakan hingga 

saat ini masih terus berfokus untuk menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU).Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menerangkan, proses PKPU bukan proses 

kebangkrutan atau kepailitan tetapi justru dalam proses perdamaian dengan di bawah lindungan 

Pengadilan Niaga."Perlu kiranya kami sampaikan bahwa proses PKPU yang kini sedang dijalani oleh 

Garuda bersama segenap pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU," ujar 

Irfan dalam keterangannya, Rabu (2/2/2022).Soal isu PHK massal, Irfan menerangkan, persoalan dengan 

karyawan akan dibahas bersama serupa dengan kebijakan pensiun dini sebelumnya. Sehingga saat ini 

belum ada rencana untuk berkomunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk membahas persoalan 

tersebut."Garuda Indonesia hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak 

Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan," tuturnya.Irfan 

memastikan, seluruh kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang akan ditempuh mengacu pada 

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi konstruktif yang kami 

kedepankan bersama karyawan.Sebelumnya beredar kabar bahwa PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) 

berinisiatif melakukan pertemuan dengan Kemnaker terkait ancaman bangkrut dan pemutusan 

hubungan kerja (PHK) akibat terdampak pandemi. 
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Title Diterpa Isu PHK, Bos Garuda Indonesia (GIAA) Beri 

Penjelasan 

Author Rinaldi Mohammad Azka 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://market.bisnis.com/read/20220202/192/1495785/diterpa-isu-phk-bos-garuda-

indonesia-giaa-beri-penjelasan 

Summary Emiten maskapai, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) membuka suara mengenai isu 

penyesuaian jumlah tenaga kerja perseroan. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan 

Setiaputra menuturkan masih terus berfokus untuk menjalani proses PKPU guna 

memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para 

kreditur. Irfan juga menegaskan proses PKPU yang kini sedang dijalani oleh Garuda Indonesia 

bersama segenap pemangku kepentingan bukan proses kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme 

PKPU. Dalam proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga terus menjalin komunikasi yang intensif 

bersama seluruh kreditur. 

 

 

Emiten maskapai, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) membuka suara mengenai isu penyesuaian 

jumlah tenaga kerja perseroan. Hingga saat ini, perseroan masih fokus restrukturisasi utang lewat proses 

pengadilan.Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menuturkan masih terus berfokus untuk 

menjalani proses PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha 

dengan para kreditur."Garuda hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak 

Kementerian Ketenagakerjaan berkaitan dengan penyesuaian jumlah karyawan," urainya, Rabu 

(2/2/2022).Irfan juga menegaskan proses PKPU yang kini sedang dijalani oleh Garuda Indonesia bersama 

segenap pemangku kepentingan bukan proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses 

restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU.Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur. Dalam proses 

tersebut, Garuda juga telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur, termasuk lessor 

pesawat dalam proses negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban 

usaha.Lebih lanjut, dalam upaya pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, Garuda terus 

berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan para karyawan di masa penuh tantangan ini."Seluruh 

kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda tentunya mengacu pada 

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi konstruktif yang kami 

ke depankan bersama karyawan," paparnya.Selama proses PKPU berlangsung, Garuda memastikan 

seluruh aspek kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal, termasuk 

layanan penumpang, kargo dan perawatan pesawat.Selaras dengan hal tersebut, Garuda juga terus 

mengakselerasikan kinerja bisnisnya dengan memaksimalkan potensi pendapatan melalui perluasan 

jaringan penerbangan kargo internasional hingga kerjasama korporasi dan retail dalam menghadirkan 

nilai tambah layanan penerbangan bagi pengguna jasa. 
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Title Garuda: Proses PKPU Bukan Proses Kebangkrutan Author Annisa ayu artanti 

Media Medcom.id Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/Zkevz5vK-garuda-proses-pkpu-bukan-proses-

kebangkrutan 

Summary PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menegaskan proses Penundaan kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU) yang sedang dilakukan perseroan saat ini bukan merupakan proses menuju 

kepailitan. "Kami sampaikan proses PKPU yang kini sedang dijalani oleh Garuda bersama 

segenap pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan 

proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU," kata 

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam keterangan resminya yang diterima 

Medcom.id, Rabu, 2 Februari 2022. Dalam proses PKPU ini, Irfan juga menjelaskan Garuda 

Indonesia terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur. Selama proses 

PKPU berlangsung, Garuda memastikan seluruh aspek kegiatan operasional penerbangan 

akan tetap berlangsung dengan normal, termasuk layanan penumpang, kargo, dan 

perawatan pesawat. 

 

 

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menegaskan proses Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

yang sedang dilakukan perseroan saat ini bukan merupakan proses menuju kepailitan."Kami sampaikan 

proses PKPU yang kini sedang dijalani oleh Garuda bersama segenap pemangku kepentingan bukanlah 

proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor 

hukum sesuai mekanisme PKPU," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam 

keterangan resminya yang diterima Medcom.id, Rabu, 2 Februari 2022.Dalam proses PKPU ini, Irfan juga 

menjelaskan Garuda Indonesia terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur. Garuda 

telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses 

negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha.Selama proses PKPU 

berlangsung, Garuda memastikan seluruh aspek kegiatan operasional penerbangan akan tetap 

berlangsung dengan normal, termasuk layanan penumpang, kargo, dan perawatan pesawat."Garuda juga 

akan mengakselerasikan kinerja bisnisnya dengan memaksimalkan potensi pendapatan melalui 

perluasan jaringan penerbangan kargo internasional hingga kerja sama korporasi dan retail dalam 

menghadirkan nilai tambah layanan penerbangan bagi pengguna jasa," jelasnya.Di sisi lain, Irfan juga 

menekankan, dalam upaya pemulihan kinerja Garuda terus berkomitmen untuk mengedepankan 

kepentingan para karyawan di masa penuh tantangan iniAdapun, seluruh kebijakan dan keputusan 

ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda tentunya mengacu pada ketentuan dan perundang-

undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi konstruktif yang kami kedepankan bersama 

karyawan."Kami sampaikan Garuda hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak 

Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan," jelasnya 
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Title Garuda (GIAA) Bantah Temui Kemnaker Bahas Rencana PHK 

Massal 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.idxchannel.com/economics/garuda-giaa-bantah-temui-kemnaker-bahas-

rencana-phk-massal 

Summary PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) membantah adanya pertemuan dengan 

Kementerian Tenaga Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk membahas isu pemecatan atau 

pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karyawan Garuda. "Dapat kami sampaikan bahwa 

Garuda hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kemnaker yang 

berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan. Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra 

mengatakan hingga hari ini masih terus berfokus untuk menjalani proses PKPU guna 

memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para 

kreditur. Perlu kiranya kami sampaikan bahwa proses PKPU yang kini sedang dijalani oleh 

Garuda bersama segenap pemangku kepentingan," kata Direktur Utama Garuda Irfan 

Setiaputra kepada MNC PORTAL, Rabu (2/2/2022). 

 

 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) membantah adanya pertemuan dengan Kementerian Tenaga 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk membahas isu pemecatan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) 

massal karyawan Garuda.Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra mengatakan hingga hari ini masih terus 

berfokus untuk menjalani proses PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian 

kewajiban usaha dengan para kreditur."Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kemnaker yang berkenaan dengan penyesuaian jumlah 

karyawan. Perlu kiranya kami sampaikan bahwa proses PKPU yang kini sedang dijalani oleh Garuda 

bersama segenap pemangku kepentingan," kata Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra kepada MNC 

PORTAL, Rabu (2/2/2022).Irfan Setiaputra menilai bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU."Dalam 

proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh 

kreditur, dimana dalam proses tersebut, Garuda juga telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah 

kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk 

penyelesaian kewajiban usaha," paparnya.Lebih lanjut, dalam upaya pemulihan kinerja yang saat ini 

dioptimalkan, Garuda terus berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan para karyawan."Seluruh 

kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda tentunya mengacu pada 

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi konstruktif yang kami 

kedepankan bersama karyawan," ujarnya.Selama proses PKPU berlangsung, Garuda memastikan seluruh 

aspek kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal, termasuk layanan 

penumpang, kargo dan perawatan pesawat."Garuda juga terus mengakselerasikan kinerja bisnisnya 

dengan memaksimalkan potensi pendapatan melalui perluasan jaringan penerbangan kargo 

internasional hingga kerjasama korporasi dan retail dalam menghadirkan nilai tambah layanan 

penerbangan bagi pengguna jasa," tutup Ifran. 
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Title Sebanyak 4.970 pasien COVID-19 dirawat di Wisma 

Atlet Kemayoran 

Author Pt. Content First 

Indonesia 

Media Elshinta Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://elshinta.com/news/258476/2022/02/02/sebanyak-4970-pasien-covid19-dirawat-di-

wisma-atlet-kemayoran 

Summary Jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) 

Wisma Atlet Kemayoran bertambah 156 orang sehingga menjadi 4.970 orang, kata Kepala 

Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Kolonel Marinir Aris Mudian. Pada 

pekan sebelumnya, Rabu (26/1), pasien COVID-19 yang memperoleh rawat inap di Wisma 

Atlet Kemayoran sebanyak 2.946 orang. Dengan demikian, dalam sepekan, terjadi 

peningkatan jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran yang signifikan, yakni 

mencapai 2.024 orang. Adapun rekapitulasi pasien COVID-19 yang memperoleh perawatan 

di Wisma Atlet Kemayoran, terhitung mulai 23 Maret 2020 hingga 2 Februari 2022 sebanyak 

141. 428 orang dengan rekapitulasi pasien yang sudah keluar sebanyak 136. 458 orang. 

 

 

 

 Jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran bertambah 156 orang sehingga menjadi 4.970 orang, kata Kepala Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah Pertahanan I Kolonel Marinir Aris Mudian. "Pasien rawat inap di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 7 per Rabu berjumlah 4.970 orang. Sebelumnya, per Selasa (1/2) tercatat 

4.814 orang," kata Aris ketika menerangkan perkembangan situasi di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, 

Jakarta, Rabu. Pada pekan sebelumnya, Rabu (26/1), pasien COVID-19 yang memperoleh rawat inap di 

Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 2.946 orang. Dengan demikian, dalam sepekan, terjadi peningkatan 

jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran yang signifikan, yakni mencapai 2.024 orang. Adapun 

rekapitulasi pasien COVID-19 yang memperoleh perawatan di Wisma Atlet Kemayoran, terhitung mulai 

23 Maret 2020 hingga 2 Februari 2022 sebanyak 141. 428 orang dengan rekapitulasi pasien yang sudah 

keluar sebanyak 136. 458 orang. Berdasarkan keterangan yang diterima, dari 136. 458 pasien yang usai 

memperoleh perawatan dari RSDC Wisma Atlet, sebanyak 1.097 orang mendapatkan rujukan ke RS lain, 

sebanyak 134. 765 orang dinyatakan sembuh dan 596 orang dinyatakan meninggal dunia. "Di RSKI Pulau 

Galang, jumlah pasien rawat inap bertambah 13 orang yang sebelumnya berjumlah 67 orang, hari ini 
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menjadi 80 orang," tutur Aris. Dalam kesempatan yang sama, Aris juga menerangkan perkembangan 

jumlah pasien repatriasi atau pemulangan kembali pekerja migran Indonesia (PMI) yang dirawat di RSDC 

Wisma Atlet Pademangan. Apabila dibandingkan dengan jumlah sehari sebelumnya, terdapat penurunan 

pasien sebanyak 342 orang. "Pasien rawat inap (di RSDC Wisma Atlet Pademangan Tower 8, 9, dan 10, 

red.) per Rabu berjumlah 792 orang dengan perincian 397 pria dan 395 wanita," katanya. Di sisi lain, di 

RSDC Rusun Pasar Rumput Tower 1, 2, dan 3, jumlah pasien rawat inap berkurang sebanyak 72 orang 

sehingga menjadi 4.295 orang dengan jumlah sebelumnya sebanyak 4.367 orang pada hari Selasa (1/2). 
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Title Hampir Lima Ribu Pasien COVID-19 Penuhi Wisma Atlet 

Kemayoran 

Author _noname 

Media Arah Kita Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.arahkita.com/news/read/33080/hampir-lima-ribu-pasien-covid-19-penuhi-

wisma-atlet-kemayoran 

Summary Jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) 

Wisma Atlet Kemayoran bertambah 156 orang sehingga menjadi 4.970 orang, kata Kepala 

Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Kolonel Marinir Aris Mudian. "Pasien 

rawat inap di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 7 per Rabu berjumlah 4.970 

orang. Pada pekan sebelumnya, Rabu (26/1), pasien COVID-19 yang memperoleh rawat inap 

di Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 2.946 orang. Dengan demikian, dalam sepekan, terjadi 

peningkatan jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran yang signifikan, yakni 

mencapai 2.024 orang. 

 

 

 

Jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran bertambah 156 orang sehingga menjadi 4.970 orang, kata Kepala Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah Pertahanan I Kolonel Marinir Aris Mudian."Pasien rawat inap di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 7 per Rabu berjumlah 4.970 orang. Sebelumnya, per Selasa (1/2) tercatat 

4.814 orang," kata Aris ketika menerangkan perkembangan situasi di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, 

Jakarta, Rabu (02/20/2022).Pada pekan sebelumnya, Rabu (26/1), pasien COVID-19 yang memperoleh 

rawat inap di Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 2.946 orang. Dengan demikian, dalam sepekan, terjadi 

peningkatan jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran yang signifikan, yakni mencapai 2.024 

orang.Adapun rekapitulasi pasien COVID-19 yang memperoleh perawatan di Wisma Atlet Kemayoran, 

terhitung mulai 23 Maret 2020 hingga 2 Februari 2022 sebanyak 141. 428 orang dengan rekapitulasi 

pasien yang sudah keluar sebanyak 136. 458 orang.Berdasarkan keterangan yang diterima, dari 136. 458 

pasien yang usai memperoleh perawatan dari RSDC Wisma Atlet, sebanyak 1.097 orang mendapatkan 

rujukan ke RS lain, sebanyak 134. 765 orang dinyatakan sembuh dan 596 orang dinyatakan meninggal 

dunia."Di RSKI Pulau Galang, jumlah pasien rawat inap bertambah 13 orang yang sebelumnya berjumlah 

67 orang, hari ini menjadi 80 orang," tutur Aris.Dalam kesempatan yang sama, Aris juga menerangkan 
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perkembangan jumlah pasien repatriasi atau pemulangan kembali pekerja migran Indonesia (PMI) yang 

dirawat di RSDC Wisma Atlet Pademangan. Apabila dibandingkan dengan jumlah sehari sebelumnya, 

terdapat penurunan pasien sebanyak 342 orang."Pasien rawat inap (di RSDC Wisma Atlet Pademangan 

Tower 8, 9, dan 10, red.) per Rabu berjumlah 792 orang dengan perincian 397 pria dan 395 wanita," 

katanya.Di sisi lain, di RSDC Rusun Pasar Rumput Tower 1, 2, dan 3, jumlah pasien rawat inap berkurang 

sebanyak 72 orang sehingga menjadi 4.295 orang dengan jumlah sebelumnya sebanyak 4.367 orang pada 

hari Selasa (1/2). 
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Title Bos Garuda Buka Suara Soal Penyesuaian Jumlah 

Karyawan 

Author Atikah Umiyani 

Media Akurat.co Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://akurat.co/bos-garuda-buka-suara-soal-penyesuaian-jumlah-karyawan 

Summary Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengungkapkan hingga hari ini 

perseroan terus berfokus untuk menjalani proses PKPU guna memperoleh kesepakatan 

terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para kreditur. "Dapat kami sampaikan 

bahwa Garuda hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan. Perlu kiranya kami 

sampaikan bahwa proses PKPU yang kini sedang dijalani oleh Garuda bersama segenap 

pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses 

restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU," tutur Irfan 

dalam keterangan resminya, Rabu (3/2/2022). Dalam proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga 

terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur, dimana dalam proses 

tersebut, Garuda juga telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur, 

termasuk lessor pesawat dalam proses negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk 

penyelesaian kewajiban usaha. 

 

 

 

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengungkapkan hingga hari ini perseroan terus 

berfokus untuk menjalani proses PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian 

kewajiban usaha dengan para kreditur."Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan 

penyesuaian jumlah karyawan. Perlu kiranya kami sampaikan bahwa proses PKPU yang kini sedang 

dijalani oleh Garuda bersama segenap pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau 

kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme 

PKPU," tutur Irfan dalam keterangan resminya, Rabu (3/2/2022).Dalam proses PKPU ini, Garuda 

Indonesia juga terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur, dimana dalam proses 

tersebut, Garuda juga telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur, termasuk lessor 

pesawat dalam proses negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban 
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usaha.Lebih lanjut, dalam upaya pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, Garuda terus 

berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan para karyawan di masa penuh tantangan ini, selaras 

dengan rencana dan upaya-upaya kami untuk menjadi entitas bisnis yang kuat di masa 

mendatang.Seluruh kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda tentunya 

mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi 

konstruktif yang kami kedepankan bersama karyawan.Selama proses PKPU berlangsung, lanjut Irfan, 

Garuda memastikan seluruh aspek kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan 

normal, termasuk layanan penumpang, kargo dan perawatan pesawat."Selaras dengan hal tersebut, 

Garuda juga terus mengakselerasikan kinerja bisnisnya dengan memaksimalkan potensi pendapatan 

melalui perluasan jaringan penerbangan kargo internasional hingga kerjasama korporasi dan retail dalam 

menghadirkan nilai tambah layanan penerbangan bagi pengguna jasa," tukas Irfan. 
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Title Pemko Medan Optimalkan Progam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2021 

Author _noname 

Media Tribun News Medan Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://medan.tribunnews.com/2022/02/02/pemko-medan-optimalkan-progam-jaminan-

sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021 

Summary Demikian hal ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Asisten Ekbang 

Khairul Syahnan ketika membuka pertemuan Forum Group Discusion (FGD) terkait Inpres 

No. 2 tahun 2021 yang digelar BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro. 

"Melalui Diskusi ini diharapkan agar terjalin kolaborasi yang baik antara setiap sektor baik 

Pemerintah, instansi terkait, swasta, perusahaan dan seluruh sektor terkait agar setiap 

pekerja di Kota Medan ikut dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Khairul Syahnan 

menambahkan juga akan terus menggali kemungkinan kerjasama lain dengan BPJS 

Ketenagakerjaan agar terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju dan 

kondusif. Sebelumnya,, Cabang Medan, mengungkapkan bahwa pertemuan ini dilakukan 

untuk memberikan pemahaman terkait dengan Inpres No. 2 tahun 2021 tentang 

Optimalisasi Pelaksanaan Program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

 

 

 

Hal ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2021 

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program jaminan sosial ketenagakerjaan.Demikian hal ini disampaikan 

Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Asisten Ekbang Khairul Syahnan ketika membuka pertemuan 

Forum Group Discusion (FGD) terkait Inpres No.2 tahun 2021 yang digelar BPJS Ketenagakerjaan di Hotel 

Adimulia, Jalan Diponegoro.Pertemuan ini diikuti oleh OPD di lingkunganDikatakan Asisten Ekbang, 

Setiap Pekerjaan memiliki resiko pekerjaan untuk itu setiap pekerja diarahkan untuk menjamin 

keselamatan pekerjaannya dimulai dari diri sendiri.Selain itu, pekerja juga harus mengutamakan 

keselamatan dalam bekerja, untuk itu jaminan keselamatan pekerjaan juga menjadi kebutuhan."Melalui 

Diskusi ini diharapkan agar terjalin kolaborasi yang baik antara setiap sektor baik Pemerintah, instansi 

terkait, swasta, perusahaan dan seluruh sektor terkait agar setiap pekerja di Kota Medan ikut dalam 

program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sesuai dengan Inpres No.2 tahun 2021 ," Kata Asisten 

Ekbang.Khairul Syahnan menambahkan juga akan terus menggali kemungkinan kerjasama lain dengan 
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BPJS Ketenagakerjaan agar terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif. 

Artinya banyak hal yang dapat dikerjasamakan seperti memberi jaminan kepada warga atau pekerja 

difabel."Kami berharap kedepannya Program yang dapat disinergikan adalah Jaminan kerja bagi warga 

atau pekerja Difabel. Artinya memberikan pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan 

kerja yang mengalami kecacatan. Selain itu penyediaan rumah murah bagi buruh melalui program 

Manfaat Layanan Tambahan," Jelasnya.Sebelumnya, , Cabang Medan, mengungkapkan bahwa 

pertemuan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait dengan Inpres No. 2 tahun 2021 tentang 

Optimalisasi Pelaksanaan Program jaminan sosial ketenagakerjaan.Artinya FGD ini dilakukan bersama 

dengan untuk meningkatkan kerjasama mengenai peningkatan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan 

kepada tenaga kerja formal maupun informal di Kota Medan."Melalui pertemuan ini diharapkan semua 

pemangku kepentingan diharapkan dapat memahami peningkatan manfaat program jaminan sosial 

ketenagakerjaan para pekerja, khususnya non asn atau para pekerja penerima upah maupun bukan 

penerima upah. Sehingga nantinya agar informasi manfaat program tersampaikan dengan baik sesuai 

dengan aturan yang ada," ungkapnya. 
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Title Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran Naik Jadi 

4.970 Orang Hari Ini 

Author Clara Maria Tjandra 

Dewi H. 

Media Tempo.co Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://metro.tempo.co/read/1556540/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-naik-

jadi-4-970-orang-hari-ini 

Summary Jumlah di Tower 4,5,6 dan 7 Wisma Atlet Kemayoran bertambah 156 orang pada hari ini. 

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Kolonel Marinir Aris Mudian 

mengatakan total terdapat 4.970 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 

(RSDC) Wisma Atlet Kemayoran. Total pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran hingga 

saat ini 141. 428 orang. Untuk pasien repatriasi atau pekerja migran Indonesia (PMI) di RSDC, 

hari ini turun 342 orang. 

 

 

Jumlah di Tower 4,5,6 dan 7 Wisma Atlet Kemayoran bertambah 156 orang pada hari ini. Kepala 

Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Kolonel Marinir Aris Mudian mengatakan total 

terdapat 4.970 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran."Sehari sebelumnya ada 4.814 pasien," kata Aris di Jakarta, Rabu, 2 Februari 2022.Dalam 

sepekan terakhir, jumlah pasien di RSDC naik tajam, yaitu 2.024 orang. Pada Rabu pekan lalu, jumlah 

pasien Covid-19 tercatat 2.946 orang.Total pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran hingga saat ini 

141. 428 orang. Pasien sembuh 134. 765 orang, 1.097 orang dirujuk ke RS lain dan 596 pasien 

meninggal.Untuk pasien repatriasi atau pekerja migran Indonesia (PMI) di RSDC , hari ini turun 342 orang. 

Total pasien hari ini 792 orang, yaitu 397 pria dan 395 wanita.Untuk pasien Covid-19 di RSDC Rusun Pasar 

Rumput juga berkurang 72 orang. Jumlah pasien hari ini tercatat 4.295 orang. 
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Title Bantah Kabar PHK Karyawan, Garuda Fokus Jalani Proses 

PKPU 

Author Kodrat Setiawan 

Media Tempo.co Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://bisnis.tempo.co/read/1556545/bantah-kabar-phk-karyawan-garuda-fokus-jalani-

proses-pkpu 

Summary Manajemen Garuda saat ini fokus untuk menjalani proses Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) yang tengah dijalani untuk keberlanjutan maskapai plat merah 

tersebut. "Perlu kiranya kami sampaikan bahwa proses PKPU yang kini sedang dijalani oleh 

Garuda bersama segenap pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau 

kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai 

mekanisme PKPU," kata manajemen. Isu mengenai PHK massal santer terdengar, hingga 

membuat serikat karyawan meminta rundingan kepada pihak manajemen Garuda Indonesia 

jika kabar tersebut benar adanya. "Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat ini 

belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah karyawan," tulis manajemen dalam pernyataan tertulis yang 

diterima Tempo pada Rabu, 2 Februari 2022. 

 

 

Manajemen PT Indonesia Tbk menanggapi kesimpangsiuran kabar mengenai efisiensi karyawan."Dapat 

kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak 

Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan," tulis manajemen 

dalam pernyataan tertulis yang diterima Tempo pada Rabu, 2 Februari 2022.Manajemen Garuda saat ini 

fokus untuk menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang tengah dijalani 

untuk keberlanjutan maskapai plat merah tersebut."Perlu kiranya kami sampaikan bahwa proses PKPU 

yang kini sedang dijalani oleh Garuda bersama segenap pemangku kepentingan bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum 

sesuai mekanisme PKPU," kata manajemen.Maskapai juga mengklaim saat ini terus mengupayakan 

kepentingan karyawan dan juga perusahaan di tengah pandemi yang masih berjilid-jilid."Garuda terus 

berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan para karyawan di masa penuh tantangan ini, selaras 

dengan rencana dan upaya-upaya kami untuk menjadi entitas bisnis yang kuat di masa mendatang," kata 

manajemen.Menurut manajemen Garuda, seluruh kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang telah 

ditempuh Garuda mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan 

komunikasi konstruktif yang dikedepankan bersama karyawan.Isu mengenai PHK massal santer 

terdengar, hingga membuat serikat karyawan meminta rundingan kepada pihak manajemen Garuda 

Indonesia jika kabar tersebut benar adanya.Ketua Khusus Pengawalan Kelangsungan dan Hak Karyawan 

Serikat Karyawan Garuda Indonesia, Tomy Tampatty memberikan keterangan tertulis kepada 

Tempo."Sampai saat ini manajemen Garuda Indonesia belum pernah mengkomunikasikan rencana 

tersebut dengan kami," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa malam 1 Februari 

2022.Beredar pula kabar Garuda Indonesia berinisiatif melakukan pertemuan dengan Kemnaker terkait 

ancaman bangkrut dan pemutusan hubungan kerja () akibat terdampak pandemi.Langkah efisiensi itu, 

disebut-sebut dilakukan seiring dengan permasalahan bisnis kedua maskapai penerbangan nasional yang 
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dinilai berdampak pada aspek ketenagakerjaan di internal perusahaanAdapun, persoalan tersebut 

sempat diutarakan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja (PHI-Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri.Menurut Indah, manajemen 

Garuda akan bertemu menteri tenaga kerja perihal langkah strategis yang harus diambil. Rencananya, 

pertemuan antara , Garuda Indonesia, dilakukan Kamis, 3 Februari 2022. Dia pun menyebutkan bahwa 

Kemenaker siap untuk melakukan mediasi terhadap perusahaan dan tenaga kerjanya.Selalu update info 

terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram "Tempo.co Update". Klik 

https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih 

dahulu. 
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Title Waduh Bertambah Banyak, 4.970 Pasien Covid-19 Dirawat di 

Wisma Atlet Kemayoran 

Author Koran Jakarta 

Media Koran Jakarta Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://koran-jakarta.com/waduh-bertambah-banyak-4-970-pasien-covid-19-dirawat-di-

wisma-atlet-kemayoran 

Summary "Pasien rawat inap di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 7 per Rabu berjumlah 

4.970 orang. Jumlah pasien positif 19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat 19 (RSDC) Wisma 

Atlet Kemayoran bertambah 156 orang sehingga menjadi 4.970 orang, kata Kepala 

Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Kolonel Marinir Aris Mudian. 

Sebelumnya, per Selasa (1/2) tercatat 4.814 orang," kata Aris ketika menerangkan 

perkembangan situasi di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Rabu. Pada pekan 

sebelumnya, Rabu (26/1), pasien 19 yang memperoleh rawat inap di Wisma Atlet Kemayoran 

sebanyak 2.946 orang. 

 

 

 

Jumlah pasien positif 19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat 19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran 

bertambah 156 orang sehingga menjadi 4.970 orang, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan 

Wilayah Pertahanan I Kolonel Marinir Aris Mudian."Pasien rawat inap di RSDC Wisma Atlet Kemayoran 

Tower 4, 5, 6, dan 7 per Rabu berjumlah 4.970 orang. Sebelumnya, per Selasa (1/2) tercatat 4.814 orang," 

kata Aris ketika menerangkan perkembangan situasi di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Rabu.Pada 

pekan sebelumnya, Rabu (26/1), pasien 19 yang memperoleh rawat inap di Wisma Atlet Kemayoran 

sebanyak 2.946 orang. Dengan demikian, dalam sepekan, terjadi peningkatan jumlah pasien 19 di Wisma 

Atlet Kemayoran yang signifikan, yakni mencapai 2.024 orang.Adapun rekapitulasi pasien 19 yang 

memperoleh perawatan di Wisma Atlet Kemayoran, terhitung mulai 23 Maret 2020 hingga 2 Februari 

2022 sebanyak 141. 428 orang dengan rekapitulasi pasien yang sudah keluar sebanyak 136. 458 

orang.Berdasarkan keterangan yang diterima, dari 136. 458 pasien yang usai memperoleh perawatan 

dari RSDC Wisma Atlet, sebanyak 1.097 orang mendapatkan rujukan ke RS lain, sebanyak 134. 765 orang 

dinyatakan sembuh dan 596 orang dinyatakan meninggal dunia."Di RSKI Pulau Galang, jumlah pasien 

rawat inap bertambah 13 orang yang sebelumnya berjumlah 67 orang, hari ini menjadi 80 orang," tutur 

Aris.Dalam kesempatan yang sama, Aris juga menerangkan perkembangan jumlah pasien repatriasi atau 
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pemulangan kembali pekerja migran Indonesia (PMI) yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Pademangan. 

Apabila dibandingkan dengan jumlah sehari sebelumnya, terdapat penurunan pasien sebanyak 342 

orang."Pasien rawat inap (di RSDC Wisma Atlet Pademangan Tower 8, 9, dan 10, red.) per Rabu berjumlah 

792 orang dengan perincian 397 pria dan 395 wanita," katanya.Di sisi lain, di RSDC Rusun Pasar Rumput 

Tower 1, 2, dan 3, jumlah pasien rawat inap berkurang sebanyak 72 orang sehingga menjadi 4.295 orang 

dengan jumlah sebelumnya sebanyak 4.367 orang pada hari Selasa (1/2). 
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Title Bertambah, Jumlah Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran 

4.483 Orang 

Author Rahmatul Fajri 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://mediaindonesia.com/humaniora/468692/bertambah-jumlah-pasien-covid-19-di-

wisma-atlet-kemayoran-4483-orang 

Summary Jumlah pasien covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran per hari ini, Senin (31/1) pukul 08:00 WIB 

mengalami penambahan sebanyak 156 orang dari yang sebelumnya sebanyak 4.814 orang. 

"Jumlah pasien rawat inap di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Tower 5 dan 6 sebanyak 4.970 

orang, terdiri dari 2.249 pria dan 2.721 wanita," kata Aris, melalui keterangannya, Rabu 

(26/1). Aris mengatakan sejak 23 Maret 2020 hingga hari ini total pasien yang dirawat di 

Wisma Atlet Kemayoran berjumlah 141. 428 orang. Sementara itu, RSDC Wisma Atlet di 

Pademangan per hari ini menampung 792 pasien isolasi di Tower 8, 9, dan 10. 

 

 

 

Jumlah pasien covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran per hari ini, Senin (31/1) pukul 08:00 WIB mengalami 

penambahan sebanyak 156 orang dari yang sebelumnya sebanyak 4.814 orang.Kepala Penerangan 

Kogabwilhan I Kolonel Marinir Aris Mudian mengatakan dengan pengurangan itu, total pasien yang 

dirawat sebanyak 4.970 orang."Jumlah pasien rawat inap di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Tower 5 dan 

6 sebanyak 4.970 orang, terdiri dari 2.249 pria dan 2.721 wanita," kata Aris, melalui keterangannya, Rabu 

(26/1).Aris mengatakan sejak 23 Maret 2020 hingga hari ini total pasien yang dirawat di Wisma Atlet 

Kemayoran berjumlah 141. 428 orang. Ia mengatakan 136. 458 orang telah keluar dengan rincian 1.097 

orang dirujuk ke rumah sakit lain, 134. 765 orang dinyatakan sembuh, dan 596 orang meninggal 

dunia.Sementara itu, pasien covid-19 di RSKI Pulau Galang per hari ini tercatat sebanyak 80 orang yang 

terdiri dari 45 pria dan 35 wanita. Aris mengatakan jumlah tersebut bertambah 13 orang dari sebelumnya 

sebanyak 67 orang.Selain itu, Aris mengatakan per hari ini, sebanyak 4.295 orang menjalani perawatan 

di tower 1, 2, dan 3 RSDC Rusun Pasar Rumput. Jumlahnya berkurang 72 orang dari sebelumnya 4.367 

orang. Pasien yang menjalani rawat inap di RSDC Pasar Rumput merupakan pekerja migran Indonesia 

dari luar negeri.Sementara itu, RSDC Wisma Atlet di Pademangan per hari ini menampung 792 pasien 

isolasi di Tower 8, 9, dan 10. Jumlah tersebut berkurang 342 orang dari sebelumnya 1.134. Tower 

tersebut dikerahkan untuk repatriasi pekerja migran Indonesia, dinas luar negeri dan pelajar dari luar 
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negeri.Sedangkan, jumlah pasien covid-19 di RSDC Rusun Nagrak yang ditempatkan di tower 1, 2, 3, 5 

dan 6 sebanyak 3.348 orang. Jumlah tersebut bertambah 20 orang dari sebelumnya 3.328 orang. Pasien 

yang menjalani rawat inap di RSDC Rusun Nagrak merupakan pekerja migran Indonesia dari luar negeri. 
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Title Menaker Apresiasi Produk UMKM Penyandang Disabilitas Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1783629450/menaker-

apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas 

Summary (Tas) Ini sudah sampe ke New York," ucap Menaker dalam siaran pers Senin (31 Januari 

2022). Saat melakukan kunjungan kerja ke Halmahera Selatan, Maluku Utara, akhir pekan 

lalu, Menaker mengatakan, melalui produk UMKM yang dihasilkan, para penyandang 

disabilitas telah turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan apresiasinya terhadap produk kerajinan 

tangan dan ecoprint Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) para penyandang disabilitas. 

Dalam hal ini para oenyandang disabilitas di Ternate, Maluku Utara. 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan apresiasinya terhadap produk kerajinan tangan 

dan ecoprint Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) para penyandang disabilitas. Dalam hal ini para 

oenyandang disabilitas di Ternate, Maluku Utara.Pasalnya, produk kerajinan tersebut bukan hanya dijual 

di Indonesia, tetapi juga sudah merambah ke mancanegara."Ini adalah karya UKM temen-temen 

disabilitas. (Tas) Ini sudah sampe ke New York," ucap Menaker dalam siaran pers Senin (31 Januari 

2022).Saat melakukan kunjungan kerja ke Halmahera Selatan, Maluku Utara, akhir pekan lalu, Menaker 

mengatakan, melalui produk UMKM yang dihasilkan, para penyandang disabilitas telah turut 

memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara."Apa yang dilakukan oleh teman-teman 

disabilitas ini merupakan wujud nyata dalam membangun perekonomian negara," ucapnya.Ia pun 

menyatakan dukungan dan doanya agar UMKM tersebut tambah berkembang dan produk-produknya 

dikenal masyarakat secara lebih luas."Semoga produk UMKM temen-temen ini lebih berkembang lagi. 

Terus semangat dan pantang menyerah," ucapnya. 
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Title Dukung Program Ini, Pekerja dan Pemberi Kerja Bakal Kena 

Pajak 1,39% 

Author _noname 

Media Ddtc News Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://news.ddtc.co.id/dukung-program-ini-pekerja-dan-pemberi-kerja-bakal-kena-pajak-

139-36585 

Summary Dalam skema tersebut, pekerja dan pemberi kerja akan diminta untuk membayar pajak 

masing-masing sebesar 1,39%. Menteri Keuangan Selandia Baru Grant Robertson telah 

mengatakan rancangan skema tersebut digunakan untuk meredam dampak pandemi Covid-

19 terhadap kondisi ekonomi dan sosial dari negara tersebut. "Ketika Selandia Baru bergerak 

melampaui dampak ekonomi dan sosial dari Covid-19, ada pelajaran penting yang dapat 

dipetik dari cara kami saling mendukung melalui serangkaian tantangan yang belum pernah 

terjadi sebelumnya," katanya, Rabu (2/2/2022). Seperti dilansir stuff.co.nz, skema tersebut 

sebenarnya telah dirancang dan dikampanyekan sebelum pemilihan tahun 2020 oleh 

Robertson bersama Dewan Serikat Buruh dan Bisnis Selandia Baru. 

 

 

Pemerintah Selandia Baru mengajukan proposal mengenai skema asuransi bagi individu yang kehilangan 

pekerjaan.Menteri Keuangan Selandia Baru Grant Robertson telah mengatakan rancangan skema 

tersebut digunakan untuk meredam dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi dan sosial dari 

negara tersebut."Ketika Selandia Baru bergerak melampaui dampak ekonomi dan sosial dari Covid-19, 

ada pelajaran penting yang dapat dipetik dari cara kami saling mendukung melalui serangkaian tantangan 

yang belum pernah terjadi sebelumnya," katanya, Rabu (2/2/2022).Dia menjelaskan skema baru tersebut 

tidak berfokus untuk membuat orang-orang mempertahankan pekerjaan mereka, tetapi lebih berfokus 

untuk mendukung mereka beralih mendapatkan pekerjaan baru.Seperti dilansir stuff.co.nz, skema 

tersebut sebenarnya telah dirancang dan dikampanyekan sebelum pemilihan tahun 2020 oleh Robertson 

bersama Dewan Serikat Buruh dan Bisnis Selandia Baru.Dalam skema tersebut, pekerja dan pemberi kerja 

akan diminta untuk membayar pajak masing-masing sebesar 1,39%. Nanti, setoran dari pajak yang 

terkumpul akan digunakan untuk mendanai skema asuransi pengangguran ini.Berdasarkan proposal 

tersebut, penduduk yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja, penyakit 

kronis, atau pengalihan akan menerima 80% dari pendapatan reguler mereka selama 4 minggu.Apabila 

dalam kurun waktu 4 minggu, individu yang kehilangan pekerjaan tersebut ternyata belum menemukan 

pekerjaan baru, pembayaran kepada individu tersebut akan diperpanjang selama enam bulan lagi. 
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Title Pasien Rawat Inap di Wisma Atlet Nyaris 5 Ribu Orang Author _noname 

Media Askara.co Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.askara.co/read/2022/02/02/25619/pasien-rawat-inap-di-wisma-atlet-nyaris-5-

ribu-orang 

Summary Pasien positif Covid-19 yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) 

Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat bertambah 156 orang. "Pasien rawat inap di RSDC 

Wisma Atlet Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 7 per Rabu berjumlah 4.970 orang. 

 

 

 

Pasien positif Covid-19 yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet, 

Kemayoran, Jakarta Pusat bertambah 156 orang.Dengan tambahan itu jumlah pasien di RSDC Wisma 

Atlet nyaris menyentuh angka 5 ribu pasien, tepatnya 4.970 orang."Pasien rawat inap di RSDC Wisma 

Atlet Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 7 per Rabu berjumlah 4.970 orang. Sebelumnya, per Selasa 

(1/2/2022) tercatat 4.814 orang," kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I 

Kolonel Marinir Aris Mudian, Rabu (2/2).Sebelumnya, pasien Covid-19 yang menjalani rawat inap di 

Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 2.946 orang, per Rabu (26/1).Dengan demikian, dalam sepekan, terjadi 

peningkatan jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran yang signifikan, yakni mencapai 2.024 

orang.Rekapitulasi pasien COVID-19 yang memperoleh perawatan di Wisma Atlet Kemayoran, terhitung 

mulai 23 Maret 2020 hingga 2 Februari 2022 sebanyak 141. 428 orang dengan rekapitulasi pasien yang 

sudah keluar sebanyak 136. 458 orang.Berdasarkan keterangan yang diterima, dari 136. 458 pasien yang 

usai memperoleh perawatan dari RSDC Wisma Atlet, sebanyak 1.097 orang mendapatkan rujukan ke RS 

lain, sebanyak 134. 765 orang dinyatakan sembuh dan 596 orang dinyatakan meninggal dunia.Di RSKI 

Pulau Galang, jumlah pasien rawat inap bertambah 13 orang yang sebelumnya berjumlah 67 orang, hari 

ini menjadi 80 orang," tutur Aris.Dalam kesempatan yang sama, Aris juga menerangkan perkembangan 

jumlah pasien repatriasi atau pemulangan kembali pekerja migran Indonesia (PMI) yang dirawat di RSDC 

Wisma Atlet Pademangan. Apabila dibandingkan dengan jumlah sehari sebelumnya, terdapat penurunan 

pasien sebanyak 342 orang."Pasien rawat inap (di RSDC Wisma Atlet Pademangan Tower 8, 9, dan 10,) 

per Rabu berjumlah 792 orang dengan perincian 397 pria dan 395 wanita," katanya.Di sisi lain, di RSDC 

Rusun Pasar Rumput Tower 1, 2, dan 3, jumlah pasien rawat inap berkurang sebanyak 72 orang sehingga 

menjadi 4.295 orang dengan jumlah sebelumnya sebanyak 4.367 orang pada hari Selasa (1/2). 
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Title Karyawan Teriak soal Isu PHK, Bos Garuda 

Menyangkal! 

Author Herdi Alif Al Hikam 

Media Detik Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5924814/karyawan-teriak-soal-isu-phk-

bos-garuda-menyangkal 

Summary Ketua Khusus Pengawalan Kelangsungan Perusahaan dan Hak Karyawan Serikat Karyawan 

Garuda Indonesia (Sekarga) Tomy Tampatty meminta penjelasan manajemen soal kabar PHK 

yang simpang siur ini. Bos Garuda langsung angkat bicara soal isu PHK yang terjadi. "Bahwa 

sampai saat ini manajemen Garuda Indonesia belum pernah mengkomunikasikan rencana 

tersebut dengan kami Pengurus Serikat Karyawan Garuda Indonesia atau Sekarga," ungkap 

Tommy dalam keterangannya kepada detikcom, Rabu (2/2/2022). Satu lagi masalah 

dihadapi Garuda Indonesia. 

 

 

Satu lagi masalah dihadapi Garuda Indonesia. Maskapai pelat merah tersebut kini diterpa isu akan 

melakukan PHK massal pada para karyawannya.Serikat Pekerja pun langsung meradang soal kabar ini. 

Ketua Khusus Pengawalan Kelangsungan Perusahaan dan Hak Karyawan Serikat Karyawan Garuda 

Indonesia (Sekarga) Tomy Tampatty meminta penjelasan manajemen soal kabar PHK yang simpang siur 

ini.Menurutnya apabila isu PHK massal itu benar terjadi, manajemen tidak pernah 

mengkomunikasikannya dengan serikat pekerja."Bahwa sampai saat ini manajemen Garuda Indonesia 

belum pernah mengkomunikasikan rencana tersebut dengan kami Pengurus Serikat Karyawan Garuda 

Indonesia atau Sekarga," ungkap Tommy dalam keterangannya kepada detikcom, Rabu 

(2/2/2022).Menurutnya, bila memang ada wacana seperti itu maka seharusnya secara hukum 

manajemen Garuda Indonesia wajib merundingkan dan membicarakan semua hal yang berkaitan dengan 

hubungan industrial dengan para pekerja. Termasuk Sekarga sebagai serikat pekerja.Tommy juga 

menyatakan selama ini pun, sejak pandemi COVID-19 menghantam sudah banyak karyawan darat yang 

bukan kru pesawat di-PHK dengan kedok program Pensiun Dini. Seribu karyawan menurutnya sudah ikut 

dalam program tersebut."Perlu kami sampaikan bahwa sejak adanya COVID-19, sesungguhnya karyawan 

darat (non crew) sudah banyak yang di-PHK oleh manajemen melalui Program Pensiun Dini (Pendi). Mulai 

dari Pendi 1, Pendi 2 dan sampai saat ini ada kurang lebih 1.000 karyawan darat yang sudah di-PHK," kata 

Tommy.Berkurangnya karyawan darat tersebut, menurut Tommy sebenarnya sudah sangat luar biasa 

dampaknya dalam rangka efisiensi yang mau dilakukan perusahaan. Kontribusinya signifikan dan sangat 

tinggi dalam hal efisiensi biaya."Untuk sekarang ini sesungguhnya jumlah karyawan darat sudah sangat 

ideal jumlahnya dengan rencana bisnis Garuda ke depan yang akan mengurangi jumlah armada pesawat," 

ungkap Tommy.Di sisi lain, Tommy mengingatkan daripada mengurangi pegawai, sebetulnya masih 

banyak pos biaya yang bisa dikurangi."Kami mengingatkan BoD Garuda untuk melakukan efisiensi di 

beberapa pos biaya lainnya yang masih bisa dilakukan efisiensi, namun sampai saat ini Pos tersebut 

belum dilakukan evaluasi," ujar Tommy.Bos Garuda langsung angkat bicara soal isu PHK yang terjadi. Apa 

katanya?Selanjutnya 
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Title Beredar Kabar Garuda Temui Kemnaker Soal PHK Karyawan, 

Dirut: Belum Ada Agenda 

Author Gading Persada 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.tv/article/257496/beredar-kabar-garuda-temui-kemnaker-soal-phk-

karyawan-dirut-belum-ada-agenda 

Summary Sebelumnya, beredar kabar Garuda dan PT AirAsia Indonesia Tbk akan bertemu dengan 

pihak Kemnaker. Garuda Indonesia menyatakan, proses PKPU yang kini sedang dijalani oleh 

Garuda bersama segenap pemangku kepentingan, bukanlah proses kebangkrutan atau 

kepailitan. Garuda juga hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak 

Kementerian Ketenagakerjaan, berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan. "Garuda 

Indonesia hingga hari ini masih terus berfokus untuk menjalani proses PKPU, guna 

memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para 

kreditur," kata Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, dalam siaran persnya Rabu 

(2/2/2022). 

 

 

 

Garuda Indonesia menyatakan, proses PKPU yang kini sedang dijalani oleh Garuda bersama segenap 

pemangku kepentingan, bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan. Melainkan proses restrukturisasi 

yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU.Garuda juga hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan, berkenaan dengan 

penyesuaian jumlah karyawan."Garuda Indonesia hingga hari ini masih terus berfokus untuk menjalani 

proses PKPU, guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para 

kreditur," kata Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, dalam siaran persnya Rabu (2/2/2022).Dalam 

proses PKPU ini, Garuda Indonesia terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur. 

Selamam proses PKPU berlangsung, Garuda juga telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah 

kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk 

penyelesaian kewajiban usaha.Irfan menyampaikan, Garuda terus berkomitmen untuk mengedepankan 

kepentingan para karyawan di masa penuh tantangan ini.Selaras dengan rencana dan upaya-upaya 

Garuda untuk menjadi entitas bisnis yang kuat di masa mendatang."Seluruh kebijakan dan keputusan 

ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda, tentunya mengacu pada ketentuan dan perundang-
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undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi konstruktif yang kami kedepankan bersama 

karyawan," ujar Irfan.Selama proses PKPU berlangsung, Garuda memastikan seluruh aspek kegiatan 

operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal, termasuk layanan penumpang, kargo 

dan perawatan pesawat.Garuda juga terus mengakselerasikan kinerja bisnisnya dengan memaksimalkan 

potensi pendapatan, melalui perluasan jaringan penerbangan kargo internasional hingga kerjasama 

korporasi dan retail.Sebelumnya, beredar kabar Garuda dan PT AirAsia Indonesia Tbk akan bertemu 

dengan pihak Kemnaker. Pertemuan itu terkait ancaman bangkrut dan pemutusan hubungan kerja (PHK) 

akibat terdampak pandemi.Selain Garuda, AirAsia Indonesia juga tengah dilanda masalah keuangan 

hingga berdampak pada masalah ketenagakerjaan.Menurut Serikat Karyawan Garuda (Sekarga), 

manajemen Garuda Indonesia sudah memutus kerja sekitar 1.000 karyawan darat atau non crew mereka 

selama pandemi Covid-19. Pemutusan hubungan kerja itu dilakukan lewat skema program pensiun 

dini.Tahun lalu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkap terkait rencana efisiensi 

karyawan Garuda. Dalam rapat kerja dengan DPR, Selasa (9/11/2021), Kartika meminta dukungan dewan 

untuk mendorong upaya restrukturisasi finansial dan operasional yang tengah dilakukan 

perseroan.Lewat bahan paparannya, Garuda akan mengoptimalkan route network perseroan yang 

efektif mendatangkan keuntungan signifikan bagi perseroan.Selain itu, Garuda Indonesia juga berencana 

untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan mereka lewat skema pensiun dini dan program lainnya. 
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Title Sebanyak 4.970 pasien COVID-19 dirawat di Wisma Atlet Author _noname 

Media Antara Bali Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://bali.antaranews.com/berita/267609/sebanyak-4970-pasien-covid-19-dirawat-di-

wisma-atlet 

Summary Jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) 

Wisma Atlet Kemayoran bertambah 156 orang sehingga menjadi 4.970 orang, kata Kepala 

Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Kolonel Marinir Aris Mudian. Pada 

pekan sebelumnya, Rabu (26/1), pasien COVID-19 yang memperoleh rawat inap di Wisma 

Atlet Kemayoran sebanyak 2.946 orang. Dengan demikian, dalam sepekan, terjadi 

peningkatan jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran yang signifikan, yakni 

mencapai 2.024 orang. Adapun rekapitulasi pasien COVID-19 yang memperoleh perawatan 

di Wisma Atlet Kemayoran, terhitung mulai 23 Maret 2020 hingga 2 Februari 2022 sebanyak 

141. 428 orang dengan rekapitulasi pasien yang sudah keluar sebanyak 136. 458 orang. 

 

 

 

Jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran bertambah 156 orang sehingga menjadi 4.970 orang, kata Kepala Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah Pertahanan I Kolonel Marinir Aris Mudian."Pasien rawat inap di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 7 per Rabu berjumlah 4.970 orang. Sebelumnya, per Selasa (1/2) tercatat 

4.814 orang," kata Aris ketika menerangkan perkembangan situasi di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, 

Jakarta, Rabu.Pada pekan sebelumnya, Rabu (26/1), pasien COVID-19 yang memperoleh rawat inap di 

Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 2.946 orang. Dengan demikian, dalam sepekan, terjadi peningkatan 

jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran yang signifikan, yakni mencapai 2.024 orang.Adapun 

rekapitulasi pasien COVID-19 yang memperoleh perawatan di Wisma Atlet Kemayoran, terhitung mulai 

23 Maret 2020 hingga 2 Februari 2022 sebanyak 141. 428 orang dengan rekapitulasi pasien yang sudah 

keluar sebanyak 136. 458 orang.Berdasarkan keterangan yang diterima, dari 136. 458 pasien yang usai 

memperoleh perawatan dari RSDC Wisma Atlet, sebanyak 1.097 orang mendapatkan rujukan ke RS lain, 

sebanyak 134. 765 orang dinyatakan sembuh dan 596 orang dinyatakan meninggal dunia."Di RSKI Pulau 

Galang, jumlah pasien rawat inap bertambah 13 orang yang sebelumnya berjumlah 67 orang, hari ini 

menjadi 80 orang," tutur Aris.Dalam kesempatan yang sama, Aris juga menerangkan perkembangan 
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jumlah pasien repatriasi atau pemulangan kembali pekerja migran Indonesia (PMI) yang dirawat di RSDC 

Wisma Atlet Pademangan. Apabila dibandingkan dengan jumlah sehari sebelumnya, terdapat penurunan 

pasien sebanyak 342 orang."Pasien rawat inap (di RSDC Wisma Atlet Pademangan Tower 8, 9, dan 10, 

red.) per Rabu berjumlah 792 orang dengan perincian 397 pria dan 395 wanita," katanya.Di sisi lain, di 

RSDC Rusun Pasar Rumput Tower 1, 2, dan 3, jumlah pasien rawat inap berkurang sebanyak 72 orang 

sehingga menjadi 4.295 orang dengan jumlah sebelumnya sebanyak 4.367 orang pada hari Selasa (1/2). 

  



 

264 

 

Title PD Baramarta Komitmen Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan 

Dengan Nyicil 

Author Denny Susanto 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://mediaindonesia.com/nusantara/468697/pd-baramarta-komitmen-bayar-iuran-bpjs-

ketenagakerjaan-dengan-nyicil 

Summary Direktur Utama PD Baramarta, Rachman Agus menegaskan bahwa pihaknya telah membuat 

komitmen di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar awal Januari 2022 lalu. PD 

Baramarta diketahui menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS 

Kesehatan karyawannya. Dirut PD Baramarta waktu itu masih dijabat Bapak Teguh," 

ungkapnya. "Sesuai data BPJS Ketenagakerjaan, PD Baramarta menunggak iuran sejak 

Januari hingga September 2020. 

 

 

PERUSAHAAN Daerah (PD) Baramarta Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terpaksa harus melunasi 

tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai Rp500 juta lebih dengan cara mencicil.Perusahaan 

plat merah tersebut telah membuat komitmen bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin untuk mencicil 

pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya Rp32 juta.Direktur Utama PD Baramarta, 

Rachman Agus menegaskan bahwa pihaknya telah membuat komitmen di Kantor Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Banjar awal Januari 2022 lalu. "Kami akan komit dengan pembayaran cicilan ini mulai Februari 

setelah persetujuan anggaran di RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) 2022 dari Pemkab Banjar," 

tegas Agus, Rabu (2/2).PD Baramarta diketahui menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan 

BPJS Kesehatan karyawannya. "Tunggakan ini terjadi sebelum masa saya menjabat. Dirut PD Baramarta 

waktu itu masih dijabat Bapak Teguh," ungkapnya.Tidak sampai di kasus tunggakan iuran BPJS, bobrok 

perusahaan daerah ini juga terkuak berupa tunggakan gaji karyawan dan leyapnya uang kas perusahaan 

hingga miliaran rupiah, sehingga membuat neraca keuangan perusahaan terganggu hebat."Sesuai data 

BPJS Ketenagakerjaan, PD Baramarta menunggak iuran sejak Januari hingga September 2020. Kemudian 

iuran BPJS Kesehatan dan gaji pegawai PD Baramarta. Termasuk uang kas yang tidak bisa 

dipertanggungjawabkan hingga Rp9,2 miliar," ujarnya.Rachman Agus menceritakan sejak dirinya 

menjabat Plt Dirut PD Baramarta akhir September 2020, ia berusaha memulihkan kinerja perusahaan 

dengan melakukan penagihan piutang baik melalui surat hingga terakhir lewat jalur hukum. Selain itu, 

tunggakan BPJS Kesehatan sudah bisa dilunasi.Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap 

telah dibayarkan sejak November 2020 dan dilanjutkan dengan komitmen bersama pihak Kejaksaan 

Kabupaten Banjar dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin untuk membayar secara mencicil sisa 

tunggakan BPJS sampai lunas. 
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Title Satgas Tetapkan Karantina 5 Hari Bagi Pelaku Perjalanan Luar 

Negeri, Cek Syarat dan Ketentuannya 

Author Gading 

Persada 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.tv/article/257497/satgas-tetapkan-karantina-5-hari-bagi-pelaku-

perjalanan-luar-negeri-cek-syarat-dan-ketentuannya 

Summary Syarat Karantina 5 Hari. Pemerintah kembali mengubah aturan masa karantina bagi pelaku 

perjalanan luar negeri (PPLN) yang tiba di Indonesia, yang sebelumnya tujuh hari, kini 

menjadi lima hari. Kendati demikian, tidak semuanya dapat menjalani karantina lima hari, 

hal ini dikarenakan terdapat syarat yang harus dipenuhi. Karantina lima hari ini, diatur 

melalui Addendum Surat Edaran (SE) Kasatgas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Protokol 

Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19). 

 

 

 

Pemerintah kembali mengubah aturan masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang 

tiba di Indonesia, yang sebelumnya tujuh hari, kini menjadi lima hari.Kendati demikian, tidak semuanya 

dapat menjalani karantina lima hari, hal ini dikarenakan terdapat syarat yang harus dipenuhi.Karantina 

lima hari ini, diatur melalui Addendum Surat Edaran (SE) Kasatgas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Protokol 

Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).SE 

Kasatgas ini sudah efektif berlaku pada 1 Februari 2022 sampai waktu yang ditentukan.Untuk mengetahui 

informasi lebih lanjut soal karantina lima hari bagi PPLN yang tiba di Indonesia, KOMPAS.TV telah 

merangkumnya melalui SE No 4 Tahun 2022. Simak ulasannya berikut ini.Syarat Karantina 5 

HariKetentuan pengurangan sistem karantina tak hanya berlaku warga negara Indonesia (WNI) saja, 

melainkan warga negara asing (WNA) yang datang ke Indonesia sebagai PPLN juga dapat mendapatkan 

pengurangan waktu karantina.Mengutip dari SE Kasatgas No 4 Tahun 2022, terdapat syarat yang harus 

dipenuhi bagi PPLN yang hendak menjalani proses karantina selama lima hari.Syaratnya WNI maupun 

WNA yang datang ke Indonesia harus sudah melakukan vaksinasi lengkap atau 2 dosis 

vaksinasi."Karantina selama 5x24 jam bagi pelaku perjalanan luar negeri yang telah menerima dosis 

lengkap," demikian bunyi SE No 4 Tahun 2022, yang dikutip Rabu (2/2/2022).Sementara bagi PPLN yang 

baru melaksanakan vaksinasi dosis pertama, tetap harus menjalani karantina 7 hari."Karantina selama 
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7x24 jam bagi pelaku perjalaan luar negeri yang telah menerima vaksin dosis pertama," lanjut tulisan SE 

tersebut.Ketentuan Lokasi dan BiayaDalam surat tersebut dijelaskan bahwa pemerintah juga 

menyediakan tempat karantina terpusat khusus dan gratis bagi WNI yang memenuhi kriteria.Adapun 

yang masuk kriteria ini yakni Pekerja Migran lndonesia (PMI), Pelajar/Mahasiswa yang kembali ke 

lndonesia setelah menamatkan pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri.Kemudian 

Pegawai Pemerintah yang kembali ke lndonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri, 

serta perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat internasional.Sementara bagi 

WNI di luar kriteria di atas, diwajibkan menjalani karantina di tempat akomodasi karantina terpusat 

dengan biaya ditanggung mandiri."Bagi WNA diplomat asing, di luar kepala perwakilan asing dan keluarga 

kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempat akomodasi karantina terpusat dengan biaya 

ditanggung sendiri," bunyi SE tersebut. 
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Title TANGGAPAN GARUDA INDONESIA ATAS ISU PENYESUAIAN 

JUMLAH KARYAWAN. 

Author _noname 

Media Iqplus Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.iqplus.info/news/stock_news/giaa-tanggapan-garuda-indonesia-atas-isu-

penyesuaian-jumlah-karyawan,32124014.html 

Summary PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (.Garuda.) hingga hari ini masih terus berfokus untuk 

menjalani proses PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian 

kewajiban usaha dengan para kreditur. Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat ini 

belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah karyawan. Perlu kiranya kami sampaikan bahwa proses PKPU 

yang kini sedang dijalani oleh Garuda bersama segenap pemangku kepentingan bukanlah 

proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan 

dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU. 

 

 

 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (.Garuda.) hingga hari ini masih terus berfokus untuk menjalani proses 

PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para 

kreditur.Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan 

pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan. Perlu kiranya 

kami sampaikan bahwa proses PKPU yang kini sedang dijalani oleh Garuda bersama segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU.Dalam proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga 

terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur, dimana dalam proses tersebut, 

Garuda juga telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam 

proses negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha.Lebih lanjut, 

dalam upaya pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, Garuda terus berkomitmen untuk 

mengedepankan kepentingan para karyawan di masa penuh tantangan ini, selaras dengan rencana dan 

upaya-upaya kami untuk menjadi entitas bisnis yang kuat di masa mendatang. Seluruh kebijakan dan 

keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda tentunya mengacu pada ketentuan dan 

perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi konstruktif yang kami kedepankan 

bersama karyawan.Selama proses PKPU berlangsung, Garuda memastikan seluruh aspek kegiatan 

operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal, termasuk layanan penumpang, kargo 

dan perawatan pesawat. Selaras dengan hal tersebut, Garuda juga terus mengakselerasikan kinerja 

bisnisnya dengan memaksimalkan potensi pendapatan melalui perluasan jaringan penerbangan kargo 

internasional hingga kerjasama korporasi dan retail dalam menghadirkan nilai tambah layanan 

penerbangan bagi pengguna jasa.Keterangan di atas dapat dikutip sebagai pernyataan Direktur Utama 

Garuda Indonesia Irfan Setiaputra 
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Title Isu PHK Massal Karyawan Garuda, Dirut Buka Suara Author Ali Mustofa 

Media Azka News Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://news.azka.id/isu-phk-massal-karyawan-garuda-dirut-buka-suara 

Summary JAKARTA- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menjelaskan soal rencana pemutusan 

hubungan kerja (PHK) di internal perusahaan. Klasifikasi tersebut menyusul pernyataan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkair potensi pengurangan karyawan Garuda. 

Direktur Utama Irfan Setiaputra menegaskan, hingga saat ini perusahaan masih fokus 

menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) guna memperoleh 

kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para kreditur. 

 

 

JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menjelaskan soal rencana pemutusan hubungan 

kerja (PHK) di internal perusahaan. Klasifikasi tersebut menyusul pernyataan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkair potensi pengurangan karyawan Garuda. Direktur Utama Irfan 

Setiaputra menegaskan, hingga saat ini perusahaan masih fokus menjalani proses Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha 

dengan para kreditur. 
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Title DFW: Pengaduan ABK WNI Lebih Banyak Datang dari Kapal Ikan 

Asing 

Author _noname 

Media Borneonews Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.borneonews.co.id/berita/253193-dfw-pengaduan-abk-wni-lebih-banyak-

datang-dari-kapal-ikan-asing 

Summary Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengemukakan jumlah pengaduan yang 

dilakukan Anak Buah Kapal (ABK) perikanan berkewarganegaraan Indonesia, lebih banyak 

datang dari mereka yang bekerja di kapal ikan asing. "40,57 persen pengaduan dilaporkan 

oleh awak kapal dalam negeri, dan 55,07 persen berasal dari mereka yang bekerja di kapal 

ikan luar negeri," katanya. Akibatnya, kata dia, proses rekruitmen dan penempatan awak 

kapal perikanan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa kontrol dan pengawasan ketat dari 

pemerintah. "Banyaknya regulasi yang saling tumpang tindih ini menjadi titik lemah tata 

kelola awak kapal perikanan migran," kata Abdi. 

 

 

 

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengemukakan jumlah pengaduan yang dilakukan Anak 

Buah Kapal (ABK) perikanan berkewarganegaraan Indonesia, lebih banyak datang dari mereka yang 

bekerja di kapal ikan asing.Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi 

Suhufan di Jakarta, Rabu, mengatakan dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, DFW Indonesia telah 

menerima 69 pengaduan awak kapal perikanan."40,57 persen pengaduan dilaporkan oleh awak kapal 

dalam negeri, dan 55,07 persen berasal dari mereka yang bekerja di kapal ikan luar negeri," 

katanya.Adapun profil kasus yang sering kali diadukan oleh para awak kapal perikanan tersebut meliputi 

masalah asuransi dan jaminan sosial, gaji yang tidak dibayarkan atau pemotongan gaji, penipuan, dan 

kekerasan.Ia mengungkapkan rata-rata pengaduan yang disampaikan terkait dengan pelanggaran 

ketenagakerjaan yang mengarah pada praktik kerja paksa.Selain itu dalam kurun waktu 2020-2021, 

pihaknya menerima 69 pengaduan dengan total korban sebanyak 169 orang.Untuk itu, ujar dia, 

pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait perlu meningkatkan upaya perlindungan awak kapal 

perikanan yang bekerja di kapal ikan dalam dan luar negeri.Sejauh ini, kata dia, walaupun sejumlah aturan 

dan regulasi telah dikeluarkan pemerintah namun kenyataan di lapangan menunjukkan banyaknya 

masalah yang dialami oleh para awak kapal perikanan.Kesenjangan implementasi dan minimnya 
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pengawasan, lanjutnya, ditengarai menjadi sebab belum optimalnya perlindungan yang diberikan kepada 

para awak kapal perikanan tersebut."UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

belum mampu menjawab masalah carut marut tersebut karena aturan teknis terkait awak kapal 

perikanan tak kunjung dikeluarkan," kata Abdi.Akibatnya, kata dia, proses rekruitmen dan penempatan 

awak kapal perikanan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa kontrol dan pengawasan ketat dari 

pemerintah.Selain UU Nomor 18/2017, Indonesia memiliki UU Nomor 17/2008 tentang Pelayaran dan 

UU Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi dasar manning agent melakukan usaha 

perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan migran."Banyaknya regulasi yang saling tumpang 

tindih ini menjadi titik lemah tata kelola awak kapal perikanan migran," kata Abdi. 
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Title Benarkah Garuda Indonesia Akan Lakukan PHK Massal? Ini Jawaban 

Direktur Utama, Singgung Soal Utang 

Author _noname 

Media Tribun News Kalteng Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://kalteng.tribunnews.com/2022/02/02/benarkah-garuda-indonesia-akan-lakukan-

phk-massal-ini-jawaban-direktur-utama-singgung-soal-utang 

Summary Benarkah kabar akan adanya PHK massal di Garuda Indonesia?. Kabar tidak mengenakkan 

datang dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia, yakni akan terjadinya Pemutusan 

Hubungan Kerja atau PHK massal. PHK massal ini disebutkan segera terjadi karena PT Garuda 

Indonesia Tbk. (GIAA) terus mengalami kerugian. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan 

Setiaputra saat dikonfirmasi tidak memberi jawaban tegas. 

 

 

Kabar tidak mengenakkan datang dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia, yakni akan terjadinya 

Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK massal.PHK massal ini disebutkan segera terjadi karena PT Garuda 

Indonesia Tbk. (GIAA) terus mengalami kerugian.Benarkah kabar akan adanya PHK massal di Garuda 

Indonesia?Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra saat dikonfirmasi tidak memberi jawaban 

tegas.Dia hanya menyatakan hingga kini masih terus berfokus untuk menjalani proses Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).Irfan Setiaputra juga mengatakan proses PKPU bukan proses 

kebangkrutan atau kepailitan tetapi justru dalam proses perdamaian dengan di bawah lindungan 

Pengadilan Niaga."Perlu kiranya kami sampaikan bahwa proses PKPU yang kini sedang dijalani oleh 

Garuda bersama segenap pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU," ujar 

Irfan dalam keterangannya, Rabu (2/2/2022).Soal isu PHK massal, Irfan menerangkan, persoalan dengan 

karyawan akan dibahas bersama serupa dengan kebijakan pensiun dini sebelumnya.Sehingga saat ini 

belum ada rencana untuk berkomunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk membahas persoalan 

tersebut."Garuda Indonesia hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak 

Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan," tuturnya.Irfan 

memastikan, seluruh kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang akan ditempuh mengacu pada 

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi konstruktif bersama 

karyawan.Sebelumnya beredar kabar bahwa PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) berinisiatif melakukan 

pertemuan dengan Kemnaker terkait ancaman bangkrut dan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat 

terdampak pandemi. 
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Title Ini tanggapan Dirut Garuda Indonesia soal isu PHK 

karyawan 

Author Adimas Raditya Fahky 

P 

Media Antara Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/berita/2679045/ini-tanggapan-dirut-garuda-indonesia-soal-

isu-phk-karyawan 

Summary Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra menanggapi isu terkait 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan dalam rangka efisiensi perusahaan. Irfan 

menyampaikan proses PKPU yang kini tengah dijalani oleh Garuda Indonesia bersama 

segenap pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan 

proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU. Dalam 

proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga terus menjalin komunikasi yang intensif bersama 

seluruh kreditur. Menurut dia, Garuda Indonesia juga telah mendapatkan tanggapan positif 

dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses negosiasi guna mencapai 

kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha. 

 

 

 

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra menanggapi isu terkait Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) karyawan dalam rangka efisiensi perusahaan.Ia mengatakan bahwa Garuda hingga 

hari ini masih terus berfokus untuk menjalani proses PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam 

penyelesaian kewajiban usaha dengan para kreditur."Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat 

ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan 

penyesuaian jumlah karyawan," kata Irfan dalam keterangan tertulis yang dipantau di Jakarta, Rabu.Irfan 

menyampaikan proses PKPU yang kini tengah dijalani oleh Garuda Indonesia bersama segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU.Dalam proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga 

terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur.Menurut dia, Garuda Indonesia juga 

telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses 

negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha.Lebih lanjut, dalam 

upaya pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, Garuda Indonesia terus berkomitmen untuk 

mengedepankan kepentingan para karyawan di masa penuh tantangan ini."Ini selaras dengan rencana 
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dan upaya-upaya kami untuk menjadi entitas bisnis yang kuat di masa mendatang," ujarnya.Ia 

menambahkan seluruh kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda Indonesia 

tentu mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi 

konstruktif bersama karyawan.Selama proses PKPU berlangsung, kata dia, Garuda Indonesia memastikan 

seluruh aspek kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal, termasuk 

layanan penumpang, kargo, dan perawatan pesawat."Garuda juga terus mengakselerasikan kinerja 

bisnisnya dengan memaksimalkan potensi pendapatan melalui perluasan jaringan penerbangan kargo 

internasional hingga kerja sama korporasi dan ritel dalam menghadirkan nilai tambah layanan 

penerbangan bagi pengguna jasa," ujar Irfan. 
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Title Satgas Covid-19: Masa Karantina bagi Pelaku Perjalan Luar 

Negeri Jadi 5 dan 7 Hari 

Author Haryanti Puspa 

Sari 

Media Kompas Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/02/02/13244831/satgas-covid-19-masa-karantina-

bagi-pelaku-perjalan-luar-negeri-jadi-5-dan-7 

Summary Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menetapkan masa karantina bagi warga negara 

Indonesia (WNI) pelaku perjalanan luar negeri selama 5 dan 7 hari, tergantung sudah dapat 

vaksinasi lengkap atau belum. Ketentuan tersebut tertuang di dalam Keputusan Ketua Satgas 

Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat 

Karantina, dan Kewajiban RT-PCR Bagi WNI Pelaku Perjalanan Luar Negeri. Keputusan Ketua 

Satgas Penanganan Covid-19 tersebut diteken pada 1 Februari 2022. Dalam keputusan 

tersebut disebutkan bahwa pelaku perjalanan luar negeri yang menerima vaksin dosis 

pertama harus menjalani karantina 7x24 jam. 

 

 

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menetapkan masa karantina bagi warga negara Indonesia 

(WNI) pelaku perjalanan luar negeri selama 5 dan 7 hari, tergantung sudah dapat vaksinasi lengkap atau 

belum.Ketentuan tersebut tertuang di dalam Keputusan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 4 

Tahun 2022 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR Bagi WNI 

Pelaku Perjalanan Luar Negeri. Keputusan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 tersebut diteken pada 1 

Februari 2022.Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa pelaku perjalanan luar negeri yang 

menerima vaksin dosis pertama harus menjalani karantina 7x24 jam."Karantina dengan jangka waktu 5 

x 24 jam bagi pelaku perjalanan luar negeri yang telah menerima vaksin dosis lengkap," demikian bunyi 

Keputusan Ketua Satgas Nomor 4 Tahun 2022, dikutip Rabu (2/2/2022).Pelaksanaan karantina mengikuti 

surat edaran yang diterbitkan oleh Satgas Penanganan Covid-19. Selain itu, tempat karantina terpusat 

hanya diperuntukkan bagi pelaku perjalanan luar negeri sebagai berikut:Pekerja migran Indonesia (PMI) 

yang kembali ke Indonesia untuk menetap minimal 14 hari di Indonesia Pelajar/mahasiswa yang kembali 

ke Indonesia setelah menamatkan pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri Pegawai 

pemerintah yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri Perwakilan 

Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat internasional.Untuk pegawai pemerintah yang 

tidak bersedia melakukan karantina di lokasi yang telah ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-

19 Nasional/Daerah, karantina tetap wajib dilakukan di hotel karantina terpusat yang telah ditentukan 

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional/Daerah dengan biaya mandiri atau sumber pembiayaan 

lainnya yang sah."Pembiayaan kegiatan kekarantinaan terpusat untuk WNI sesuai kriteria ditanggung 

pemerintah," tulis Keputusan Ketua satgas Penanganan Covid-19 Nomor 4/2022.Berikut ini lokasi 

karantina terpusat di masing-masing area pintu masuk perjalanan luar negeri:1. DKI JakartaWisma Atiet 

Pademangan, RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Rusun Nagrak Cilincing, dan Rusun Pasar Rumput 

Manggarai, Rusun Daan Mogot, dan Rusun Penggilingan Pulogebang: 
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Title BPJS Ketenagakerjaan Pinrang Sosialisasi di Desa Wattang 

Pulu 

Author _noname 

Media Baca Pesan Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://bacapesan.com/2022/02/02/bpjs-ketenagakerjaan-pinrang-sosialisasi-di-desa-

wattang-pulu 

Summary "Ada lebih dari 3000 klaim yang dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan Pinrang. Badan 

Pelaksanan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Pinrang melaksanakan sosialisasi 

jaminan sosial terkait ketenagkerjaan di Kantor Desa Wattang Pulu Kecamatan Suppa 

Kabupaten Pinrang, Rabu (2/2/2022). Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Pinrang Soni C 

Wirawan menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini adalah Nirlaba artinya BPJS tidak 

mencari laba. Soni menambahkan, semua pekerjaan dapat menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, baik formal maupun informal, bekerja di rumah, di kantor, di hutan bahkan 

di manapun bekerja dapat diterima menjadi peserta BPJS Ketenagkerjaan. 

 

 

 

Badan Pelaksanan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Pinrang melaksanakan sosialisasi 

jaminan sosial terkait ketenagkerjaan di Kantor Desa Wattang Pulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, 

Rabu (2/2/2022).Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Pinrang Soni C Wirawan menjelaskan bahwa BPJS 

Ketenagakerjaan ini adalah Nirlaba artinya BPJS tidak mencari laba.Soni menambahkan, semua pekerjaan 

dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik formal maupun informal, bekerja di rumah, di kantor, 

di hutan bahkan di manapun bekerja dapat diterima menjadi peserta BPJS Ketenagkerjaan."Ada lebih 

dari 3000 klaim yang dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan Pinrang. Hal ini bisa menjadi bukti, bahwa proses 

klaim di BPJS Ketenagkerjaan sangat mudah dan tidak berbelit-belit," pungkas Soni. 
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Title Dirut Garuda Indonesia Buka Suara Soal PHK Karyawan Author Arief Rahman Hakim 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/4875958/dirut-garuda-indonesia-buka-suara-soal-

phk-karyawan 

Summary Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyampaikan, Garuda hingga saat ini 

belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah karyawan dalam hal ini Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PT 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk terus fokus menjalani proses PKPU guna memperoleh 

kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para kreditur. Dalam 

proses ini, manajemen Garuda Indonesia memastikan tidak akan mengesampingkan 

kepentingan para karyawan. Dalam proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga terus menjalin 

komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur, dimana dalam proses tersebut, Garuda 

juga telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat 

dalam proses negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban 

usaha. 

 

 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terus fokus menjalani proses PKPU guna memperoleh kesepakatan 

terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para kreditur. Dalam proses ini, manajemen Garuda 

Indonesia memastikan tidak akan mengesampingkan kepentingan para karyawan.Direktur Utama 

Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyampaikan, Garuda hingga saat ini belum memiliki agenda 

pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian jumlah 

karyawan dalam hal ini Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)."Perlu kiranya kami sampaikan bahwa proses 

PKPU yang kini sedang dijalani oleh Garuda bersama segenap pemangku kepentingan bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum 

sesuai mekanisme PKPU," jelas dia dalam keterangan tertulis, Rabu (2/2/2022).Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur, dimana dalam 

proses tersebut, Garuda juga telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur, termasuk 

lessor pesawat dalam proses negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian 

kewajiban usaha.Lebih lanjut, dalam upaya pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, Garuda terus 

berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan para karyawan di masa penuh tantangan ini, selaras 

dengan rencana dan upaya-upaya untuk menjadi entitas bisnis yang kuat di masa mendatang.Seluruh 

kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda tentunya mengacu pada 

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi konstruktif yang kami 

kedepankan bersama karyawan.Selama proses PKPU berlangsung, Garuda memastikan seluruh aspek 

kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal, termasuk layanan 

penumpang, kargo dan perawatan pesawat.Selaras dengan hal tersebut, Garuda juga terus 

mengakselerasikan kinerja bisnisnya dengan memaksimalkan potensi pendapatan melalui perluasan 

jaringan penerbangan kargo internasional hingga kerjasama korporasi dan retail dalam menghadirkan 

nilai tambah layanan penerbangan bagi pengguna jasa. 
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Title Garuda Indonesia tanggapi isu terkait pemutusan hubungan kerja 

karyawan 

Author _noname 

Media Antara Sumut Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://sumut.antaranews.com/berita/457189/garuda-indonesia-tanggapi-isu-terkait-

pemutusan-hubungan-kerja-karyawan 

Summary Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra menanggapi isu terkait 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan dalam rangka efisiensi perusahaan. Irfan 

menyampaikan proses PKPU yang kini tengah dijalani oleh Garuda Indonesia bersama 

segenap pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan 

proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU. Dalam 

proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga terus menjalin komunikasi yang intensif bersama 

seluruh kreditur. Menurut dia, Garuda Indonesia juga telah mendapatkan tanggapan positif 

dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses negosiasi guna mencapai 

kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha. 

 

 

 

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra menanggapi isu terkait Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) karyawan dalam rangka efisiensi perusahaan.Ia mengatakan bahwa Garuda hingga 

hari ini masih terus berfokus untuk menjalani proses PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam 

penyelesaian kewajiban usaha dengan para kreditur."Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat 

ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan 

penyesuaian jumlah karyawan," kata Irfan dalam keterangan tertulis yang dipantau di Jakarta, Rabu.Irfan 

menyampaikan proses PKPU yang kini tengah dijalani oleh Garuda Indonesia bersama segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU.Dalam proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga 

terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur.Menurut dia, Garuda Indonesia juga 

telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses 

negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha.Lebih lanjut, dalam 

upaya pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, Garuda Indonesia terus berkomitmen untuk 

mengedepankan kepentingan para karyawan di masa penuh tantangan ini."Ini selaras dengan rencana 
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dan upaya-upaya kami untuk menjadi entitas bisnis yang kuat di masa mendatang," ujarnya.Ia 

menambahkan seluruh kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda Indonesia 

tentu mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi 

konstruktif bersama karyawan.Selama proses PKPU berlangsung, kata dia, Garuda Indonesia memastikan 

seluruh aspek kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal, termasuk 

layanan penumpang, kargo, dan perawatan pesawat."Garuda juga terus mengakselerasikan kinerja 

bisnisnya dengan memaksimalkan potensi pendapatan melalui perluasan jaringan penerbangan kargo 

internasional hingga kerja sama korporasi dan ritel dalam menghadirkan nilai tambah layanan 

penerbangan bagi pengguna jasa," ujar Irfan. 
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Title Bantah Pailit, Bos Garuda Tanggapi Isu Penyesuaian Jumlah 

Karyawan 

Author _noname 

Media Vivanews Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1445734-bantah-pailit-bos-garuda-tanggapi-isu-

penyesuaian-jumlah-karyawan 

Summary Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Irfan Setiaputra memastikan, hingga hari ini 

pihaknya terus berfokus menjalani proses PKPU, guna memperoleh kesepakatan terbaik 

dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan kreditur. "Dapat kami sampaikan bahwa 

Garuda hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan, berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan," kata Irfan dalam 

keterangan tertulis, Rabu 2 Februari 2022. Irfan menegaskan, proses PKPU yang kini sedang 

dijalani oleh Garuda bersama segenap pemangku kepentingan, bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan. Dalam proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga terus menjalin 

komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur. 

 

 

 

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Irfan Setiaputra memastikan, hingga hari ini pihaknya terus 

berfokus menjalani proses PKPU, guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban 

usaha dengan kreditur."Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat ini belum memiliki agenda 

pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan, berkenaan dengan penyesuaian jumlah 

karyawan," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Rabu 2 Februari 2022.Irfan menegaskan, proses PKPU 

yang kini sedang dijalani oleh Garuda bersama segenap pemangku kepentingan, bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan. "Melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum 

sesuai mekanisme PKPU," ujarnya.Dalam proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga terus menjalin 

komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur. Di mana dalam proses tersebut, Garuda juga telah 

mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur."Termasuk lessor pesawat dalam proses negosiasi 

guna mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha," kata Irfan.Lebih lanjut, dalam 

upaya pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, Garuda terus berkomitmen untuk mengedepankan 

kepentingan para karyawan di masa penuh tantangan ini. 
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Title Dirut Garuda Indonesia tanggapi isu pemutusan 

hubungan kerja karyawan 

Author Adimas Raditya 

Fahky P 

Media Antara Lampung Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://lampung.antaranews.com/berita/589737/dirut-garuda-indonesia-tanggapi-isu-

pemutusan-hubungan-kerja-karyawan 

Summary Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra menanggapi isu terkait 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan dalam rangka efisiensi perusahaan. Irfan 

menyampaikan proses PKPU yang kini tengah dijalani oleh Garuda Indonesia bersama 

segenap pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan 

proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU. Dalam 

proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga terus menjalin komunikasi yang intensif bersama 

seluruh kreditur. Menurut dia, Garuda Indonesia juga telah mendapatkan tanggapan positif 

dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses negosiasi guna mencapai 

kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha. 

 

 

 

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra menanggapi isu terkait Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) karyawan dalam rangka efisiensi perusahaan.Ia mengatakan bahwa Garuda hingga 

hari ini masih terus berfokus untuk menjalani proses PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam 

penyelesaian kewajiban usaha dengan para kreditur."Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat 

ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan 

penyesuaian jumlah karyawan," kata Irfan dalam keterangan tertulis yang dipantau di Jakarta, Rabu.Irfan 

menyampaikan proses PKPU yang kini tengah dijalani oleh Garuda Indonesia bersama segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU.Dalam proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga 

terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur.Menurut dia, Garuda Indonesia juga 

telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses 

negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha.Lebih lanjut, dalam 

upaya pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, Garuda Indonesia terus berkomitmen untuk 

mengedepankan kepentingan para karyawan di masa penuh tantangan ini."Ini selaras dengan rencana 
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dan upaya-upaya kami untuk menjadi entitas bisnis yang kuat di masa mendatang," ujarnya.Ia 

menambahkan seluruh kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda Indonesia 

tentu mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi 

konstruktif bersama karyawan.Selama proses PKPU berlangsung, kata dia, Garuda Indonesia memastikan 

seluruh aspek kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal, termasuk 

layanan penumpang, kargo, dan perawatan pesawat."Garuda juga terus mengakselerasikan kinerja 

bisnisnya dengan memaksimalkan potensi pendapatan melalui perluasan jaringan penerbangan kargo 

internasional hingga kerja sama korporasi dan ritel dalam menghadirkan nilai tambah layanan 

penerbangan bagi pengguna jasa," ujar Irfan. 
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Title Garuda Indonesia tanggapi isu PHK karyawan Author Adimas Raditya Fahky P 

Media Antara Jabar Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://jabar.antaranews.com/berita/355101/garuda-indonesia-tanggapi-isu-phk-karyawan 

Summary Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra menanggapi isu terkait 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan dalam rangka efisiensi perusahaan. Irfan 

menyampaikan proses PKPU yang kini tengah dijalani oleh Garuda Indonesia bersama 

segenap pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan 

proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU. Dalam 

proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga terus menjalin komunikasi yang intensif bersama 

seluruh kreditur. Ia mengatakan bahwa Garuda hingga hari ini masih terus berfokus untuk 

menjalani proses PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian 

kewajiban usaha dengan para kreditur. 

 

 

 

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra menanggapi isu terkait Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) karyawan dalam rangka efisiensi perusahaan.Ia mengatakan bahwa Garuda hingga 

hari ini masih terus berfokus untuk menjalani proses PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam 

penyelesaian kewajiban usaha dengan para kreditur."Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat 

ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan 

penyesuaian jumlah karyawan," kata Irfan dalam keterangan tertulis yang dipantau di Jakarta, Rabu.Irfan 

menyampaikan proses PKPU yang kini tengah dijalani oleh Garuda Indonesia bersama segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU.Dalam proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga 

terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur. 
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Title Tanggapan Garuda Indonesia Atas Isu Penyesuaian Karyawan Author _noname 

Media Tribun News Tangerang Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://tangerang.tribunnews.com/2022/02/02/tanggapan-garuda-indonesia-atas-isu-

penyesuaian-karyawan 

Summary TRIBUNTAGERANG.COM, TANGERANG- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjalani proses 

PKPU untuk memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan 

kreditur. "Garuda hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak 

Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan," ujar Irfan 

Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia, Rabu (2/2/2022). "Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur." 

Selama proses PKPU berlangsung, Garuda memastikan seluruh aspek kegiatan operasional 

penerbangan akan tetap berlangsung normal. 

 

 

 

Selama proses PKPU berlangsung, Garuda memastikan seluruh aspek kegiatan operasional penerbangan 

akan tetap berlangsung normal.Termasuk layanan penumpang, kargo dan perawatan pesawat.Menurut 

Irfan, Garuda juga terus mengakselerasikan kinerja bisnis dengan memaksimalkan potensi 

pendapatan.Seperti perluasan jaringan penerbangan kargo internasional hingga kerjasama korporasi dan 

retail dalam menghadirkan nilai tambah layanan penerbangan bagi pengguna 

jasa.TRIBUNTAGERANG.COM, TANGERANG - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjalani proses PKPU 

untuk memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan kreditur."Garuda 

hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan 

berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan," ujar Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda 

Indonesia, Rabu (2/2/2022).Dia menjelaskan bahwa proses PKPU yang sedang dijalani Garuda bersama 

pemangku kepentingan bukan proses kebangkrutan atau kepailitan.Menurut Irfan, hal itu dilakukan 

untuk proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU."Dalam 

proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh 

kreditur.""Garuda juga telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur, termasuk lessor 

pesawat dalam proses negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban 

usaha," ucapnya.Dalam upaya pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, Garuda terus berkomitmen 
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untuk mengedepankan kepentingan karyawan.Hal itu dilakukan selaras dengan rencana dan upaya-

upaya untuk menjadi entitas bisnis kuat pada masa mendatang."Seluruh kebijakan dan keputusan 

ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda tentunya mengacu pada ketentuan dan perundang-

undangan yang berlaku.""Serta berdasarkan komunikasi konstruktif yang kami kedepankan bersama 

karyawan," kata Irfan. 
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Title Bantah Isu PHK Massal Karyawan Garuda Indonesia, Dirut Irfan 

Tepis Anggapan Kolaps Kemnaker 

Author M Nurhadi 

Media Suara.com Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/02/02/133319/bantah-isu-phk-massal-karyawan-

garuda-indonesia-dirut-irfan-tepis-anggapan-kolaps-kemnaker 

Summary Menanggapi kabar adanya rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) di internal 

perusahaan, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengklarifikasi bahwa hingga kini belum 

berencana menemui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berkaitan dengan potensi 

PHK karyawan. "Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat ini belum memiliki agenda 

pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian 

jumlah karyawan," ujar Irfan, Rabu (2/2/2022). Proses PKPU menurut Irfan bukanlah momen 

kepailitan bagi Garuda Indonesia melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam 

koridor hukum sesuai mekanisme. Garuda Indonesia, ia meyakini, akan terus berupaya untuk 

memulihkan kinerja dan kepercayaan pelanggan dan berkomitmen untuk mengedepankan 

kepentingan para karyawan. 

 

 

 

Menanggapi kabar adanya rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) di internal perusahaan, PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk mengklarifikasi bahwa hingga kini belum berencana menemui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) berkaitan dengan potensi PHK karyawan.Disampaikan Direktur Utama 

Irfan Setiaputra melalui keterangan resminya, emiten berkode GIAA itu tengah berkutat dengan proses 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)."Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat ini 

belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan 

penyesuaian jumlah karyawan," ujar Irfan, Rabu (2/2/2022).Proses PKPU menurut Irfan bukanlah momen 

kepailitan bagi Garuda Indonesia melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum 

sesuai mekanisme.Pihaknya juga terus menjalin komunikasi dengan kreditur, termasuk lessor guna 

mendapatkan hasil yang diinginkan dan mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban 

usaha.Garuda Indonesia, ia meyakini, akan terus berupaya untuk memulihkan kinerja dan kepercayaan 

pelanggan dan berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan para karyawan ."Seluruh kebijakan dan 

keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda tentunya mengacu pada ketentuan dan 
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perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi konstruktif yang kami kedepankan 

bersama karyawan," tutup Irfan.Selama proses PKPU berlangsung, Garuda memastikan seluruh aspek 

kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal, termasuk layanan 

penumpang, kargo dan perawatan pesawat.Sebelumnya dikabarkan, Direktur Jenderal Pembinaan 

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

mengklaim manajemen Garuda dan AirAsia akan berkonsultasi dengan Kemnaker perihal langkah 

strategis kedua perusahaan."Garuda dan AirAsia berkoordinasi dengan saya karena mereka mau kolaps 

(bangkrut). Artinya, ada potensi permasalahan bisnis yang berdampak pada permasalahan 

ketenagakerjaan, tapi kemnaker siap bantu memediasi, seperti Pertamina," kata Indah, pada Senin 

(31/1/2022) lalu. 
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Title Garuda Indonesia tanggapi isu terkait PHK karyawan Author Adimas Raditya Fahky P 

Media Antara Babel Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://babel.antaranews.com/berita/253973/garuda-indonesia-tanggapi-isu-terkait-phk-

karyawan 

Summary Direktur Utama PT Garuda Indonesia menanggapi isu terkait Pemutusan Hubungan Kerja 

rangka efisiensi perusahaan. Irfan menyampaikan proses PKPU yang kini tengah dijalani oleh 

Garuda Indonesia bersama segenap pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan 

atau kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum 

sesuai mekanisme PKPU. Dalam proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga terus menjalin 

komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur. Menurut dia, Garuda Indonesia juga 

telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam 

proses negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha. 

 

 

 

Direktur Utama PT Garuda Indonesia menanggapi isu terkait Pemutusan Hubungan Kerja rangka efisiensi 

perusahaan.Ia mengatakan bahwa Garuda hingga hari ini masih terus berfokus untuk menjalani proses 

PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para 

kreditur."Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan 

dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan," kata 

Irfan dalam keterangan tertulis yang dipantau di Jakarta, Rabu.Irfan menyampaikan proses PKPU yang 

kini tengah dijalani oleh Garuda Indonesia bersama segenap pemangku kepentingan bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum 

sesuai mekanisme PKPU.Dalam proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga terus menjalin komunikasi yang 

intensif bersama seluruh kreditur.Menurut dia, Garuda Indonesia juga telah mendapatkan tanggapan 

positif dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses negosiasi guna mencapai 

kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha.Lebih lanjut, dalam upaya pemulihan kinerja 

yang saat ini dioptimalkan, Garuda Indonesia terus berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan 

para karyawan di masa penuh tantangan ini."Ini selaras dengan rencana dan upaya-upaya kami untuk 

menjadi entitas bisnis yang kuat di masa mendatang," ujarnya.Ia menambahkan seluruh kebijakan dan 

keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda Indonesia tentu mengacu pada ketentuan dan 
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perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi konstruktif bersama karyawan.Selama 

proses PKPU berlangsung, kata dia, Garuda Indonesia memastikan seluruh aspek kegiatan operasional 

penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal, termasuk layanan penumpang, kargo, dan 

perawatan pesawat."Garuda juga terus mengakselerasikan kinerja bisnisnya dengan memaksimalkan 

potensi pendapatan melalui perluasan jaringan penerbangan kargo internasional hingga kerja sama 

korporasi dan ritel dalam menghadirkan nilai tambah layanan penerbangan bagi pengguna jasa," ujar 

Irfan. 
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Title Menko PMK Kagumi Karya Anak Bangsa GWK Author KompasTV Dewata 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.kompas.tv/article/257520/menko-pmk-kagumi-karya-anak-bangsa-gwk 

Summary Mengunjungi patung Garuda Wisnu Kencana, GWK, yang berada di Bukit Ungasan, Jimbaran, 

Kabupaten Badung, Bali, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan 

Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendy berdecak kagum. Menteri yang saat ini juga 

menjadi ketua panitia Global Platform For Disaster Risk Reduction, GPDRR menjelaskan, 

GWK merupakan karya anak bangsa sebagai penanda karya adi luhung yang berkembang di 

Bali. Karya monumnetal ini melibatkan tenaga kerja yang terampil dengan pengerjaan presisi 

tinggi yang melibatkan hingga 12 seniman dan 1.000 tenaga kerja tanpa adanya kecelakaan. 

Pihaknya menegaskan, hal tersebut berarti tenaga kerja Indonesia tidak kalah profesional 

dari segi estetika, teknologi dan kontruksi. 

 

 

 

Mengunjungi patung Garuda Wisnu Kencana, GWK, yang berada di Bukit Ungasan, Jimbaran, Kabupaten 

Badung, Bali, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir 

Effendy berdecak kagum.Menteri yang saat ini juga menjadi ketua panitia Global Platform For Disaster 

Risk Reduction, GPDRR menjelaskan, GWK merupakan karya anak bangsa sebagai penanda karya adi 

luhung yang berkembang di Bali. Karya monumnetal ini melibatkan tenaga kerja yang terampil dengan 

pengerjaan presisi tinggi yang melibatkan hingga 12 seniman dan 1.000 tenaga kerja tanpa adanya 

kecelakaan.Pihaknya menegaskan, hal tersebut berarti tenaga kerja Indonesia tidak kalah profesional 

dari segi estetika, teknologi dan kontruksi.Kunjungan Sabtu (29/1/2011) pagi ini sebagai persiapan 

GPDRR yang akan digelar pada Mei 2022. Dimana delegasi dari 193 negara akan diajak mengunjungi 

patung setinggi 121 meter, yang merupakan patung tertinggi ke-3 di dunia, setelah The Spring Temple 

Buddha di Cina yang tingginya mencapai 153 meter dan Laykyun Sekkya Buddha setinggi 135 meter di 

Myanmar. 

  



 

290 

 

Title Dirut Garuda tanggapi isu PHK karyawan Author _noname 

Media Antara Kalbar Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://kalbar.antaranews.com/berita/503477/dirut-garuda-tanggapi-isu-phk-karyawan 

Summary Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra menanggapi isu terkait 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan dalam rangka efisiensi perusahaan. "Dapat kami 

sampaikan bahwa Garuda hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak 

Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan," kata Irfan 

dalam keterangan tertulis yang dipantau di Jakarta, Rabu. Lebih lanjut, dalam upaya 

pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, Garuda Indonesia terus berkomitmen untuk 

mengedepankan kepentingan para karyawan di masa penuh tantangan ini. Ia menambahkan 

seluruh kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda Indonesia 

tentu mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan 

komunikasi konstruktif bersama karyawan. 

 

 

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra menanggapi isu terkait Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) karyawan dalam rangka efisiensi perusahaan.Ia mengatakan bahwa Garuda hingga 

hari ini masih terus berfokus untuk menjalani proses PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam 

penyelesaian kewajiban usaha dengan para kreditur."Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat 

ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan 

penyesuaian jumlah karyawan," kata Irfan dalam keterangan tertulis yang dipantau di Jakarta, Rabu.Irfan 

menyampaikan proses PKPU yang kini tengah dijalani oleh Garuda Indonesia bersama segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU.Dalam proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga 

terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur.Menurut dia, Garuda Indonesia juga 

telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses 

negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha.Lebih lanjut, dalam 

upaya pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, Garuda Indonesia terus berkomitmen untuk 

mengedepankan kepentingan para karyawan di masa penuh tantangan ini."Ini selaras dengan rencana 

dan upaya-upaya kami untuk menjadi entitas bisnis yang kuat di masa mendatang," ujarnya.Ia 

menambahkan seluruh kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda Indonesia 

tentu mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi 

konstruktif bersama karyawan.Selama proses PKPU berlangsung, kata dia, Garuda Indonesia memastikan 

seluruh aspek kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal, termasuk 

layanan penumpang, kargo, dan perawatan pesawat."Garuda juga terus mengakselerasikan kinerja 

bisnisnya dengan memaksimalkan potensi pendapatan melalui perluasan jaringan penerbangan kargo 

internasional hingga kerja sama korporasi dan ritel dalam menghadirkan nilai tambah layanan 

penerbangan bagi pengguna jasa," ujar Irfan. 
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Title Ini Aturan dan Karantina Pelaku Perjalanan Luar Negeri 

Februari 2022 

Author Anitana Widya 

Puspa 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20220202/98/1495822/ini-aturan-dan-karantina-pelaku-

perjalanan-luar-negeri-februari-2022 

Summary Dalam SE No. 4/2022 tersebut, Seluruh Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang berstatus Warga 

Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) harus mengikuti sejumlah 

persyaratan yang berlaku. Adapun pada saat kedatangan dilakukan tes ulang RT/PCR bagi 

Pelaku Perjalanan Luar Negeri dan diwajibkan menjalani karantina terpusat dengan sejumlah 

ketentuan. Pemerintah telah menerbitkan syarat perjalanan dan protokol Luar Negeri pada 

masa pandemi Covid-19 terbaru dalam Surat Edaran (SE) KaSatgas No. 4/2022. "Pelaku 

perjalanan luar negeri juga wajib menunjukkan hasil tes negatif RT/PCR yang sampelnya 

diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan 

saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia," bunyi SE yang dikutip, 

Rabu (2/1/2022). 

 

 

 

Pemerintah telah menerbitkan syarat perjalanan dan protokol Luar Negeri pada masa pandemi Covid-19 

terbaru dalam Surat Edaran (SE) KaSatgas No.4/2022.Dalam SE No. 4/2022 tersebut, Seluruh Pelaku 

Perjalanan Luar Negeri yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing 

(WNA) harus mengikuti sejumlah persyaratan yang berlaku. Sejumlah persyaratan tersbut di antaranya 

adalah WNI dan WNA wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital). Dengan demikian 

WNA wajib menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap sebagai persyaratan masuk Inodnesia."Pelaku 

perjalanan luar negeri juga wajib menunjukkan hasil tes negatif RT/PCR yang sampelnya diambil dalam 

kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan saat pemeriksaan 

kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia," bunyi SE yang dikutip, Rabu (2/1/2022).Adapun pada 

saat kedatangan dilakukan tes ulang RT/PCR bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri dan diwajibkan menjalani 

karantina terpusat dengan sejumlah ketentuan.Karantina selama 7x24 jam bagi pelaku perjalanan luar 

negeri yang telah menerima vaksin dosis pertama, atau karantina selama 5x24 jam bagi individu pelaku 

perjalanan luar negeri yang telah menerima vaksin dosis lengkap.Sebelumnya, Pemerintah telah 
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menyatakan membuka kembali pintu masuk Internasional di Bali pada 4 Februari 2022 menindaklanjuti 

rencana travel bubble dengan sejumlah negara.Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut 

B. Pandjaitan mengatakan hal tersebut dimaksudkan untuk kembali menggencarkan ekonomi Bali yang 

sudah cukup terdampak akibat pandemi ini."Pembukaan pintu masuk Bali hanya diperuntukkan bagi 

PPLN non Pekerja Migran Indonesia atau PMI," ujarnya.Saat ini, papar Luhut, pemerintah juga 

menyediakan dua opsi tambahan untuk karantina PPLN, yakni Karantina Bubble dimulai di 5 hotel 

terlebih dahulu dengan total 447 kamar & 6 Kapal Live on Board yang sudah tersertifikasi CHSE oleh 

Kemenparekraf.Dalam pembukaan kembali ini, pemerintah juga mendapatkan data bahwa pengetatan 

pintu masuk berhasil menahan laju masuknya Omicron ke Indonesia. Namun, perlu ada perubahan 

strategi seiring dengan lebih tingginya kasus akibat transmisi lokal.Oleh karena itu, Pemerintah 

mengubah aturan karantina 7 hari menjadi 5 hari dengan catatan bahwa WNI dan WNA yang masuk ke 

Indonesia wajib vaksinasi lengkap.Bagi WNI yang baru melakukan vaksinasi dosis pertama tetap harus 

menjalani masa karantina 7 hari. Kebijakan ini diberlakukan mengingat sebagai besar varian PPLN adalah 

Omicron dan berbagai riset telah menunjukkan masa inkubasi varian ini berada di kisaran 3 hari.Lebih 

jauh, dia menyebutkan, langkah menurunkan hari karantina ini juga mempertimbangkan perlunya 

realokasi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. 
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Title Dirut Garuda: Kita Masih Fokus Urusan PKPU, Belum Ada 

Agenda Dengan Kemenaker 

Author _noname 

Media Rmco.id Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/110746/soal-isu-penyesuaian-jumlah-karyawan-

dirut-garuda-kita-masih-fokus-urusan-pkpu-belum-ada-agenda-dengan-kemenaker 

Summary Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra menegaskan, hingga hari 

ini, pihaknya masih terus fokus menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU). "Dapat kami sampaikan, saat ini Garuda belum memiliki agenda pertemuan dengan 

pihak Kementerian Ketenagakerjaan, berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan," 

kata Irfan dalam keterangannya, Rabu (2/2). Dia menambahkan, proses PKPU yang kini 

sedang dijalani oleh Garuda bersama segenap pemangku kepentingan, bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan. Dalam proses PKPU ini, Garuda juga terus menjalin 

komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur. 

 

 

 

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra menegaskan, hingga hari ini, pihaknya 

masih terus fokus menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Demi memperoleh 

kesepakatan terbaik, dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para kreditur."Dapat kami sampaikan, 

saat ini Garuda belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan, 

berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan," kata Irfan dalam keterangannya, Rabu (2/2).Dia 

menambahkan, proses PKPU yang kini sedang dijalani oleh Garuda bersama segenap pemangku 

kepentingan, bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan. Melainkan proses restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor hukum, sesuai mekanisme PKPU.Dalam proses PKPU ini, Garuda juga terus 

menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur.Sejauh ini, Garuda juga telah mendapatkan 

tanggapan positif dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses negosiasi. Demi encapai 

kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha."Dalam upaya pemulihan kinerja yang saat ini 

dioptimalkan, Garuda terus berkomitmen mengedepankan kepentingan para karyawan di masa penuh 

tantangan ini. Selaras dengan rencana dan upaya-upaya kami, untuk menjadi entitas bisnis yang kuat di 

masa mendatang," papar Irfan.Seluruh kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh 

Garuda, dipastikan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Serta berdasarkan 
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komunikasi konstruktif bersama karyawan.Selama proses PKPU berlangsung, seluruh aspek kegiatan 

operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal. Termasuk layanan penumpang, kargo 

dan perawatan pesawat.Selaras dengan hal tersebut, Garuda juga terus mengakselerasi kinerja bisnisnya, 

dengan memaksimalkan potensi pendapatan. Melalui perluasan jaringan penerbangan kargo 

internasional, hingga kerja sama korporasi dan ritel, dalam menghadirkan nilai tambah layanan 

penerbangan bagi pengguna jasa. 
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Title Isu PHK Massal Karyawan Garuda, Ini Penjelasan Dirut Author _noname 

Media Sindo News Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://ekbis.sindonews.com/read/674417/34/isu-phk-massal-karyawan-garuda-ini-

penjelasan-dirut-1643781778 

Summary Garuda Indonesia (Persero) Tbk buka suara ihwal rencana pemutusan hubungan kerja ( PHK 

) di internal perusahaan. Klarifikasi tersebut menyusul adanya pernyataan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) ihwal potensi pengurangan karyawan Garuda. Direktur 

Utama Irfan Setiaputra menegaskan, hingga saat ini perusahaan masih berfokus menjalani 

proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) guna memperoleh kesepakatan 

terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para kreditur. "Dapat kami sampaikan 

bahwa Garuda hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan," ujar Irfan, Rabu 

(2/2/2022). 

 

 

 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk buka suara ihwal rencana pemutusan hubungan kerja ( PHK ) di internal 

perusahaan. Klarifikasi tersebut menyusul adanya pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) ihwal potensi pengurangan karyawan Garuda.Direktur Utama Irfan Setiaputra menegaskan, 

hingga saat ini perusahaan masih berfokus menjalani proses penundaan kewajiban pembayaran utang 

(PKPU) guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para 

kreditur."Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan 

dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan," ujar 

Irfan, Rabu (2/2/2022).Menurutnya, proses PKPU yang kini sedang dijalani Garuda bersama segenap 

pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses restrukturisasi 

yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU.Dalam proses PKPU ini, kata dia, Garuda 

Indonesia juga terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur. Dalam proses tersebut, 

Garuda juga telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat 

terkait negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha.Lebih lanjut, 

dalam upaya pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, Garuda terus berkomitmen untuk 

mengedepankan kepentingan para karyawan di masa penuh tantangan ini, selaras dengan rencana dan 
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upaya-upaya mereka untuk menjadi entitas bisnis yang kuat di masa mendatang."Seluruh kebijakan dan 

keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda tentunya mengacu pada ketentuan dan 

perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi konstruktif yang kami kedepankan 

bersama karyawan," ungkap Irfan.Selama proses PKPU berlangsung, Garuda memastikan seluruh aspek 

kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal, termasuk layanan 

penumpang, kargo dan perawatan pesawat.Irfan melanjutkan, Garuda juga terus mengakselerasikan 

kinerja bisnisnya dengan memaksimalkan potensi pendapatan melalui perluasan jaringan penerbangan 

kargo internasional hingga kerja sama korporasi dan retail dalam menghadirkan nilai tambah layanan 

penerbangan bagi pengguna jasa. 
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Title Dirut Garuda Indonesia Akhirnya Buka Suara terkait Isu PHK 

Karyawan 

Author _noname 

Media Tribun News Wartakota Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://wartakota.tribunnews.com/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-akhirnya-buka-

suara-terkait-isu-phk-karyawan 

Summary PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk hingga hari ini masih terus berfokus untuk menjalani 

proses PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha 

dengan para kreditur. Hal itu ditegaskan langsung oleh Direktur Utama Garuda Indonesia 

Irfan Setiaputra. "Dalam proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga terus menjalin komunikasi 

yang intensif bersama seluruh kreditur. "Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat 

ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan 

berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan," ujar Irfan kepada Warta Kota, Rabu 

(2/2/2022). 

 

 

 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk hingga hari ini masih terus berfokus untuk menjalani proses PKPU 

guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para kreditur.Hal 

itu ditegaskan langsung oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra."Dapat kami sampaikan 

bahwa Garuda hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan," ujar Irfan kepada Warta Kota, Rabu 

(2/2/2022).Irfan menjelaskan bahwa proses PKPU yang kini sedang dijalani oleh Garuda bersama segenap 

pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan.Melainkan proses restrukturisasi 

yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU."Dalam proses PKPU ini, Garuda Indonesia 

juga terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur. Di mana dalam proses tersebut, 

Garuda juga telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam 

proses negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha," 

ucapnya.Lebih lanjut, dalam upaya pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, Garuda terus 

berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan para karyawan di masa penuh tantangan ini. Selaras 

dengan rencana dan upaya-upaya untuk menjadi entitas bisnis yang kuat di masa mendatang."Seluruh 

kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda tentunya mengacu pada 
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ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi konstruktif yang kami 

kedepankan bersama karyawan," kata Irfan.Selama proses PKPU berlangsung, Garuda memastikan 

seluruh aspek kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal. Termasuk 

layanan penumpang, kargo dan perawatan pesawat."Selaras dengan hal tersebut, Garuda juga terus 

mengakselerasikan kinerja bisnisnya dengan memaksimalkan potensi pendapatan melalui perluasan 

jaringan penerbangan kargo internasional hingga kerja sama korporasi dan retail dalam menghadirkan 

nilai tambah layanan penerbangan bagi pengguna jasa," ungkapnya. 
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Title Garuda Indonesia Respons Isu Penyesuaian Karyawan Author _noname 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://wartaekonomi.co.id/read390555/garuda-indonesia-respons-isu-penyesuaian-

karyawan 

Summary Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Irfan Setiaputra, membantah isu yang 

beredar terkait penyesuaiam karyawan. Dalam proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga terus 

menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur. Menurutnya, saat ini perseroan 

masih terus berfokus untuk menjalani proses PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik 

dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para kreditur. "Dapat kami sampaikan bahwa 

Garuda hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan," ujar Irfan dalam 

keterangan tertulis, Rabu (2/2/2022). 

 

 

 

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Irfan Setiaputra, membantah isu yang beredar terkait 

penyesuaiam karyawan.Menurutnya, saat ini perseroan masih terus berfokus untuk menjalani proses 

PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para 

kreditur."Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan 

dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan," ujar 

Irfan dalam keterangan tertulis, Rabu (2/2/2022).Irfan mengatakan, proses PKPU yang kini sedang 

dijalani oleh Garuda bersama segenap pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau 

kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme 

PKPU.Dalam proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga terus menjalin komunikasi yang intensif bersama 

seluruh kreditur. Irfan mengatakan, saat ini Garuda juga telah mendapatkan tanggapan positif dari 

sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik 

untuk penyelesaian kewajiban usaha."Dalam upaya pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, Garuda 

terus berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan para karyawan di masa penuh tantangan ini, 

selaras dengan rencana dan upaya-upaya kami untuk menjadi entitas bisnis yang kuat di masa 

mendatang," ujarnya.Untuk itu, Irfan melanjutkan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan 

ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda tentunya mengacu pada ketentuan dan perundang-
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undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi konstruktif yang dikedepankan bersama 

karyawan."Selama proses PKPU berlangsung, Garuda memastikan seluruh aspek kegiatan operasional 

penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal, termasuk layanan penumpang, kargo, dan 

perawatan pesawat," ungkapnya.Selain itu, Garuda juga terus mengakselerasikan kinerja bisnisnya 

dengan memaksimalkan potensi pendapatan melalui perluasan jaringan penerbangan kargo 

internasional hingga kerja sama korporasi dan retail dalam menghadirkan nilai tambah layanan 

penerbangan bagi pengguna jasa. 

  



 

301 

 

Title Dirut Garuda Indonesia Beri Klarifikasi Soal 

Isu Pengurangan Karyawan 

Author Jabarekspres.Com Berita Author 

Wandanovi 

Media Jabar Ekspres Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://jabarekspres.com/berita/2022/02/02/dirut-garuda-indonesia-beri-klarifikasi-soal-

isu-pengurangan-karyawan 

Summary Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra membantah adanya 

kabar soal pengurangan jumlah karyawan perseroan. Isu soal kebangkrutan Garuda 

Indonesia juga dibantah, melainkan hanya restrukturisasi yang dilakukan sesuai mekanisme 

PKPU. Irfan menuturkan, dalam proses PKPU ini, Garuda Indonesia senantiasa menjalin 

komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur. Irfan memastikan, hingga kini pihaknya 

masih terus berfokus untuk menjalani proses PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik 

dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para kreditur. 

 

 

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra membantah adanya kabar soal 

pengurangan jumlah karyawan perseroan.Irfan memastikan, hingga kini pihaknya masih terus berfokus 

untuk menjalani proses PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban 

usaha dengan para kreditur."Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat ini belum memiliki 

agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian jumlah 

karyawan," ujar Irfan dalam pesan tertulis yang diterima Fin, Rabu, 2 Februari 2022.Isu soal kebangkrutan 

Garuda Indonesia juga dibantah, melainkan hanya restrukturisasi yang dilakukan sesuai mekanisme 

PKPU."Perlu kiranya kami sampaikan bahwa proses PKPU yang kini sedang dijalani oleh Garuda bersama 

segenap pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses 

restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU," sambungnya lagi.Irfan 

menuturkan, dalam proses PKPU ini, Garuda Indonesia senantiasa menjalin komunikasi yang intensif 

bersama seluruh kreditur.Ia mengklaim, Garuda telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah 

kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk 

penyelesaian kewajiban usaha.Lebih lanjut, kata Irfan, dalam upaya pemulihan kinerja yang saat ini 

dioptimalkan, Garuda terus berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan para karyawan. 
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Title Garuda Indonesia tanggapi isu pemutusan hubungan 

kerja karyawan 

Author Adimas Raditya Fahky 

P 

Media Antara Sumsel Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://sumsel.antaranews.com/berita/618605/garuda-indonesia-tanggapi-isu-pemutusan-

hubungan-kerja-karyawan 

Summary Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra menanggapi isu terkait 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan dalam rangka efisiensi perusahaan. Irfan 

menyampaikan proses PKPU yang kini tengah dijalani oleh Garuda Indonesia bersama 

segenap pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan 

proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU. Dalam 

proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga terus menjalin komunikasi yang intensif bersama 

seluruh kreditur. Menurut dia, Garuda Indonesia juga telah mendapatkan tanggapan positif 

dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses negosiasi guna mencapai 

kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha. 

 

 

 

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra menanggapi isu terkait Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) karyawan dalam rangka efisiensi perusahaan.Ia mengatakan bahwa Garuda hingga 

hari ini masih terus berfokus untuk menjalani proses PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam 

penyelesaian kewajiban usaha dengan para kreditur."Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat 

ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan 

penyesuaian jumlah karyawan," kata Irfan dalam keterangan tertulis yang dipantau di Jakarta, Rabu.Irfan 

menyampaikan proses PKPU yang kini tengah dijalani oleh Garuda Indonesia bersama segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU.Dalam proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga 

terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur.Menurut dia, Garuda Indonesia juga 

telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses 

negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha.Lebih lanjut, dalam 

upaya pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, Garuda Indonesia terus berkomitmen untuk 

mengedepankan kepentingan para karyawan di masa penuh tantangan ini."Ini selaras dengan rencana 
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dan upaya-upaya kami untuk menjadi entitas bisnis yang kuat di masa mendatang," ujarnya.Ia 

menambahkan seluruh kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda Indonesia 

tentu mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi 

konstruktif bersama karyawan.Selama proses PKPU berlangsung, kata dia, Garuda Indonesia memastikan 

seluruh aspek kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal, termasuk 

layanan penumpang, kargo, dan perawatan pesawat."Garuda juga terus mengakselerasikan kinerja 

bisnisnya dengan memaksimalkan potensi pendapatan melalui perluasan jaringan penerbangan kargo 

internasional hingga kerja sama korporasi dan ritel dalam menghadirkan nilai tambah layanan 

penerbangan bagi pengguna jasa," ujar Irfan. 
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Title Garuda Indonesia Tanggapi Isu PHK Karyawan Author _noname 

Media Republika Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.republika.co.id/berita/r6o10f423/garuda-indonesia-tanggapi-isu-phk-

karyawan 

Summary Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra menanggapi isu terkait 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan dalam rangka efisiensi perusahaan. Irfan 

menyampaikan proses PKPU yang kini tengah dijalani oleh Garuda Indonesia bersama 

segenap pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan 

proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU. Dalam 

proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga terus menjalin komunikasi yang intensif bersama 

seluruh kreditur. Menurut dia, Garuda Indonesia juga telah mendapatkan tanggapan positif 

dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses negosiasi guna mencapai 

kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha. 

 

 

 

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra menanggapi isu terkait Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) karyawan dalam rangka efisiensi perusahaan. Ia mengatakan bahwa Garuda 

hingga hari ini masih terus berfokus untuk menjalani proses PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik 

dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para kreditur."Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga 

saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah karyawan," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Rabu (2/2/2022).Irfan 

menyampaikan proses PKPU yang kini tengah dijalani oleh Garuda Indonesia bersama segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU. Dalam proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga 

terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur.Menurut dia, Garuda Indonesia juga 

telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses 

negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha. Lebih lanjut, dalam 

upaya pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, Garuda Indonesia terus berkomitmen untuk 

mengedepankan kepentingan para karyawan di masa penuh tantangan ini."Ini selaras dengan rencana 

dan upaya-upaya kami untuk menjadi entitas bisnis yang kuat di masa mendatang," ujarnya.Ia 
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menambahkan seluruh kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda Indonesia 

tentu mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi 

konstruktif bersama karyawan. Selama proses PKPU berlangsung, kata dia, Garuda Indonesia memastikan 

seluruh aspek kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal, termasuk 

layanan penumpang, kargo, dan perawatan pesawat."Garuda juga terus mengakselerasikan kinerja 

bisnisnya dengan memaksimalkan potensi pendapatan melalui perluasan jaringan penerbangan kargo 

internasional hingga kerja sama korporasi dan ritel dalam menghadirkan nilai tambah layanan 

penerbangan bagi pengguna jasa," ujar Irfan.Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika . 
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Title 4 Februari Penerbangan Internasional ke Bali Dibuka Kembali Author _noname 

Media Kata Kini Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.katakini.com/artikel/59981/4-februari-penerbangan-internasional-ke-bali-

dibuka-kembali 

Summary 4 Februari 2022 atau Jumat mendatang, Indonesia kembali membuka penerbangan 

internasional ke Bali pada 4 Februari 2022 atau Jumat mendatang. Luhut Binsar Pandjaitan 

pada Senin di Jakarta mengatakan bahwa pembukaan penerbangan internasional ke Bali 

untuk menggencarkan ekonomi Bali yang cukup terdampak akibat pandemi ini. Luhut 

menjelaskan pembukaan penerbangan internasional di Bali khusus untuk pelaku perjalanan 

luar negeri (PPLN) non Pekerja Migran Indonesia (PMI). Luhut menjelaskan PPLN yang masuk 

ke Bali harus menjalani karantina ketat. 

 

 

 

4 Februari 2022 atau Jumat mendatang, Indonesia kembali membuka penerbangan internasional ke Bali 

pada 4 Februari 2022 atau Jumat mendatang.Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin di Jakarta mengatakan 

bahwa pembukaan penerbangan internasional ke Bali untuk menggencarkan ekonomi Bali yang cukup 

terdampak akibat pandemi ini.Luhut menjelaskan pembukaan penerbangan internasional di Bali khusus 

untuk pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) non Pekerja Migran Indonesia (PMI).Pembukaan 

penerbangan dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut.Luhut menjelaskan PPLN yang masuk 

ke Bali harus menjalani karantina ketat.Selain itu, mereka harus menjalani protokol kesehatan sesuai 

surat edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang berlaku."Selain peraturan karantina ketat, 

mengikuti SE yang berlaku," ucap Luhut.Luhut mengungkapkan Bali kini menyediakan dua opsi tambahan 

untuk karantina para PPLN. Pertama karantina bubble yang dimulai dari lima hotel dengan total 447 

kamar. 
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Title Kemnaker Ungkap Banyak Perusahaan Asing di RI Belum Terapkan 

Upah Berbasis Produktivitas 

Author _noname 

Media Sindo News Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://ekbis.sindonews.com/read/674429/34/kemnaker-ungkap-banyak-perusahaan-

asing-di-ri-belum-terapkan-upah-berbasis-produktivitas-1643785324 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mencatat sejumlah perusahaan asal Korea dan 

Jepang di Indonesia belum menerapkan struktur skala upah berbasis produktivitas. Direktur 

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

Kemnaker, Indah Anggoro Putri mencatat, pihaknya pun terus mengawal agar perusahaan di 

dalam negeri menerapkan sistem upah yang mengacu pada struktur upah berbasis 

produktivitas. Banyak, perusahaan-perusahaan investasi dari Korea, perusahaan-

perusahaan investasi dari Jepang, banyak yang belum menerapkan struktur skala upah," ujar 

Indah saat ditemui di kawasan hotel Aston Kartika dikutip, Rabu (2/2/2022). Upah minimum, 

kata dia, merupakan jaring pengaman, namun demikian dibutuhkan upah yang berbasis 

kinerja yang dipandang dapat menaikkan produktivitas. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mencatat sejumlah perusahaan asal Korea dan Jepang di 

Indonesia belum menerapkan struktur skala upah berbasis produktivitas. Padahal upah berbasis kinerja 

akan menaikkan produktivitas baik buruh dan perusahaan.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 

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

pihaknya pun terus mengawal agar perusahaan di dalam negeri menerapkan sistem upah yang mengacu 

pada struktur upah berbasis produktivitas."Siapa sih yang gak mau menerapkan struktur skala upah 

berbasis produktivitas? Banyak, perusahaan-perusahaan investasi dari Korea, perusahaan-perusahaan 

investasi dari Jepang , banyak yang belum menerapkan struktur skala upah," ujar Indah saat ditemui di 

kawasan hotel Aston Kartika dikutip, Rabu (2/2/2022).Kemnaker, lanjut Indah, berharap agar para 

pekerja atau buruh bisa membantu pemerintah untuk memastikan perusahaan bisa menerapkan struktur 

skala upah berbasis produktivitas.Upah minimum, kata dia, merupakan jaring pengaman, namun 

demikian dibutuhkan upah yang berbasis kinerja yang dipandang dapat menaikkan produktivitas. 

Sehingga pengusaha maupun pekerja sama-sama mendapatkan manfaat dan kenaikan produktivitas 
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perusahaan."Bantu kami pemerintah memastikan upah, gaji, salary yang diterapkan atau diberikan oleh 

para pemberi kerja agar sesuai dengan niatan kami semua yaitu mengacu pada struktur skala upah 

berbasis produktivitas," ungkap dia.Meski banyak perusahaan asing di Tanah Air yang belum mengikuti 

kebijakan pemerintah di sektor upah, Indah berharap para pekerja tidak bisa memberikan sikap 

penolakan terhadap investasi asing di Indonesia."Tapi kita gak boleh benci mereka, kita gak boleh benci 

investor. Kita membutuhkan investor untuk memperluas lapangan kerja. Jangan pernah membenci pada 

investasi karena investasi merupakan instrumen utama untuk memperluas lapangan kerja bagi saudara-

saudara Bapak, Ibu yang belum mendapat pekerjaan. Kalau gak ada investasi sih susah perluasan 

lapangan pekerjaan," katanya. 
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Title Dirut Garuda Indonesia Bantah Adanya Rencana Pengurangan 

Karyawan - Oto Mobile ID 

Author Aprian Ahmadi 

Media Otomobile.id Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://otomobile.id/news/140610/dirut-garuda-indonesia-bantah-adanya-rencana-

pengurangan-karyawan 

Summary OtoMobile.id- Direktur Utama Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dalam proses PKPU ini, 

Garuda Indonesia juga terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur. 

Lebih lanjut, dalam upaya pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, Garuda Indonesia 

terus berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan para karyawan di masa penuh 

tantangan ini. Selaras dengan hal tersebut, Garuda Indonesia juga terus mengakselerasikan 

kinerja bisnisnya dengan memaksimalkan potensi pendapatan. 

 

 

 

OtoMobile.id - Direktur Utama Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Irfan Setiaputra menegaskan pihaknya 

tidak berencana melakukan pengurangan karyawan seperti yang banyak dikabarkan. Perusahaan masih 

terus berfokus untuk menjalani proses PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian 

kewajiban usaha dengan para kreditur."Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkaitan dengan penyesuaian 

jumlah karyawan," kata Irfan dalam keterangan resmi yang diterima merdeka.com, Jakarta, Rabu 

(2/2).Irfan menjelaskan proses di PKPU yang sedang dijalani oleh Garuda bersama segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan. Melainkan proses restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU.Dalam proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga 

terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur. Dalam proses tersebut, Garuda juga 

telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses 

negosiasi untuk mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha.Lebih lanjut, dalam 

upaya pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, Garuda Indonesia terus berkomitmen untuk 

mengedepankan kepentingan para karyawan di masa penuh tantangan ini. Selaras dengan rencana dan 

upaya-upaya kami untuk menjadi entitas bisnis yang kuat di masa mendatang.Seluruh kebijakan dan 

keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda mengacu pada ketentuan dan perundang-

undangan yang berlaku. Berdasarkan komunikasi konstruktif yang dikedepankan bersama 
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karyawan."Selama proses PKPU berlangsung, Garuda memastikan seluruh aspek kegiatan operasional 

penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal, termasuk layanan penumpang, kargo dan 

perawatan pesawat," kata dia.Selaras dengan hal tersebut, Garuda Indonesia juga terus 

mengakselerasikan kinerja bisnisnya dengan memaksimalkan potensi pendapatan. Caranya melalui 

perluasan jaringan penerbangan kargo internasional hingga kerjasama korporasi dan retail dalam 

menghadirkan nilai tambah layanan penerbangan bagi pengguna jasa. 
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Title Dirut Garuda Indonesia Bantah Adanya Rencana 

Pengurangan Karyawan 

Author Anisyah Al Faqir 

Media Merdeka Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.merdeka.com/uang/dirut-garuda-indonesia-bantah-adanya-rencana-

pengurangan-karyawan.html 

Summary Direktur Utama Garuda Indonesia (Persero) Tbk. "Dapat kami sampaikan bahwa Garuda 

hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkaitan dengan penyesuaian jumlah karyawan," kata Irfan dalam 

keterangan resmi yang diterima merdeka.com,, Rabu (2/2). Irfan menjelaskan proses di 

PKPU yang sedang dijalani oleh Garuda bersama segenap pemangku kepentingan bukanlah 

proses kebangkrutan atau kepailitan. Irfan Setiaputra menegaskan pihaknya tidak berencana 

melakukan pengurangan karyawan seperti yang banyak dikabarkan. 

 

 

 

Direktur Utama Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Irfan Setiaputra menegaskan pihaknya tidak berencana 

melakukan pengurangan karyawan seperti yang banyak dikabarkan. Perusahaan masih terus berfokus 

untuk menjalani proses PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban 

usaha dengan para kreditur."Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat ini belum memiliki 

agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkaitan dengan penyesuaian jumlah 

karyawan," kata Irfan dalam keterangan resmi yang diterima merdeka.com, , Rabu (2/2).Irfan 

menjelaskan proses di PKPU yang sedang dijalani oleh Garuda bersama segenap pemangku kepentingan 

bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan. Melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam 

koridor hukum sesuai mekanisme PKPU. 
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Title Garuda Indonesia (GIAA) Tepis Rumor Terkait Penyesuaian 

Jumlah Karyawan 

Author Dimas Andi 

Media Kontan Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://industri.kontan.co.id/news/garuda-indonesia-giaa-tepis-rumor-terkait-penyesuaian-

jumlah-karyawan 

Summary PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) masih fokus untuk menjalani proses Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam 

penyelesaian kewajiban usaha dengan para kreditur hingga hari ini (2/2). Di sisi lain, Direktur 

Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyampaikan, Garuda hingga saat ini belum 

memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan 

penyesuaian jumlah karyawan. "Perlu kiranya kami sampaikan bahwa proses PKPU yang kini 

sedang dijalani oleh Garuda bersama segenap pemangku kepentingan bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam 

koridor hukum sesuai mekanisme PKPU," terang Irfan dalam siaran pers yang diterima 

Kontan.co.id, Selasa (2/2). Lebih lanjut, dalam proses PKPU ini, Garuda juga terus menjalin 

komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur. 

 

 

 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) masih fokus untuk menjalani proses Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha 

dengan para kreditur hingga hari ini (2/2)Di sisi lain, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra 

menyampaikan, Garuda hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan."Perlu kiranya kami sampaikan 

bahwa proses PKPU yang kini sedang dijalani oleh Garuda bersama segenap pemangku kepentingan 

bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam 

koridor hukum sesuai mekanisme PKPU," terang Irfan dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id, 

Selasa (2/2).Lebih lanjut, dalam proses PKPU ini, Garuda juga terus menjalin komunikasi yang intensif 

bersama seluruh kreditur. Dalam proses tersebut, Garuda juga telah mendapatkan tanggapan positif dari 

sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam proses negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik 

untuk penyelesaian kewajiban usaha.GIAA Chart by TradingViewLebih lanjut, dalam upaya pemulihan 
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kinerja yang saat ini dioptimalkan, Garuda terus berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan para 

karyawan di masa penuh tantangan ini, selaras dengan rencana dan upaya-upaya Garuda untuk menjadi 

entitas bisnis yang kuat di masa mendatang."Seluruh kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang 

telah ditempuh Garuda tentunya mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta 

berdasarkan komunikasi konstruktif yang kami ke depan kan bersama karyawan," ungkap Irfan.Selama 

proses PKPU berlangsung, Garuda memastikan seluruh aspek kegiatan operasional penerbangan akan 

tetap berlangsung dengan normal, termasuk layanan penumpang, kargo, dan perawatan pesawat.Selaras 

dengan hal tersebut, Garuda juga terus mengakselerasikan kinerja bisnisnya dengan memaksimalkan 

potensi pendapatan melalui perluasan jaringan penerbangan kargo internasional hingga kerja sama 

korporasi dan retail dalam menghadirkan nilai tambah layanan penerbangan bagi pengguna jasa. 
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Title Buka Suara terkait Isu PHK Karyawan, Begini Penjelasan Dirut 

Garuda Indonesia 

Author _noname 

Media Tribun News Bogor Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Negative 

Link http://bogor.tribunnews.com/2022/02/02/buka-suara-terkait-isu-phk-karyawan-begini-

penjelasan-dirut-garuda-indonesia 

Summary Hal itu ditegaskan langsung oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. "Dalam 

proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga terus menjalin komunikasi yang intensif bersama 

seluruh kreditur. PT (Persero) Tbk hingga hari ini masih terus berfokus untuk menjalani 

proses PKPU guna memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha 

dengan para kreditur. "Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat ini belum memiliki 

agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan 

penyesuaian jumlah karyawan," ujar Irfan kepada Warta Kota, Rabu (2/2/2022). 

 

 

 

PT (Persero) Tbk hingga hari ini masih terus berfokus untuk menjalani proses PKPU guna memperoleh 

kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan para kreditur.Hal itu ditegaskan 

langsung oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra."Dapat kami sampaikan bahwa Garuda 

hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan 

berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan," ujar Irfan kepada Warta Kota, Rabu (2/2/2022).Irfan 

menjelaskan bahwa proses PKPU yang kini sedang dijalani oleh Garuda bersama segenap pemangku 

kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan.Melainkan proses restrukturisasi yang 

dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU."Dalam proses PKPU ini, Garuda Indonesia juga 

terus menjalin komunikasi yang intensif bersama seluruh kreditur. Di mana dalam proses tersebut, 

Garuda juga telah mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah kreditur, termasuk lessor pesawat dalam 

proses negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk penyelesaian kewajiban usaha," 

ucapnya.Lebih lanjut, dalam upaya pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan, Garuda terus 

berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan para karyawan di masa penuh tantangan ini. Selaras 

dengan rencana dan upaya-upaya untuk menjadi entitas bisnis yang kuat di masa mendatang."Seluruh 

kebijakan dan keputusan ketenagakerjaan yang telah ditempuh Garuda tentunya mengacu pada 

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan komunikasi konstruktif yang kami 
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kedepankan bersama ," kata Irfan.Selama proses PKPU berlangsung, Garuda memastikan seluruh aspek 

kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal. Termasuk layanan 

penumpang, kargo dan perawatan pesawat."Selaras dengan hal tersebut, Garuda juga terus 

mengakselerasikan kinerja bisnisnya dengan memaksimalkan potensi pendapatan melalui perluasan 

jaringan penerbangan kargo internasional hingga kerja sama korporasi dan retail dalam menghadirkan 

nilai tambah layanan penerbangan bagi pengguna jasa," ungkapnya 
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Title Tingkatkan Lulusan Inovatif, Universitas Pertamina Perkuat 

Sinergi Penta Helix 

Author _noname 

Media Bisnis News Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://bisnisnews.id/detail/berita/tingkatkan-lulusan-inovatif--universitas-pertamina-

perkuat-sinergi-penta-helix 

Summary "Penelitian yang dilakukan oleh Asia Development Blog terhadap 27.000 perusahaan di 27 

negara berkembang Asia menemukan bahwa perusahaan yang memberikan pelatihan 

formal kepada 7,5 sampai 7,7 presentase karyawannya maka akan membuka lebih besar 

kemungkinan ditemukan inovasi terkait produk yang dihasilkan atau proses bisnis baru di 

perusahaan tersebut," kata Rektor Universitas Pertamina Prof. IGN Wiratmaja Puja pada 

pidatonya dalam kegiatan Dies Natalis ke-6 Universitas Pertamina, Rabu (02/02). Dikatakan, 

sebagai upaya Universitas Pertamina untuk menghasilkan lulusan terbaik universitas harus 

berkolaborasi dengan berbagai instansi dan para pemangku kepentingan untuk melihat 

klasifikasi SDM yang dibutuhkan pada dunia industri. Prof. IGN Wiratmaja Puja menjelaskan, 

sebagai bentuk usaha menghasilkan lulusan dengan employabilitas tinggi, Universitas 

Pertamina memberikan akses kesempatan mahasiswa untuk melakukan kerja praktik 

langsung di PT Pertamina maupun anak perusahaannya. Kurikulum Universitas Pertamina 

sudah mengakomodasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 

 

 

 

Pandemi Covid-19 telah menyeret berbagai sektor kehidupan menghadapi masa yang penuh dengan 

ketidakpastian, termasuk sektor bisnis dan perusahaan yang paling terkena imbas dari keadaan tersebut. 

Data yang dihimpun Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2020, menyebutkan sebanyak 3,5 juta 

karyawan dirumahkan maupun terkena pemutusan hubungan kerja. Selain itu, secara makro 

pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat menyentuh negatif 5,32 persen.Dalam menghadapi masa yang 

penuh ketidakpastian tersebut, dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang 

memiliki kreatifitas dan inovatif dalam menjawab tantangan yang ada. Peningkatan sumber daya 

manusia memiliki hubungan yang langsung terhadap inovasi yang dapat dilakukan oleh sebuah 

perusahaan."Penelitian yang dilakukan oleh Asia Development Blog terhadap 27.000 perusahaan di 27 

negara berkembang Asia menemukan bahwa perusahaan yang memberikan pelatihan formal kepada 7,5 
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sampai 7,7 presentase karyawannya maka akan membuka lebih besar kemungkinan ditemukan inovasi 

terkait produk yang dihasilkan atau proses bisnis baru di perusahaan tersebut," kata Rektor Universitas 

Pertamina Prof. IGN Wiratmaja Puja pada pidatonya dalam kegiatan Dies Natalis ke-6 Universitas 

Pertamina, Rabu (02/02).Dikatakan, sebagai upaya Universitas Pertamina untuk menghasilkan lulusan 

terbaik universitas harus berkolaborasi dengan berbagai instansi dan para pemangku kepentingan untuk 

melihat klasifikasi SDM yang dibutuhkan pada dunia industri.Prof. IGN Wiratmaja Puja menjelaskan, 

sebagai bentuk usaha menghasilkan lulusan dengan employabilitas tinggi, Universitas Pertamina 

memberikan akses kesempatan mahasiswa untuk melakukan kerja praktik langsung di PT Pertamina 

maupun anak perusahaannya. Selain itu terdapat 40 dosen yang berlatar belakang praktisi baik dari 

ekosistem PT Pertamina (persero) maupun dunia industri.Akomodasi Merdeka BelajarKurikulum 

Universitas Pertamina sudah mengakomodasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satunya dengan 

menyediakan mata kuliah critical thinking dan creative problem solving serta melibatkan mahasiswa 

dalam berbagai riset dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen untuk meningkatkan 

kreatifitas mahasiswa.Pada aspek publikasi penelitian, Universitas Pertamina meraih top 100 Afiliasi 

SINTA (Affiliation by Overall SINTA Score) dengan total 216 publikasi. Selain itu, Universitas Pertamina 

juga tercatat menjadi penerima hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) terbanyak di wilayah LLDIKTI 

3 Jabodetabek."Sebagai bentuk dukungan tercapainya pemerataan pendidikan nasional, setiap tahunnya 

Universitas Pertamina memberikan beasiswa kepada putra/putri terbaik dari berbagai daerah di 

Indonesia. Tahun ini beasiswa yang diberikan oleh Universitas Pertamina kepada mahasiswa total senilai 

22,5 miliar rupiah," jelas Prof. Wiratmaja.Pada tahun 2020, sebesar 58,43 persen lulusan Universitas 

Pertamina mendapatkan pekerjaan dan 6,78 persen menjadi seorang entrepreneur dengan rata-rata 

menunggu pekerjaan hanya selama 5 bulan setelah lulus. Sedangkan 7,48 persen melanjutkan 

pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. 
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Title Karantina Perjalanan Internasional Resmi Jadi 5 Hari, Ini Syaratnya Author _noname 

Media Katadata Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Positive 

Link http://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/61fa3047a712a/karantina-perjalanan-

internasional-resmi-jadi-5-hari-ini-syaratnya 

Summary "Karantina selama 5x24 jam bagi pelaku perjalanan luar negeri yang telah menerima vaksin 

dosis lengkap," demikian tertulis dalam SE tersebut, dikutip Rabu (2/2). Satgas Penanganan 

Covid-19 resmi mengubah durasi karantina bagi pelaku perjalanan internasional dari tujuh 

hari menjadi lima hari. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kepala Satgas Penanganan 

Covid-19 Nomor 4 Tahun 2022. Adapun, masa karantina selama lima hari berlaku bagi pelaku 

perjalanan negeri yang sudah menerima vaksin Covid-19 dua dosis. 

 

 

 

Satgas Penanganan Covid-19 resmi mengubah durasi karantina bagi pelaku perjalanan internasional dari 

tujuh hari menjadi lima hari. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kepala Satgas Penanganan Covid-

19 Nomor 4 Tahun 2022.Adapun, masa karantina selama lima hari berlaku bagi pelaku perjalanan negeri 

yang sudah menerima vaksin Covid-19 dua dosis. Sementara, pelaku perjalanan luar negeri yang baru 

menerima vaksin dosis pertama melakukan karantina selama 7x24 jam."Karantina selama 5x24 jam bagi 

pelaku perjalanan luar negeri yang telah menerima vaksin dosis lengkap," demikian tertulis dalam SE 

tersebut, dikutip Rabu (2/2).Adapun, Satgas mengizinkan WNI yang melakukan perjalanan internasional 

untuk memasuki Indonesia. Sementara, pembatasan dilakukan bagi WNA, kecuali WNA yang mengikuti 

skema perjanjian bilateral seperti Travel Corridor Arranegement, mendapatkan izin khusus secara tertulis 

dari kementerian/lembaga, atau sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 

34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penyebaran Covid-

19.AdvertisementKewajiban karantina pun berlaku bagi Pekerja Migran Indonesia, pelajar atau 

mahasiswa yang studi di luar negeri, pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri, 

atau perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat internasional. Kelompok ini 

dapat menjalankan karantina terpusat dengan biaya pemerintah.Sementara, WNI di luar kriteria tersebut 

menjalani karantina di akomodasi karantina terpusat dengan biaya sendiri. Sedangkan, WNA diplomat 

asing di luar pewakilan asing dan keluarga menjalani karantina di tempat akomodasi karantina terpusat 

dengan biaya mandiri.Pada saat kedatangan, pelaku perjalanan luar negeri juga diwajibkan tes ulang RT-
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PCR. Bagi pelaku perjalanan yang memiliki hasil tes positif tanpa gejala atau gejala ringan, ia melakukan 

isolasi atau perawatan di hotel atau fasilitas isolasi terpusat dengan biaya pemerintah bagi WNI. 

Sedangkan, WNA menanggung biaya secara mandiri.Namun, pelaku perjalanan yang memiliki gejala 

sedang atau berat, atau memiliki komorbid tak terkontrol perlu melakukan isolasi di rumah sakit rujukan 

dengan biaya pemerintah bagi WNI dan biaya mandiri bagi WNA. 
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Title BTN Buka Lowongan Kerja ODP buat S1-S2, Terakhir 5 

Februari 2022! 

Author Ignacio Geordi 

Oswaldo 

Media Detik Reporter  

Date 02 February 2022 Tone Neutral 

Link http://finance.detik.com/bumn/d-5924918/btn-buka-lowongan-kerja-odp-buat-s1-s2-

terakhir-5-februari-2022 

Summary Bagi kamu yang berminat, segera siapkan diri dan daftarkan diri Rekanaker sebelum 5 

Februari 2022. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tengah membuka lowongan kerja 

untuk dua formasi. Hal itu disampaikan melalui akun Instagram resmi Kemnaker. "PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

 

 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tengah membuka lowongan kerja untuk dua formasi. Hal itu 

disampaikan melalui akun Instagram resmi Kemnaker."PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia. Info lebih lanjut kunjungi website 

https//recruitment.btn.co.id/" tulis akun Instagram Kemnaker.Berikut lowongan kerja yang dibuka1. 

Officer development program (ODP) syariahKualifikasi- Usia maksimum 26 tahun. - Pendidikan lulusan 

S1/S2 dengan IPK mininal 3.00.- Lebih diutamakan jurusan perbankan syariah/ekonomi syariah, ekonomi, 

akuntansi, manajemen, hukum, statistika, sains, teknik.2. Officer development program (ODP) 

bisnisKualifikasi- Usia maksimum 26 tahun.- Pendidikan lulusan S1/S2 dengan IPK minimal 3.00.- Lebih 

diutamakan jurusan komunikasi, pemasaran, manajemen, bisnis.Adapun lowongan kerja ini dibuka untuk 

wilayah rekrutmen Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Bagi kamu yang 

berminat, segera siapkan diri dan daftarkan diri Rekanaker sebelum 5 Februari 2022. 
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