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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 30 

December 

2022 

Menggelar Karpet 

Merah Untuk 

Investor 

6 Neutral Bisnis 

Indonesia 

Karpet Merah. Untuk Investor. Menggelar. 

Menggelar. 

2. 30 

December 

2022 

MEMBANGKITKAN 

KEMBALI CNG 

UNTUK 

KENDARAAN 

4 Neutral Bisnis 

Indonesia 

I TRANSISI ENERGI |. 

&aposMEMBANGKITKAN&apos KEMBALI 

CNGUNTUK KENDARAAN. Bisnis, JAKARTA 

Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) 

kembali menggulirkan optimalisasi 

penggunaancompresseb naturalgas atau CNG 

untuk kendaraan bermotor sebagai bagian dari 

transisi energi yang terus didorong oleh 

pemerintah. K. Arakteristik gas bumi, termasuk 

CNG yang memiliki emisi lebih rendah 

dibandingkan dengan minyak bumi dan batu 

bara membuat pemerintah mengoptimalkan 

pemanfaatannya sebelum benar-benar beralih 

ke energi baru dan terbarukan (EBT). Untuk 

diketahui, DDF merupakan teknologi yang 

mengombinasikan BBM jenis Solar dan CNG 

untuk satu truk yang sama. 

3. 30 

December 

2022 

Belasan Ribu 

Pengangguran 

1 Negative Radar 

Garut 

Belasan Ribu Pengangguran ?. SAMBUNGAN. 

7620001905077152500774827028575. 

340487012700. PANJANG: Antrian Peserta 

Pencari Kerja pada Mini Job Fair di Ballroom 

Fave Hotel pada hari Kamis (29/12/2022). 

&aposengangguran. 11101705114300. 057150. 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-30/BISNIS_INDONESIA1/Menggelar%20Karpet%20Merah%20Untuk%20Investor=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-30/BISNIS_INDONESIA1/Menggelar%20Karpet%20Merah%20Untuk%20Investor=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-30/BISNIS_INDONESIA1/Menggelar%20Karpet%20Merah%20Untuk%20Investor=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-30/BISNIS_INDONESIA1/MEMBANGKITKAN%20%20%20%20KEMBALI%20CNG%20UNTUK%20KENDARAAN=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-30/BISNIS_INDONESIA1/MEMBANGKITKAN%20%20%20%20KEMBALI%20CNG%20UNTUK%20KENDARAAN=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-30/BISNIS_INDONESIA1/MEMBANGKITKAN%20%20%20%20KEMBALI%20CNG%20UNTUK%20KENDARAAN=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-30/BISNIS_INDONESIA1/MEMBANGKITKAN%20%20%20%20KEMBALI%20CNG%20UNTUK%20KENDARAAN=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-30/RADAR_GARUT1/Belasan%20Ribu%20Pengangguran=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-30/RADAR_GARUT1/Belasan%20Ribu%20Pengangguran=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-30/RADAR_GARUT1/Belasan%20Ribu%20Pengangguran=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-30/RADAR_GARUT1/Belasan%20Ribu%20Pengangguran=2=1=1.jpg
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Title Menggelar Karpet Merah Untuk Investor 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 30 December 2022 Tone Neutral 

Page 6 PR Value  

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

30/BISNIS_INDONESIA1/Menggelar%20Karpet%20Merah%20Untuk%20Investor=1=6=1.jpg 

Summary Karpet Merah. Untuk Investor. Menggelar. Menggelar. 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-30/BISNIS_INDONESIA1/Menggelar%20Karpet%20Merah%20Untuk%20Investor=1=6=1.jpg
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Title Belasan Ribu Pengangguran 

Media Radar Garut Reporter  

Date 30 December 2022 Tone Negative 

Page 1 PR Value  

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

30/RADAR_GARUT1/Belasan%20Ribu%20Pengangguran=1=1=1.jpg 

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

30/RADAR_GARUT1/Belasan%20Ribu%20Pengangguran=2=1=1.jpg 

Summary Belasan Ribu Pengangguran ?. SAMBUNGAN. 7620001905077152500774827028575. 

340487012700. PANJANG: Antrian Peserta Pencari Kerja pada Mini Job Fair di Ballroom Fave 

Hotel pada hari Kamis (29/12/2022). &aposengangguran. 11101705114300. 057150. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-30/RADAR_GARUT1/Belasan%20Ribu%20Pengangguran=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-30/RADAR_GARUT1/Belasan%20Ribu%20Pengangguran=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-30/RADAR_GARUT1/Belasan%20Ribu%20Pengangguran=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-30/RADAR_GARUT1/Belasan%20Ribu%20Pengangguran=2=1=1.jpg
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Title MEMBANGKITKAN KEMBALI CNG UNTUK KENDARAAN 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 30 December 2022 Tone Neutral 

Page 4 PR Value  

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

30/BISNIS_INDONESIA1/MEMBANGKITKAN%20%20%20%20KEMBALI%20CNG%20UNTUK%20K

ENDARAAN=1=4=1.jpg 

Summa

ry 

I TRANSISI ENERGI |. &aposMEMBANGKITKAN&apos KEMBALI CNGUNTUK KENDARAAN. Bisnis, 

JAKARTA Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) kembali menggulirkan optimalisasi 

penggunaancompresseb naturalgas atau CNG untuk kendaraan bermotor sebagai bagian dari 

transisi energi yang terus didorong oleh pemerintah. K. Arakteristik gas bumi, termasuk CNG 

yang memiliki emisi lebih rendah dibandingkan dengan minyak bumi dan batu bara membuat 

pemerintah mengoptimalkan pemanfaatannya sebelum benar-benar beralih ke energi baru dan 

terbarukan (EBT). Untuk diketahui, DDF merupakan teknologi yang mengombinasikan BBM jenis 

Solar dan CNG untuk satu truk yang sama. 

 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-30/BISNIS_INDONESIA1/MEMBANGKITKAN%20%20%20%20KEMBALI%20CNG%20UNTUK%20KENDARAAN=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-12-30/BISNIS_INDONESIA1/MEMBANGKITKAN%20%20%20%20KEMBALI%20CNG%20UNTUK%20KENDARAAN=1=4=1.jpg
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Table Of Contents : 29 December 2022 - 30 December 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 29 

December 

2022 

Sudah 

Diperpanjang 

BSU di Bengkulu 

Masih Tak Capai 

Target, Sisa Dana 

Kemana? 

Neutral Medialampung.disway.id Terlihat beberapa pekerja yang 

sedang mencairkan BSU di Kantor Pos 

Cabang Bengkulu.-

Fiki/rakyatbengkulu.com. BENGKULU, 

RAKYATBENGKULU. Sudah digunakan 

untuk membeli apa Rekanaker?" tulis 

Kemnaker, yang dikutip 

rakyatbengkulu. Seperti halnya di 

Provinsi Bengkulu, hingga batas akhir 

pencairan masih tercatat 627 pekerja 

se Provinsi Bengkulu belum 

mencairkan BSU. Provinsi Bengkulu 

sendiri, memiliki 14.939 penerima 

BSU dan bisa mencairkan dana ke 

Kantor Pos. 

2. 29 

December 

2022 

BPJamsostek 

Bantu 30 APD 

untuk Pekerja 

Perkebunan 

Positive Riau Post "Program ini sebenarnya dalam 

rangka membantu perusahaan dalam 

melaksanakan sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja," 

kata Erwin usai menyerahkan puluhan 

paket alat pelindung diri (APD) untuk 

beberapa perusahaan di bidang 

perkebunan belum lama ini. Masing-

masing perusahaan menerima 30 

paket APD, terkecuali PKS Manggala 

hanya 10 paket, di mana paket yang 

diberikan berupa helm safety, 

kacamata dan sarung tangan. 

Meneruskan amanat Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian, serta Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 

10 tahun 2016, BPJamsostek Dumai 

menyerahkan bantuan alat pelindung 

diri kepada sejumlah perusahaan 

perkebunan pada akhir pekan 

kemarin, Jumat (23/12). "Kami juga 

meminta manajeman bisa 

http://rakyatbengkulu.disway.id/read/648701/sudah-diperpanjang-bsu-di-bengkulu-masih-tak-capai-target-sisa-dana-kemana
http://rakyatbengkulu.disway.id/read/648701/sudah-diperpanjang-bsu-di-bengkulu-masih-tak-capai-target-sisa-dana-kemana
http://rakyatbengkulu.disway.id/read/648701/sudah-diperpanjang-bsu-di-bengkulu-masih-tak-capai-target-sisa-dana-kemana
http://rakyatbengkulu.disway.id/read/648701/sudah-diperpanjang-bsu-di-bengkulu-masih-tak-capai-target-sisa-dana-kemana
http://rakyatbengkulu.disway.id/read/648701/sudah-diperpanjang-bsu-di-bengkulu-masih-tak-capai-target-sisa-dana-kemana
http://rakyatbengkulu.disway.id/read/648701/sudah-diperpanjang-bsu-di-bengkulu-masih-tak-capai-target-sisa-dana-kemana
http://riaupos.jawapos.com/dumai/29/12/2022/290956/bpjamsostek-bantu-30-apd-untuk-pekerja-perkebunan.html
http://riaupos.jawapos.com/dumai/29/12/2022/290956/bpjamsostek-bantu-30-apd-untuk-pekerja-perkebunan.html
http://riaupos.jawapos.com/dumai/29/12/2022/290956/bpjamsostek-bantu-30-apd-untuk-pekerja-perkebunan.html
http://riaupos.jawapos.com/dumai/29/12/2022/290956/bpjamsostek-bantu-30-apd-untuk-pekerja-perkebunan.html
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neningkatkan pemahaman 

pentingnya BPJamsostek sebagai 

pelindung pekerja dan keluarga," ujar 

Erwin. 

3. 29 

December 

2022 

Awas Penyalur 

Tenaga Kerja 

Bodong 

Negative Radar Bekasi Id Sulitnya mencari kerja saat ini, 

dimanfaatkan oleh Lembaga Penyalur 

Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) untuk 

mencari keuntungan. Setelah 

mendapat izin pendirian usaha, 

lembaga penyalur tenaga kerja 

seharusnya melanjutkan pengurusan 

perizinannya hingga terdaftar sebagai 

Lembaga Penyalur Tenaga Kerja 

Swasta (LPTKS), lembaga yang 

terdaftar ini yang akan diawasi ketat 

oleh Disnaker. "Jumlah pengaduan 

selama setahun 13 pengaduan, sudah 

kita tindak lanjuti dengan kita 

mengirim nota dinas ke pak walikota, 

karena waktu itu pernah ada juga 

laporannya langsung ke pak 

walikota," ungkap Sub Koordinator 

Penempatan Tenaga Kerja Disnaker 

Kota Bekasi, Haikal Faki Abdillah, 

Rabu (28/12). Akibatnya, ratusan 

Pencari Kerja (Pencaker) tertipu 

Lowongan kerja (Loker). 

4. 29 

December 

2022 

Jago Desain 

Grafis? Segera 

Lamar Loker di 

PT Digital Kreasi 

Mediatama 

(Digito) Ini, Tutup 

31 Desember 

2022 

Neutral Faktaidn Loker di PT Digital Kreasi Mediatama 

(Digito) ini terbuka hingga 31 

Desember 2022. - Menyusun konsep 

dan membuat desain yang baru Bagi 

yang merasa sesuai dengan kualifikasi 

untuk posisi desain grafis di PT Digital 

Kreasi Mediatama (Digito), segara 

lamar melalui link di bawah ini: Loker 

di PT Digital Kreasi Mediatama 

(Digito) ini dibuka hingga 31 

Desember 2022 mendatang. Bagi 

kalian yang merasa jago desain grafis, 

segera lamar lowongan kerja (loker) 

di PT Digital Kreasi Mediatama 

(Digito).  

http://radarbekasi.id/2022/12/29/awas-penyalur-tenaga-kerja-bodong
http://radarbekasi.id/2022/12/29/awas-penyalur-tenaga-kerja-bodong
http://radarbekasi.id/2022/12/29/awas-penyalur-tenaga-kerja-bodong
http://www.faktaidn.com/loker/pr-2666339421/jago-desain-grafis-segera-lamar-loker-di-pt-digital-kreasi-mediatama-digito-ini-tutup-31-desember-2022
http://www.faktaidn.com/loker/pr-2666339421/jago-desain-grafis-segera-lamar-loker-di-pt-digital-kreasi-mediatama-digito-ini-tutup-31-desember-2022
http://www.faktaidn.com/loker/pr-2666339421/jago-desain-grafis-segera-lamar-loker-di-pt-digital-kreasi-mediatama-digito-ini-tutup-31-desember-2022
http://www.faktaidn.com/loker/pr-2666339421/jago-desain-grafis-segera-lamar-loker-di-pt-digital-kreasi-mediatama-digito-ini-tutup-31-desember-2022
http://www.faktaidn.com/loker/pr-2666339421/jago-desain-grafis-segera-lamar-loker-di-pt-digital-kreasi-mediatama-digito-ini-tutup-31-desember-2022
http://www.faktaidn.com/loker/pr-2666339421/jago-desain-grafis-segera-lamar-loker-di-pt-digital-kreasi-mediatama-digito-ini-tutup-31-desember-2022
http://www.faktaidn.com/loker/pr-2666339421/jago-desain-grafis-segera-lamar-loker-di-pt-digital-kreasi-mediatama-digito-ini-tutup-31-desember-2022
http://www.faktaidn.com/loker/pr-2666339421/jago-desain-grafis-segera-lamar-loker-di-pt-digital-kreasi-mediatama-digito-ini-tutup-31-desember-2022
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5. 29 

December 

2022 

Disnaker Babel 

Bakal Tegur 

Perusahaan yang 

Tak Terapkan 

UMP 2023, 

Kenaikan Berlaku 

Per 1 Januari 

Neutral Tribun News Bangka UMP 2023 ditetapkan sebesar 

Rp3.498.479 per bulan, akan berlaku 

per 1 Januari 2023. Penetapan angka 

besaran UMP sesuai Permenaker No 

18 Tahun 2022. Kabid Pengawasan HI 

dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 

Agus Afandi mengatakan, Disnaker 

akan memberikan teguran bagi 

perusahan yang tak menerapkan 

UMP 2023. Beberapa perusahaan 

yang kita datangi, mereka siap 

menerapkan UMP 2023, karena dari 

beberapa perusahaan yang ada UMP 

bukan acuan karena gaji sudah di atas 

ratarata," kata Agus. 

6. 29 

December 

2022 

Permudah 

Pencari Kerja, 

Pemdakab Garut 

Launching 

Aplikasi Gentra 

Karya 

Positive Jabarprov.go.id Bupati Garut, Rudy Gunawan me- 

launching aplikasi Gentra Karya yang 

diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Garut. 

Acara berlangsung di Ballroom Kassiti 

Fave Hotel, Jalan Cimanuk, 

Kecamatan Tarogong Kidul, 

Kabupaten Garut, Kamis 

(29/12/2022). Bupati Garut juga 

meninjau Mini Job Fair yang dihadiri 

oleh 10 perusahaan di Kabupaten 

Garut di antaranya: PT. Mayora Indah 

TBK, PKSS HR Solution Partner, Leuwi 

Asri, PNM, Sabda Alam, Kampung 

Sampireun, Hotel Santika, Wom 

Finance, PT Pratama, dan Fave Hotel. 

Bupati Garut mengungkapkan, 

Kabupaten Garut merupakan salah 

satu kabupaten dengan jumlah 

penduduk yang banyak. 

7. 29 

December 

2022 

UMP 2023 Mulai 

Berlaku 1 

Januari, Disnaker 

Tegur 

Perusahaan yang 

Tak Menerapkan 

Neutral Tribun News Belitung Mulai 1 Januari 2023, akan 

diberlakukan Upah Minimum Provinsi 

(UMP) tahun 2023 di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung sebesar 

Rp3.498.479 per bulan. Menurutnya, 

Disnaker akan memberikan teguran 

bagi perusahan yang tak menerapkan 

UMP 2023. "Mulai 1 Januari nanti 

http://bangka.tribunnews.com/2022/12/29/disnaker-babel-bakal-tegur-perusahaan-yang-tak-terapkan-ump-2023-kenaikan-berlaku-per-1-januari
http://bangka.tribunnews.com/2022/12/29/disnaker-babel-bakal-tegur-perusahaan-yang-tak-terapkan-ump-2023-kenaikan-berlaku-per-1-januari
http://bangka.tribunnews.com/2022/12/29/disnaker-babel-bakal-tegur-perusahaan-yang-tak-terapkan-ump-2023-kenaikan-berlaku-per-1-januari
http://bangka.tribunnews.com/2022/12/29/disnaker-babel-bakal-tegur-perusahaan-yang-tak-terapkan-ump-2023-kenaikan-berlaku-per-1-januari
http://bangka.tribunnews.com/2022/12/29/disnaker-babel-bakal-tegur-perusahaan-yang-tak-terapkan-ump-2023-kenaikan-berlaku-per-1-januari
http://bangka.tribunnews.com/2022/12/29/disnaker-babel-bakal-tegur-perusahaan-yang-tak-terapkan-ump-2023-kenaikan-berlaku-per-1-januari
http://bangka.tribunnews.com/2022/12/29/disnaker-babel-bakal-tegur-perusahaan-yang-tak-terapkan-ump-2023-kenaikan-berlaku-per-1-januari
http://jabarprov.go.id/berita/permudah-pencari-kerja-pemdakab-garut-launching-aplikasi-gentra-karya-8080
http://jabarprov.go.id/berita/permudah-pencari-kerja-pemdakab-garut-launching-aplikasi-gentra-karya-8080
http://jabarprov.go.id/berita/permudah-pencari-kerja-pemdakab-garut-launching-aplikasi-gentra-karya-8080
http://jabarprov.go.id/berita/permudah-pencari-kerja-pemdakab-garut-launching-aplikasi-gentra-karya-8080
http://jabarprov.go.id/berita/permudah-pencari-kerja-pemdakab-garut-launching-aplikasi-gentra-karya-8080
http://jabarprov.go.id/berita/permudah-pencari-kerja-pemdakab-garut-launching-aplikasi-gentra-karya-8080
http://belitung.tribunnews.com/2022/12/29/ump-2023-mulai-berlaku-1-januari-disnaker-tegur-perusahaan-yang-tak-menerapkan
http://belitung.tribunnews.com/2022/12/29/ump-2023-mulai-berlaku-1-januari-disnaker-tegur-perusahaan-yang-tak-menerapkan
http://belitung.tribunnews.com/2022/12/29/ump-2023-mulai-berlaku-1-januari-disnaker-tegur-perusahaan-yang-tak-menerapkan
http://belitung.tribunnews.com/2022/12/29/ump-2023-mulai-berlaku-1-januari-disnaker-tegur-perusahaan-yang-tak-menerapkan
http://belitung.tribunnews.com/2022/12/29/ump-2023-mulai-berlaku-1-januari-disnaker-tegur-perusahaan-yang-tak-menerapkan
http://belitung.tribunnews.com/2022/12/29/ump-2023-mulai-berlaku-1-januari-disnaker-tegur-perusahaan-yang-tak-menerapkan
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kami akan turun ke lapangan, 

dijalankan tidak? terutama 

perusahaan yang padat karya yang 

masih pada UMP. Kabid Pengawasan 

HI dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja 

(Disnaker) Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung, Agus Afandi mengatakan, 

penetapan angka besaran UMP sesuai 

dengan Permenaker No 18 tahun 

2022. 

8. 29 

December 

2022 

Deretan 

Penghargaan 

Ganjar Pranowo 

dan Provinsi 

Jawa Tengah 

Selama 2022 

Positive Tribun News Jateng Dua periode memimpin Jawa Tengah, 

Gubernur Ganjar Pranowo banyak 

menorehkan prestasi di tingkat 

regional maupun nasional. Tercatat 

dalam waktu satu tahun ini, Ganjar 

telah membawa Jawa Tengah meraih 

setidaknya 30 penghargaan. Dalam 

berbagai kesempatan usai menerima 

penghargaan, gubernur berambut 

putih itu selalu mengatakan bahwa 

penghargaan yang diterima 

merupakan hasil kerja keras kawan-

kawan di Pemprov Jawa Tengah dan 

bupati/walikota, serta seluruh 

masyarakat Jawa Tengah. "Banyak 

peran yang ditorehkan oleh kawan-

kawan di sana sehingga Jawa Tengah 

bisa menjadi yang terbaik. 

9. 29 

December 

2022 

Tiga Perusahaan 

Binaan 

BPJamsostek 

Pasuruan 

Pandaan Raih 

Paritrana Award 

2022 Tingkat 

Jawa Timur 

Positive Kabarpas Pemerintah melalui kementerian 

PMK, Kementerian Dalam Negeri, 

Kementerian Tenaga Kerja, dan BPJS 

Ketenagakerjaan menyelenggarakan 

Penganugrahan Paritrana Award 2022 

untuk tingkat Propinsi Jawa Timur. 

Penerimaan penghargaan Paritrana 

Award 2022 kali ini dihadiri oleh 

Gubernur Provinsi Jawa Timur, 

Khofifah Indar Parawansa, Deputi 

Direktur BPJS Ketenagakerjaan 

Provinsi Jawa Timur, Deni Yusyulian 

dan jajaran assisten deputi lainnya. 

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar 

Parawansa mengapresiasi sinergi 

yang terjalin baik selama ini antara 

http://jateng.tribunnews.com/2022/12/29/deretan-penghargaan-ganjar-pranowo-dan-provinsi-jawa-tengah-selama-2022
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/29/deretan-penghargaan-ganjar-pranowo-dan-provinsi-jawa-tengah-selama-2022
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/29/deretan-penghargaan-ganjar-pranowo-dan-provinsi-jawa-tengah-selama-2022
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/29/deretan-penghargaan-ganjar-pranowo-dan-provinsi-jawa-tengah-selama-2022
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/29/deretan-penghargaan-ganjar-pranowo-dan-provinsi-jawa-tengah-selama-2022
http://jateng.tribunnews.com/2022/12/29/deretan-penghargaan-ganjar-pranowo-dan-provinsi-jawa-tengah-selama-2022
http://www.kabarpas.com/tiga-perusahaan-binaan-bpjamsostek-pasuruan-pandaan-raih-paritrana-award-2022-tingkat-jatim
http://www.kabarpas.com/tiga-perusahaan-binaan-bpjamsostek-pasuruan-pandaan-raih-paritrana-award-2022-tingkat-jatim
http://www.kabarpas.com/tiga-perusahaan-binaan-bpjamsostek-pasuruan-pandaan-raih-paritrana-award-2022-tingkat-jatim
http://www.kabarpas.com/tiga-perusahaan-binaan-bpjamsostek-pasuruan-pandaan-raih-paritrana-award-2022-tingkat-jatim
http://www.kabarpas.com/tiga-perusahaan-binaan-bpjamsostek-pasuruan-pandaan-raih-paritrana-award-2022-tingkat-jatim
http://www.kabarpas.com/tiga-perusahaan-binaan-bpjamsostek-pasuruan-pandaan-raih-paritrana-award-2022-tingkat-jatim
http://www.kabarpas.com/tiga-perusahaan-binaan-bpjamsostek-pasuruan-pandaan-raih-paritrana-award-2022-tingkat-jatim
http://www.kabarpas.com/tiga-perusahaan-binaan-bpjamsostek-pasuruan-pandaan-raih-paritrana-award-2022-tingkat-jatim
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Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam 

menyejahterakan pekerja yang ada di 

Jawa Timur, harapan dari gubernur 

untuk kabupaten dan kota serta 

badan usaha yang ada di Jawa Timur 

turut serta dalam perlindungan 

karyawan dan pekerja rentan yang 

ada di wilayahnya masing masing. 

Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek 

Jawa Timur, Deny Yusyulian pada 

kesempatan tersebut turut 

mengapresiasi Tim 9 Panitia Paritrana 

Award Provinsi Jawa Timur karena 

telah bekerja keras sehingga 

diperoleh pemenang dengan seleksi 

sangat ketat. 

10. 29 

December 

2022 

Perlindungan 

Pekerja Rentan 

Dalam GN 

Lingkaran BPJS 

Ketenagakerjaan 

Gresik 

Positive Realita Mereka yang hadir di acara sosialisasi 

perlindungan pekerja rentan dalam 

GN Lingkaran BPJS Ketenagakerjaan 

Gresik. Kegiatan di Gresik ini 

merupakan kolaborasi antara BPJS 

Ketenagakerjaan Gresik dengan 

Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten Gresik. Hadir 

dalam kegiatan ini di antaranya 

Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, 

Kepala Bappeda Kabupaten Gresik, 

Kabid HI Disnaker Kabupaten Gresik, 

dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

Gresik. Sekitar 50 perusahaan peserta 

BPJS Ketenagakerjaan Gresik hadir 

dalam kegiatan ini. 

11. 29 

December 

2022 

Sederet 

Penghargaan 

yang Diterima 

Jawa Tengah 

selama Dua 

Periode 

Kepemimpinan 

Ganjar Pranowo 

Positive Tribun News Banyumas Berita Jawa Tengah Sederet 

Penghargaan yang Diterima Jawa 

Tengah selama Dua Periode 

Kepemimpinan Ganjar Pranowo Dua 

periode memimpin Jawa Tengah, 

Gubernur Ganjar Pranowo banyak 

menorehkan prestasi di tingkat 

regional maupun nasional. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, 

SEMARANG- Dua periode memimpin 

http://realita.co/baca-15311-perlindungan-pekerja-rentan-dalam-gn-lingkaran-bpjs-ketenagakerjaan-gresik
http://realita.co/baca-15311-perlindungan-pekerja-rentan-dalam-gn-lingkaran-bpjs-ketenagakerjaan-gresik
http://realita.co/baca-15311-perlindungan-pekerja-rentan-dalam-gn-lingkaran-bpjs-ketenagakerjaan-gresik
http://realita.co/baca-15311-perlindungan-pekerja-rentan-dalam-gn-lingkaran-bpjs-ketenagakerjaan-gresik
http://realita.co/baca-15311-perlindungan-pekerja-rentan-dalam-gn-lingkaran-bpjs-ketenagakerjaan-gresik
http://realita.co/baca-15311-perlindungan-pekerja-rentan-dalam-gn-lingkaran-bpjs-ketenagakerjaan-gresik
http://banyumas.tribunnews.com/2022/12/29/sederet-penghargaan-yang-diterima-jateng-selama-dua-periode-kepemimpinan-ganjar-pranowo
http://banyumas.tribunnews.com/2022/12/29/sederet-penghargaan-yang-diterima-jateng-selama-dua-periode-kepemimpinan-ganjar-pranowo
http://banyumas.tribunnews.com/2022/12/29/sederet-penghargaan-yang-diterima-jateng-selama-dua-periode-kepemimpinan-ganjar-pranowo
http://banyumas.tribunnews.com/2022/12/29/sederet-penghargaan-yang-diterima-jateng-selama-dua-periode-kepemimpinan-ganjar-pranowo
http://banyumas.tribunnews.com/2022/12/29/sederet-penghargaan-yang-diterima-jateng-selama-dua-periode-kepemimpinan-ganjar-pranowo
http://banyumas.tribunnews.com/2022/12/29/sederet-penghargaan-yang-diterima-jateng-selama-dua-periode-kepemimpinan-ganjar-pranowo
http://banyumas.tribunnews.com/2022/12/29/sederet-penghargaan-yang-diterima-jateng-selama-dua-periode-kepemimpinan-ganjar-pranowo
http://banyumas.tribunnews.com/2022/12/29/sederet-penghargaan-yang-diterima-jateng-selama-dua-periode-kepemimpinan-ganjar-pranowo
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Jawa Tengah, Gubernur Ganjar 

Pranowo banyak menorehkan 

prestasi di tingkat regional maupun 

nasional. Kepemimpinan Ganjar 

mampu membuat 60 persen lebih 

kabupaten/kota di Jawa Tengah 

peduli pada Hak Azasi Manusia 

(HAM). Tercatat dalam waktu satu 

tahun ini, Ganjar telah membawa 

Jawa Tengah meraih setidaknya 30 

penghargaan. 

12. 29 

December 

2022 

Loker Jakarta 

Terbaru: PT Tiga 

Global Sejahtera 

Buka Loker untuk 

Lulusan S1, 

Simak di sini! 

Neutral Bershalawat.com PT Tiga Global Sejahtera memberikan 

kesempatan bagi kamu lulusan S1 

untuk bergabung mengisi formasi 

yang tersedia. Dilansir dari akun 

Instagram @kemnaker, PT Tiga Global 

Sejahtera membuka loker Jakarta 

untuk kamu yang memiliki 

pengalaman kerja. PT Tiga Global 

Sejahtera membuka posisi Marketing 

Executive yang memiliki pengalaman 

di bidang marketing. Berikut ini loker 

Jakarta PT Tiga Global Sejahtera posisi 

Marketing Executive dengan link 

pendaftaran. 

13. 29 

December 

2022 

Loker Semarang 

Terbaru: PT 

Arisamandiri 

Pratama Buka 

Loker Lulusan D3 

Posisi QC 

Supervisor, 

Simak di sini! 

Neutral Bershalawat.com Dilansir dari akun Instagram 

@kemnaker, PT Arisamandiri Pratama 

memberikan loker Semarang kepada 

pekerja yang memiliki pengalaman. 

Berikut ini info loker Semarang 

terbaru Desember 2022 PT 

Arisamandiri Pratama dengan 

kualifikasi dan deskripsi. Informasi 

loker Semarang terupdate dan terkini 

lengkap dengan kualifikasi dan 

deksripsi pekerjaan disini! Loker 

Semarang diperuntukkan untuk kamu 

yang berdomisili di sekitar Jawa 

Tengah. 

14. 29 

December 

2022 

Jawa Tengah 

Borong Puluhan 

Penghargaan 

Selama 2022, 

Ganjar : Hasil 

Positive Tribun News Jogja Dalam berbagai kesempatan usai 

menerima penghargaan, gubernur 

berambut putih itu selalu 

mengatakan bahwa penghargaan 

yang diterima merupakan hasil kerja 

http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966341648/loker-jakarta-terbaru-pt-tiga-global-sejahtera-buka-loker-untuk-lulusan-s1-simak-di-sini
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966341648/loker-jakarta-terbaru-pt-tiga-global-sejahtera-buka-loker-untuk-lulusan-s1-simak-di-sini
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966341648/loker-jakarta-terbaru-pt-tiga-global-sejahtera-buka-loker-untuk-lulusan-s1-simak-di-sini
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966341648/loker-jakarta-terbaru-pt-tiga-global-sejahtera-buka-loker-untuk-lulusan-s1-simak-di-sini
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966341648/loker-jakarta-terbaru-pt-tiga-global-sejahtera-buka-loker-untuk-lulusan-s1-simak-di-sini
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966341648/loker-jakarta-terbaru-pt-tiga-global-sejahtera-buka-loker-untuk-lulusan-s1-simak-di-sini
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966341901/loker-semarang-terbaru-pt-arisamandiri-pratama-buka-loker-lulusan-d3-posisi-qc-supervisor-simak-di-sini
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966341901/loker-semarang-terbaru-pt-arisamandiri-pratama-buka-loker-lulusan-d3-posisi-qc-supervisor-simak-di-sini
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966341901/loker-semarang-terbaru-pt-arisamandiri-pratama-buka-loker-lulusan-d3-posisi-qc-supervisor-simak-di-sini
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966341901/loker-semarang-terbaru-pt-arisamandiri-pratama-buka-loker-lulusan-d3-posisi-qc-supervisor-simak-di-sini
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966341901/loker-semarang-terbaru-pt-arisamandiri-pratama-buka-loker-lulusan-d3-posisi-qc-supervisor-simak-di-sini
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966341901/loker-semarang-terbaru-pt-arisamandiri-pratama-buka-loker-lulusan-d3-posisi-qc-supervisor-simak-di-sini
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966341901/loker-semarang-terbaru-pt-arisamandiri-pratama-buka-loker-lulusan-d3-posisi-qc-supervisor-simak-di-sini
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966341901/loker-semarang-terbaru-pt-arisamandiri-pratama-buka-loker-lulusan-d3-posisi-qc-supervisor-simak-di-sini
http://jogja.tribunnews.com/2022/12/29/jawa-tengah-borong-puluhan-penghargaan-selama-2022-ganjar-hasil-kerja-keras-semua-pihak
http://jogja.tribunnews.com/2022/12/29/jawa-tengah-borong-puluhan-penghargaan-selama-2022-ganjar-hasil-kerja-keras-semua-pihak
http://jogja.tribunnews.com/2022/12/29/jawa-tengah-borong-puluhan-penghargaan-selama-2022-ganjar-hasil-kerja-keras-semua-pihak
http://jogja.tribunnews.com/2022/12/29/jawa-tengah-borong-puluhan-penghargaan-selama-2022-ganjar-hasil-kerja-keras-semua-pihak
http://jogja.tribunnews.com/2022/12/29/jawa-tengah-borong-puluhan-penghargaan-selama-2022-ganjar-hasil-kerja-keras-semua-pihak
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Kerja Keras 

Semua Pihak 

keras kawan-kawan di Pemprov Jawa 

Tengah dan bupati/walikota, serta 

seluruh masyarakat Jawa Tengah. 

Menko Perekonomian Airlangga 

Hartarto memberikan penghargaan 

kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar 

Pranowo karena Jawa Tengah berhasil 

mendapat nilai terbaik dari 17 

provinsi lain dan membuat beragam 

program kredit usaha rakyat dengan 

menggandeng partisipasi berbagai 

pihak. Menaker Ida Fauziah saat 

menyerahkan penghargaan 

mengatakan Gubernur Ganjar 

Pranowo dinilai berhasil membina 

usaha-usaha penerapan K3 di wilayah 

Jawa Tengah. SiLPA Jawa Tengah 

tahun 2021 adalah Rp1,43 triliun. 

15. 29 

December 

2022 

Syarat 

Mencairkan 

Saldo JHT BPJS 

Ketenagakerjaan, 

Jangan Sampai 

Keliru Agar Dana 

Langsung Masuk 

Rekening! 

Positive Ayo Bogor Ingin mencairkan saldo JHT BPJS 

Ketenagakerjaan, tapi bingung 

syaratnya apa saja, simak 

informasinya hingga akhir berikut ini. 

Saldo Jaminan Hari Tua atau JHT BPJS 

Ketenagakerjaan merupakan 

kumpulan iuran yang dibayarkan 

setiap bulannya oleh perusahaan dan 

karyawan yang menjadi peserta. -- 

Berikut ini adalah persyaratan yang 

pelu diketahui untuk bisa mencairkan 

saldo Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS 

Ketenagakerjaan. Aturan 

pencairannya tercantum dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 2 Tahun 2022. 

16. 29 

December 

2022 

Kemenaker Catat 

11.626 Pekerja 

Kena PHK, Kadin: 

Jumlahnya Lebih 

Banyak! 

Neutral Bisnis Indonesia Wakil Ketua Umum Kamar Dagang 

dan Industri ( Kadin ) Indonesia, 

Sarman Simanjorang, menilai data 

milik Kemenaker tersebut perlu 

diperbarui atau update yang lebih 

baik, nyatanya di lapangan, jumlah 

pekerja yang terkena PHK jauh lebih 

banyak. Bisnis.com, JAKARTA- 

Kementerian Ketenagakerjaan ( 

Kemenaker ) mencatat sepanjang 

http://jogja.tribunnews.com/2022/12/29/jawa-tengah-borong-puluhan-penghargaan-selama-2022-ganjar-hasil-kerja-keras-semua-pihak
http://jogja.tribunnews.com/2022/12/29/jawa-tengah-borong-puluhan-penghargaan-selama-2022-ganjar-hasil-kerja-keras-semua-pihak
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316341643/syarat-mencairkan-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-jangan-sampai-keliru-agar-dana-langsung-masuk-rekening
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316341643/syarat-mencairkan-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-jangan-sampai-keliru-agar-dana-langsung-masuk-rekening
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316341643/syarat-mencairkan-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-jangan-sampai-keliru-agar-dana-langsung-masuk-rekening
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316341643/syarat-mencairkan-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-jangan-sampai-keliru-agar-dana-langsung-masuk-rekening
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316341643/syarat-mencairkan-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-jangan-sampai-keliru-agar-dana-langsung-masuk-rekening
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316341643/syarat-mencairkan-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-jangan-sampai-keliru-agar-dana-langsung-masuk-rekening
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316341643/syarat-mencairkan-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-jangan-sampai-keliru-agar-dana-langsung-masuk-rekening
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316341643/syarat-mencairkan-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-jangan-sampai-keliru-agar-dana-langsung-masuk-rekening
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221229/12/1613198/kemenaker-catat-11626-pekerja-kena-phk-kadin-jumlahnya-lebih-banyak
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221229/12/1613198/kemenaker-catat-11626-pekerja-kena-phk-kadin-jumlahnya-lebih-banyak
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221229/12/1613198/kemenaker-catat-11626-pekerja-kena-phk-kadin-jumlahnya-lebih-banyak
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221229/12/1613198/kemenaker-catat-11626-pekerja-kena-phk-kadin-jumlahnya-lebih-banyak
http://ekonomi.bisnis.com/read/20221229/12/1613198/kemenaker-catat-11626-pekerja-kena-phk-kadin-jumlahnya-lebih-banyak
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2022 mulai Januari hingga Oktober 

terdapat 11.626 tenaga kerja yang 

mengalami pemutusan hubungan 

kerja atau PHK. "Memang data dari 

Kemenaker ini perlu update yang 

lebih akurat dalam hal ini supaya kita 

memiliki suatu data yang pasti dan 

akurat juga," kata Sarman Kamis 

(29/12/2022). Sarman mengatakan 

Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) mencatat ada 87.236 

pekerja yang kena PHK di 163 

perusahaan tekstil dan produk tekstil 

(TPT) sepanjang 2022. 

17. 29 

December 

2022 

Menlu Retno 

Tegaskan 

Pentingnya 

Penegakan 

Hukum Atas 

Pelaku Kriminal 

kepada PMI di 

Malaysia 

Positive Kompas Hal ini dikatakan Retno kepada 

Menteri Luar Negeri Malaysia, 

Zambry Abdul Kadir, ketika 

melakukan kunjungan bilateral 

pertamanya ke Indonesia pasca 

dilantik, Kamis (29/12/2022). Kepada 

Menlu Malaysia, Retno lantas 

menyatakan bahwa perlindungan 

pekerja migran adalah salah satu isu 

prioritas bagi politik luar negeri 

Indonesia. "Saya yakin Datuk (Zambry 

Abdul Kadir) sepakat, PMI telah 

berkontribusi terhadap pembangunan 

ekonomi Malaysia," jelas Retno. 

Pemerintah sendiri sempat menyetop 

sementara pengiriman atau 

penempatan PMI untuk sektor 

domestik/Pembantu Rumah Tangga 

(PRT) ke Malaysia. 

18. 29 

December 

2022 

Menlu Retno 

Tegaskan 

Pentingnya 

Penegakan 

Hukum Atas 

Pelaku Kriminal 

kepada PMI di 

Malaysia 

Positive Tauberita.com Hal ini dikatakan Retno kepada 

Menteri Luar Negeri Malaysia, 

Zambry Abdul Kadir, ketika 

melakukan kunjungan bilateral 

pertamanya ke Indonesia pasca 

dilantik, Kamis (29/12/2022). Kepada 

Menlu Malaysia, Retno lantas 

menyatakan bahwa perlindungan 

pekerja migran adalah salah satu isu 

prioritas bagi politik luar negeri 

Indonesia. "Saya yakin Datuk (Zambry 

http://nasional.kompas.com/read/2022/12/29/14315561/menlu-retno-tegaskan-pentingnya-penegakan-hukum-atas-pelaku-kriminal-kepada
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/29/14315561/menlu-retno-tegaskan-pentingnya-penegakan-hukum-atas-pelaku-kriminal-kepada
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/29/14315561/menlu-retno-tegaskan-pentingnya-penegakan-hukum-atas-pelaku-kriminal-kepada
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/29/14315561/menlu-retno-tegaskan-pentingnya-penegakan-hukum-atas-pelaku-kriminal-kepada
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/29/14315561/menlu-retno-tegaskan-pentingnya-penegakan-hukum-atas-pelaku-kriminal-kepada
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/29/14315561/menlu-retno-tegaskan-pentingnya-penegakan-hukum-atas-pelaku-kriminal-kepada
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/29/14315561/menlu-retno-tegaskan-pentingnya-penegakan-hukum-atas-pelaku-kriminal-kepada
http://nasional.kompas.com/read/2022/12/29/14315561/menlu-retno-tegaskan-pentingnya-penegakan-hukum-atas-pelaku-kriminal-kepada
http://www.tauberita.com/menlu-retno-tegaskan-pentingnya-penegakan-hukum-atas-pelaku-kriminal-kepada-pmi-di-malaysia
http://www.tauberita.com/menlu-retno-tegaskan-pentingnya-penegakan-hukum-atas-pelaku-kriminal-kepada-pmi-di-malaysia
http://www.tauberita.com/menlu-retno-tegaskan-pentingnya-penegakan-hukum-atas-pelaku-kriminal-kepada-pmi-di-malaysia
http://www.tauberita.com/menlu-retno-tegaskan-pentingnya-penegakan-hukum-atas-pelaku-kriminal-kepada-pmi-di-malaysia
http://www.tauberita.com/menlu-retno-tegaskan-pentingnya-penegakan-hukum-atas-pelaku-kriminal-kepada-pmi-di-malaysia
http://www.tauberita.com/menlu-retno-tegaskan-pentingnya-penegakan-hukum-atas-pelaku-kriminal-kepada-pmi-di-malaysia
http://www.tauberita.com/menlu-retno-tegaskan-pentingnya-penegakan-hukum-atas-pelaku-kriminal-kepada-pmi-di-malaysia
http://www.tauberita.com/menlu-retno-tegaskan-pentingnya-penegakan-hukum-atas-pelaku-kriminal-kepada-pmi-di-malaysia
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Abdul Kadir) sepakat, PMI telah 

berkontribusi terhadap pembangunan 

ekonomi Malaysia," jelas Retno. 

Pemerintah sendiri sempat menyetop 

sementara pengiriman atau 

penempatan PMI untuk sektor 

domestik/Pembantu Rumah Tangga 

(PRT) ke Malaysia. 

19. 29 

December 

2022 

Loker Bandung 

Desember: PT 

Digital Kreasi 

Mediatama Buka 

Loker Lulusan S1, 

Simak disini! 

Neutral Bershalawat.com Berikut ini loker Bandung PT Digital 

Kreasi Mediatama posisi Desainer 

Grafis dengan kualifikasi dan deskripsi 

pekerjaan. PT Digital Kreasi 

Mediatama memberikan kesempatan 

kepada lulusan S1 untuk mengisi 

formasi yang tersedia. Dilansir dari 

Instagram @kemnaker, PT Digital 

Kreasi Mediatama membuka 

lowongan pekerjaan untuk yang 

tertarik di bidang desainer grafis. 

Dapatkan update terbaru terkait 

loker, mulai dari Loker BUMN hingga 

program magang hanya di 

bershalawat. 

20. 29 

December 

2022 

Kemenaker Buka 

Pendaftaran 

PPPK untuk 357 

Formasi, Ini 

Daftarnya 

Neutral Merdeka Kementerian Ketenagakerjaan 

membuka seleksi Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK) untuk 357 formasi jabatan 

teknis. Pendaftaran dibuka sejak 21 

Desember 2022 hingga 6 Januari 

2023. "Penerimaan salon PPPK tenaga 

teknis Kementerian Ketenagakerjaan 

Tahun 2022 tanggal pendaftaran 21 

Desember 2022 hingga 6 Januari 

2023," demikian informasi yang 

diunggah akun instagram terverifikasi 

@kemnaker, dikutip pada Kamis 

(29/12). Pendaftaran dapat diakses 

melalui situs sscasn.bkn.go.id. 

21. 29 

December 

2022 

UMP Tak Sesuai 

Harapan, Buruh 

akan Gugat 

Pemprov DKI ke 

Negative Merdeka Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan 

melayangkan gugatan terkait besaran 

Upah Minimum Provinsi atau UMP 

2023. Rencananya gugatan itu akan 

dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) pada awal tahun 2023 

http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966342359/loker-bandung-desember-pt-digital-kreasi-mediatama-buka-loker-lulusan-s1-simak-disini
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966342359/loker-bandung-desember-pt-digital-kreasi-mediatama-buka-loker-lulusan-s1-simak-disini
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966342359/loker-bandung-desember-pt-digital-kreasi-mediatama-buka-loker-lulusan-s1-simak-disini
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966342359/loker-bandung-desember-pt-digital-kreasi-mediatama-buka-loker-lulusan-s1-simak-disini
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966342359/loker-bandung-desember-pt-digital-kreasi-mediatama-buka-loker-lulusan-s1-simak-disini
http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966342359/loker-bandung-desember-pt-digital-kreasi-mediatama-buka-loker-lulusan-s1-simak-disini
http://www.merdeka.com/uang/kemenaker-buka-pendaftaran-pppk-untuk-357-formasi-ini-daftarnya.html
http://www.merdeka.com/uang/kemenaker-buka-pendaftaran-pppk-untuk-357-formasi-ini-daftarnya.html
http://www.merdeka.com/uang/kemenaker-buka-pendaftaran-pppk-untuk-357-formasi-ini-daftarnya.html
http://www.merdeka.com/uang/kemenaker-buka-pendaftaran-pppk-untuk-357-formasi-ini-daftarnya.html
http://www.merdeka.com/uang/kemenaker-buka-pendaftaran-pppk-untuk-357-formasi-ini-daftarnya.html
http://www.merdeka.com/uang/ump-tak-sesuai-harapan-buruh-akan-gugat-pemprov-dki-ke-ptun-tahun-depan.html
http://www.merdeka.com/uang/ump-tak-sesuai-harapan-buruh-akan-gugat-pemprov-dki-ke-ptun-tahun-depan.html
http://www.merdeka.com/uang/ump-tak-sesuai-harapan-buruh-akan-gugat-pemprov-dki-ke-ptun-tahun-depan.html
http://www.merdeka.com/uang/ump-tak-sesuai-harapan-buruh-akan-gugat-pemprov-dki-ke-ptun-tahun-depan.html
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PTUN Tahun 

Depan 

mendatang. Said memastikan akan 

melayangkan gugatan lebih dulu 

untuk Provinsi DKI Jakarta, sebab 

penetapan UMP di DKI jauh dari 

harapan buruh. Sebagai informasi, 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

menetapkan kenaikan UMP sebesar 

5,6 persen. 

22. 29 

December 

2022 

Lowongan Kerja 

Bandung 2022 PT 

Digital Kreasi 

Mediatama 

untuk Lulusan 

S1, Cek 

Kualifikasi 

Lengkapnya di 

Sini! 

Neutral Ayo Bandung Kabar terbaru mengenai lowongan 

kerja Bandung 2022 PT Digital Kreasi 

Mediatama bagi lulusan S1. Dilansir 

dari postingan Instagram 

@kemnaker, telah diinformasikan 

mengenai lowongan kerja Bandung 

2022 PT Digital Kreasi Mediatama 

lengkap beserta kualifikasi dan 

deskripsi pekerjaannya. Jangan 

lewatkan kesempatan baru pada 

lowongan kerja PT Digital Kreasi 

Mediatama yang kini tengah dibuka 

hingga akhir tahun 2022. PT Digital 

Kreasi Mediatama merupakan 

perusahaan yang bergerak pada 

bidang pengembang materi dokumen 

pembelajaran karyawan menjadi 

format video animasi. 

23. 29 

December 

2022 

Buruh Tuntut 

THR Hari Besar 

Keagamaan, PT 

DSI Sebut 

Mereka Bukan 

Karyawan Tetap 

Perusahaan 

Neutral Tribun News Pekanbaru Tuntutan ini dijawab oleh 

perusahaan, PT DSI menyebut jika 

buruh tersebut bukan karyawan 

langsung dari perusahaan. Kuasa 

hukum PT DSI Anton Sitompul SH MH, 

menanggapi adanya tuntutan para 

buruh harian itu. "Karena mereka itu 

bukan merupakan karyawan langsung 

PT DSI. Namun mereka itu adalah 

pekerja borongan," kata Anton 

didampingi rekannya Suharmansyah 

SH MH. Anton menjelaskan, buruh 

yang mogok kerja itu merupakan 

pekerja yang dibawa langsung oleh 

dua kepala rombongan (KR) yakni 

Halawa dan Giawa untuk bekerja di 

lahan perkebunan PT DSI. 

http://www.merdeka.com/uang/ump-tak-sesuai-harapan-buruh-akan-gugat-pemprov-dki-ke-ptun-tahun-depan.html
http://www.merdeka.com/uang/ump-tak-sesuai-harapan-buruh-akan-gugat-pemprov-dki-ke-ptun-tahun-depan.html
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-796342913/lowongan-kerja-bandung-2022-pt-digital-kreasi-mediatama-untuk-lulusan-s1-cek-kualifikasi-lengkapnya-di-sini
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-796342913/lowongan-kerja-bandung-2022-pt-digital-kreasi-mediatama-untuk-lulusan-s1-cek-kualifikasi-lengkapnya-di-sini
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-796342913/lowongan-kerja-bandung-2022-pt-digital-kreasi-mediatama-untuk-lulusan-s1-cek-kualifikasi-lengkapnya-di-sini
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-796342913/lowongan-kerja-bandung-2022-pt-digital-kreasi-mediatama-untuk-lulusan-s1-cek-kualifikasi-lengkapnya-di-sini
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-796342913/lowongan-kerja-bandung-2022-pt-digital-kreasi-mediatama-untuk-lulusan-s1-cek-kualifikasi-lengkapnya-di-sini
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-796342913/lowongan-kerja-bandung-2022-pt-digital-kreasi-mediatama-untuk-lulusan-s1-cek-kualifikasi-lengkapnya-di-sini
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-796342913/lowongan-kerja-bandung-2022-pt-digital-kreasi-mediatama-untuk-lulusan-s1-cek-kualifikasi-lengkapnya-di-sini
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-796342913/lowongan-kerja-bandung-2022-pt-digital-kreasi-mediatama-untuk-lulusan-s1-cek-kualifikasi-lengkapnya-di-sini
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-796342913/lowongan-kerja-bandung-2022-pt-digital-kreasi-mediatama-untuk-lulusan-s1-cek-kualifikasi-lengkapnya-di-sini
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/29/buruh-tuntut-thr-hari-besar-keagamaan-pt-dsi-sebut-mereka-bukan-karyawan-tetap-perusahaan
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/29/buruh-tuntut-thr-hari-besar-keagamaan-pt-dsi-sebut-mereka-bukan-karyawan-tetap-perusahaan
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/29/buruh-tuntut-thr-hari-besar-keagamaan-pt-dsi-sebut-mereka-bukan-karyawan-tetap-perusahaan
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/29/buruh-tuntut-thr-hari-besar-keagamaan-pt-dsi-sebut-mereka-bukan-karyawan-tetap-perusahaan
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/29/buruh-tuntut-thr-hari-besar-keagamaan-pt-dsi-sebut-mereka-bukan-karyawan-tetap-perusahaan
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/29/buruh-tuntut-thr-hari-besar-keagamaan-pt-dsi-sebut-mereka-bukan-karyawan-tetap-perusahaan
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/29/buruh-tuntut-thr-hari-besar-keagamaan-pt-dsi-sebut-mereka-bukan-karyawan-tetap-perusahaan
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24. 29 

December 

2022 

Talent Hub 

Kemnaker 

Dorong 

Produktivitas 

Talenta Muda di 

Sektor Digital 

Positive Metro Tv Untuk mendukung peningkatan 

produktivitas bagi talenta muda di 

sektor kreatif dan digital, 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

program Talent Hub mengadakan 

forum diskusi dengan para talenta 

muda lintas industri pada 19 

Desember 2022 di Nusa Dua, Bali. 

Managing Director Talent Hub 

Kemnaker, Ahmad Luffy mengatakan 

FGD bertujuan untuk menghasilkan 

gagasan terbaik dalam membangun 

kapabilitas talenta muda Indonesia 

pada 2023. Salah satunya adalah 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

Talent Hub. Kebutuhan 600 ribu 

talenta digital di Indonesia setiap 

tahunnya mendorong berbagai pihak 

untuk mendukung produktivitas 

talenta muda di sektor digital. 

25. 29 

December 

2022 

Buruh Tak Puas 

UMP DKI Naik ke 

Rp 4,9 Juta, Mau 

Gugat ke PTUN 

Negative Detik Ia menilai kenaikan UMP DKI Jakarta 

menjadi Rp 4,9 juta paling merugikan. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja 

Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said 

Iqbal berencana menggugat besaran 

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 

yang sudah ditetapkan Kenaikan UMP 

dinilai tidak sesuai dengan angka 

inflasi. Oleh karena itu ia 

mempertanyakan kenaikan UMP yang 

menurutnya tidak sesuai. Kita akan ke 

PTUN dan lakukan aksi-aksi," 

tegasnya. 

26. 29 

December 

2022 

Partai Buruh 

Bakal Gugat 

Pasal JHT di UU 

PPSK ke MK 

Negative Cnn Indonesia Partai Buruh dan Konfederasi Serikat 

Pekerja Indonesia (KSPI) akan menguji 

materi (judicial review) Pasal yang 

mengatur Jaminan Hari Tua (JHT) di 

Undang-Undang Pengembangan dan 

Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) ke 

Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden 

KSPI Said Iqbal mengungkapkan 

aturan mengenai JHT ini merupakan 

pasal susupan yang tidak pernah 

dibicarakan dengan serikat pekerja. 

http://www.metrotvnews.com/play/NQAC20BZ-talent-hub-kemnaker-dorong-produktivitas-talenta-muda-di-sektor-digital
http://www.metrotvnews.com/play/NQAC20BZ-talent-hub-kemnaker-dorong-produktivitas-talenta-muda-di-sektor-digital
http://www.metrotvnews.com/play/NQAC20BZ-talent-hub-kemnaker-dorong-produktivitas-talenta-muda-di-sektor-digital
http://www.metrotvnews.com/play/NQAC20BZ-talent-hub-kemnaker-dorong-produktivitas-talenta-muda-di-sektor-digital
http://www.metrotvnews.com/play/NQAC20BZ-talent-hub-kemnaker-dorong-produktivitas-talenta-muda-di-sektor-digital
http://www.metrotvnews.com/play/NQAC20BZ-talent-hub-kemnaker-dorong-produktivitas-talenta-muda-di-sektor-digital
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6487828/buruh-tak-puas-ump-dki-naik-ke-rp-49-juta-mau-gugat-ke-ptun
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6487828/buruh-tak-puas-ump-dki-naik-ke-rp-49-juta-mau-gugat-ke-ptun
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6487828/buruh-tak-puas-ump-dki-naik-ke-rp-49-juta-mau-gugat-ke-ptun
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6487828/buruh-tak-puas-ump-dki-naik-ke-rp-49-juta-mau-gugat-ke-ptun
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221229144411-92-893651/partai-buruh-bakal-gugat-pasal-jht-di-uu-ppsk-ke-mk
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221229144411-92-893651/partai-buruh-bakal-gugat-pasal-jht-di-uu-ppsk-ke-mk
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221229144411-92-893651/partai-buruh-bakal-gugat-pasal-jht-di-uu-ppsk-ke-mk
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221229144411-92-893651/partai-buruh-bakal-gugat-pasal-jht-di-uu-ppsk-ke-mk
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"(Kami) akan ajukan judicial review 

terhadap UU PPSK terkait pasal JHT," 

ujar Said dalam konferensi pers 

virtual, Kamis (29/12). Menurutnya, 

UU PPSK kini mengatur JHT setiap 

pekerja terdapat dua akun, yakni satu 

akun utama dan satu lagi tambahan. 

27. 29 

December 

2022 

Wajib Tahu! Per 

1 Januari 2023, 

Ketentuan UMP 

Baru Bagi Tenaga 

Kerja di Biak 

Numfor Mulai 

Berlaku 

Neutral Voi Ketentuan baru Upah Minimum 

Provinsi (UMP) Papua bagi tenaga 

kerja di Kabupaten Biak Numfor 

tahun 2023 sebesar Rp3.864.696 akan 

mulai diberlakukan serentak per 1 

Januari 2023. "Dengan berlakunya 

ketentuan UMP Papua 2023 maka 

badan usaha yang beroperasi di 

Kabupaten Biak Numfor sudah harus 

menyesuaikan peraturan UMP ini 

terhitung 1 Januari," sebut Plt Kepala 

Dinas Tenaga Kerja Biak Esty Kbarek 

kepada ANTARA di Biak, Kamis, 29 

Desember. Plt Kadisnaker Esty Kbarek 

mengakui, sebelumnya telah 

disampaikan kepada badan usaha 

yang ada di Kabupaten Biak Numfor 

terkait ketentuan kenaikan dan 

ketentuan baru UMP Papua yang 

berlaku 1 Januari 2023. Pelaksana 

Tugas Kadis Tenaga Kerja Biak, Esty 

Kbarek mengatakan peraturan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) 2023 yang 

naik sebesar 8,3 persen atau Rp302. 

764 menjadi Rp3.864.696. 

28. 29 

December 

2022 

Disnaker Biak 

sebut UMP 

Papua berlaku 1 

Januari 2023 

Neutral Antara Papua Ketentuan baru Upah Minimum 

Provinsi Papua bagi tenaga kerja di 

Kabupaten Biak Numfor tahun 2023 

sebesar Rp3.864.696 akan mulai 

diberlakukan serentak per 1 Januari 

2023. "Dengan berlakunya ketentuan 

UMP Papua 2023 maka badan usaha 

yang beroperasi di Kabupaten Biak 

Numfor sudah harus menyesuaikan 

peraturan UMP ini terhitung 1 

Januari, " sebut Plt Kepala Dinas 

Tenaga Kerja Biak Esty Kbarek. Plt 

http://voi.id/berita/240154/wajib-tahu-per-1-januari-2023-ketentuan-ump-baru-bagi-tenaga-kerja-di-biak-numfor-mulai-berlaku
http://voi.id/berita/240154/wajib-tahu-per-1-januari-2023-ketentuan-ump-baru-bagi-tenaga-kerja-di-biak-numfor-mulai-berlaku
http://voi.id/berita/240154/wajib-tahu-per-1-januari-2023-ketentuan-ump-baru-bagi-tenaga-kerja-di-biak-numfor-mulai-berlaku
http://voi.id/berita/240154/wajib-tahu-per-1-januari-2023-ketentuan-ump-baru-bagi-tenaga-kerja-di-biak-numfor-mulai-berlaku
http://voi.id/berita/240154/wajib-tahu-per-1-januari-2023-ketentuan-ump-baru-bagi-tenaga-kerja-di-biak-numfor-mulai-berlaku
http://voi.id/berita/240154/wajib-tahu-per-1-januari-2023-ketentuan-ump-baru-bagi-tenaga-kerja-di-biak-numfor-mulai-berlaku
http://voi.id/berita/240154/wajib-tahu-per-1-januari-2023-ketentuan-ump-baru-bagi-tenaga-kerja-di-biak-numfor-mulai-berlaku
http://papua.antaranews.com/berita/697350/disnaker-biak-sebut-ump-papua-berlaku-1-januari-2023
http://papua.antaranews.com/berita/697350/disnaker-biak-sebut-ump-papua-berlaku-1-januari-2023
http://papua.antaranews.com/berita/697350/disnaker-biak-sebut-ump-papua-berlaku-1-januari-2023
http://papua.antaranews.com/berita/697350/disnaker-biak-sebut-ump-papua-berlaku-1-januari-2023
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Kadisnaker Esty Kbarek mengakui, 

sebelumnya telah disampaikan 

kepada badan usaha yang ada di 

Kabupaten Biak Numfor terkait 

ketentuan kenaikan dan ketentuan 

baru UMP Papua yang berlaku 1 

Januari 2023. Sekretaris yang juga 

Pelaksana Tugas Kadis Tenaga Kerja 

Biak, Esty Kbarek kepada ANTARA di 

Biak, Kamis mengatakan peraturan 

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 

yang naik sebesar 8,3 persen atau 

Rp302. 764 menjadi Rp3.864.696. 

29. 29 

December 

2022 

Disnaker Biak 

sebut UMP 

Papua berlaku 1 

Januari 2023 

Neutral Berandarakyat.com Ketentuan baru Upah Minimum 

Provinsi Papua bagi tenaga kerja di 

Kabupaten Biak Numfor tahun 2023 

sebesar Rp3.864.696 akan mulai 

diberlakukan serentak per 1 Januari 

2023. Plt Kadisnaker Esty Kbarek 

mengakui, sebelumnya telah 

disampaikan kepada badan usaha 

yang ada di Kabupaten Biak Numfor 

terkait ketentuan kenaikan dan 

ketentuan baru UMP Papua yang 

berlaku 1 Januari 2023. Sekretaris 

yang juga Pelaksana Tugas Kadis 

Tenaga Kerja Biak, Esty Kbarek 

kepada ANTARA di Biak, Kamis 

mengatakan peraturan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) 2023 yang 

naik sebesar 8,3 persen atau Rp302. 

764 menjadi Rp3.864.696. "Dengan 

berlakunya ketentuan UMP Papua 

2023 maka badan usaha yang 

beroperasi di Kabupaten Biak Numfor 

sudah harus menyesuaikan peraturan 

UMP ini terhitung 1 Januari, " sebut 

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak 

Esty Kbarek. Diakuinya, sampai saat 

ini belum ada perusahaan atau badan 

usaha yang mengajukan keberatan 

atau permohonan penundaan 

ketentuan UMP Papua tahun 2023. 

http://berandarakyat.com/disnaker-biak-sebut-ump-papua-berlaku-1-januari-2023
http://berandarakyat.com/disnaker-biak-sebut-ump-papua-berlaku-1-januari-2023
http://berandarakyat.com/disnaker-biak-sebut-ump-papua-berlaku-1-januari-2023
http://berandarakyat.com/disnaker-biak-sebut-ump-papua-berlaku-1-januari-2023
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30. 29 

December 

2022 

Ketentuan 

Istirahat 

Melahirkan bagi 

Pekerja 

Perempuan, 

Simak 

Selengkapnya 

Berikut Ini 

Neutral Pikiran Rakyat Solo Ada informasi penting tentang 

ketentuan istirahat melahirkan bagi 

pekerja perempuan yang perlu Anda 

ketahui. Adapun informasi tentang 

ketentuan istirahat melahirkan bagi 

pekerja perempuan ini bisa Anda 

simak penjelasannya di bawah ini 

dengan saksama supaya tidak 

terlewat. Informasi tentang 

ketentuan istirahat melahirkan bagi 

pekerja perempuan ini dijelaskan 

dalam unggahan Instagram resmi 

Kementerian Ketenagakerjaan atau 

Kemnaker RI. Selain itu, di dalam 

unggahan tentang ketentuan istirahat 

melahirkan bagi pekerja perempuan 

ini disampaikan tentang dua 

informasi penting yang perlu Anda 

ketahui. 

31. 29 

December 

2022 

Disnakertran 

Garut Resmi 

Meluncurkan 

Aplikasi Gentra 

Karya Solusi 

Pencari Kerja 

Positive Buana Indonesia Grand Launching Aplikasi Gerakan 

Tenaga Kerja Berkarya ( Gentra Karya 

) hasil karya Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi kabupaten Garut di buka 

resmi oleh Bupati Garut H Rudy 

Gunawan di aula Fave Hotel Tarogong 

Kidul, Kamis 29 Desember 2022. 

Dalam sambutannya Bupati Garut 

menyambut baik hadirnya Gerakan 

Tenaga Kerja Berkarya ( Gentra Karya 

) yang diprakarsai Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi kabupaten Garut 

sebagai salah satu solusi dalam 

memberikan informasi peluang kerja 

bagi warga masyarakat kabupaten 

Garut. " Untuk itu saya memberikan 

apresiasi kepada Bu Erna beserta 

jajarannya hari ini Gentra Karya akan 

di Launching, sehingga akan 

mempermudah warga masyarakat 

Garut dalam mencari pekerjaan" 

ungkap Bupati. Sementara itu, Kepala 

Disnakertrans Garut, Erna Sugiarti, 

mengungkapkan, selain _launching_ 

aplikasi Gentra Karya, dalam kegiatan 

ini juga dilaksanakan Mini Job Fair, di 

http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/kesehatan/pr-1116030293/ketentuan-istirahat-melahirkan-bagi-pekerja-perempuan-simak-selengkapnya-berikut-ini
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/kesehatan/pr-1116030293/ketentuan-istirahat-melahirkan-bagi-pekerja-perempuan-simak-selengkapnya-berikut-ini
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/kesehatan/pr-1116030293/ketentuan-istirahat-melahirkan-bagi-pekerja-perempuan-simak-selengkapnya-berikut-ini
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/kesehatan/pr-1116030293/ketentuan-istirahat-melahirkan-bagi-pekerja-perempuan-simak-selengkapnya-berikut-ini
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/kesehatan/pr-1116030293/ketentuan-istirahat-melahirkan-bagi-pekerja-perempuan-simak-selengkapnya-berikut-ini
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/kesehatan/pr-1116030293/ketentuan-istirahat-melahirkan-bagi-pekerja-perempuan-simak-selengkapnya-berikut-ini
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/kesehatan/pr-1116030293/ketentuan-istirahat-melahirkan-bagi-pekerja-perempuan-simak-selengkapnya-berikut-ini
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/kesehatan/pr-1116030293/ketentuan-istirahat-melahirkan-bagi-pekerja-perempuan-simak-selengkapnya-berikut-ini
http://buanaindonesia.co.id/disnakertran-garut-resmi-meluncurkan-aplikasi-gentra-karya-solusi-pencari-kerja
http://buanaindonesia.co.id/disnakertran-garut-resmi-meluncurkan-aplikasi-gentra-karya-solusi-pencari-kerja
http://buanaindonesia.co.id/disnakertran-garut-resmi-meluncurkan-aplikasi-gentra-karya-solusi-pencari-kerja
http://buanaindonesia.co.id/disnakertran-garut-resmi-meluncurkan-aplikasi-gentra-karya-solusi-pencari-kerja
http://buanaindonesia.co.id/disnakertran-garut-resmi-meluncurkan-aplikasi-gentra-karya-solusi-pencari-kerja
http://buanaindonesia.co.id/disnakertran-garut-resmi-meluncurkan-aplikasi-gentra-karya-solusi-pencari-kerja
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mana perusahaan yang mendaftar di 

aplikasi Gentra Karya tidak hanya 

tersedia secara online namun juga 

tersedia secara offline dalam Mini Job 

Fair ini. 

32. 29 

December 

2022 

Lowongan Kerja 

Terbaru PT 

Digital Kreasi 

Mediatama, Cek 

Syarat Dan Cara 

Daftarnya 

Neutral Semarangku.com Cek info loker PT Digital Kreasi 

Mediatama dimana membuka 

lowongan kerja terbaru. PT Digital 

Kreasi Mediatama membuka loker 

atau lowongan kerja terbaru untuk 

formasi yang tersedia. Berikut 

persyaratan dan cara daftar loker 

atau lowongan kerja terbaru yang 

dibuka PT Digital Kreasi Mediatama. 

Melalui Instagram resminya, 

Kemnaker menginformasikan loker 

atau lowongan kerja yang tersedia di 

PT Digital Kreasi Mediatama. 

33. 29 

December 

2022 

Daftar UMP, 

UMK, UMR 

Kabupaten 

Semarang, Jawa 

Tengah 2023 

Neutral Tribun News Besaran Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten 

Semarang, Jawa Tengah tahun 2023 

resmi mengalami kenaikan. UMK 

Kabupaten Semarang 2023 

ditetapkan lewat Keputusan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 

561/54 Tahun 2022 tentang Upah 

Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, 

tertanggal 7 Desember 2022. 

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar 

Pranowo mengumumkan UMK 

Kabupaten Semarang 2023 

mengalami kenaikan sebesar 7,34 

persen atau sekitar Rp 169.734. Jika 

pada tahun 2022 UMK Kabupaten 

Semarang sebesar Rp 2.311.254, 

maka setelah mengalami kenaikan 

pada tahun 2023 UMK Kabupaten 

Semarang menjadi Rp 2.480.988. 

"Penetapan UMK memperhatikan 

inflasi provinsi, pertumbuhan 

ekonomi kabupaten/ kota, serta nilai 

alfa," ujarnya dikutip dari 

jatengprov.go.id, Dalam proses 

http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-316029861/lowongan-kerja-terbaru-pt-digital-kreasi-mediatama-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-316029861/lowongan-kerja-terbaru-pt-digital-kreasi-mediatama-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-316029861/lowongan-kerja-terbaru-pt-digital-kreasi-mediatama-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-316029861/lowongan-kerja-terbaru-pt-digital-kreasi-mediatama-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-316029861/lowongan-kerja-terbaru-pt-digital-kreasi-mediatama-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-316029861/lowongan-kerja-terbaru-pt-digital-kreasi-mediatama-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/29/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-semarang-jawa-tengah-2023
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/29/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-semarang-jawa-tengah-2023
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/29/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-semarang-jawa-tengah-2023
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/29/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-semarang-jawa-tengah-2023
http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/29/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-semarang-jawa-tengah-2023
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penetapan UMK ini terjadi berbagai 

dinamika dan perbedaan usulan dari 

masing-masing kabupaten atau kota 

di Jawa Tengah. 

34. 29 

December 

2022 

Pemprov Jawa 

Barat Segera 

Terbitkan 

Kepgub Struktur 

Skala Upah 

Neutral Pikiran Rakyat Dalam rancangan Kepgub tersebut, 

besaran kenaikan berdasarkan nilai 

inflasi Jawa Barat 2022 yaotu 6,12 

persen hingga 10 persen sesuai 

dengan Permenaker 18/2022. Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi 

mengatakan, Kepgub ini merupakan 

upaya pemerintah pemprov Jawa 

Barat untuk mendorong perusahaan-

perusahaan yang ada di Jawa Barat 

untuk menyusun dan melaksanakan 

Struktur Skala Upah. Sementara itu, 

DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat 

Muhamad Sidarta mengapresiasi 

upaya Pemprov Jawa Barat sehingga 

mereka urung melakukan aksi pada 

Kamis 29 Desember 2022 setelah 

pada Rabu 28 Desember 2022 mereka 

melakukan unjuk rasa di Gedung Sate 

mendesak pemerintah menerbitkan 

Kepgub tersebut. Setelah 

menetapkan Upah Minimum 

Kota/Kabupaten (UMK) 2023 pada 7 

Desember 2022 lalu, Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat segera 

menerbitkan Keputusan Gubernur 

tentang Penyesuaian Upah Bagi 

Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 

(satu) Tahun atau Lebih Pada 

Perusahaan di Daerah Provinsi Jawa 

Barat 2023. 

35. 29 

December 

2022 

Potret Seorang 

Tuna Daksa jadi 

Pengusaha & 

Motivator 

Disabilitas 

Neutral Tirto.id Kisah Seorang Tuna Daksa yang Jadi 

Pengusaha & Motivator Disabilitas 

Bejo Riyanto (41), lahir dalam kondisi 

tuna daksa. Ia menjadi Ketua Umum 

Peduli Disabilitas dan Kusta (Pelita). 

Dua orang tunarungu sebagai 

penjahit, seorang tunadaksa menjadi 

desainer dan dua orang paraplegia di 

http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-016031079/pemprov-jabar-segera-terbitkan-kepgub-struktur-skala-upah
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-016031079/pemprov-jabar-segera-terbitkan-kepgub-struktur-skala-upah
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-016031079/pemprov-jabar-segera-terbitkan-kepgub-struktur-skala-upah
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-016031079/pemprov-jabar-segera-terbitkan-kepgub-struktur-skala-upah
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-016031079/pemprov-jabar-segera-terbitkan-kepgub-struktur-skala-upah
http://tirto.id/potret-seorang-tuna-daksa-jadi-pengusaha-amp-motivator-disabilitas-gAsH
http://tirto.id/potret-seorang-tuna-daksa-jadi-pengusaha-amp-motivator-disabilitas-gAsH
http://tirto.id/potret-seorang-tuna-daksa-jadi-pengusaha-amp-motivator-disabilitas-gAsH
http://tirto.id/potret-seorang-tuna-daksa-jadi-pengusaha-amp-motivator-disabilitas-gAsH
http://tirto.id/potret-seorang-tuna-daksa-jadi-pengusaha-amp-motivator-disabilitas-gAsH
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bagian pengemasan. Pada 20 

Desember lalu, diselenggarakan 

puncak peringatan Hari 

Kesetiakawanan Sosial Nasional 

(HKSN) dan Hari Disabilitas 

Internasional (HDI) di Bali. 

36. 29 

December 

2022 

Potret Seorang 

Tuna Daksa jadi 

Pengusaha & 

Motivator 

Disabilitas 

Neutral Tirto.id Kisah Seorang Tuna Daksa yang Jadi 

Pengusaha & Motivator Disabilitas 

Bejo Riyanto (41), lahir dalam kondisi 

tuna daksa. Ia menjadi Ketua Umum 

Peduli Disabilitas dan Kusta (Pelita). 

Dua orang tunarungu sebagai 

penjahit, seorang tunadaksa menjadi 

desainer dan dua orang paraplegia di 

bagian pengemasan. Pada 20 

Desember lalu, diselenggarakan 

puncak peringatan Hari 

Kesetiakawanan Sosial Nasional 

(HKSN) dan Hari Disabilitas 

Internasional (HDI) di Bali. 

37. 29 

December 

2022 

Upah Minimum 

Kota Jambi 

Disetujui 

Gubernur Jadi 

Rp3,2 Juta 

Positive Aksi Post Pemerintah Kota Jambi sepakat 

menaikkan upah minimum Kota Jambi 

atau UMK 2023 sebesar 8,6 persen 

dibandingkan UMK 2022 menjadi 

Rp3,2 juta serta telah disetujui 

Gubernur Jambi Al Haris. Kepala Dinas 

Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM 

Kota Jambi Komari mengatakan 

Gubernur Jambi sudah menyetujui 

angka kenaikan UMK yang diajukan 

Dewan Pengupahan Kota Jambi 

(Depeko). Namun pada 2023 nanti 

pelaku usaha di Kota Jambi, tetap 

wajib menerapkan nilai UMK yang 

baru dan sudah disetujui. "Pelaku 

usaha di Kota Jambi wajib 

menerapkan UMK. 

38. 29 

December 

2022 

Pekerja Rumah 

Tangga Asal 

Indonesia 

Menyambut Baik 

Aturan Baru di 

Singapura 

Positive Jawa Post National 

Network 

Siti Salamah sudah bekerja selama 12 

tahun di Singapura sebagai pekerja 

rumah tangga. "Majikan saya tidak 

mengizinkan saya keluar, takut di luar 

dengan alasan nanti saya bertemu 

dengan teman-teman yang tidak 

benar," kata Siti kepada ABC 

http://tirto.id/potret-seorang-tuna-daksa-jadi-pengusaha-motivator-disabilitas-gAsH
http://tirto.id/potret-seorang-tuna-daksa-jadi-pengusaha-motivator-disabilitas-gAsH
http://tirto.id/potret-seorang-tuna-daksa-jadi-pengusaha-motivator-disabilitas-gAsH
http://tirto.id/potret-seorang-tuna-daksa-jadi-pengusaha-motivator-disabilitas-gAsH
http://tirto.id/potret-seorang-tuna-daksa-jadi-pengusaha-motivator-disabilitas-gAsH
http://www.aksipost.com/arsip/76209
http://www.aksipost.com/arsip/76209
http://www.aksipost.com/arsip/76209
http://www.aksipost.com/arsip/76209
http://www.aksipost.com/arsip/76209
http://www.jpnn.com/news/pekerja-rumah-tangga-asal-indonesia-menyambut-baik-aturan-baru-di-singapura
http://www.jpnn.com/news/pekerja-rumah-tangga-asal-indonesia-menyambut-baik-aturan-baru-di-singapura
http://www.jpnn.com/news/pekerja-rumah-tangga-asal-indonesia-menyambut-baik-aturan-baru-di-singapura
http://www.jpnn.com/news/pekerja-rumah-tangga-asal-indonesia-menyambut-baik-aturan-baru-di-singapura
http://www.jpnn.com/news/pekerja-rumah-tangga-asal-indonesia-menyambut-baik-aturan-baru-di-singapura
http://www.jpnn.com/news/pekerja-rumah-tangga-asal-indonesia-menyambut-baik-aturan-baru-di-singapura
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Indonesia. Tapi mulai 1 Januari 2023 

mendatang, pemerintah Singapura 

mengeluarkan aturan yang 

mewajibkan agar memberikan 

pekerja domestik setidaknya satu hari 

libur dalam sebulan, yang tidak bisa 

dikompensasi. Dari situs resmi 

Kementerian Ketenagakerjaan 

Singapura disebutkan pemberian hari 

libur adalah untuk mendukung 

kesejahteraan pekerja rumah tangga, 

sehingga mereka bisa lebih mampu 

dalam membantu majikan mereka. 

39. 30 

December 

2022 

Kemnaker 

Kembangkan 

Talenta Muda 

Hadapi Bonus 

Demografi 

Positive Pripos Menaker menjelaskan, program yang 

dilakukan Kemnaker dalam 

meningkatkan keahlian talenta muda 

melalui penggunaan teknologi 

pembelajaran jarak jauh. Kemnaker, 

ujarnya, menaruh perhatian penting 

terhadap generasi muda dengan 

melakukan komunikasi dan 

kolaborasi. "Saya berharap dengan 

adanya talent talks, talenta muda 

mampu untuk berbicara dan 

berkolaborasi bersama Kemnaker," 

ujarnya. YOGYAKARTA, PRIPOS.ID-

Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah menyatakan, dalam 

menghadapi bonus demografi, 

pihaknya memberikan perhatian yang 

besar pada pengembangan talenta 

muda di Indonesia. 

40. 30 

December 

2022 

Kemnaker 

Kembangkan 

Talenta Muda 

Hadapi Bonus 

Demografi 

Positive Progresnews.info Menaker menjelaskan, program yang 

dilakukan Kemnaker dalam 

meningkatkan keahlian talenta muda 

melalui penggunaan teknologi 

pembelajaran jarak jauh. Kemnaker, 

ujarnya, menaruh perhatian penting 

terhadap generasi muda dengan 

melakukan komunikasi dan 

kolaborasi. "Saya berharap dengan 

adanya talent talks, talenta muda 

mampu untuk berbicara dan 

berkolaborasi bersama Kemnaker," 

http://pripos.id/kemnaker-kembangkan-talenta-muda-hadapi-bonus-demografi
http://pripos.id/kemnaker-kembangkan-talenta-muda-hadapi-bonus-demografi
http://pripos.id/kemnaker-kembangkan-talenta-muda-hadapi-bonus-demografi
http://pripos.id/kemnaker-kembangkan-talenta-muda-hadapi-bonus-demografi
http://pripos.id/kemnaker-kembangkan-talenta-muda-hadapi-bonus-demografi
http://progresnews.info/2022/12/30/9503
http://progresnews.info/2022/12/30/9503
http://progresnews.info/2022/12/30/9503
http://progresnews.info/2022/12/30/9503
http://progresnews.info/2022/12/30/9503
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ujarnya. Menteri Ketenagakerjaan, 

Ida Fauziyah menyatakan, dalam 

menghadapi bonus demografi, 

pihaknya memberikan perhatian yang 

besar pada pengembangan talenta 

muda di Indonesia. 

41. 30 

December 

2022 

Hadapi Bonus 

Demografi, 

Kemnaker 

Lakukan 

Pengembangan 

Talenta Muda 

Indonesia 

Positive Tauberita.com Dalam menghadapi bonus demografi, 

Kemnaker memberikan perhatian 

yang besar pada pengembangan 

talenta muda di Indonesia. Selain itu 

ia menambahkan, tahapan 

selanjutnya dalam mendorong 

program pengembangan talenta 

muda dengan meningkatkan 

dukungan bagi pelaku Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) yang 

merupakan ujung tombak 

perekonomian Indonesia. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menilai, generasi muda apabila tidak 

dapat memanfaatkan talentanya 

dengan baik, maka akan ada potensi 

penduduk usia produktif yang 

dikhawatirkan menjadi beban di masa 

bonus demografi dan setelahnya. 

"Kami fokus membangun kapabilitas 

talenta muda untuk menghadapi 

pekerjaan yang akan muncul di masa 

depan,"katanya, dalam Talent Talks 

yang bertajuk "Preparing For The 

Unknown Harnessing Technology to 

Unleash Creative Potential," di 

Yogyakarta, Kamis (29/12/2022). 

42. 30 

December 

2022 

BSU Januari 2023 

600 Ribu Cair 

Tanggal Berapa? 

Cek Jadwal 

Pencairannya di 

Sini! 

Neutral Ayo Bogor - Berikut akan dibahas BSU Januari 

2023 600 ribu cair tanggal berapa?. 

Memasuki akhir tahun 2023 

masyarkat mencari tahu informasi 

BSU Januari 2023 600 ribu cair 

tanggal berapa?. Lantas apakah 

program BSU diperpanjang lagi pada 

Januari 2023?  

http://www.tauberita.com/hadapi-bonus-demografi-kemnaker-lakukan-pengembangan-talenta-muda-indonesia
http://www.tauberita.com/hadapi-bonus-demografi-kemnaker-lakukan-pengembangan-talenta-muda-indonesia
http://www.tauberita.com/hadapi-bonus-demografi-kemnaker-lakukan-pengembangan-talenta-muda-indonesia
http://www.tauberita.com/hadapi-bonus-demografi-kemnaker-lakukan-pengembangan-talenta-muda-indonesia
http://www.tauberita.com/hadapi-bonus-demografi-kemnaker-lakukan-pengembangan-talenta-muda-indonesia
http://www.tauberita.com/hadapi-bonus-demografi-kemnaker-lakukan-pengembangan-talenta-muda-indonesia
http://www.tauberita.com/hadapi-bonus-demografi-kemnaker-lakukan-pengembangan-talenta-muda-indonesia
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316351398/bsu-januari-2023-600-ribu-cair-tanggal-berapa-cek-jadwal-pencairannya-di-sini
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316351398/bsu-januari-2023-600-ribu-cair-tanggal-berapa-cek-jadwal-pencairannya-di-sini
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316351398/bsu-januari-2023-600-ribu-cair-tanggal-berapa-cek-jadwal-pencairannya-di-sini
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316351398/bsu-januari-2023-600-ribu-cair-tanggal-berapa-cek-jadwal-pencairannya-di-sini
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316351398/bsu-januari-2023-600-ribu-cair-tanggal-berapa-cek-jadwal-pencairannya-di-sini
http://www.ayobogor.com/umum/pr-316351398/bsu-januari-2023-600-ribu-cair-tanggal-berapa-cek-jadwal-pencairannya-di-sini
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43. 30 

December 

2022 

Menaker Ida: 

Kemnaker Terus 

Kembangkan 

Talenta Muda 

Hadapi Bonus 

Demografi - 

Dobrak 

Positive Dobrak.co DOBRAK.CO- Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menyatakan, dalam 

menghadapi bonus demografi, 

pihaknya memberikan perhatian yang 

besar pada pengembangan talenta 

muda di Indonesia. Menaker Ida 

menilai para generasi muda apabila 

tidak dapat memanfaatkan 

talentanya dengan baik akan ada 

potensi penduduk usia produktif yang 

dikhawatirkan menjadi beban di masa 

bonus demografi dan setelahnya. 

"Kami fokus membangun kapabilitas 

talenta muda untuk menghadapi 

pekerjaan yang akan muncul di masa 

depan,"kata Menaker Ida Fauziyah 

dalam acara Talent Talks yang 

bertajuk "Preparing For The Unknown 

Harnessing Technology to Unleash 

Creative Potential," di Yogyakarta, 

Kamis (29/12/2022). Menaker Ida 

menjelaskan, program yang dilakukan 

Kemnaker dalam meningkatkan 

keahlian talenta muda melalui 

penggunaan teknologi pembelajaran 

jarak jauh. 

  

http://www.dobrak.co/news/pr-936351778/menaker-ida-kemnaker-terus-kembangkan-talenta-muda-hadapi-bonus-demografi
http://www.dobrak.co/news/pr-936351778/menaker-ida-kemnaker-terus-kembangkan-talenta-muda-hadapi-bonus-demografi
http://www.dobrak.co/news/pr-936351778/menaker-ida-kemnaker-terus-kembangkan-talenta-muda-hadapi-bonus-demografi
http://www.dobrak.co/news/pr-936351778/menaker-ida-kemnaker-terus-kembangkan-talenta-muda-hadapi-bonus-demografi
http://www.dobrak.co/news/pr-936351778/menaker-ida-kemnaker-terus-kembangkan-talenta-muda-hadapi-bonus-demografi
http://www.dobrak.co/news/pr-936351778/menaker-ida-kemnaker-terus-kembangkan-talenta-muda-hadapi-bonus-demografi
http://www.dobrak.co/news/pr-936351778/menaker-ida-kemnaker-terus-kembangkan-talenta-muda-hadapi-bonus-demografi
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Title Sudah Diperpanjang BSU di Bengkulu Masih Tak Capai Target, Sisa 

Dana Kemana? 

Author Reporter 

Media Medialampung.disway.id Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Neutral 

Link http://rakyatbengkulu.disway.id/read/648701/sudah-diperpanjang-bsu-di-bengkulu-

masih-tak-capai-target-sisa-dana-kemana 

Summary Terlihat beberapa pekerja yang sedang mencairkan BSU di Kantor Pos Cabang Bengkulu.-

Fiki/rakyatbengkulu.com. BENGKULU, RAKYATBENGKULU. Sudah digunakan untuk membeli 

apa Rekanaker?" tulis Kemnaker, yang dikutip rakyatbengkulu. Seperti halnya di Provinsi 

Bengkulu, hingga batas akhir pencairan masih tercatat 627 pekerja se Provinsi Bengkulu 

belum mencairkan BSU. Provinsi Bengkulu sendiri, memiliki 14.939 penerima BSU dan bisa 

mencairkan dana ke Kantor Pos. 

 

 

 

Terlihat beberapa pekerja yang sedang mencairkan BSU di Kantor Pos Cabang Bengkulu.-

Fiki/rakyatbengkulu.comBENGKULU, RAKYATBENGKULU. COM - Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) mencatat Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) sudah tersalurkan kepada 12.097.603 pekerja/buruh. 

Akan tetapi, angka tersebut jauh lebih rendah dari target sekitar 14 juta pekerja.Padahal, pemerintah 

telah memperpanjang selama seminggu. Sebelumnya pemerintah mengumumkan jika batas terakhir 

pengambilan BSU pada 20 Desember 2022. Kemudian diperpanjang hingga tanggal 27 Desember 2022. 

"12.097.603 pekerja/buruh telah rasakan manfaat BSU 2022. Sudah digunakan untuk membeli apa 

Rekanaker?" tulis Kemnaker, yang dikutip rakyatbengkulu. com melalui akun Instagram resminya, Kamis, 

29 Desember 2022. Simak penjelasan berikut sampai selesai agar tidak salah informasi, dan temukan 

jawabannya. Kemnaker menegaskan, apabila terdapat sisa dana BSU yang belum tersalurkan sampai 

dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka seluruhnya akan dikembalikan ke kas negara.Seperti 

halnya di Provinsi Bengkulu, hingga batas akhir pencairan masih tercatat 627 pekerja se Provinsi Bengkulu 

belum mencairkan BSU. Apa boleh buat, BSU buat 727 pekerja tersebut dinyatakan hangus. Dana BSU, 

akan dikembalikan ke Kementerian Keuangan RI. Provinsi Bengkulu sendiri, memiliki 14.939 penerima 

BSU dan bisa mencairkan dana ke Kantor Pos. 
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Title BPJamsostek Bantu 30 APD untuk Pekerja Perkebunan Author Riau Pos 

Media Riau Post Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Positive 

Link http://riaupos.jawapos.com/dumai/29/12/2022/290956/bpjamsostek-bantu-30-apd-

untuk-pekerja-perkebunan.html 

Summary "Program ini sebenarnya dalam rangka membantu perusahaan dalam melaksanakan sistem 

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja," kata Erwin usai menyerahkan puluhan paket 

alat pelindung diri (APD) untuk beberapa perusahaan di bidang perkebunan belum lama ini. 

Masing-masing perusahaan menerima 30 paket APD, terkecuali PKS Manggala hanya 10 

paket, di mana paket yang diberikan berupa helm safety, kacamata dan sarung tangan. 

Meneruskan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, serta Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan RI nomor 10 tahun 2016, BPJamsostek Dumai menyerahkan bantuan alat 

pelindung diri kepada sejumlah perusahaan perkebunan pada akhir pekan kemarin, Jumat 

(23/12). "Kami juga meminta manajeman bisa neningkatkan pemahaman pentingnya 

BPJamsostek sebagai pelindung pekerja dan keluarga," ujar Erwin. 

 

Meneruskan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 10 

tahun 2016, BPJamsostek Dumai menyerahkan bantuan alat pelindung diri kepada sejumlah perusahaan 

perkebunan pada akhir pekan kemarin, Jumat (23/12).Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau 

BPJAMSOSTEK Dumai Erwin Umaiyah memastikan pihaknya sepanjang 2022 ini tengah menggeber 

program promotif dan preventif bagi perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan."Program ini sebenarnya 

dalam rangka membantu perusahaan dalam melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja," kata Erwin usai menyerahkan puluhan paket alat pelindung diri (APD) untuk beberapa 

perusahaan di bidang perkebunan belum lama ini.Perusahaan tersebut di antaranya PT Tunggal Mitra 

Plantation I, PT Tunggal Mitra Manggala II, PT Tunggal Mitra Manggala III dan PT Tunggal Mitra Plantation 

PKS Manggala. Masing-masing perusahaan menerima 30 paket APD , terkecuali PKS Manggala hanya 10 

paket, di mana paket yang diberikan berupa helm safety, kacamata dan sarung tangan. Menurut Erwin , 

pihaknya menjalankan program tersebut sebagai amanat peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015 

tentang penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, serta Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian program kembali 

bekerja serta kegiatan promotif dan perventif.Adapun kriteria perusahaan yang mendapatkan bantuan 

kegiatan promotif preventif, antara lain telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, minimal 3 tahun, 

tertib administrasi kepesertaan dan tertib membayar iuran.Selain itu, perusahaan juga harus 

mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta upah pekerja 

yang dilaporkan minimal UMK/UMP."Kami juga meminta manajeman bisa neningkatkan pemahaman 

pentingnya BPJamsostek sebagai pelindung pekerja dan keluarga," ujar Erwin. (mx12/rpg)TAGS: bantuan 

apd bpjs dumai pekerja perkebunan Tweet Follow @riaupos Riau Pos 
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Title Awas Penyalur Tenaga Kerja Bodong Author Indra Negara 

Media Radar Bekasi Id Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Negative 

Link http://radarbekasi.id/2022/12/29/awas-penyalur-tenaga-kerja-bodong 

Summary Sulitnya mencari kerja saat ini, dimanfaatkan oleh Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta 

(LPTKS) untuk mencari keuntungan. Setelah mendapat izin pendirian usaha, lembaga 

penyalur tenaga kerja seharusnya melanjutkan pengurusan perizinannya hingga terdaftar 

sebagai Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), lembaga yang terdaftar ini yang 

akan diawasi ketat oleh Disnaker. "Jumlah pengaduan selama setahun 13 pengaduan, sudah 

kita tindak lanjuti dengan kita mengirim nota dinas ke pak walikota, karena waktu itu pernah 

ada juga laporannya langsung ke pak walikota," ungkap Sub Koordinator Penempatan 

Tenaga Kerja Disnaker Kota Bekasi, Haikal Faki Abdillah, Rabu (28/12). Akibatnya, ratusan 

Pencari Kerja (Pencaker) tertipu Lowongan kerja (Loker). 

 

 

 

 Sulitnya mencari kerja saat ini, dimanfaatkan oleh Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) untuk 

mencari keuntungan. Akibatnya, ratusan Pencari Kerja (Pencaker) tertipu Lowongan kerja (Loker). 

Sepanjang tahun 2022, Disnaker Kota Bekasi menerima belasan laporan penipuan Loker.Ya, Bekasi 

dengan standar Upah Minimum Kota (UMK) yang relatif tinggi di Indonesia menyedot perhatian 

Pencaker. Apalagi, jika upah yang dijanjikan lebih tinggi dari UMK. Sayangnya, keunggulan Kota Bekasi 

dari sisi upah ini dimanfaatkan dengan niat tidak baik oleh oknum tak bertanggung jawab."Jumlah 

pengaduan selama setahun 13 pengaduan, sudah kita tindak lanjuti dengan kita mengirim nota dinas ke 

pak walikota, karena waktu itu pernah ada juga laporannya langsung ke pak walikota," ungkap Sub 

Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kota Bekasi, Haikal Faki Abdillah, Rabu 

(28/12).Diketahui, saat ini pengurusan izin pendirian perusahaan atau lembaga dilakukan langsung 

secara online melalui sistem perizinan berbasis teknologi informasi atau Online single submission (OSS). 

Setelah mendapat izin pendirian usaha, lembaga penyalur tenaga kerja seharusnya melanjutkan 

pengurusan perizinannya hingga terdaftar sebagai Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), 

lembaga yang terdaftar ini yang akan diawasi ketat oleh Disnaker.Saat ini, catatan Disnaker Kota Bekasi, 

ada 11 LPTSK yang telah terdaftar di Kota Bekasi, tersebar di wilayah Bekasi Timur, Bekasi Selatan, dan 

Bekasi Barat. Setiap LPTSK akan dipastikan aktivitasnya sesuai dengan Permenaker nomor 39 tahun 2016 
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tentang penempatan tenaga kerja."Kita sudah banyak bikin surat peringatan kepada lembaga tersebut, 

karena kalau nggak gitu dia bebas banget," ungkapnya.Permenaker tidak mengizinkan LPTSK memungut 

biaya kepada Pencaker. Kecuali, penempatan kerja untuk level manager, upah yang didapat oleh 

Pencaker tiga kali lipat lebih besar dari UMK, atau uang yang dipungut digunakan untuk pelatihan. 

Laporan yang masuk, pada pencaker diminta uang mulai dari Rp300 ribu sampai Rp1,5 juta.Untuk 

perusahaan atau lembaga yang hanya memiliki izin melalui sistem OSS, Disnaker tidak bisa memberikan 

rekomendasi penghentian operasi. Tapi, untuk perusahaan atau lembaga yang telah memiliki izin LPTSK 

Disnaker memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Kemenaker untuk dihentikan 

operasinya.Guna menghindari peristiwa merugikan Pencaker ini terus berulang, ia meminta kepada 

setiap Pencaker Kota Bekasi maupun dari luar Kota Bekasi untuk berkonsultasi dengan Disnaker setelah 

menerima informasi lowongan pekerjaan. Hal ini berguna untuk memastikan perusahaan atau lembaga 

penyalur tersebut tidak bermasalah."Kalau ada iklan lowongan pekerjaan konsultasikan ke Disnaker, atau 

langsung mencari informasi ke perusahaan (yang akan ditempatkan bekerja)," tambahnya.Belum lama 

ini, Radar Bekasi mencatat ratusan Pencaker merasa ditipu oleh salah satu perusahaan penyalur tenaga 

kerja di kawasan Bekasi Selatan. Dengan iming-iming upah sampai dengan Rp5 juta per bulan, para 

Pencaker merugi jutaan rupiah, janji untuk disalurkan bekerja tidak kunjung menemui titik terang."Satu 

diiming-imingi gaji diatas UMR, dan saat itu yang saya tahu UMR Jakarta Rp4,2 juta, disini hampir Rp5 

juta," kata salah satu Pencaker yang datang dari Lampung, Irawan (29) belum lama ini.Ia dan ratusan 

kawan-kawannya yang lain tidak kunjung mendapat kepastian selama tiga bulan berada di Kota Bekasi. 

Sebelum kesabarannya memuncak, ia juga mendapati nama perusahaan yang akan menyalurkan 

Pencaker sebagai Security beberapa kali berubah nama.  
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Title Jago Desain Grafis? Segera Lamar Loker di PT Digital Kreasi 

Mediatama (Digito) Ini, Tutup 31 Desember 2022 

Author Masykur Ridlo 

Media Faktaidn Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.faktaidn.com/loker/pr-2666339421/jago-desain-grafis-segera-lamar-loker-di-

pt-digital-kreasi-mediatama-digito-ini-tutup-31-desember-2022 

Summary Loker di PT Digital Kreasi Mediatama (Digito) ini terbuka hingga 31 Desember 2022. - 

Menyusun konsep dan membuat desain yang baru Bagi yang merasa sesuai dengan 

kualifikasi untuk posisi desain grafis di PT Digital Kreasi Mediatama (Digito), segara lamar 

melalui link di bawah ini: Loker di PT Digital Kreasi Mediatama (Digito) ini dibuka hingga 31 

Desember 2022 mendatang. Bagi kalian yang merasa jago desain grafis, segera lamar 

lowongan kerja (loker) di PT Digital Kreasi Mediatama (Digito). Saat ini, PT Digital Kreasi 

Mediatama (Digito) membuka loker bagi lulusan S1 yang bisa mengerjakan desain grafis. 

 

 Bagi kalian yang merasa jago desain grafis, segera lamar lowongan kerja (loker) di PT Digital Kreasi 

Mediatama (Digito). Saat ini, PT Digital Kreasi Mediatama (Digito) membuka loker bagi lulusan S1 yang 

bisa mengerjakan desain grafis. Loker di PT Digital Kreasi Mediatama (Digito) ini terbuka hingga 31 

Desember 2022. Bagi yang tertarik, segera lamar sekarang juga. Diketahui, PT Digital Kreasi Mediatama 

(Digito) berdiri pada tahun 2019, Digito hadir sebagai solusi pengembang materi pelatihan dan 

pembelajaran karyawan menjadi Digital Learning. Karyawan menjadi lebih interaktif dan efektif dalam 

bentuk visual, audio dan video sesuai dengan kebutuhan perusahaan.Setiap layanan yang diberikan, 

Digito menawarkan pengalaman baru sesuai dengan trend dan teknologi saat ini yang menggapai seluruh 

lingkungan Digital Learning. Dikutip dari Instagram @kemnaker, PT Digital Kreasi Mediatama (Digito) 

membuka loker dengan kualifikasi: - Laki-laki/perempuan, usia maksimal 26 tahun- Pendidikan minimal 

S1- Menguasai software desain grafis- Dapat mengikuti perkembangan desain terkini- Dapat bekerja 

secara individu maupun tim Deskripsi pekerjaan:- Mengelola segala keperluan desain grafis untuk 

perusahaan- Membuat desain yang komunikatif dan mudah dipahami- Menyusun konsep dan membuat 

desain yang baru Bagi yang merasa sesuai dengan kualifikasi untuk posisi desain grafis di PT Digital Kreasi 

Mediatama (Digito), segara lamar melalui link di bawah ini: Loker di PT Digital Kreasi Mediatama (Digito) 

ini dibuka hingga 31 Desember 2022 mendatang. Bagi yang tertarik, segera lamar loker di PT Digital Kreasi 

Mediatama (Digito) sekarang juga. 
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Title Disnaker Babel Bakal Tegur Perusahaan yang Tak Terapkan UMP 

2023, Kenaikan Berlaku Per 1 Januari 

Author Kennissa 

Media Tribun News Bangka Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Neutral 

Link http://bangka.tribunnews.com/2022/12/29/disnaker-babel-bakal-tegur-perusahaan-yang-

tak-terapkan-ump-2023-kenaikan-berlaku-per-1-januari 

Summary UMP 2023 ditetapkan sebesar Rp3.498.479 per bulan, akan berlaku per 1 Januari 2023. 

Penetapan angka besaran UMP sesuai Permenaker No 18 Tahun 2022. Kabid Pengawasan HI 

dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Afandi 

mengatakan, Disnaker akan memberikan teguran bagi perusahan yang tak menerapkan UMP 

2023. Beberapa perusahaan yang kita datangi, mereka siap menerapkan UMP 2023, karena 

dari beberapa perusahaan yang ada UMP bukan acuan karena gaji sudah di atas ratarata," 

kata Agus. 

 

 Upah minimum provinsi (UMP) Bangka Belitung tahun 2023 dipastikan mengalami kenaikan.UMP 2023 

ditetapkan sebesar Rp3.498.479 per bulan, akan berlaku per 1 Januari 2023.Penetapan angka besaran 

UMP sesuai Permenaker No 18 Tahun 2022.Kabid Pengawasan HI dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, Agus Afandi mengatakan, Disnaker akan memberikan teguran bagi 

perusahan yang tak menerapkan UMP 2023."1 Januari nanti kami akan turun ke lapangan, dijalankan 

tidak? Terutama perusahaan yang padat karya yang masih pada UMP. Pasti ada teguran kalau mereka 

tidak menerapkan itu, teguran berupa notanota peringatan dan sebagainya," tegas Agus, KamisDia 

berharap perusahaanperusahaan untuk menerapkan UMP 2023 sesuai aturan yang ada."Kita tak hanya 

mengarahkan perusahaan untuk menerapkan itu, tetapi kita juga melihat sehat atau tidaknya dunia 

usaha. Kalau akan menimbulkan efek negatif secara keseluruhan, maka kita juga harus berhatihati, kami 

lebih banyak ke unsur pembinaannya," jelasnya.Kedati begitu, dia menyakini perusahaanperusahan di 

Bangka Belitung dari hasil evaluasi siap menerapkan UMP 2023."Sejauh yang kita lakukan evaluasi ke 

daerahdaerah, pihak kabupaten siap untuk menjaga aturan penetapan UMP tersebut. Beberapa 

perusahaan yang kita datangi, mereka siap menerapkan UMP 2023, karena dari beberapa perusahaan 

yang ada UMP bukan acuan karena gaji sudah di atas ratarata," kata Agus.Dihubungi terpisah 

sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Bangka Belitung ( SPSI Babel), Darusman meminta 

agar pemerintah provinsi mengawasi perusahaan dalam penerapan UMP 2023 ini."Pemerintah sudah 

belum melakukan pengawasan secara ketat agar produk pemerintah yang ditandatangan gubernur itu 

ditaati dan dipatuhi oleh semua pihak. Jadi diawasi berapa pun UMP besarnya," kata Darusman.Bila 

penerapan UMP 2023 tidak diawasi, dikhawatirkan tidak seluruh pekerja menerima upah sebesar yang 

ditetapkan tersebut."Jadi bukan UMP saja, tapi bagaimana pemerintah mampu menyakinkan pengusaha, 

agar pengusaha betulbetul dengan keluarnya SK itu, perintah yang dilaksanakan, diedukasi," 

tegasnya.Tak hanya pemprov, Darusman juga mendorong pemerintah kabupaten mesti ikut adil dalam 

mendorong perusahaan yang beroperasi di areanya menerapkan UMP."Kepala daerah harus 

mendukung, tidak hanya gubernur. Bupatibupati itu harus paham, tidak pernah ada statment mereka, 

narasi itu perlu," tandas Darusman. 
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Title Permudah Pencari Kerja, Pemdakab Garut Launching Aplikasi 

Gentra Karya 

Author Polsek Jajaran 

Media Jabarprov.go.id Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Positive 

Link http://jabarprov.go.id/berita/permudah-pencari-kerja-pemdakab-garut-launching-aplikasi-

gentra-karya-8080 

Summary Bupati Garut, Rudy Gunawan me- launching aplikasi Gentra Karya yang diinisiasi oleh Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Garut. Acara berlangsung di Ballroom Kassiti 

Fave Hotel, Jalan Cimanuk, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis 

(29/12/2022). Bupati Garut juga meninjau Mini Job Fair yang dihadiri oleh 10 perusahaan di 

Kabupaten Garut di antaranya: PT. Mayora Indah TBK, PKSS HR Solution Partner, Leuwi Asri, 

PNM, Sabda Alam, Kampung Sampireun, Hotel Santika, Wom Finance, PT Pratama, dan Fave 

Hotel. Bupati Garut mengungkapkan, Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten 

dengan jumlah penduduk yang banyak. 

 

 

 

 Bupati Garut, Rudy Gunawan me- launching aplikasi Gentra Karya yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Disnakertrans) Garut. Acara berlangsung di Ballroom Kassiti Fave Hotel, Jalan Cimanuk, 

Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis (29/12/2022). Bupati Garut juga meninjau Mini Job 

Fair yang dihadiri oleh 10 perusahaan di Kabupaten Garut di antaranya: PT. Mayora Indah TBK, PKSS HR 

Solution Partner, Leuwi Asri, PNM, Sabda Alam, Kampung Sampireun, Hotel Santika, Wom Finance, PT 

Pratama, dan Fave Hotel. Acara ini juga dihadiri oleh sekira 524 peserta pencari kerja. Bupati Garut 

mengungkapkan, Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk yang 

banyak. Rudy menerangkan, pada masa awal dirinya menjabat sebagai Bupati Garut, pada tahun 2014 

angka pengangguran di Kabupaten Garut hampir berada pada angka 9,5 persen. Ia memaparkan, setiap 

tahun terdapat 40 ribu orang yang lulus Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) di Kabupaten Garut. Namun 

yang melanjutkan ke perguruan tinggi di Garut hanya sekitar 5200 orang, dan ke perguruan tinggi di luar 

Garut sekitar 10 ribu orang. "30 ribu orang lagi mau kemana? Mungkin ini yang menjadi persoalan dari 

tahun ke tahun. Tiga puluh orang yang tadinya sekolahnya di SLTA itu menjadi bagian yang sekolah ke 

Perguruan Tinggi, sisanya adalah berwiraswasta dan menjadi pengangguran," ucapnya. Maka dari itu, 

dengan adanya launching Gentra Karya ini, Bupati Garut mengapresiasi Kepala Disnakertrans Garut, Erna 
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Sugiarti, yang telah membuat sesuatu yang bermanfaat melalui projek perubahan Diklat Pim II-nya 

sehingga memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait lowongan 

pekerjaan. "Semoga ini menjadi ikhtiar kita memberikan dorongan terhadap mereka yang nganggur, 

mereka yang kesulitan bekerja, untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang dilindungi 

oleh undang-undang," tuturnya. Kepala Disnakertrans Garut, Erna Sugiarti, mengungkapkan, selain 

launching aplikasi Gentra Karya, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan Mini Job Fair, di mana perusahaan 

yang mendaftar di aplikasi Gentra Karya tidak hanya tersedia secara online namun juga tersedia secara 

offline dalam Mini Job Fair ini. "Bisa lewat aplikasi, bisa ada offline juga nanti kita tiga bulan sekali kita 

adakan (Job Fair) di Pendopo. Untuk perusahaan nanti itu lebih banyak lagi perusahaannya, sebetulnya 

ini juga banyak yang ingin ikut mini job fair, tapi kita terkendala, waktunya kan hanya sebentar, kemudian 

yang kedua ini tempat kurang memenuhi," ucapnya. Erna menuturkan, dalam aplikasi Gentra Karya ini 

terdapat beberapa informasi di antaranya lowongan pekerjaan, pelatihan, pemagangan, dan sertifikasi. 

Selain itu, imbuh Erna, aplikasi ini dapat memudahkan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Garut, 

dengan melihat ketersediaan tenaga kerja dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang ada di 

Kabupaten Garut. "Untuk saat ini sudah 16 ribuan (pencari kerja), alhamdulillah hari ini seribu kita 

penyerapan untuk tenaga kerja, untuk hari ini saja, belum bulan-bulan yang lalu," imbuhnya. Ia 

memaparkan, adanya kerja sama secara pentahelix ini dapat mempercepat penurunan angka 

pengangguran, dimana saat ini tingkat pengangguran di Kabupaten Garut berada di angka 7,60 persen. 

Erna menambahkan, pihaknya sudah terintegrasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Provinsi Jawa 

Barat, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sehingga informasi terkait lowongan 

pekerjaan bisa semakin banyak didapatkan. "Kita sudah terintegrasi dengan kementerian, jadi untuk 

lowongan pekerjaan itu bukan hanya di Garut saja, tapi bisa melihat ke seluruh (daerah), bahkan di luar 

negeri juga ada untuk pemagangan," ungkapnya. 
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Title UMP 2023 Mulai Berlaku 1 Januari, Disnaker Tegur Perusahaan 

yang Tak Menerapkan 

Author Cici Nasya Nita 

Media Tribun News Belitung Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Neutral 

Link http://belitung.tribunnews.com/2022/12/29/ump-2023-mulai-berlaku-1-januari-disnaker-

tegur-perusahaan-yang-tak-menerapkan 

Summary Mulai 1 Januari 2023, akan diberlakukan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp3.498.479 per bulan. Menurutnya, Disnaker 

akan memberikan teguran bagi perusahan yang tak menerapkan UMP 2023. "Mulai 1 Januari 

nanti kami akan turun ke lapangan, dijalankan tidak? terutama perusahaan yang padat karya 

yang masih pada UMP. Kabid Pengawasan HI dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Afandi mengatakan, penetapan angka besaran 

UMP sesuai dengan Permenaker No 18 tahun 2022. 

 

 

 

 Mulai 1 Januari 2023, akan diberlakukan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp3.498.479 per bulan.Kabid Pengawasan HI dan Jamsos Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Afandi mengatakan, penetapan angka 

besaran UMP sesuai dengan Permenaker No 18 tahun 2022.Menurutnya, Disnaker akan memberikan 

teguran bagi perusahan yang tak menerapkan UMP 2023."Mulai 1 Januari nanti kami akan turun ke 

lapangan, dijalankan tidak? terutama perusahaan yang padat karya yang masih pada UMP. Pasti ada 

teguran kalau mereka tidak menerapkan itu, teguran berupa nota-nota peringatan dan sebagainya," ujar 

Agus Afandi, Kamis (29/12/2022).Dia berharap perusahaan-perusahaan untuk menerapkan UMP 2023 

sesuai dengan aturan yang ada."Kita tak hanya mengarahkan perusahaan untuk menerapkan itu tetapi 

kita juga melihat sehat atau tidaknya dunia usaha, kalau akan menimbulkan efek negatif secara 

keseluruhan maka kita juga harus berhati-hati, kami lebih banyak ke unsur pembinaannya," 

katanya.Kedati begitu, dia menyakini perusahaan-perusahan di Bangka Belitung dari hasil evaluasi siap 

menerapkan UMP 2023."Sejauh yang kita lakukan evaluasi ke daerah-daerah, pihak kabupaten siap untuk 

menjaga aturan penetapan UMP tersebut. Beberapa perusahaan yang kita datangi, mereka siap 

menerapkan UMP 2023, karena dari beberapa perusahaan yang ada UMP bukan acuan karena gaji sudah 

di atas rata-rata," katanya.Dihubungi terpisah sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 
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(SPSI) Bangka Belitung (Babel), Darusman meminta agar pemerintah provinsi melakukan pengawasan 

terhadap perusahaan dalam penerapan UMP 2023 ini."Pemerintah sudah belum melakukan pengawasan 

secara ketat agar produk pemerintah yang ditandatangan gubernur itu ditaati dan dipatuhi oleh semua 

pihak. Jadi diawasi berapa pun UMP besarnya," kata Darusman.Menurutnya, bila tidak dilakukan 

pengawasan dalam penerapan UMP 2023, khawatir tidak seluruh pekerja menerima upah sebesar yang 

ditetapkan tersebut."Jadi bukan UMP saja, tapi bagaimana pemerintah mampu menyakinkan pengusaha, 

agar pengusaha betul-betul dengan keluarnya SK itu, perintah yang dilaksanakan, diedukasi," 

ingatnya.Bahkan tak hanya pemprov, Darusman mendorong pemerintah kabupaten mesti ikut adil dalam 

mendorong perusahaan yang beroperasi di areanya menerapkan UMP."Kepala daerah harus 

mendukung, tidak hanya gubernur. Bupati-bupati itu harus paham, tidak pernah ada statment mereka, 

narasi itu perlu," katanya. 
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Title Deretan Penghargaan Ganjar Pranowo dan Provinsi Jawa Tengah 

Selama 2022 

Author _noname 

Media Tribun News Jateng Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Positive 

Link http://jateng.tribunnews.com/2022/12/29/deretan-penghargaan-ganjar-pranowo-dan-

provinsi-jawa-tengah-selama-2022 

Summary Dua periode memimpin Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo banyak menorehkan 

prestasi di tingkat regional maupun nasional. Tercatat dalam waktu satu tahun ini, Ganjar 

telah membawa Jawa Tengah meraih setidaknya 30 penghargaan. Dalam berbagai 

kesempatan usai menerima penghargaan, gubernur berambut putih itu selalu mengatakan 

bahwa penghargaan yang diterima merupakan hasil kerja keras kawan-kawan di Pemprov 

Jawa Tengah dan bupati/walikota, serta seluruh masyarakat Jawa Tengah. "Banyak peran 

yang ditorehkan oleh kawan-kawan di sana sehingga Jawa Tengah bisa menjadi yang terbaik. 

 

 

 

Dua periode memimpin Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo banyak menorehkan prestasi di tingkat 

regional maupun nasional.Berbagai penghargaan telah berhasil diraih provinsi dengan jumlah penduduk 

hampir 35 juta jiwa itu.Tercatat dalam waktu satu tahun ini, Ganjar telah membawa Jawa Tengah meraih 

setidaknya 30 penghargaan.Meski meraih banyak prestasi dan penghargaan selama tahun 2022 ini, 

Ganjar Pranowo tetap membumi.Dalam berbagai kesempatan usai menerima penghargaan, gubernur 

berambut putih itu selalu mengatakan bahwa penghargaan yang diterima merupakan hasil kerja keras 

kawan-kawan di Pemprov Jawa Tengah dan bupati/walikota, serta seluruh masyarakat Jawa Tengah.Ia 

menilai penghargaan yang didapatkan saat ini merupakan pendorong agar ke depan bisa lebih baik 

lagi."Banyak peran yang ditorehkan oleh kawan-kawan di sana sehingga Jawa Tengah bisa menjadi yang 

terbaik. Prestasi ini tentu tidak lepas dari kerja kawan-kawan siang-malam. Inovasi dari kawan-kawanlah 

yang membuat Jawa Tengah bisa berprestasi.Kita tidak boleh terlena. Ada tanggung jawab besar dari 

setiap penghargaan yang diterima, artinya kita masih harus bekerja keras untuk menjadi lebih 

baik.Intinya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jawa Tengah," kata Ganjar dalam 

berbagai kesempatan.Berikut deretan penghargaan yang diterima Ganjar Pranowo dan Provinsi Jawa 

Tengah selama tahun 2022:1. 17 Januari 2022: Ganjar Pranowo menerima tiga penghargaan dari Baznas 

RI, yaitu sebagai Gubernur Pendukung Gerakan Zakat Indonesia, Provinsi dengan koordinasi pengelolaan 
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zakat terbaik BAZNAS RI, Provinsi/Kabupaten/Kota dengan inovasi pengumpulan zakat terbaik. 

Penghargaan diserahkan oleh Ketua Baznas RI Nur Ahmad di The Sultan Hotel Jakarta.2. 18 Januari 2022: 

Menerima penghargaan Terbaik Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2021 dari Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penghargaan kepada Gubernur 

Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena Jawa Tengah berhasil mendapat nilai terbaik dari 17 provinsi lain 

dan membuat beragam program kredit usaha rakyat dengan menggandeng partisipasi berbagai pihak.3. 

17 Maret 2022: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima penghargaan dari Koalisi Dog Meat-

Free Indonesia atas keseriusannya dalam mendukung kampanye bebas daging anjing di Provinsi Jawa 

Tengah.4. 25 Maret 2022: PWI Jawa Tengah memberikan penghargaan diberikan atas dedikasi Ganjar 

Pranowo dalam meningkatkan kemampuan wartawan melalui kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) 

yang rutin dilaksanakan di Jawa Tengah.5. 26 Maret 2022: Penghargaan Influencer Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) Nasional di Jawa Tengah dari Kapolri karena Povinsi Jawa Tengah memberikan 

dukungan terhadap Polri dalam penerapan ETLE.6. 5 April 2022: Provinsi Jawa Tengah menerima 

penghargaan SAKIP AWARD 2021 dari Kemenpan-RB. Provinsi yang dipimpin Ganjar Pranowo itu 

menerima SAKIP Award dengan nilai A, sama seperti tahun sebelumnya.7. 20 April 2022: Gubernur Jawa 

Tengah Ganjar Pranowo meneirma penghargaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) karena 

aktif melakukan beragam inovasi dan mendorong terbentuknya BRIDA di setiap kabupaten/kota di Jawa 

Tengah.8. 24 Mei 2022: Penghargaan Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terbaik 2022 dari 

Kementerian Ketenagakerjaan. Menaker Ida Fauziah saat menyerahkan penghargaan mengatakan 

Gubernur Ganjar Pranowo dinilai berhasil membina usaha-usaha penerapan K3 di wilayah Jawa Tengah.9. 

25 Mei 2022: Gubenur Ganjar Pranowo menerima penghargaan Opini WTP ke-11 BPK RI. Kepala BPK RI 

perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali, saat menyerahkan penghargaan menjelaskan BPK melihat adanya 

efektifitas aplikasi samsat online dan kepenatausahaan aset. BPK juga melihat terjadi peningkatan SilPA 

(Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) 66 persen dari tahun sebelumnya. SiLPA Jawa Tengah tahun 2021 

adalah Rp1,43 triliun.10. 14 Juni 2022: Penghargaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dari BPKP. 

Kepala BPKP Jawa Tengah, Tri Handoyo, saat penyerahan penghargaan kepada Ganjar Pranowo 

mengatakan kualitas sistem pengendalian internal dinilai baik sehingga SDM di Pemprov Jawa Tengah 

dapat mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan taat kepada regulasi.11. 14 Juni 2022: Gubernur Ganjar 

Pranowo juga menerima Penghargaan Manajemen Risiko Indeks Level III dari BPKP. Pemprov Jawa 

Tengah dinilai sudah melakukan pengelolaan risiko yang jumlahnya banyak dengan baik. Tidak banyak 

provinsi di Indonesia yang bisa mencapai level III.12. 20 Juli 2022: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 

menerima penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (KLHK). Jawa Tengah berhasil meraih peringkat pertama untuk kategori pemerintah 

provinsi, diikuti Jawa Barat peringkat dua, dan Jawa Timur peringkat tiga.13. 14 Agustus 2022: menerima 

penghargaan sebagai Provinsi dengan Produksi Padi Terbesar Kedua Tingkat Nasional tahun 2021. 

Penghargaan dari Kementerian Pertanian itu diberikan karena Ganjar berhasil mendorong produksi padi 

di Jawa Tengah mencapai 9.618.657 ton.14. 6 September 2022: Gubernur Ganjar Pranowo menerima tiga 

penghargaan sekaligus dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pertama, Special Mention Komitmen 

Peningkatan Pelayanan Kepegawaian . Kedua, peringkat 4 atas capaian dalam Penerapan Pemanfaatan 

Data-Sistem Informasi dan CAT. Ketiga, peringkat 4 atas capaian dalam Implementasi Penerapan 

Manajemem Kinerja.15. 9 September 2022: Gubernur Jawa Tengah menerima penghargaan dalam 

Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2022 yang diselenggarakan oleh Jawa Pos. Direktur Jawa Pos 

Semarang, Baehaqi, menjelaskan, penghargaan ini dilandasi oleh keinginan untuk memberikan apresiasi 

kepada pihak-pihak yang telah berjasa memajukan negeri Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Terlebih 

pada era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang, semua dapat dengan mudah mendapat berbagai 

informasi secara cepat melalui berbagai platform media maupun media sosial.16. 9 September 2022: 
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Gubernur Ganjar Pranowo berhasil membawa Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan Lima 

Besar Nominasi Layanan Investasi Terbaik 2022 dari BKPM. Dalam uji petik diperoleh kesimpulan bahwa 

ada komitmen pemimpin yang bisa menyelaraskan seluruh OPD untuk mendukung kesuksesan di sektor 

investasi dan sarana dan prasarana yang nyaman, serta respon pemangku kebijakan yang cepat.17. 12 

Oktober 2022: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencetak hatrick karena memperoleh gelar tiga kali 

berturut-turut menyabet titel terbaik pertama pada ajang anugerah layanan investasi (ALI) 2022.18. 21 

Oktober 2022: Jawa Tengah meraih dua penghargaan dari Dewan Energi Nasional (DEN). Yakni, kategori 

Daerah Tercepat Pertama Penetapan Perda RUED (Rencana Umum Energi Daerah) dan Peringkat kedua 

Kategori Daerah yang Paling Aktif Mengkampanyekan Energi Bersih.19. 28 Oktober 2022: Gubernur 

Ganjar Pranowo menerima penghargaan Nawacita Award Kategori Pembangunan Daerah Media 

Nawacita Indonesia.20. 6 Desember 2022: Pemerintah Jawa Tengah kembali menerima predikat A dalam 

Hasil Evaluasi Reformasi di tahun 2022 dari Kementerian PANRB RI. Sebelumnya, provinsi yang dipimpin 

Gubernur Ganjar Pranowo ini sudah empat kali mendapat predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintahan (SAKIP) berturut-turut sejak 2018 lalu.21. 7 Desember 2022: Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah menerima penghargaan dalam Anugerah Penghargaan Perempuan yang diselenggarakan 

oleh Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI).22. 13 Desember 2022: Gubernur Jawa Tengah 

Ganjar Pranowo menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah pembina HAM terbaik. 

Kepemimpinan Ganjar mampu membuat 60 persen lebih kabupaten/kota di Jawa Tengah peduli pada 

Hak Azasi Manusia (HAM).23. 14 Desember 2022: Gubernur Ganjar Pranowo kembali berhasil membawa 

Jawa Tengah sebagai pemerintah provinsi terbaik dalam keterbukaan informasi publik.24. 16 Desember 

2022: Provinsi Jawa Tengah menyabet juara pertama Railway Safety Awards 2022. Ajang ini merupakan 

apresiasi dari Kementerian Perhubungan bagi daerah yang ikut serta dalam pengamanan perlintasan 

sebidang perjalanan kereta api. Penghargaan tersebut diberi nama Abunawa Tama Sakatha Nirmala yang 

berarti Anugerah Utama Perkeretaapian yang Berkeselamatan.25. 20 Desember 2022: Provinsi Jawa 

Tengah terpilih sebagai penyelenggara jalan terbaik oleh Kementerian PUPR. Dari hasil penilaian Kinerja 

Bidang Kebinamargaan dalam Penyelenggaraan Jalan, Jawa Tengah berada pada posisi teratas di 

Indonesia.26. 23 Desember 2022: Jawa Tengah kembali terpilih sebagai provinsi terinovatif oleh 

Kementerian Dalam Negeri dalam Innovative Government Award (IGA) 2022. 
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Title Tiga Perusahaan Binaan BPJamsostek Pasuruan Pandaan Raih 

Paritrana Award 2022 Tingkat Jawa Timur 

Author Ian Arieshandy 

Media Kabarpas Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.kabarpas.com/tiga-perusahaan-binaan-bpjamsostek-pasuruan-pandaan-raih-

paritrana-award-2022-tingkat-jatim 

Summary Pemerintah melalui kementerian PMK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga 

Kerja, dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Penganugrahan Paritrana Award 2022 

untuk tingkat Propinsi Jawa Timur. Penerimaan penghargaan Paritrana Award 2022 kali ini 

dihadiri oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Deputi Direktur BPJS 

Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, Deni Yusyulian dan jajaran assisten deputi lainnya. 

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi sinergi yang terjalin baik 

selama ini antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam 

menyejahterakan pekerja yang ada di Jawa Timur, harapan dari gubernur untuk kabupaten 

dan kota serta badan usaha yang ada di Jawa Timur turut serta dalam perlindungan 

karyawan dan pekerja rentan yang ada di wilayahnya masing masing. Deputi Direktur 

Wilayah BPJamsostek Jawa Timur, Deny Yusyulian pada kesempatan tersebut turut 

mengapresiasi Tim 9 Panitia Paritrana Award Provinsi Jawa Timur karena telah bekerja keras 

sehingga diperoleh pemenang dengan seleksi sangat ketat. 

 

 Pemerintah melalui kementerian PMK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan BPJS 

Ketenagakerjaan menyelenggarakan Penganugrahan Paritrana Award 2022 untuk tingkat Propinsi Jawa 

Timur. Paritrana Award Tahun 2022 ini adalah tahun ke 2 sebagai apresiasi yang diberikan kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Usaha Kecil Mikro. Masing-

masing kategori tersebut terdapat tiga terbaik peraih Paritrana Award. Penghargaan ini merupakan 

wujud apresiasi kepada para pihak dinilai yang telah tertib administrasi dalam memberikan perlindungan 

jaminan sosial bagi tenaga kerjanya, serta mendukung Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan 

(GN Lingkaran). Penerimaan penghargaan Paritrana Award 2022 kali ini dihadiri oleh Gubernur Provinsi 

Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, Deni 

Yusyulian dan jajaran assisten deputi lainnya. Masing-masing nominator penerima award dari berbagai 

daerah mengikuti kegiatan yang digelar secara virtual, Selasa (27/12/2022). Gubernur Jawa Timur, 

Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi sinergi yang terjalin baik selama ini antara Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam menyejahterakan pekerja yang ada di Jawa Timur, 

harapan dari gubernur untuk kabupaten dan kota serta badan usaha yang ada di Jawa Timur turut serta 

dalam perlindungan karyawan dan pekerja rentan yang ada di wilayahnya masing masing. Deputi Direktur 

Wilayah BPJamsostek Jawa Timur, Deny Yusyulian pada kesempatan tersebut turut mengapresiasi Tim 9 

Panitia Paritrana Award Provinsi Jawa Timur karena telah bekerja keras sehingga diperoleh pemenang 

dengan seleksi sangat ketat. "Peningkatan universal coverage perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan bagi para pekerja khususnya di Provinsi Jawa Timur merupakan concern dan 

tanggungjawab kita semua," terang Deny. Adapun Perusahaan binaan BPJamsostek Pasuruan Pandaan 

yang meraih Paritrana Award Tahun 2022 adalah PT.  
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Title Perlindungan Pekerja Rentan Dalam GN Lingkaran BPJS 

Ketenagakerjaan Gresik 

Author _noname 

Media Realita Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Positive 

Link http://realita.co/baca-15311-perlindungan-pekerja-rentan-dalam-gn-lingkaran-bpjs-

ketenagakerjaan-gresik 

Summary Mereka yang hadir di acara sosialisasi perlindungan pekerja rentan dalam GN Lingkaran BPJS 

Ketenagakerjaan Gresik. Kegiatan di Gresik ini merupakan kolaborasi antara BPJS 

Ketenagakerjaan Gresik dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik. Hadir dalam kegiatan ini di antaranya 

Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Kepala Bappeda Kabupaten Gresik, Kabid HI Disnaker 

Kabupaten Gresik, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Gresik. Sekitar 50 perusahaan peserta 

BPJS Ketenagakerjaan Gresik hadir dalam kegiatan ini. 

 

 

 

Mereka yang hadir di acara sosialisasi perlindungan pekerja rentan dalam GN Lingkaran BPJS 

Ketenagakerjaan Gresik.BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Gresik gelar sosialisasi perlindungan 

pekerja rentan dalam Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) BPJS 

Ketenagakerjaan.Kegiatan di Gresik ini merupakan kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan Gresik 

dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten 

Gresik.Hadir dalam kegiatan ini di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Kepala Bappeda 

Kabupaten Gresik, Kabid HI Disnaker Kabupaten Gresik, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Gresik. Sekitar 

50 perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan Gresik hadir dalam kegiatan ini.Sosialisasi Perlindungan 

Pekerja Rentan dalam GN Lingkaran BPJS Ketenagakerjaan ini dibuka Kepala Bappeda Gresik, dilanjutkan 

paparan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik mengenai coverage perlindungan pekerja pada BPJS 

Ketenagakerjaan, dan sambutan Kadisnaker Kabupaten Gresik.Kepala BPJS Ketenagakerjaan Gresik, 

M.Imam Saputra, di awal sambutan menyampaikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengamanahkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 

perlindungan jaminan sosial yang paripurna bagi seluruh pekerja Indonesia.Perlindungan paripurna 

dimaksud merupakan bentuk kehadiran Negara yang menjamin kemartabatan dan kemandirian pekerja 

ketika mengalami risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun dan 
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kehilangan pekerjaan.Untuk menjamin kepastian perlindungan jaminan sosial itu benar-benar terwujud, 

BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dengan berbagai inisiatif 

strategis yang dijalankan sendiri maupun berkolaborasi dengan stakeholders terkait. Tujuannya jelas, 

agar cakupan kepesertaan terus tumbuh khususnya di segmen yang sulit termasuk pekerja 

rentan.Dijelaskan, pekerja rentan adalah pekerja informal yang rentan karena penghasilan yang 

diperoleh tidak menentu dan mereka belum menjadikan perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan.Disamping itu, kemanfaatan program jaminan sosial juga terus ditingkatkan dan 

dievaluasi keberlanjutannya serta kecukupan manfaatnya. Sehingga, mampu menjawab need and 

demand peserta agar mampu hidup mandiri, layak dan bermartabat."Kami mengajak Pemerintah 

Kabupaten Gresik termasuk OPD terkait, semua stakeholders, perusahaan-perusahaan besar, menengah, 

kecil dan mikro untuk memberikan kontribusi nyata dalam gerakan memobilisasi solidaritas nasional 

untuk membantu pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pekerja rentan melalui sistim 

donasi," kata Imam.Donasi diberikan langsung oleh donatur kepada donati melalui sistem elektronis yang 

dikembangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan iuran bersifat sementara hingga pekerja dapat 

menjadi peserta mandiri. Perlindungan yang diberikan adalah JKK dan JKM.Perluasan cakupan 

kepesertaan dan peningkatan manfaat sendiri merupakan tantangan besar bagi BPJS Ketenagakerjaan 

untuk mewujudkan kehadiran negara dalam menciptakan welfare state bagi seluruh masyarakat pekerja 

Indonesia. Pada saat ini (23 Desember 2022), coverage pekerja aktif yang terdaftar di Kabupaten Gresik 

baru mencapai 39,40% dengan 247. 777 pekerja aktif.Imam pun mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan tidak 

bisa bekerja sendiri, harus sinergi kolaborasi baik dengan Pemkab Gresik dan stakeholders 

terkait.Bersama dukungan pemberian CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan besar, 

menengah, kecil dan mikro, perluasan cakupan pada pekerja rentan di Kabupaten Gresik bisa dilakukan 

secara masif.Program GN Lingkaran ini inovasi yang diinisiasi oleh Kemenko PMK, Kemendagri, Kemnaker 

dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan dukungan penuh implementasi Program Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan wabil khusus untuk para pekerja rentan.Dengan GN Lingkaran diharapkan akan 

menggugah dan mentrigger Pemerintah Kabupaten Gresik, perusahaan besar, menengah, kecil dan mikro 

untuk berpartisipasi melalui APBD dan CSR atau TJSL perusahaan. 
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Title Sederet Penghargaan yang Diterima Jawa Tengah 

selama Dua Periode Kepemimpinan Ganjar Pranowo 

Author Var Template_Content 

Media Tribun News Banyumas Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Positive 

Link http://banyumas.tribunnews.com/2022/12/29/sederet-penghargaan-yang-diterima-

jateng-selama-dua-periode-kepemimpinan-ganjar-pranowo 

Summary Berita Jawa Tengah Sederet Penghargaan yang Diterima Jawa Tengah selama Dua Periode 

Kepemimpinan Ganjar Pranowo Dua periode memimpin Jawa Tengah, Gubernur Ganjar 

Pranowo banyak menorehkan prestasi di tingkat regional maupun nasional. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG- Dua periode memimpin Jawa Tengah, Gubernur 

Ganjar Pranowo banyak menorehkan prestasi di tingkat regional maupun nasional. 

Kepemimpinan Ganjar mampu membuat 60 persen lebih kabupaten/kota di Jawa Tengah 

peduli pada Hak Azasi Manusia (HAM). Tercatat dalam waktu satu tahun ini, Ganjar telah 

membawa Jawa Tengah meraih setidaknya 30 penghargaan. 

 

 

 

Berita Jawa Tengah Sederet Penghargaan yang Diterima Jawa Tengah selama Dua Periode Kepemimpinan 

Ganjar Pranowo Dua periode memimpin Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo banyak menorehkan 

prestasi di tingkat regional maupun nasional.TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Dua periode 

memimpin Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo banyak menorehkan prestasi di tingkat regional 

maupun nasional.Berbagai penghargaan telah berhasil diraih provinsi dengan jumlah penduduk hampir 

35 juta jiwa itu.Tercatat dalam waktu satu tahun ini, Ganjar telah membawa Jawa Tengah meraih 

setidaknya 30 penghargaan.Meski meraih banyak prestasi dan penghargaan selama tahun 2022 ini, 

Ganjar Pranowo tetap membumi.Dalam berbagai kesempatan usai menerima penghargaan, gubernur 

berambut putih itu selalu mengatakan bahwa penghargaan yang diterima merupakan hasil kerja keras 

kawan-kawan di Pemprov Jawa Tengah dan bupati/walikota, serta seluruh masyarakat Jawa Tengah.Ia 

menilai penghargaan yang didapatkan saat ini merupakan pendorong agar ke depan bisa lebih baik 

lagi."Banyak peran yang ditorehkan oleh kawan-kawan di sana sehingga Jawa Tengah bisa menjadi yang 

terbaik. Prestasi ini tentu tidak lepas dari kerja kawan-kawan siang-malam. Inovasi dari kawan-kawanlah 

yang membuat Jawa Tengah bisa berprestasi. Kita tidak boleh terlena. Ada tanggung jawab besar dari 

setiap penghargaan yang diterima, artinya kita masih harus bekerja keras untuk menjadi lebih baik. 
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Initinya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jawa Tengah," kata Ganjar dalam 

berbagai kesempatan.Berikut deretan penghargaan yang diterima Ganjar Pranowo dan Provinsi Jawa 

Tengah selama tahun 2022:1. 17 Januari 2022: Ganjar Pranowo menerima tiga penghargaan dari Baznas 

RI, yaitu sebagai Gubernur Pendukung Gerakan Zakat Indonesia, Provinsi dengan koordinasi pengelolaan 

zakat terbaik BAZNAS RI, Provinsi/Kabupaten/Kota dengan inovasi pengumpulan zakat terbaik. 

Penghargaan diserahkan oleh Ketua Baznas RI Nur Ahmad di The Sultan Hotel Jakarta.2. 18 Januari 2022: 

Menerima penghargaan Terbaik Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2021 dari Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penghargaan kepada Gubernur 

Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena Jawa Tengah berhasil mendapat nilai terbaik dari 17 provinsi lain 

dan membuat beragam program kredit usaha rakyat dengan menggandeng partisipasi berbagai pihak.3. 

17 Maret 2022: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima penghargaan dari Koalisi Dog Meat-

Free Indonesia atas keseriusannya dalam mendukung kampanye bebas daging anjing di Provinsi Jawa 

Tengah.4. 25 Maret 2022: PWI Jawa Tengah memberikan penghargaan diberikan atas dedikasi Ganjar 

Pranowo dalam meningkatkan kemampuan wartawan melalui kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) 

yang rutin dilaksanakan di Jawa Tengah.5. 26 Maret 2022: Penghargaan Influencer Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) Nasional di Jawa Tengah dari Kapolri karena Povinsi Jawa Tengah memberikan 

dukungan terhadap Polri dalam penerapan ETLE.6. 5 April 2022: Provinsi Jawa Tengah menerima 

penghargaan SAKIP AWARD 2021 dari Kemenpan-RB. Provinsi yang dipimpin Ganjar Pranowo itu 

menerima SAKIP Award dengan nilai A, sama seperti tahun sebelumnya.7. 20 April 2022: Gubernur Jawa 

Tengah Ganjar Pranowo meneirma penghargaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) karena 

aktif melakukan beragam inovasi dan mendorong terbentuknya BRIDA di setiap kabupaten/kota di Jawa 

Tengah.8. 24 Mei 2022: Penghargaan Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terbaik 2022 dari 

Kementerian Ketenagakerjaan. Menaker Ida Fauziah saat menyerahkan penghargaan mengatakan 

Gubernur Ganjar Pranowo dinilai berhasil membina usaha-usaha penerapan K3 di wilayah Jawa Tengah.9. 

25 Mei 2022: Gubenur Ganjar Pranowo menerima penghargaan Opini WTP ke-11 BPK RI. Kepala BPK RI 

perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali, saat menyerahkan penghargaan menjelaskan BPK melihat adanya 

efektifitas aplikasi samsat online dan kepenatausahaan aset. BPK juga melihat terjadi peningkatan SilPA 

(Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) 66 persen dari tahun sebelumnya. SiLPA Jawa Tengah tahun 2021 

adalah Rp1,43 triliun.10. 14 Juni 2022: Penghargaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dari BPKP. 

Kepala BPKP Jawa Tengah, Tri Handoyo, saat penyerahan penghargaan kepada Ganjar Pranowo 

mengatakan kualitas sistem pengendalian internal dinilai baik sehingga SDM di Pemprov Jawa Tengah 

dapat mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan taat kepada regulasi.11. 14 Juni 2022: Gubernur Ganjar 

Pranowo juga menerima Penghargaan Manajemen Risiko Indeks Level III dari BPKP. Pemprov Jawa 

Tengah dinilai sudah melakukan pengelolaan risiko yang jumlahnya banyak dengan baik. Tidak banyak 

provinsi di Indonesia yang bisa mencapai level III.12. 20 Juli 2022: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 

menerima penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (KLHK). Jawa Tengah berhasil meraih peringkat pertama untuk kategori pemerintah 

provinsi, diikuti Jawa Barat peringkat dua, dan Jawa Timur peringkat tiga.13. 14 Agustus 2022: menerima 

penghargaan sebagai Provinsi dengan Produksi Padi Terbesar Kedua Tingkat Nasional tahun 2021. 

Penghargaan dari Kementerian Pertanian itu diberikan karena Ganjar berhasil mendorong produksi padi 

di Jawa Tengah mencapai 9.618.657 ton.14. 6 September 2022: Gubernur Ganjar Pranowo menerima tiga 

penghargaan sekaligus dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pertama, Special Mention Komitmen 

Peningkatan Pelayanan Kepegawaian . Kedua, peringkat 4 atas capaian dalam Penerapan Pemanfaatan 

Data-Sistem Informasi dan CAT. Ketiga, peringkat 4 atas capaian dalam Implementasi Penerapan 

Manajemem Kinerja.15. 9 September 2022: Gubernur Jawa Tengah menerima penghargaan dalam 

Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2022 yang diselenggarakan oleh Jawa Pos. Direktur Jawa Pos 
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Semarang, Baehaqi, menjelaskan, penghargaan ini dilandasi oleh keinginan untuk memberikan apresiasi 

kepada pihak-pihak yang telah berjasa memajukan negeri Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Terlebih 

pada era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang, semua dapat dengan mudah mendapat berbagai 

informasi secara cepat melalui berbagai platform media maupun media sosial.16. 9 September 2022: 

Gubernur Ganjar Pranowo berhasil membawa Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan Lima 

Besar Nominasi Layanan Investasi Terbaik 2022 dari BKPM. Dalam uji petik diperoleh kesimpulan bahwa 

ada komitmen pemimpin yang bisa menyelaraskan seluruh OPD untuk mendukung kesuksesan di sektor 

investasi dan sarana dan prasarana yang nyaman, serta respon pemangku kebijakan yang cepat.17. 12 

Oktober 2022: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencetak hatrick karena memperoleh gelar tiga kali 

berturut-turut menyabet titel terbaik pertama pada ajang anugerah layanan investasi (ALI) 2022.18. 21 

Oktober 2022: Jawa Tengah meraih dua penghargaan dari Dewan Energi Nasional (DEN). Yakni, kategori 

Daerah Tercepat Pertama Penetapan Perda RUED (Rencana Umum Energi Daerah) dan Peringkat kedua 

Kategori Daerah yang Paling Aktif Mengkampanyekan Energi Bersih.19. 28 Oktober 2022: Gubernur 

Ganjar Pranowo menerima penghargaan Nawacita Award Kategori Pembangunan Daerah Media 

Nawacita Indonesia.20. 6 Desember 2022: Pemerintah Jawa Tengah kembali menerima predikat A dalam 

Hasil Evaluasi Reformasi di tahun 2022 dari Kementerian PANRB RI. Sebelumnya, provinsi yang dipimpin 

Gubernur Ganjar Pranowo ini sudah empat kali mendapat predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintahan (SAKIP) berturut-turut sejak 2018 lalu.21. 7 Desember 2022: Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah menerima penghargaan dalam Anugerah Penghargaan Perempuan yang diselenggarakan 

oleh Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI).22. 13 Desember 2022: Gubernur Jawa Tengah 

Ganjar Pranowo menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah pembina HAM terbaik. 

Kepemimpinan Ganjar mampu membuat 60 persen lebih kabupaten/kota di Jawa Tengah peduli pada 

Hak Azasi Manusia (HAM).23. 14 Desember 2022: Gubernur Ganjar Pranowo kembali berhasil membawa 

Jawa Tengah sebagai pemerintah provinsi terbaik dalam keterbukaan informasi publik.24. 16 Desember 

2022: Provinsi Jawa Tengah menyabet juara pertama Railway Safety Awards 2022. Ajang ini merupakan 

apresiasi dari Kementerian Perhubungan bagi daerah yang ikut serta dalam pengamanan perlintasan 

sebidang perjalanan kereta api. Penghargaan tersebut diberi nama Abunawa Tama Sakatha Nirmala yang 

berarti Anugerah Utama Perkeretaapian yang Berkeselamatan.25. 20 Desember 2022: Provinsi Jawa 

Tengah terpilih sebagai penyelenggara jalan terbaik oleh Kementerian PUPR. Dari hasil penilaian Kinerja 

Bidang Kebinamargaan dalam Penyelenggaraan Jalan, Jawa Tengah berada pada posisi teratas di 

Indonesia.26. 23 Desember 2022: Jawa Tengah kembali terpilih sebagai provinsi terinovatif oleh 

Kementerian Dalam Negeri dalam Innovative Government Award (IGA) 2022. 
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Title Loker Jakarta Terbaru: PT Tiga Global Sejahtera Buka Loker untuk 

Lulusan S1, Simak di sini! 

Author Shafira 

Hanifa 

Media Bershalawat.com Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966341648/loker-jakarta-terbaru-pt-tiga-

global-sejahtera-buka-loker-untuk-lulusan-s1-simak-di-sini 

Summary PT Tiga Global Sejahtera memberikan kesempatan bagi kamu lulusan S1 untuk bergabung 

mengisi formasi yang tersedia. Dilansir dari akun Instagram @kemnaker, PT Tiga Global 

Sejahtera membuka loker Jakarta untuk kamu yang memiliki pengalaman kerja. PT Tiga 

Global Sejahtera membuka posisi Marketing Executive yang memiliki pengalaman di bidang 

marketing. Berikut ini loker Jakarta PT Tiga Global Sejahtera posisi Marketing Executive 

dengan link pendaftaran. 

 

 Info terkini dan terupdate loker Jakarta dan sekitarnya lengkap dengan kualifikasi dan deskripsi 

pekerjaan. Loker Jakarta diperuntukkan untuk kamu yang berdomisili di Jabodetabek atau perantauan. 

Simak di bawah ini! PT Tiga Global Sejahtera memberikan kesempatan bagi kamu lulusan S1 untuk 

bergabung mengisi formasi yang tersedia. Bagi kamu yang berminat, kamu dapat melakukan pendaftaran 

dalam link yang tertera di bawah.Dilansir dari akun Instagram @kemnaker, PT Tiga Global Sejahtera 

membuka loker Jakarta untuk kamu yang memiliki pengalaman kerja. Pastikan kamu memiliki latar 

belakang sesuai dengan kualifikasi yang tertera di bawah ini. PT Tiga Global Sejahtera membuka posisi 

Marketing Executive yang memiliki pengalaman di bidang marketing. Berikut ini loker Jakarta PT Tiga 

Global Sejahtera posisi Marketing Executive dengan link pendaftaran. Marketing Executive Laki-

laki/Perempuan Pendidikan min S1 Memiliki pengalaman 1-2 tahun di bidang marketing Memiliki track 

record breakthrough campaigns yang bernilai berita, creativity, dan innovative thinking Mampu untuk 

mengoperasikan, memonitor, memaksimalkan, dan membuat laporan pencapaian dari kegiatan 

marketing di sosial media platform dan (email) CRM Mampu berkomunikasi dan presentasi yang baik1. 

Mengumpulkan, menganalisa, dan memapping trend kebutuhan pasar 2. Membuat perencanaan 

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

retensi pengguna dan sales perusahaan 3. Memonitor dan melakukan proses analitik channel-channel 

marketing perusahaan seperti website, blog, sosial media, dan CRM Lokasi Cilandak, Jakarta Selatan 

Pendaftaran akan ditutup pada 31 Desember. Pastikan kamu tidak tertinggal dan catat tanggalnya! Untuk 

informasi lebih lanjut dan pendaftaran loker, kamu dapat akses melalui situs Kemnaker ini. Persiapkan 

diri kamu dengan matang agar lolos dalam tahapan rekrutmen. Bershalawat memiliki tips interview 

tampil percaya diri disini. Bagikan info loker ini ke kerabat, saudara, dan keluarga agar tidak melewatkan 

momen berharga. Dapatkan update terbaru terkait loker, mulai dari Loker BUMN hingga program 

magang hanya di bershalawat. com setiap harinya!*** 
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Title Loker Semarang Terbaru: PT Arisamandiri Pratama Buka Loker 

Lulusan D3 Posisi QC Supervisor, Simak di sini! 

Author Shafira 

Hanifa 

Media Bershalawat.com Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966341901/loker-semarang-terbaru-pt-

arisamandiri-pratama-buka-loker-lulusan-d3-posisi-qc-supervisor-simak-di-sini 

Summary Dilansir dari akun Instagram @kemnaker, PT Arisamandiri Pratama memberikan loker 

Semarang kepada pekerja yang memiliki pengalaman. Berikut ini info loker Semarang 

terbaru Desember 2022 PT Arisamandiri Pratama dengan kualifikasi dan deskripsi. Informasi 

loker Semarang terupdate dan terkini lengkap dengan kualifikasi dan deksripsi pekerjaan 

disini! Loker Semarang diperuntukkan untuk kamu yang berdomisili di sekitar Jawa Tengah. 

 

 Informasi loker Semarang terupdate dan terkini lengkap dengan kualifikasi dan deksripsi pekerjaan 

disini! Loker Semarang diperuntukkan untuk kamu yang berdomisili di sekitar Jawa Tengah. Simak info 

selengkapnya di sini! PT Arisamandiri Pratama memberikan kesempatan kerja kepada lulusan D3 

sederajat untuk mengisi formasi yang tersedia. Dilansir dari akun Instagram @kemnaker, PT Arisamandiri 

Pratama memberikan loker Semarang kepada pekerja yang memiliki pengalaman.PT Arisamandiri 

Pratama membuka posisi QC Supervisor dengan kualifikasi dapat berbahasa Inggris. Pastikan kamu 

memiliki kualifikasi dan deskripsi pekerjaan sesuai dengan info loker yang tertera. Bagi kamu yang 

berminat, dapat melakukan pendaftaran melalui situs resmi di bawah ini. Berikut ini info loker Semarang 

terbaru Desember 2022 PT Arisamandiri Pratama dengan kualifikasi dan deskripsi. QC Supervisor 1. Laki-

laki/Perempuan 2. Pendidikan min D3 Sederajat 3. Memiliki pengalaman min 3 tahun dibidang yang sama 

4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 5. Bisa menggunakan alat ukur dan alat tes dengan baik 6. 

Dapat berbahasa inggris dengan baik (verbal dan tulis) 7. Mampu membuat laporan dengan benar - 

Menyiapkan sampel dan perlengkapan sampel lainnya setelah menerima SOP dan PPIC - Memberikan 

sampel dan perlengkapan kerja QC lainnya kepada petugas QC gedung lain yang memerlukan dan mengisi 

form SOP perpindahan sampel - Meninjau QC Set Up Buy Off yang telah disetujui oleh QC inspector di 

mesin/line yang sedang produksi - Membuat laporan kualitas bulanan Lokasi Genuk, Semarang, Jawa 

Tengah Pendaftaran terakhir akan ditutup pada 31 Desember 2022. Catat tanggalnya dan beri pengingat 

di smartphone mu. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, kamu dapat mengaksesnya melalui 

situs resmi Kemnaker ini. Bagikan info loker ini ke kerabat, saudara, dan keluarga agar tidak melewatkan 

momen berharga. Dapatkan update terbaru terkait loker, mulai dari Loker BUMN hingga program 

magang hanya di bershalawat. com setiap harinya!*** 
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Title Jawa Tengah Borong Puluhan Penghargaan Selama 2022, Ganjar : 

Hasil Kerja Keras Semua Pihak 

Author Admin - 

Media Tribun News Jogja Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Positive 

Link http://jogja.tribunnews.com/2022/12/29/jawa-tengah-borong-puluhan-penghargaan-

selama-2022-ganjar-hasil-kerja-keras-semua-pihak 

Summary Dalam berbagai kesempatan usai menerima penghargaan, gubernur berambut putih itu 

selalu mengatakan bahwa penghargaan yang diterima merupakan hasil kerja keras kawan-

kawan di Pemprov Jawa Tengah dan bupati/walikota, serta seluruh masyarakat Jawa Tengah. 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa 

Tengah Ganjar Pranowo karena Jawa Tengah berhasil mendapat nilai terbaik dari 17 provinsi 

lain dan membuat beragam program kredit usaha rakyat dengan menggandeng partisipasi 

berbagai pihak. Menaker Ida Fauziah saat menyerahkan penghargaan mengatakan Gubernur 

Ganjar Pranowo dinilai berhasil membina usaha-usaha penerapan K3 di wilayah Jawa 

Tengah. SiLPA Jawa Tengah tahun 2021 adalah Rp1,43 triliun. 

 

Gubernur Jawa Tengah saat menerima penghargaan nasional di JakartaTRIBUNJOGJA.COM, SEMARANG 

- Dua periode memimpin Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo banyak menorehkan prestasi di tingkat 

regional maupun nasional.Berbagai penghargaan telah berhasil diraih provinsi dengan jumlah penduduk 

hampir 35 juta jiwa itu. Tercatat dalam waktu satu tahun ini, Ganjar telah membawa Jawa Tengah meraih 

setidaknya 30 penghargaan.Meski meraih banyak prestasi dan penghargaan selama tahun 2022 ini, 

Ganjar Pranowo tetap membumi.Dalam berbagai kesempatan usai menerima penghargaan, gubernur 

berambut putih itu selalu mengatakan bahwa penghargaan yang diterima merupakan hasil kerja keras 

kawan-kawan di Pemprov Jawa Tengah dan bupati/walikota, serta seluruh masyarakat Jawa Tengah.Ia 

menilai penghargaan yang didapatkan saat ini merupakan pendorong agar ke depan bisa lebih baik 

lagi."Banyak peran yang ditorehkan oleh kawan-kawan di sana sehingga Jawa Tengah bisa menjadi yang 

terbaik. Prestasi ini tentu tidak lepas dari kerja kawan-kawan siang-malam. Inovasi dari kawan-kawanlah 

yang membuat Jawa Tengah bisa berprestasi. Kita tidak boleh terlena. Ada tanggung jawab besar dari 

setiap penghargaan yang diterima, artinya kita masih harus bekerja keras untuk menjadi lebih baik. 

Intinya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jawa Tengah," kata Ganjar dalam 

berbagai kesempatan.Berikut deretan penghargaan yang diterima Ganjar Pranowo dan Provinsi Jawa 

Tengah selama tahun 2022:1. 17 Januari 2022: Ganjar Pranowo menerima tiga penghargaan dari Baznas 

RI, yaitu sebagai Gubernur Pendukung Gerakan Zakat Indonesia, Provinsi dengan koordinasi pengelolaan 

zakat terbaik BAZNAS RI, Provinsi/Kabupaten/Kota dengan inovasi pengumpulan zakat terbaik. 

Penghargaan diserahkan oleh Ketua Baznas RI Nur Ahmad di The Sultan Hotel Jakarta.2. 18 Januari 2022: 

Menerima penghargaan Terbaik Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2021 dari Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penghargaan kepada Gubernur 

Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena Jawa Tengah berhasil mendapat nilai terbaik dari 17 provinsi lain 

dan membuat beragam program kredit usaha rakyat dengan menggandeng partisipasi berbagai pihak.3. 

17 Maret 2022: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima penghargaan dari Koalisi Dog Meat-

Free Indonesia atas keseriusannya dalam mendukung kampanye bebas daging anjing di Provinsi Jawa 

Tengah.4. 25 Maret 2022: PWI Jawa Tengah memberikan penghargaan diberikan atas dedikasi Ganjar 
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Pranowo dalam meningkatkan kemampuan wartawan melalui kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) 

yang rutin dilaksanakan di Jawa Tengah.5. 26 Maret 2022: Penghargaan Influencer Electronic Traffic Law 

Enforcement (ETLE) Nasional di Jawa Tengah dari Kapolri karena Povinsi Jawa Tengah memberikan 

dukungan terhadap Polri dalam penerapan ETLE.6. 5 April 2022: Provinsi Jawa Tengah menerima 

penghargaan SAKIP AWARD 2021 dari Kemenpan-RB. Provinsi yang dipimpin Ganjar Pranowo itu 

menerima SAKIP Award dengan nilai A, sama seperti tahun sebelumnya.7. 20 April 2022: Gubernur Jawa 

Tengah Ganjar Pranowo meneirma penghargaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) karena 

aktif melakukan beragam inovasi dan mendorong terbentuknya BRIDA di setiap kabupaten/kota di Jawa 

Tengah.8. 24 Mei 2022: Penghargaan Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terbaik 2022 dari 

Kementerian Ketenagakerjaan. Menaker Ida Fauziah saat menyerahkan penghargaan mengatakan 

Gubernur Ganjar Pranowo dinilai berhasil membina usaha-usaha penerapan K3 di wilayah Jawa Tengah.9. 

25 Mei 2022: Gubenur Ganjar Pranowo menerima penghargaan Opini WTP ke-11 BPK RI. Kepala BPK RI 

perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali, saat menyerahkan penghargaan menjelaskan BPK melihat adanya 

efektifitas aplikasi samsat online dan kepenatausahaan aset. BPK juga melihat terjadi peningkatan SilPA 

(Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) 66 persen dari tahun sebelumnya. SiLPA Jawa Tengah tahun 2021 

adalah Rp1,43 triliun.10. 14 Juni 2022: Penghargaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dari BPKP. 

Kepala BPKP Jawa Tengah, Tri Handoyo, saat penyerahan penghargaan kepada Ganjar Pranowo 

mengatakan kualitas sistem pengendalian internal dinilai baik sehingga SDM di Pemprov Jawa Tengah 

dapat mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan taat kepada regulasi.11. 14 Juni 2022: Gubernur Ganjar 

Pranowo juga menerima Penghargaan Manajemen Risiko Indeks Level III dari BPKP. Pemprov Jawa 

Tengah dinilai sudah melakukan pengelolaan risiko yang jumlahnya banyak dengan baik. Tidak banyak 

provinsi di Indonesia yang bisa mencapai level III.12. 20 Juli 2022: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 

menerima penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (KLHK). Jawa Tengah berhasil meraih peringkat pertama untuk kategori pemerintah 

provinsi, diikuti Jawa Barat peringkat dua, dan Jawa Timur peringkat tiga.13. 14 Agustus 2022: menerima 

penghargaan sebagai Provinsi dengan Produksi Padi Terbesar Kedua Tingkat Nasional tahun 2021. 

Penghargaan dari Kementerian Pertanian itu diberikan karena Ganjar berhasil mendorong produksi padi 

di Jawa Tengah mencapai 9.618.657 ton.14. 6 September 2022: Gubernur Ganjar Pranowo menerima tiga 

penghargaan sekaligus dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pertama, Special Mention Komitmen 

Peningkatan Pelayanan Kepegawaian. Kedua, peringkat 4 atas capaian dalam Penerapan Pemanfaatan 

Data-Sistem Informasi dan CAT. Ketiga, peringkat 4 atas capaian dalam Implementasi Penerapan 

Manajemem Kinerja.15. 9 September 2022: Gubernur Jawa Tengah menerima penghargaan dalam 

Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2022 yang diselenggarakan oleh Jawa Pos. Direktur Jawa Pos 

Semarang, Baehaqi, menjelaskan, penghargaan ini dilandasi oleh keinginan untuk memberikan apresiasi 

kepada pihak-pihak yang telah berjasa memajukan negeri Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Terlebih 

pada era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang, semua dapat dengan mudah mendapat berbagai 

informasi secara cepat melalui berbagai platform media maupun media sosial.16. 9 September 2022: 

Gubernur Ganjar Pranowo berhasil membawa Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan Lima 

Besar Nominasi Layanan Investasi Terbaik 2022 dari BKPM. Dalam uji petik diperoleh kesimpulan bahwa 

ada komitmen pemimpin yang bisa menyelaraskan seluruh OPD untuk mendukung kesuksesan di sektor 

investasi dan sarana dan prasarana yang nyaman, serta respon pemangku kebijakan yang cepat.17. 12 

Oktober 2022: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencetak hatrick karena memperoleh gelar tiga kali 

berturut-turut menyabet titel terbaik pertama pada ajang anugerah layanan investasi (ALI) 2022.18. 21 

Oktober 2022: Jawa Tengah meraih dua penghargaan dari Dewan Energi Nasional (DEN). Yakni, kategori 

Daerah Tercepat Pertama Penetapan Perda RUED (Rencana Umum Energi Daerah) dan Peringkat kedua 

Kategori Daerah yang Paling Aktif Mengkampanyekan Energi Bersih.19. 28 Oktober 2022: Gubernur 
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Ganjar Pranowo menerima penghargaan Nawacita Award Kategori Pembangunan Daerah Media 

Nawacita Indonesia.20. 6 Desember 2022: Pemerintah Jawa Tengah kembali menerima predikat A dalam 

Hasil Evaluasi Reformasi di tahun 2022 dari Kementerian PANRB RI. Sebelumnya, provinsi yang dipimpin 

Gubernur Ganjar Pranowo ini sudah empat kali mendapat predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintahan (SAKIP) berturut-turut sejak 2018 lalu.21. 7 Desember 2022: Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah menerima penghargaan dalam Anugerah Penghargaan Perempuan yang diselenggarakan 

oleh Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI).22. 13 Desember 2022: Gubernur Jawa Tengah 

Ganjar Pranowo menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah pembina HAM terbaik. 

Kepemimpinan Ganjar mampu membuat 60 persen lebih kabupaten/kota di Jawa Tengah peduli pada 

Hak Azasi Manusia (HAM).23. 14 Desember 2022: Gubernur Ganjar Pranowo kembali berhasil membawa 

Jawa Tengah sebagai pemerintah provinsi terbaik dalam keterbukaan informasi publik.24. 16 Desember 

2022: Provinsi Jawa Tengah menyabet juara pertama Railway Safety Awards 2022. Ajang ini merupakan 

apresiasi dari Kementerian Perhubungan bagi daerah yang ikut serta dalam pengamanan perlintasan 

sebidang perjalanan kereta api. Penghargaan tersebut diberi nama Abunawa Tama Sakatha Nirmala yang 

berarti Anugerah Utama Perkeretaapian yang Berkeselamatan.25. 20 Desember 2022: Provinsi Jawa 

Tengah terpilih sebagai penyelenggara jalan terbaik oleh Kementerian PUPR. Dari hasil penilaian Kinerja 

Bidang Kebinamargaan dalam Penyelenggaraan Jalan, Jawa Tengah berada pada posisi teratas di 

Indonesia.26. 23 Desember 2022: Jawa Tengah kembali terpilih sebagai provinsi terinovatif oleh 

Kementerian Dalam Negeri dalam Innovative Government Award (IGA) 2022. 
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Title Syarat Mencairkan Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan, Jangan Sampai 

Keliru Agar Dana Langsung Masuk Rekening! 

Author _noname 

Media Ayo Bogor Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobogor.com/umum/pr-316341643/syarat-mencairkan-saldo-jht-bpjs-

ketenagakerjaan-jangan-sampai-keliru-agar-dana-langsung-masuk-rekening 

Summary Ingin mencairkan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan, tapi bingung syaratnya apa saja, simak 

informasinya hingga akhir berikut ini. Saldo Jaminan Hari Tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan 

merupakan kumpulan iuran yang dibayarkan setiap bulannya oleh perusahaan dan karyawan 

yang menjadi peserta. -- Berikut ini adalah persyaratan yang pelu diketahui untuk bisa 

mencairkan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Aturan pencairannya 

tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022. 

 

 

 

-- Berikut ini adalah persyaratan yang pelu diketahui untuk bisa mencairkan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) 

BPJS Ketenagakerjaan.Ingin mencairkan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan, tapi bingung syaratnya apa saja, 

simak informasinya hingga akhir berikut ini.Saldo Jaminan Hari Tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan 

merupakan kumpulan iuran yang dibayarkan setiap bulannya oleh perusahaan dan karyawan yang 

menjadi peserta.Aturan pencairannya tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 

Tahun 2022. Tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua atau JHT.Sebagai 

informasi, agar saldo BPJS Ketenagakerjaan dapat dicairkan peserta harus sudah mencapai usia 

pensiun.Atau bisa juga mengundurkan diri, terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tak hanya itu, 

peserta juga harus melampirkan beberapa persyaratan administrasi, yakni sebagai berikut: 
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Title Kemenaker Catat 11.626 Pekerja Kena PHK, Kadin: 

Jumlahnya Lebih Banyak! 

Author Annasa Rizki 

Kamalina 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Neutral 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20221229/12/1613198/kemenaker-catat-11626-pekerja-

kena-phk-kadin-jumlahnya-lebih-banyak 

Summary Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia, Sarman Simanjorang, 

menilai data milik Kemenaker tersebut perlu diperbarui atau update yang lebih baik, 

nyatanya di lapangan, jumlah pekerja yang terkena PHK jauh lebih banyak. Bisnis.com, 

JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) mencatat sepanjang 2022 mulai 

Januari hingga Oktober terdapat 11.626 tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan 

kerja atau PHK. "Memang data dari Kemenaker ini perlu update yang lebih akurat dalam hal 

ini supaya kita memiliki suatu data yang pasti dan akurat juga," kata Sarman Kamis 

(29/12/2022). Sarman mengatakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat ada 

87.236 pekerja yang kena PHK di 163 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) sepanjang 

2022. 

 

 

 

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) mencatat sepanjang 2022 mulai 

Januari hingga Oktober terdapat 11.626 tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau 

PHK .Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia, Sarman Simanjorang, menilai 

data milik Kemenaker tersebut perlu diperbarui atau update yang lebih baik, nyatanya di lapangan, 

jumlah pekerja yang terkena PHK jauh lebih banyak. "Memang data dari Kemenaker ini perlu update yang 

lebih akurat dalam hal ini supaya kita memiliki suatu data yang pasti dan akurat juga," kata Sarman Kamis 

(29/12/2022). Sarman mengatakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat ada 87.236 pekerja 

yang kena PHK di 163 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) sepanjang 2022. Sementara itu, 

mengacu pada jumlah klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan, yang umumnya dicairkan 

setelah pekerja terkena PHK, hingga November 2022 mencapai 919. 071 klaim. Artinya, ada 919. 071 

pekerja yang sudah tidak aktif status bekerjanya, baik karena mengundurkan diri, PHK maupun pensiun, 

sepanjang periode tersebut dan melakukan klaim JHT. Sarman melihat adanya perbedaan data yang amat 

timpang terhadap data pemerintah dengan kondisi sebenarnya. Untuk itu, dirinya meminta keterbukaan 
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informasi dari setiap dinas-dinas tenaga kerja untuk menyampaikan data paling baru, sehingga data yang 

dikeluarkan akurat. "Kalau dibandingkan data dari Kemenaker ini jauh sekali. Sangat dibutuhkan 

keterbukaan terutama dari dinas-dinas tenaga kerja provinsi dan kab/kota seluruh Indonesia untuk selalu 

update ke Kemenaker, sehingga data akurat, jangan terlalu jauh sekali, ini timpang banget antara data 

dari Kemenaker maupun Apindo," ujarnya. Menurutnya, perlu sistem data yang akurat, sehingga setiap 

orang yang diterima bekerja maupun PHK atau dirumahkan, selalu ada data yang diupdate, tidak seperti 

saat ini.Diberitakan sebelumnya, bahwa para pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) tengah 

kelimpungan akibat penurunan permintaan ekspor sehingga memaksa mereka untuk melakukan efisiensi 

berupa pengurangan jumlah tenaga kerja. Kondisi ini pun diperkirakan akan berlangsung hingga kuartal 

I/2023 jika permintaan tak kunjung tumbuh.Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan 

Indonesia (API), Rizal Tanzil Rakhman, menyampaikan bahwa memang banyak perusahaan yang enggan 

melaporkan adanya PHK yang terjadi dengan berbagai alasan. "Temen-temen kadang nggak sepenuhnya 

report dan terbuka dan banyak juga yang bukan anggota asosiasi. Terakhir kami bikin survei juga nggak 

semuanya mau ngisi dengan alasan yang berbeda-beda," kata Rizal dikutip, Kamis (29/12/2022). Data API 

per Oktober 2022 mencatat terdapat 45.000 lebih kasus PHK. Dengan demikian, seharusnya data PHK 

milik Kemenaker lebih dari 11.626 kasus.Kemenaker melaporkan bahwa Banten menjadi provinsi dengan 

jumlah korban PHK terbanyak, yaitu 3.703 orang (31,85 persen), disusul DKI Jakarta dengan 1.655 orang 

yang menjadi korban PHK atau 14,23 persen.Adapun, dari data tersebut Kemenaker tidak menerima 

laporan PHK dari Papua Barat, Papua, Maluku, Lampung, dan Gorontalo sepanjang Januari-Oktober 2022. 

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda. 
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Title Menlu Retno Tegaskan Pentingnya Penegakan Hukum Atas Pelaku 

Kriminal kepada PMI di Malaysia 

Author   

Media Kompas Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/12/29/14315561/menlu-retno-tegaskan-

pentingnya-penegakan-hukum-atas-pelaku-kriminal-kepada 

Summary Hal ini dikatakan Retno kepada Menteri Luar Negeri Malaysia, Zambry Abdul Kadir, ketika 

melakukan kunjungan bilateral pertamanya ke Indonesia pasca dilantik, Kamis (29/12/2022). 

Kepada Menlu Malaysia, Retno lantas menyatakan bahwa perlindungan pekerja migran 

adalah salah satu isu prioritas bagi politik luar negeri Indonesia. "Saya yakin Datuk (Zambry 

Abdul Kadir) sepakat, PMI telah berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Malaysia," 

jelas Retno. Pemerintah sendiri sempat menyetop sementara pengiriman atau penempatan 

PMI untuk sektor domestik/Pembantu Rumah Tangga (PRT) ke Malaysia. 

 

 Menteri Luar Negeri RI Retno L.P Marsudi menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku 

tindak kriminal terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini dikatakan Retno kepada Menteri Luar 

Negeri Malaysia, Zambry Abdul Kadir, ketika melakukan kunjungan bilateral pertamanya ke Indonesia 

pasca dilantik, Kamis (29/12/2022).Penegakan hukum, imbuh Retno, penting dilakukan untuk 

menunjukkan rasa kemanusiaan dan keadilan kepada korban. "Beberapa hal yang saya angkat antara lain 

pentingnya penegakan hukum terhadap setiap perlakuan dan tindak kriminal yang dilakukan terhadap 

PMI untuk menunjukkan rasa kemanusiaan, rasa keadilan," kata Retno dalam konferensi pers di Jakarta, 

Kamis.Retno juga menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak pekerja Indonesia termasuk hak finansial 

dan layanan kesehatan. Hak-hak ini juga perlu didapat oleh anak-anak pekerja tersebut. Ia juga meminta 

Sistem Perekrutan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel System berjalan dengan baik sebagai satu-satunya 

sarana perekrutan PMI yang formal, yang disepakati oleh kedua negara. "One channel system perlu 

berjalan dengan baik, termasuk dengan mempercepat proses integrasi sistem informasi," tutur RetnoTak 

hanya itu, pertemuan bilateral ini membahas penguatan kerja sama perdagangan orang lintas batas yang 

masih kerap terjadi. Retno menyebut, diskusi yang dilakukannya sangat terbuka. Kepada Menlu Malaysia, 

Retno lantas menyatakan bahwa perlindungan pekerja migran adalah salah satu isu prioritas bagi politik 

luar negeri Indonesia. "Saya yakin Datuk (Zambry Abdul Kadir) sepakat, PMI telah berkontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi Malaysia," jelas Retno. Sebagai informasi, isu PMI di luar negeri, termasuk di 

negara-negara ASEAN menjadi salah satu isu krusial. Pemerintah sendiri sempat menyetop sementara 

pengiriman atau penempatan PMI untuk sektor domestik/Pembantu Rumah Tangga (PRT) ke Malaysia. 

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Judha Nugraha saat itu mengatakan, penghentian 

sementara dilakukan lantaran Malaysia terbukti melanggar perjanjian yang telah disepakati kedua 

Menteri Ketenagakerjaan pada 1 April lalu. Hal ini membuat PMI rentan tereksploitasi karena tidak 

melalui sistem perekrutan resmi. Padahal, perjanjian dibuat berdasarkan itikad baik dari kedua negara. 

Salah satu masalahnya adalah karena sistem perekrutan. Sistem perekrutan resmi yang disepakati dalam 

pasal 3 perjanjian (MoU) adalah melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Sistem ini adalah satu-

satunya sistem perekrutan yang legal karena mengatur besaran upah hingga jaminan sosial kesehatan. 

Pasca perjanjian, Negeri Jiran masih menggunakan System Maid Online (SMO) yang membuat 

pemerintah RI tidak mengetahui nama majikan dan jumlah upah yang diberikan pemberi kerja.  
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Title Menlu Retno Tegaskan Pentingnya Penegakan Hukum Atas 

Pelaku Kriminal kepada PMI di Malaysia 

Author Putut Priyono 

Media Tauberita.com Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.tauberita.com/menlu-retno-tegaskan-pentingnya-penegakan-hukum-atas-

pelaku-kriminal-kepada-pmi-di-malaysia 

Summary Hal ini dikatakan Retno kepada Menteri Luar Negeri Malaysia, Zambry Abdul Kadir, ketika 

melakukan kunjungan bilateral pertamanya ke Indonesia pasca dilantik, Kamis (29/12/2022). 

Kepada Menlu Malaysia, Retno lantas menyatakan bahwa perlindungan pekerja migran 

adalah salah satu isu prioritas bagi politik luar negeri Indonesia. "Saya yakin Datuk (Zambry 

Abdul Kadir) sepakat, PMI telah berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Malaysia," 

jelas Retno. Pemerintah sendiri sempat menyetop sementara pengiriman atau penempatan 

PMI untuk sektor domestik/Pembantu Rumah Tangga (PRT) ke Malaysia. 

 

 

 

 Menteri Luar Negeri RI Retno L.P Marsudi menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku 

tindak kriminal terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).Hal ini dikatakan Retno kepada Menteri Luar 

Negeri Malaysia, Zambry Abdul Kadir, ketika melakukan kunjungan bilateral pertamanya ke Indonesia 

pasca dilantik, Kamis (29/12/2022).Penegakan hukum, imbuh Retno, penting dilakukan untuk 

menunjukkan rasa kemanusiaan dan keadilan kepada korban."Beberapa hal yang saya angkat antara lain 

pentingnya penegakan hukum terhadap setiap perlakuan dan tindak kriminal yang dilakukan terhadap 

PMI untuk menunjukkan rasa kemanusiaan, rasa keadilan," kata Retno dalam konferensi pers di Jakarta, 

Kamis.Retno juga menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak pekerja Indonesia termasuk hak finansial 

dan layanan kesehatan. Hak-hak ini juga perlu didapat oleh anak-anak pekerja tersebut.Ia juga meminta 

Sistem Perekrutan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel System berjalan dengan baik sebagai satu-satunya 

sarana perekrutan PMI yang formal, yang disepakati oleh kedua negara."One channel system perlu 

berjalan dengan baik, termasuk dengan mempercepat proses integrasi sistem informasi," tutur RetnoTak 

hanya itu, pertemuan bilateral ini membahas penguatan kerja sama perdagangan orang lintas batas yang 

masih kerap terjadi. Retno menyebut, diskusi yang dilakukannya sangat terbuka.Kepada Menlu Malaysia, 

Retno lantas menyatakan bahwa perlindungan pekerja migran adalah salah satu isu prioritas bagi politik 

luar negeri Indonesia."Saya yakin Datuk (Zambry Abdul Kadir) sepakat, PMI telah berkontribusi terhadap 
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pembangunan ekonomi Malaysia," jelas Retno.Sebagai informasi, isu PMI di luar negeri, termasuk di 

negara-negara ASEAN menjadi salah satu isu krusial. Pemerintah sendiri sempat menyetop sementara 

pengiriman atau penempatan PMI untuk sektor domestik/Pembantu Rumah Tangga (PRT) ke 

Malaysia.Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Judha Nugraha saat itu mengatakan, 

penghentian sementara dilakukan lantaran Malaysia terbukti melanggar perjanjian yang telah disepakati 

kedua Menteri Ketenagakerjaan pada 1 April lalu.Hal ini membuat PMI rentan tereksploitasi karena tidak 

melalui sistem perekrutan resmi. Padahal, perjanjian dibuat berdasarkan itikad baik dari kedua 

negara.Salah satu masalahnya adalah karena sistem perekrutan. Sistem perekrutan resmi yang disepakati 

dalam pasal 3 perjanjian (MoU) adalah melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).Sistem ini adalah 

satu-satunya sistem perekrutan yang legal karena mengatur besaran upah hingga jaminan sosial 

kesehatan.Pasca perjanjian, Negeri Jiran masih menggunakan System Maid Online (SMO) yang membuat 

pemerintah RI tidak mengetahui nama majikan dan jumlah upah yang diberikan pemberi kerja. Tentu 

saja kata Judha, sistem ini merugikan para pekerja migran."Menyikapi hal tersebut telah diadakan rapat-

rapat K/L di pusat untuk membahas situasi ini termasuk dengan Kemenaker selalu regulator. Dan 

diputuskan untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI ke Malaysia," ucap Judha dalam 

media briefing di Jakarta, Kamis (14/7/2022). 
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Title Loker Bandung Desember: PT Digital Kreasi Mediatama Buka 

Loker Lulusan S1, Simak disini! 

Author Shafira 

Hanifa 

Media Bershalawat.com Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.bershalawat.com/keuangan/pr-2966342359/loker-bandung-desember-pt-

digital-kreasi-mediatama-buka-loker-lulusan-s1-simak-disini 

Summary Berikut ini loker Bandung PT Digital Kreasi Mediatama posisi Desainer Grafis dengan 

kualifikasi dan deskripsi pekerjaan. PT Digital Kreasi Mediatama memberikan kesempatan 

kepada lulusan S1 untuk mengisi formasi yang tersedia. Dilansir dari Instagram @kemnaker, 

PT Digital Kreasi Mediatama membuka lowongan pekerjaan untuk yang tertarik di bidang 

desainer grafis. Dapatkan update terbaru terkait loker, mulai dari Loker BUMN hingga 

program magang hanya di bershalawat. 

 

 

 

 Info loker Bandung terbaru dan terupdate lengkap dengan kualifikasi dan deskripsi pekerjaan. Kamu 

yang berdomisili di Bandung dan sekitarnya dapat mendaftarkan diri dalam loker Bandung ini. PT Digital 

Kreasi Mediatama memberikan kesempatan kepada lulusan S1 untuk mengisi formasi yang tersedia. 

Dilansir dari Instagram @kemnaker, PT Digital Kreasi Mediatama membuka lowongan pekerjaan untuk 

yang tertarik di bidang desainer grafis.Pastikan kamu memiliki kualifikasi yang tertera di info loker di 

bawah ini. Daftarkan diri kamu melalui link pendaftaran di bawah. Bagi kamu yang berminat, perbaiki 

CV kamu sesuai dengan kualifikasi yang tertera agar lolos dalam tahap screening CV. Berikut ini loker 

Bandung PT Digital Kreasi Mediatama posisi Desainer Grafis dengan kualifikasi dan deskripsi pekerjaan. 

Desainer Grafis 1. Laki-laki/Perempuan, usia maks 26 tahun 2. Pendidikan min S1 3. Menguasai 

software desain grafis 4. Dapat mengikuti perkembangan desain terkini 5. Dapat bekerja secara individu 

maupun tim 1. Mengelola segala keperluan desain grafis untuk perusahaan 2. Membuat desain yang 

komunikatif dan mudah dipahami 3. Menyusun konsep dan membuat desain yang baru Lokasi Babakan 

Ciparay, Bandung Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 31 Desember 2022. Catat tanggalnya jangan 

sampai terlewat! Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, dapat kamu akses melalui situs resmi 

kemnaker ini. Persiapkan diri kamu dengan matang?  
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Title Kemenaker Buka Pendaftaran PPPK untuk 357 Formasi, Ini 

Daftarnya 

Author Y 

Media Merdeka Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/uang/kemenaker-buka-pendaftaran-pppk-untuk-357-formasi-

ini-daftarnya.html 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) untuk 357 formasi jabatan teknis. Pendaftaran dibuka sejak 21 Desember 2022 

hingga 6 Januari 2023. "Penerimaan salon PPPK tenaga teknis Kementerian Ketenagakerjaan 

Tahun 2022 tanggal pendaftaran 21 Desember 2022 hingga 6 Januari 2023," demikian 

informasi yang diunggah akun instagram terverifikasi @kemnaker, dikutip pada Kamis 

(29/12). Pendaftaran dapat diakses melalui situs sscasn.bkn.go.id. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

untuk 357 formasi jabatan teknis. Pendaftaran dibuka sejak 21 Desember 2022 hingga 6 Januari 

2023."Penerimaan salon PPPK tenaga teknis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2022 tanggal 

pendaftaran 21 Desember 2022 hingga 6 Januari 2023," demikian informasi yang diunggah akun 

instagram terverifikasi @kemnaker, dikutip pada Kamis (29/12).Pendaftaran dapat diakses melalui situs 

sscasn.bkn.go.id. Nantinya, peserta yang lolos akan ditempatkan untuk penempatan kantor pusat, dan 

25 kantor UPTP. Persyaratan bagi pendaftaran yaitu berusia 20-57 tahun, sehat jasmani dan rohani, 

pendidikan D3, D4, S1, S2 dengan IPK minimal 2,75. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah 

Indonesia.Seleksi PPPK ini juga dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, dan dapat menggunakan e-

meterai untuk surat pernyataan dan surat lamaran. Formasi jabatan yang siap diisi oleh pendaftar di 

antaranya, 2 pustakawan, 2 widyaiswara, 3 analis kebijakan, 3 penerjemah, dan 6 pranata hubungan 

masyarakat.Kemudian, 6 statistik, 10 perencanaan, 11 Pranata SDM Aparatur, 15 pengembang teknologi 

pembelajaran, 18 pengelola pengadaan barang jasa, 20 pengantar kerja, 31 penguji K3, 36 analis SDM 

Aparatur, 59 arsiparis, 64 pranata komputer, dan 71 instruktur.Sementara untuk seleksi kompetensi 

mencakup kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, hingga 

wawancara.- Pendaftaran seleksi 21 Desember - 6 Januari 2023- Pengumuman hasil seleksi administrasi 

12 - 15 Januari- Masa sanggah 16 - 18 Januari 2023- Pengumuman pasca sanggah 26-28 Januari 2023- 

Pengumuman jadwal seleksi kompetensi 2-7 Maret 2023- Pelaksanaan seleksi kompetensi 10 Maret-3 

April 2023- Pelaksana seleksi kompetensi tambahan 20 Maret - 6 April 2023- Pengumuman kelulusan 9-

11 April 2023- Masa sanggah 12 - 14 April 2023- Pengumuman kelulusan pasca sanggah 27- 29 April 2023- 

Pengisian DRHNI PPPK 30 April - 22 Mei 2023.BPN Buka Lowongan PPPK, Cek Syarat dan Jadwal Seleksinya 

di SiniKementerian Perhubungan Buka 2.Kementerian ATR/BPN Buka 3.VIDEO: Pemerintah Kembali Buka 

Penerimaan CPNS dan PPPK di 2023, ini Formasinya 
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Title UMP Tak Sesuai Harapan, Buruh akan Gugat Pemprov DKI ke 

PTUN Tahun Depan 

Author M 

Media Merdeka Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.merdeka.com/uang/ump-tak-sesuai-harapan-buruh-akan-gugat-pemprov-dki-

ke-ptun-tahun-depan.html 

Summary Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan melayangkan gugatan terkait besaran Upah Minimum 

Provinsi atau UMP 2023. Rencananya gugatan itu akan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) pada awal tahun 2023 mendatang. Said memastikan akan melayangkan 

gugatan lebih dulu untuk Provinsi DKI Jakarta, sebab penetapan UMP di DKI jauh dari 

harapan buruh. Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kenaikan 

UMP sebesar 5,6 persen. 

 

 

 

Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan melayangkan gugatan terkait besaran Upah Minimum Provinsi atau 

UMP 2023. Khususnya beberapa provinsi yang dinilai besarannya tidak sesuai dengan harapan 

buruh."Partai buruh akan persiapkan langkah PTUN dan aksi-aksi bersama serikat buruh. Ada 4 

konfederasi, 60 federasi serikat buruh yang jadi inisiator Partai Buruh," kata Said Iqbal dalam konferensi 

pers, Jakarta, Kamis (29/12).Rencananya gugatan itu akan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN) pada awal tahun 2023 mendatang. Namun dia tidak merinci provinsi yang menjadi sasaran 

gugatannya tersebut.Said memastikan akan melayangkan gugatan lebih dulu untuk Provinsi DKI Jakarta, 

sebab penetapan UMP di DKI jauh dari harapan buruh. Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta menetapkan kenaikan UMP sebesar 5,6 persen. Kenaikan tersebut dianggap tidak sebanding 

dengan tingkat inflasi yang terjadi sepanjang 2022."Gimana Indonesia negara terkaya ke 7, pertumbuhan 

ekonomi positif, DKI positif, di 2023 terbesar ketiga dunia menurut IMF, kok upah naiknya 5,6 persen?," 

kata dia.Meski begitu, Said mengapresiasi provinsi telah menetapkan kenaikan UMP antara 7-10 persen. 

Sementara untuk provinsi lain, dia akan meminta bupati atau walikotanya untuk melayangkan penolakan. 

Menurutnya, masih ada waktu yang tersisa sebelum aturan UMP berlaku di 2023."Di beberapa daerah 

akan kami advokasi, bupati harus menolak, rekomendasi bupati mayoritas itu 10 persen bahkan ada yang 

27 persen. Dan 10 persen menurut Permenaker (18 Tahun 2022) itu boleh. Kenapa gubernur memotong, 

kami meminta bupati walikota kirim surat tak terima keputusan gubernur," sambungnya.Dalam 
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kesempatan yang sama, Said Iqbal mengecam upaya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang 

menggugat Permenaker 18 Tahun 2022 tentang penetapan UMP 2023."Kami kecam keras Apindo yang 

melakukan judicial review Permenaker 18 tahun 2022, Apindo jangan rakus, jangan serakah, 3 tahun 

buruh tak naik upah," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.Dia juga menyebut data 

pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikantongi Apindo tidak sesuai. Jumlah pegawai yang mengalami 

PHK di industri otomotif tidak sebanyak yang diklaim Apindo yaitu 919 orang."Jangan sembarangan 

otomotif ada PHK. Jangan politik tricky, enggak ada PHK. Apindo itu ambil data, datanya BPJS 

ketenagakerjaan," kata dia.Menurutnya pengambilan Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan 

tidak hanya dilakukan pekerja yang baru saja di PHK. Bisa saja pencairan JHT tersebut baru diambil 

padahal di-PHK 3 tahun lalu."Bisa saja dia di PHK 3 tahun lalu, baru diambil sekarang, bisa 2 tahun lalu, 1 

tahun lalu. Jangan diakumulasi yang katanya jumlahnya 919 orang," pungkasnya. 

  



 

62 

 

Title Lowongan Kerja Bandung 2022 PT Digital Kreasi Mediatama untuk 

Lulusan S1, Cek Kualifikasi Lengkapnya di Sini! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-796342913/lowongan-kerja-bandung-

2022-pt-digital-kreasi-mediatama-untuk-lulusan-s1-cek-kualifikasi-lengkapnya-di-sini 

Summary Kabar terbaru mengenai lowongan kerja Bandung 2022 PT Digital Kreasi Mediatama bagi 

lulusan S1. Dilansir dari postingan Instagram @kemnaker, telah diinformasikan mengenai 

lowongan kerja Bandung 2022 PT Digital Kreasi Mediatama lengkap beserta kualifikasi dan 

deskripsi pekerjaannya. Jangan lewatkan kesempatan baru pada lowongan kerja PT Digital 

Kreasi Mediatama yang kini tengah dibuka hingga akhir tahun 2022. PT Digital Kreasi 

Mediatama merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pengembang materi 

dokumen pembelajaran karyawan menjadi format video animasi. 

 

Kabar terbaru mengenai lowongan kerja Bandung 2022 PT Digital Kreasi Mediatama bagi lulusan 

S1.Dilansir dari postingan Instagram @kemnaker, telah diinformasikan mengenai lowongan kerja 

Bandung 2022 PT Digital Kreasi Mediatama lengkap beserta kualifikasi dan deskripsi pekerjaannya.Jangan 

lewatkan kesempatan baru pada lowongan kerja PT Digital Kreasi Mediatama yang kini tengah dibuka 

hingga akhir tahun 2022.PT Digital Kreasi Mediatama merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang 

pengembang materi dokumen pembelajaran karyawan menjadi format video animasi.Sehingga tampilan 

materi belajar akan jauh lebih menarik di perangkat apapun sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.Bagi 

anda yang memiliki keahlian Desain Grafis dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bergabung 

menjadi bagian dari perusahaan tersebut.Lalu, apa sajakah kualifikasi pada lowongan PT Digital Kreasi 

Mediatama? 
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Title Buruh Tuntut THR Hari Besar Keagamaan, PT DSI Sebut Mereka 

Bukan Karyawan Tetap Perusahaan 

Author _noname 

Media Tribun News Pekanbaru Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Neutral 

Link http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/29/buruh-tuntut-thr-hari-besar-keagamaan-

pt-dsi-sebut-mereka-bukan-karyawan-tetap-perusahaan 

Summary Tuntutan ini dijawab oleh perusahaan, PT DSI menyebut jika buruh tersebut bukan karyawan 

langsung dari perusahaan. Kuasa hukum PT DSI Anton Sitompul SH MH, menanggapi adanya 

tuntutan para buruh harian itu. "Karena mereka itu bukan merupakan karyawan langsung PT 

DSI. Namun mereka itu adalah pekerja borongan," kata Anton didampingi rekannya 

Suharmansyah SH MH. Anton menjelaskan, buruh yang mogok kerja itu merupakan pekerja 

yang dibawa langsung oleh dua kepala rombongan (KR) yakni Halawa dan Giawa untuk 

bekerja di lahan perkebunan PT DSI. 

 

Ratusan buruh harian lepas di perkebunan kelapa sawit PT Duta Swakarya Indah di Kabupaten Siak yang 

mogok kerja.Mereka mogok kerja menuntut pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan.Tuntutan ini dijawab oleh perusahaan, PT DSI menyebut jika buruh tersebut bukan karyawan 

langsung dari perusahaan.Kuasa hukum PT DSI Anton Sitompul SH MH, menanggapi adanya tuntutan 

para buruh harian itu.Menurutnya, tuntutan para buruh lepas itu tidak mungkin direalisasikan."Karena 

mereka itu bukan merupakan karyawan langsung PT DSI. Namun mereka itu adalah pekerja borongan," 

kata Anton didampingi rekannya Suharmansyah SH MH.Anton menjelaskan, buruh yang mogok kerja itu 

merupakan pekerja yang dibawa langsung oleh dua kepala rombongan (KR) yakni Halawa dan Giawa 

untuk bekerja di lahan perkebunan PT DSI. Artinya, buruh itu dipekerjakan oleh kedua KR itu dan bukan 

dari PT DSI."Sebenarnya para pekerja itu, tidak ada berhubungan langsung dengan perusahaan. Jadi tidak 

ada dasar mereka menuntut THR terhadap perusahaan PT DSI,"terang Anton.Dalam hal ini menurutnya, 

PT DSI tidak ada kewajiban memberikan THR keagamaan kepada pekerja borongan. Karena pekerja 

borongan ini yang bertanggungjawab adalah kedua kepala rombongan yakni Halawa dan Giawa.Kendati 

demikian lanjut Anton, sebagai wujud kepedulian PT DSI terhadap pekerja borongan untuk menghadapi 

Perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, pihaknya tetap memberikan tunjangan. Akan tetapi, 

tunjangan itu diberikan perusahaan secara kelompok dan bukan perorangan."Tunjangan itu diserahkan 

langsung kepada masing-masing kepala rombongan. Kemudian, baru diserahkan kepada pekerja 

borongan itu,"terangnya.Pada kesempatan itu, Anton juga menjelaskan, bahwa perusahaan hanya 

berkewajiban memberikan THR kepada karyawan tetap atau terdaftar langsung di perusahaan.Hal ini 

berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juncto Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan 

bagi karyawan perusahaan.Untuk diketahui, sejumlah pekerja borongan di perkebunan sawit PT DSI di 

Desa Singkemang dan Merempen melakukan aksi mogok beberapa hari lalu. Aksi mogok itu dipicu 

tuntutan dibayarkannya THR keagamaan. 
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Title Talent Hub Kemnaker Dorong Produktivitas Talenta Muda di 

Sektor Digital 

Author Metro Tv 

Media Metro Tv Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.metrotvnews.com/play/NQAC20BZ-talent-hub-kemnaker-dorong-

produktivitas-talenta-muda-di-sektor-digital 

Summary Untuk mendukung peningkatan produktivitas bagi talenta muda di sektor kreatif dan digital, 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui program Talent Hub mengadakan forum diskusi 

dengan para talenta muda lintas industri pada 19 Desember 2022 di Nusa Dua, Bali. 

Managing Director Talent Hub Kemnaker, Ahmad Luffy mengatakan FGD bertujuan untuk 

menghasilkan gagasan terbaik dalam membangun kapabilitas talenta muda Indonesia pada 

2023. Salah satunya adalah Kementerian Ketenagakerjaan melalui Talent Hub. Kebutuhan 

600 ribu talenta digital di Indonesia setiap tahunnya mendorong berbagai pihak untuk 

mendukung produktivitas talenta muda di sektor digital. 

 

Kebutuhan 600 ribu talenta digital di Indonesia setiap tahunnya mendorong berbagai pihak untuk 

mendukung produktivitas talenta muda di sektor digital. Salah satunya adalah Kementerian 

Ketenagakerjaan melalui Talent Hub.Untuk mendukung peningkatan produktivitas bagi talenta muda di 

sektor kreatif dan digital, Kementerian Ketenagakerjaan melalui program Talent Hub mengadakan forum 

diskusi dengan para talenta muda lintas industri pada 19 Desember 2022 di Nusa Dua, Bali.Managing 

Director Talent Hub Kemnaker, Ahmad Luffy mengatakan FGD bertujuan untuk menghasilkan gagasan 

terbaik dalam membangun kapabilitas talenta muda Indonesia pada 2023.Indonesia membutuhkan 9 

juta talenta digital dalam kurun waktu 2015-2030. Data dari bank dunia menunjukan bahwa dalam 

setahun Indonesia membutuhkan 600 ribu talenta digital. 
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Title Buruh Tak Puas UMP DKI Naik ke Rp 4,9 Juta, Mau Gugat ke 

PTUN 

Author Ilyas Fadilah 

Media Detik Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Negative 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6487828/buruh-tak-puas-ump-dki-naik-

ke-rp-49-juta-mau-gugat-ke-ptun 

Summary Ia menilai kenaikan UMP DKI Jakarta menjadi Rp 4,9 juta paling merugikan. Presiden 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal berencana 

menggugat besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 yang sudah ditetapkan Kenaikan 

UMP dinilai tidak sesuai dengan angka inflasi. Oleh karena itu ia mempertanyakan kenaikan 

UMP yang menurutnya tidak sesuai. Kita akan ke PTUN dan lakukan aksi-aksi," tegasnya. 

 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal berencana menggugat 

besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 yang sudah ditetapkan Kenaikan UMP dinilai tidak sesuai 

dengan angka inflasi."Terhadap nilai UMP yang telah diputuskan semua gubernur, partai buruh akan 

siapkan langkah PTUN dan aksi-aksi bersama serikat buruh. Ada empat konfederasi, ada 60 federasi 

serikat buruh di tingkat nasional yang jadi inisiator Partai Buruh," katanya dalam konferensi pers virtual, 

Kamis (29/12/2022).Said Iqbal tidak merinci provinsi mana saja yang akan digugat. Namun, DKI Jakarta 

menjadi provinsi pertama yang akan digugat. Ia menilai kenaikan UMP DKI Jakarta menjadi Rp 4,9 juta 

paling merugikan."Langkah-langka gugatan PTUN kami tujukan untuk DKI Jakarta karena inilah yang 

paling merugikan," ujarnya.Secara ekonomi dan sosial daya beli buruh turun 30%. Said Iqbal menyebut 

salah satu penyebabnya inflasi 6,5% periode Januari-Desember 2022. Di sisi lain ekonomi Indonesia 

disebut terus tumbuh.Bahkan menurut Said Iqbal ekonomi Indonesia berada di posisi tiga besar dunia. 

Oleh karena itu ia mempertanyakan kenaikan UMP yang menurutnya tidak sesuai."Tahun 2023 ekonomi 

Indonesia ketiga terbesar di dunia pertumbuhan ekonominya menurut IMF. Kok upah minimum (DKI 

Jakarta) naiknya 5,6%, di bawah inflasi yang 6,5%. Nombok dong sekitar 0,9% tiap bulan. Kita akan ke 

PTUN dan lakukan aksi-aksi," tegasnya.Namun dirinya masih mengapresiasi beberapa daerah yang 

menerapkan kenaikan UMP sekitar 7-10%. Pada kesempatan itu ia juga mengecam langkah APINDO yang 

mengajukan judicial review soal aturan UMP.Sebagai informasi, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 yang menjadi dasar perhitungan UMP 2023 digugat APINDO ke 

Mahkamah Agung."Kami kecam APINDO yang mengajukan judicial review. Jangan serakah lah, jangan 

rakus kebijakannya. Tiga tahun nggak naik upah, dan sekarang ekonomi secara makro tumbuh positif 

terus, 4,7% di 2023. Logika apa yang kalian pakai," pungkasnya. 
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Title Partai Buruh Bakal Gugat Pasal JHT di UU PPSK ke MK Author CNN Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Negative 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221229144411-92-893651/partai-buruh-bakal-

gugat-pasal-jht-di-uu-ppsk-ke-mk 

Summary Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menguji materi (judicial 

review) Pasal yang mengatur Jaminan Hari Tua (JHT) di Undang-Undang Pengembangan dan 

Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden KSPI Said Iqbal 

mengungkapkan aturan mengenai JHT ini merupakan pasal susupan yang tidak pernah 

dibicarakan dengan serikat pekerja. "(Kami) akan ajukan judicial review terhadap UU PPSK 

terkait pasal JHT," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Kamis (29/12). Menurutnya, UU 

PPSK kini mengatur JHT setiap pekerja terdapat dua akun, yakni satu akun utama dan satu 

lagi tambahan. 

 

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menguji materi (judicial review) Pasal 

yang mengatur Jaminan Hari Tua (JHT) di Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor 

Keuangan (PPSK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan aturan 

mengenai JHT ini merupakan pasal susupan yang tidak pernah dibicarakan dengan serikat pekerja."(Kami) 

akan ajukan judicial review terhadap UU PPSK terkait pasal JHT," ujar Said dalam konferensi pers virtual, 

Kamis (29/12).Menurutnya, UU PPSK kini mengatur JHT setiap pekerja terdapat dua akun, yakni satu akun 

utama dan satu lagi tambahan. Ketika pekerja terkena PHK, hanya akun tambahan JHT yang bisa 

dicairkan.Menurutnya, ini adalah akal-akalan pemerintah sebab tidak mengkomunikasikan hal ini dengan 

serikat pekerja."Akun JHT (utama) lebih besar dari tambahan. Ini akal-akalan, yang boleh diambil hanya 

yang iuran tambahan. Misal akun tambahan (hanya) 30 persen, maka sama saja JHT saat PHK hanya boleh 

diambil 30 persen. Sudah lah hentikan kelicikan ini," kata Said.Ia pun menjabarkan bahwa ini bukan kali 

pertama pemerintah mencoba mengubah skema JHT, salah satunya melalui Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) No 4/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat 

Jaminan Hari Tua.Namun, Permenaker ini mendapat penolakan hingga akhirnya dicabut dan 

dikembalikan kepada skema awal."Kemarin kan sudah dicoba bahwa JHT hanya boleh diambil masa 

pensiun, semua warga, netizen protes, akhirnya presiden mendengar dan nggak jadi yang menyatakan 

JHT diambil waktu pensiun," ujar Said."Sudah lah hentikan kelicikan ini. Ini kami akan ajukan JR (judicial 

review), kita akan lawan bersama rakyat," tegasnya.UU PPSK telah disahkan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna, Kamis (15/12). Pengesahan dilakukan langsung oleh Ketua DPR RI 

Puan Maharani dan disaksikan oleh anggota dewan serta pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri 

Mulyani. 
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Title Wajib Tahu! Per 1 Januari 2023, Ketentuan UMP Baru Bagi Tenaga 

Kerja di Biak Numfor Mulai Berlaku 

Author _noname 

Media Voi Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Neutral 

Link http://voi.id/berita/240154/wajib-tahu-per-1-januari-2023-ketentuan-ump-baru-bagi-

tenaga-kerja-di-biak-numfor-mulai-berlaku 

Summary Ketentuan baru Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua bagi tenaga kerja di Kabupaten Biak 

Numfor tahun 2023 sebesar Rp3.864.696 akan mulai diberlakukan serentak per 1 Januari 

2023. "Dengan berlakunya ketentuan UMP Papua 2023 maka badan usaha yang beroperasi 

di Kabupaten Biak Numfor sudah harus menyesuaikan peraturan UMP ini terhitung 1 

Januari," sebut Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Esty Kbarek kepada ANTARA di Biak, 

Kamis, 29 Desember. Plt Kadisnaker Esty Kbarek mengakui, sebelumnya telah disampaikan 

kepada badan usaha yang ada di Kabupaten Biak Numfor terkait ketentuan kenaikan dan 

ketentuan baru UMP Papua yang berlaku 1 Januari 2023. Pelaksana Tugas Kadis Tenaga Kerja 

Biak, Esty Kbarek mengatakan peraturan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 yang naik 

sebesar 8,3 persen atau Rp302. 764 menjadi Rp3.864.696. 

 

Ketentuan baru Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua bagi tenaga kerja di Kabupaten Biak Numfor tahun 

2023 sebesar Rp3.864.696 akan mulai diberlakukan serentak per 1 Januari 2023. Pelaksana Tugas Kadis 

Tenaga Kerja Biak, Esty Kbarek mengatakan peraturan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 yang naik 

sebesar 8,3 persen atau Rp302. 764 menjadi Rp3.864.696. "Dengan berlakunya ketentuan UMP Papua 

2023 maka badan usaha yang beroperasi di Kabupaten Biak Numfor sudah harus menyesuaikan 

peraturan UMP ini terhitung 1 Januari," sebut Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Esty Kbarek kepada 

ANTARA di Biak, Kamis, 29 Desember. Diakuinya, sampai saat ini belum ada perusahaan atau badan usaha 

yang mengajukan keberatan atau permohonan penundaan ketentuan UMP Papua tahun 2023. Plt 

Kadisnaker Esty Kbarek berharap, semua upah pekerja di Tanah Papua harus dibayar dengan mengacu 

ketentuan peraturan UMP Papua 2023. "Pihak Disnaker mendapat laporan sudah ada perusahaan di 

Kabupaten Biak Numfor yang telah menerapkan aturan UMP Papua 2023," kata mantan Kabag Humas 

Biak itu. Plt Kadisnaker Esty Kbarek mengakui, sebelumnya telah disampaikan kepada badan usaha yang 

ada di Kabupaten Biak Numfor terkait ketentuan kenaikan dan ketentuan baru UMP Papua yang berlaku 

1 Januari 2023. Penetapan UMP 2023 merupakan hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Papua pada 

Kamis 24 November 2022. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

mengeluarkan Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 

2023. Salah satu UMP 2023 mengatur bahwa penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 

persen. Berdasarkan dokumen yang diunduh di Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Kemnaker di 

Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menetapkan aturan tersebut, pada 16 

November 2022 dan diundangkan pada 17 November 2022. 
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Title Disnaker Biak sebut UMP Papua berlaku 1 Januari 2023 Author Idn Times 

Media Antara Papua Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Neutral 

Link http://papua.antaranews.com/berita/697350/disnaker-biak-sebut-ump-papua-berlaku-1-

januari-2023 

Summary Ketentuan baru Upah Minimum Provinsi Papua bagi tenaga kerja di Kabupaten Biak Numfor 

tahun 2023 sebesar Rp3.864.696 akan mulai diberlakukan serentak per 1 Januari 2023. 

"Dengan berlakunya ketentuan UMP Papua 2023 maka badan usaha yang beroperasi di 

Kabupaten Biak Numfor sudah harus menyesuaikan peraturan UMP ini terhitung 1 Januari, 

" sebut Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Esty Kbarek. Plt Kadisnaker Esty Kbarek mengakui, 

sebelumnya telah disampaikan kepada badan usaha yang ada di Kabupaten Biak Numfor 

terkait ketentuan kenaikan dan ketentuan baru UMP Papua yang berlaku 1 Januari 2023. 

Sekretaris yang juga Pelaksana Tugas Kadis Tenaga Kerja Biak, Esty Kbarek kepada ANTARA 

di Biak, Kamis mengatakan peraturan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 yang naik sebesar 

8,3 persen atau Rp302. 764 menjadi Rp3.864.696. 

 

 Ketentuan baru Upah Minimum Provinsi Papua bagi tenaga kerja di Kabupaten Biak Numfor tahun 2023 

sebesar Rp3.864.696 akan mulai diberlakukan serentak per 1 Januari 2023. Sekretaris yang juga 

Pelaksana Tugas Kadis Tenaga Kerja Biak, Esty Kbarek kepada ANTARA di Biak, Kamis mengatakan 

peraturan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 yang naik sebesar 8,3 persen atau Rp302. 764 menjadi 

Rp3.864.696. "Dengan berlakunya ketentuan UMP Papua 2023 maka badan usaha yang beroperasi di 

Kabupaten Biak Numfor sudah harus menyesuaikan peraturan UMP ini terhitung 1 Januari, " sebut Plt 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Esty Kbarek. Diakuinya, sampai saat ini belum ada perusahaan atau badan 

usaha yang mengajukan keberatan atau permohonan penundaan ketentuan UMP Papua tahun 2023. Plt 

Kadisnaker Esty Kbarek berharap, semua upah pekerja di Tanah Papua harus dibayar dengan mengacu 

ketentuan peraturan UMP Papua 2023. "Pihak Disnaker mendapat laporan sudah ada perusahaan di 

Kabupaten Biak Numfor yang telah menerapkan aturan UMP Papua 2023," kata mantan Kabag Humas 

Biak itu. Plt Kadisnaker Esty Kbarek mengakui, sebelumnya telah disampaikan kepada badan usaha yang 

ada di Kabupaten Biak Numfor terkait ketentuan kenaikan dan ketentuan baru UMP Papua yang berlaku 

1 Januari 2023. Penetapan UMP 2023 merupakan hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Papua pada 

Kamis 24 November 2022. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

mengeluarkan Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 

2023. Salah satu UMP 2023 mengatur bahwa penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 

persen. Berdasarkan dokumen yang diunduh di Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Kemnaker di 

Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menetapkan aturan tersebut, pada 16 

November 2022 dan diundangkan pada 17 November 2022. 
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Title Disnaker Biak sebut UMP Papua berlaku 1 Januari 2023 Author Name 

Media Berandarakyat.com Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Neutral 

Link http://berandarakyat.com/disnaker-biak-sebut-ump-papua-berlaku-1-januari-2023 

Summary Ketentuan baru Upah Minimum Provinsi Papua bagi tenaga kerja di Kabupaten Biak Numfor 

tahun 2023 sebesar Rp3.864.696 akan mulai diberlakukan serentak per 1 Januari 2023. Plt 

Kadisnaker Esty Kbarek mengakui, sebelumnya telah disampaikan kepada badan usaha yang 

ada di Kabupaten Biak Numfor terkait ketentuan kenaikan dan ketentuan baru UMP Papua 

yang berlaku 1 Januari 2023. Sekretaris yang juga Pelaksana Tugas Kadis Tenaga Kerja Biak, 

Esty Kbarek kepada ANTARA di Biak, Kamis mengatakan peraturan Upah Minimum Provinsi 

(UMP) 2023 yang naik sebesar 8,3 persen atau Rp302. 764 menjadi Rp3.864.696. "Dengan 

berlakunya ketentuan UMP Papua 2023 maka badan usaha yang beroperasi di Kabupaten 

Biak Numfor sudah harus menyesuaikan peraturan UMP ini terhitung 1 Januari, " sebut Plt 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Esty Kbarek. Diakuinya, sampai saat ini belum ada 

perusahaan atau badan usaha yang mengajukan keberatan atau permohonan penundaan 

ketentuan UMP Papua tahun 2023. 

 

 Ketentuan baru Upah Minimum Provinsi Papua bagi tenaga kerja di Kabupaten Biak Numfor tahun 2023 

sebesar Rp3.864.696 akan mulai diberlakukan serentak per 1 Januari 2023.Sekretaris yang juga Pelaksana 

Tugas Kadis Tenaga Kerja Biak, Esty Kbarek kepada ANTARA di Biak, Kamis mengatakan peraturan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) 2023 yang naik sebesar 8,3 persen atau Rp302. 764 menjadi 

Rp3.864.696."Dengan berlakunya ketentuan UMP Papua 2023 maka badan usaha yang beroperasi di 

Kabupaten Biak Numfor sudah harus menyesuaikan peraturan UMP ini terhitung 1 Januari, " sebut Plt 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Esty Kbarek.Diakuinya, sampai saat ini belum ada perusahaan atau badan 

usaha yang mengajukan keberatan atau permohonan penundaan ketentuan UMP Papua tahun 2023.Plt 

Kadisnaker Esty Kbarek berharap, semua upah pekerja di Tanah Papua harus dibayar dengan mengacu 

ketentuan peraturan UMP Papua 2023."Pihak Disnaker mendapat laporan sudah ada perusahaan di 

Kabupaten Biak Numfor yang telah menerapkan aturan UMP Papua 2023," kata mantan Kabag Humas 

Biak itu.Plt Kadisnaker Esty Kbarek mengakui, sebelumnya telah disampaikan kepada badan usaha yang 

ada di Kabupaten Biak Numfor terkait ketentuan kenaikan dan ketentuan baru UMP Papua yang berlaku 

1 Januari 2023.Penetapan UMP 2023 merupakan hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Papua pada 

Kamis 24 November 2022.Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah 

mengeluarkan Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 

2023.Salah satu UMP 2023 mengatur bahwa penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 

persen.Berdasarkan dokumen yang diunduh di Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Kemnaker di 

Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menetapkan aturan tersebut, pada 16 

November 2022 dan diundangkan pada 17 November 2022. 
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Title Ketentuan Istirahat Melahirkan bagi Pekerja Perempuan, 

Simak Selengkapnya Berikut Ini 

Author Vania Puspita 

Anggraeni 

Media Pikiran Rakyat Solo Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Neutral 

Link http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/kesehatan/pr-1116030293/ketentuan-istirahat-

melahirkan-bagi-pekerja-perempuan-simak-selengkapnya-berikut-ini 

Summary Ada informasi penting tentang ketentuan istirahat melahirkan bagi pekerja perempuan yang 

perlu Anda ketahui. Adapun informasi tentang ketentuan istirahat melahirkan bagi pekerja 

perempuan ini bisa Anda simak penjelasannya di bawah ini dengan saksama supaya tidak 

terlewat. Informasi tentang ketentuan istirahat melahirkan bagi pekerja perempuan ini 

dijelaskan dalam unggahan Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker 

RI. Selain itu, di dalam unggahan tentang ketentuan istirahat melahirkan bagi pekerja 

perempuan ini disampaikan tentang dua informasi penting yang perlu Anda ketahui. 

 

 

 

Ada informasi penting tentang ketentuan istirahat melahirkan bagi pekerja perempuan yang perlu Anda 

ketahui.Adapun informasi tentang ketentuan istirahat melahirkan bagi pekerja perempuan ini bisa Anda 

simak penjelasannya di bawah ini dengan saksama supaya tidak terlewat.Informasi tentang ketentuan 

istirahat melahirkan bagi pekerja perempuan ini dijelaskan dalam unggahan Instagram resmi 

Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker RI.Selain itu, di dalam unggahan tentang ketentuan 

istirahat melahirkan bagi pekerja perempuan ini disampaikan tentang dua informasi penting yang perlu 

Anda ketahui. Apa saja itu?Jadi dua informasi penting yang disampaikan dalam unggahan tentang 

ketentuan istirahat melahirkan bagi pekerja perempuan itu adalah lama istirahat dan gaji ketika cuti 

melahirkan.Informasi pertama yang bisa Anda ketahui tentang ketentuan istirahat melahirkan bagi 

pekerja perempuan adalah waktu istirahat sebelum dan sesudah melahirkan.Bagaimana ketentuan 

waktu istirahat sebelum dan sesudah melahirkan yang diperoleh oleh seorang perempuan?Jadi perlu 

Anda pahami bahwa ada ketentuan waktu istirahat sebelum dan sesudah melahirkan yang diperoleh 

perempuan, yaitu selama 1,5 bulan.Pekerja atau buruh perempuan berhak mendapat istirahat selama 

1,5 bulan sebelum melahirkan anak dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter 

kandungan atau bidan.Dikutip BeritaSoloRaya. com dari unggahan Instagram resmi Kemnaker 

@kemnaker sebagai berikut:"Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan 
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sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter 

kandungan atau bidan. (Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan),"Selanjutnya dua informasi berikutnya yang tidak kalah penting yakni tentang 

perpanjangan lama istirahat dan gaji ketika cuti.Berikut ini merupakan dua informasi yang disajikan 

dalam bentuk tanya jawab untuk Anda pahami:1. Apakah lama istirahat dapat diperpanjang?Jadi perlu 

Anda pahami bahwa lama istirahat ini bisa diperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter kandungan 

atau bidan, baik sebelum maupun sesudah melahirkan.2. Apakah cuti melahirkan tetap 

digaji?Selanjutnya yang perlu Anda pahami adalah pertanyaan tentang gaji ketika cuti melahirkan.Jadi 

jawabannya adalah iya. Setiap karyawan perempuan yang menggunakan hak cuti melahirkan serta cuti 

keguguran tetap berhak untuk mendapat upah penuh.Itulah informasi tentang ketentuan istirahat 

melahirkan bagi pekerja perempuan yang bisa Anda ketahui.Semoga informasi tentang ketentuan 

istirahat melahirkan bagi pekerja perempuan ini bisa bermanfaat dan menjadi tambahan informasi.*** 
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Title Disnakertran Garut Resmi Meluncurkan Aplikasi Gentra Karya 

Solusi Pencari Kerja 

Author _noname 

Media Buana Indonesia Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Positive 

Link http://buanaindonesia.co.id/disnakertran-garut-resmi-meluncurkan-aplikasi-gentra-karya-

solusi-pencari-kerja 

Summary Grand Launching Aplikasi Gerakan Tenaga Kerja Berkarya ( Gentra Karya ) hasil karya Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Garut di buka resmi oleh Bupati Garut H Rudy 

Gunawan di aula Fave Hotel Tarogong Kidul, Kamis 29 Desember 2022. Dalam sambutannya 

Bupati Garut menyambut baik hadirnya Gerakan Tenaga Kerja Berkarya ( Gentra Karya ) yang 

diprakarsai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Garut sebagai salah satu solusi 

dalam memberikan informasi peluang kerja bagi warga masyarakat kabupaten Garut. " 

Untuk itu saya memberikan apresiasi kepada Bu Erna beserta jajarannya hari ini Gentra Karya 

akan di Launching, sehingga akan mempermudah warga masyarakat Garut dalam mencari 

pekerjaan" ungkap Bupati. Sementara itu, Kepala Disnakertrans Garut, Erna Sugiarti, 

mengungkapkan, selain _launching_ aplikasi Gentra Karya, dalam kegiatan ini juga 

dilaksanakan Mini Job Fair, di mana perusahaan yang mendaftar di aplikasi Gentra Karya 

tidak hanya tersedia secara online namun juga tersedia secara offline dalam Mini Job Fair ini. 

 

Grand Launching Aplikasi Gerakan Tenaga Kerja Berkarya ( Gentra Karya ) hasil karya Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi kabupaten Garut di buka resmi oleh Bupati Garut H Rudy Gunawan di aula Fave Hotel 

Tarogong Kidul, Kamis 29 Desember 2022.Dalam sambutannya Bupati Garut menyambut baik hadirnya 

Gerakan Tenaga Kerja Berkarya ( Gentra Karya ) yang diprakarsai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

kabupaten Garut sebagai salah satu solusi dalam memberikan informasi peluang kerja bagi warga 

masyarakat kabupaten Garut." Seperti kita ketahui, kabupaten Garut adalah kabupaten yang memiliki 

jumlah penduduknya sangat banyak, kita mempunyai permasalahan pelik dari tahun ke tahun, tahun 

2014 ketika saya menjadi Bupati Garut, pada saat ini hampir 9,5 persen terjadi pengangguran di 

kabupaten Garut, karena di kabupaten Garut ini yang lulus SLA hampir 40.000 orang, yang melanjutkan 

ke perguruan tinggi 5200 orang, ada juga yang melanjutkan di bandung semuanya apabila dihitung - 

hitung tidak lebih dari 10.000 orang, sementara sisanya 30.000 orang lagi mau kemana, mungkin ini yang 

menjadi persoalan dari tahun ke tahun, 30.000 orang yang tadinya sekolah di SLTA itu menjadi bagian 

yang jadi wiraswasta dan sisanya pengangguran" kata Bupati Garut di awal sambutan.Sambungnya, oleh 

sebab itu Gentra Karya yang digagas Disnakertrans ini bisa memberikan akses informasi lowongan 

pekerjaan dan akan mempermudah orang yang tidak sekolah untuk mencari pekerjaan." Untuk itu saya 

memberikan apresiasi kepada Bu Erna beserta jajarannya hari ini Gentra Karya akan di Launching, 

sehingga akan mempermudah warga masyarakat Garut dalam mencari pekerjaan" ungkap Bupati.Bupati 

Rudy juga mengajak, kepada warga masyarakat Garut untuk mendukung Pemkab Garut dalam menarik 

investor dari luar mau menanamkan investasinya guna menurunkan angka pengangguran di kabupaten 

Garut." Karena mendapatkan lapangan pekerjaan adalah hak setiap orang, maka untuk adanya 

ketersediaan lapangan kerja dibutuhkan investor - investor yang mau menyediakan lapangan pekerjaan 

di kabupaten Garut , kita memiliki 500 hektar yang dijadikan kawasan industri di kabupaten Garut yang 

berada di kecamatan Leles, Cibatu, Limbangan dan Selaawi yang bisa dijadikan oleh investor membuka 
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lapangan kerja bagi masyarakat Garut " terangnya.Sementara itu, Kepala Disnakertrans Garut, Erna 

Sugiarti, mengungkapkan, selain _launching_ aplikasi Gentra Karya, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan 

Mini Job Fair, di mana perusahaan yang mendaftar di aplikasi Gentra Karya tidak hanya tersedia secara 

online namun juga tersedia secara offline dalam Mini Job Fair ini."Bisa lewat aplikasi, bisa ada _offline_ 

juga nanti kita tiga bulan sekali kita adakan (Job Fair) di Pendopo. Untuk perusahaan nanti itu lebih banyak 

lagi perusahaannya, sebetulnya ini juga banyak yang ingin ikut mini job fair, tapi kita terkendala, 

waktunya kan hanya sebentar, kemudian yang kedua ini tempat tidak kurang memenuhi," ucapnya.Erna 

menuturkan, dalam aplikasi Gentra Karya ini terdapat beberapa informasi di antaranya seperti lowongan 

pekerjaan, informasi tentang pelatihan, informasi tentang pemagangan, dan informasi terkait sertifikasi. 

Selain itu, imbuh Erna, aplikasi ini dapat memudahkan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Garut, 

dengan melihat ketersediaan tenaga kerja dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang ada di 

Kabupaten Garut." Untuk saat ini sudah 16 ribuan (pencari kerja), alhamdulillah hari ini seribu kita 

penyerapan untuk tenaga kerja, untuk hari ini saja, belum bulan-bulan yang lalu," lanjutnya.Ia 

memaparkan, bahwa adanya kerja sama secara pentahelix ini dapat mempercepat penurunan angka 

pengangguran, di mana saat ini tingkat pengangguran di Kabupaten Garut berada di angka 7,60%. Erna 

menambahkan, pihaknya sudah terintegrasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Provinsi Jawa 

Barat, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sehingga informasi terkait lowongan 

pekerjaan bisa semakin banyak didapatkan."Kita sudah terintegrasi dengan kementerian, jadi untuk 

lowongan pekerjaan itu bukan hanya di Garut saja, tapi bisa melihat ke seluruh (daerah), bahkan di luar 

negeri juga ada untuk pemagangan," pungkasnya. 
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Title Lowongan Kerja Terbaru PT Digital Kreasi Mediatama, Cek 

Syarat Dan Cara Daftarnya 

Author Eko Adhi 

Wibowo 

Media Semarangku.com Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Neutral 

Link http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-316029861/lowongan-kerja-terbaru-

pt-digital-kreasi-mediatama-cek-syarat-dan-cara-daftarnya 

Summary Cek info loker PT Digital Kreasi Mediatama dimana membuka lowongan kerja terbaru. PT 

Digital Kreasi Mediatama membuka loker atau lowongan kerja terbaru untuk formasi yang 

tersedia. Berikut persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan kerja terbaru yang dibuka 

PT Digital Kreasi Mediatama. Melalui Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan 

loker atau lowongan kerja yang tersedia di PT Digital Kreasi Mediatama. 

 

 

 

 Cek info loker PT Digital Kreasi Mediatama dimana membuka lowongan kerja terbaru. PT Digital Kreasi 

Mediatama membuka loker atau lowongan kerja terbaru untuk formasi yang tersedia. Berikut 

persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan kerja terbaru yang dibuka PT Digital Kreasi Mediatama. 

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

Digital Kreasi Mediatama. "PT Digital Kreasi Mediatama membuka kesempatan bagimu untuk mengisi 

formasi yang tersedia, " tulis Kemnaker pada Instagram resminya. Berikut adalah persyaratan dan cara 

mendaftar loker atau lowongan kerja di PT Digital Kreasi Mediatama : Desain Grafis Kualifikasi : -Laki-

laki/Perempuan, usia maksimal 26 tahun -Pendidikan minimal S1 -Menguasai software desain grafis -

Dapat mengikuti perkembangan desain terkini -Dapat bekerja secara individu maupun tim. Deskripsi 

pekerjaan : 1.Mengelola segala keperluan desain grafis untuk perusahaan 2.Membuat desain yang 

komunikatif serta mudah dipahami 3.Menyusun konsep dan membuat desain yang baru. Cara Mendaftar 

Bagi yang tertarik untuk mendaftar loker atau lowongan kerja terbaru PT Digital Kreasi Mediatama, 

kunjungi website Demikian persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja terbaru di PT 

Digital Kreasi Mediatama. 
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Title Daftar UMP, UMK, UMR Kabupaten Semarang, 

Jawa Tengah 2023 

Author Var Template_Content 

Media Tribun News Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/regional/2022/12/29/daftar-ump-umk-umr-kabupaten-

semarang-jawa-tengah-2023 

Summary Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tahun 

2023 resmi mengalami kenaikan. UMK Kabupaten Semarang 2023 ditetapkan lewat 

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum pada 

35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, tertanggal 7 Desember 2022. 

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengumumkan UMK Kabupaten Semarang 2023 

mengalami kenaikan sebesar 7,34 persen atau sekitar Rp 169.734. Jika pada tahun 2022 UMK 

Kabupaten Semarang sebesar Rp 2.311.254, maka setelah mengalami kenaikan pada tahun 

2023 UMK Kabupaten Semarang menjadi Rp 2.480.988. "Penetapan UMK memperhatikan 

inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota, serta nilai alfa," ujarnya dikutip dari 

jatengprov.go.id, Dalam proses penetapan UMK ini terjadi berbagai dinamika dan perbedaan 

usulan dari masing-masing kabupaten atau kota di Jawa Tengah. 

 

 

 

 Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tahun 2023 resmi 

mengalami kenaikan. UMK Kabupaten Semarang 2023 ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2023, tertanggal 7 Desember 2022. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo 

mengumumkan UMK Kabupaten Semarang 2023 mengalami kenaikan sebesar 7,34 persen atau sekitar 

Rp 169.734Jika pada tahun 2022 UMK Kabupaten Semarang sebesar Rp 2.311.254, maka setelah 

mengalami kenaikan pada tahun 2023 UMK Kabupaten Semarang menjadi Rp 2.480.988. "Penetapan 

UMK memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota, serta nilai alfa," ujarnya 

dikutip dari jatengprov.go.id, Dalam proses penetapan UMK ini terjadi berbagai dinamika dan perbedaan 

usulan dari masing-masing kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Menurut Ganjar sebelum menetapkan 

UMK telah dilakukan diskusi dengan pihak pengusaha dan kelompok pekerja. "Kalau kita pakai PP, itu 

jauh lebih sedikit ya. Jadi ini kita agak lebih tinggi, kalau nggak salah, kalau dari UMP itu Jawa Tengah 
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tertinggi lho persentase kenaikannya," terang Ganjar. Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengumumkan 

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2023 sebesar Rp 1.958.169.UMP Jawa Tengah naik 

8,01 persen atau Rp145. 234 dibandingkan UMP Jawa Tengah 2022 yang tercatat Rp 1.812.935. 

"Permenaker 18 Tahun 2022 menyatakan bahwa penetapan UM memperhatikan inflasi dan 

pertumbuhan ekonomi, serta nilai alfa," jelasnya, dikutip dari jatengprov.go.id. Ganjar juga menjelaskan, 

UMP itu berlaku bagi pekerja/ buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja/buruh dengan 

kualifikasi tertentu dapat diberikan upah lebih besar dari UMP. Daftar upah minimum kabupaten/kota 

(UMK) di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2023: 1. Kabupaten Cilacap Rp 2.383.090 2. 

Kabupaten Banyumas Rp 2.118.123 3. Kabupaten Purbalingga Rp 2.130.980 4. Kabupaten Banjarnegara 

Rp 1.958.169 5. Kabupaten Kebumen Rp 2.035.890 6. Kabupaten Purworejo Rp 2.043.902 7. Kabupaten 

Wonosobo Rp 2.076.208 8. Kabupaten Magelang Rp 2.236.776 9. Kabupaten Boyolali Rp 2.155.712 10. 

Kabupaten Klaten Rp 2.1 52.322 11. Kabupaten Sukoharjo Rp 2.138.247 12. Kabupaten Wonogiri Rp 

1.968.448 13. Kabupaten Karanganyar Rp 2.207.483 14. Kabupaten Sragen Rp 1.969.569 15. Kabupaten 

Grobogan Rp 2.029.569 16. Kabupaten Blora Rp 2.040.080 17. Kabupaten Rembang Rp 2.015.92 7 18. 

Kabupaten Pati Rp 2.107.697 19. Kabupaten Kudus Rp 2.439.813 20. Kabupaten Jepara Rp 2.272.626 21. 

Kabupaten Demak Rp 2.680.421 22. Kabupaten Semarang Rp 2.480.988 23. Kabupaten Temanggung Rp 

2.027.569 24. Kabupaten Kendal Rp 2.508.299 25. Kabupaten Batang Rp 2.282.025 26. Kabupaten 

Pekalongan Rp2.247.345 27. Kabupaten Pemalang Rp 2.081.783 28. Kabupaten Tegal Rp 2.106.237 29. 

Kabupaten Brebes Rp 2.018.836 30. Kota Magelang Rp 2.066.006 31 Kota Surakarta Rp 2.174.169 33. 

Kota Semarang Rp 3.060.348 34. Kota Pekalongan Rp 2.308.822 35. Kota Tegal Rp 2.145. 
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Title Pemprov Jawa Barat Segera Terbitkan Kepgub Struktur Skala 

Upah 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-016031079/pemprov-jabar-segera-

terbitkan-kepgub-struktur-skala-upah 

Summary Dalam rancangan Kepgub tersebut, besaran kenaikan berdasarkan nilai inflasi Jawa Barat 

2022 yaotu 6,12 persen hingga 10 persen sesuai dengan Permenaker 18/2022. Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, Kepgub ini 

merupakan upaya pemerintah pemprov Jawa Barat untuk mendorong perusahaan-

perusahaan yang ada di Jawa Barat untuk menyusun dan melaksanakan Struktur Skala Upah. 

Sementara itu, DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta mengapresiasi upaya 

Pemprov Jawa Barat sehingga mereka urung melakukan aksi pada Kamis 29 Desember 2022 

setelah pada Rabu 28 Desember 2022 mereka melakukan unjuk rasa di Gedung Sate 

mendesak pemerintah menerbitkan Kepgub tersebut. Setelah menetapkan Upah Minimum 

Kota/Kabupaten (UMK) 2023 pada 7 Desember 2022 lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

segera menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Penyesuaian Upah Bagi Pekerja/Buruh 

dengan Masa Kerja 1 (satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Daerah Provinsi Jawa Barat 

2023. 

 

 

 

Setelah menetapkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2023 pada 7 Desember 2022 lalu, 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Penyesuaian Upah 

Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja 1 (satu) Tahun atau Lebih Pada Perusahaan di Daerah Provinsi 

Jawa Barat 2023.Dalam rancangan Kepgub tersebut, besaran kenaikan berdasarkan nilai inflasi Jawa 

Barat 2022 yaotu 6,12 persen hingga 10 persen sesuai dengan Permenaker 18/2022. Keputusan tersebut 

sebagai pedoman antara pekerja dan pemberi kerja dalam menentukan skala upah bagi pekerja dengan 

masa kerja di atas satu tahun.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Rachmat Taufik 

Garsadi mengatakan, Kepgub ini merupakan upaya pemerintah pemprov Jawa Barat untuk mendorong 

perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat untuk menyusun dan melaksanakan Struktur Skala 

Upah.Kepgub ini bertujuan membantu menaikan posisi tawar pekerja atau buruh untuk dapat melakukan 
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perundingan upah secara bipartit dengan pengusaha."Selama ini adanya posisi pekerja/buruh selalu pada 

posisi yang lemah pada saat melakukan perundingan upah sehingga Kepgub ini harus hadir," ujarnya 

dihubungi pada Kamis, 29 Desember 2022.Menurut Taufik, dalam kepgub ini diberikan pedoman tentang 

nilai penyesuaian upah yang ideal bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih, yaitu 

pedoman penyesuaian upah dikisaran 6,12 persen dari upah yang diterima pada tahun 2022."Pada angka 

kisaran penyesuaian tersebut diambil dari pendapat pakar/akademisi bahwa untuk mencegah 

menurunnya daya beli pekerja/buruh untuk penyesuaian upah minimal sebesar angka inflasi Jawa Barat 

tahun 2022 sebesar 6,12 persen dan batas angka 10 persen merupakan batasan kenaikan maksimum 

upah minimum yang diatur dalam Permenaker 18 Tahun 2022," ucapnya.Dalam Kepgub tersebut juga 

diatur pula jika ada perusahaan yang memiliki kemampuan membayar atau melakukan penyesuaian upah 

lebih tinggi atau lebih rendah dari pedoman yang ada, maka hal itu dapat dilakukan berdasarkan 

kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja di tingkat 

perusahaan."Bagi perusahaan yang sudah memiliki Struktur Skala Upah (SSU) dan SSU tersebut masih 

layak untuk digunakan maka pengusaha dapat untuk tidak mempedomani Kepgub tersebut," 

ucapnya.Dalam Kepgub yang akan disahkan di akhir tahun ini, Taufik mengungkapkan di dalamnya 

terdapat penegasan terhadap sanksi bagi perusahaan yang tidak menyusun dan menjalankan Struktur 

Skala Upah."Kepgub ini yang pasti akan ditetapkan tahun ini dan berlaku mulai tahun 2023," 

ucapnya.DigugatSementara itu, Taufik mengakui pada tahun lalu kepgub serupa telah diterbitkan dan 

mendapat penolakan dari kalangan asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo). Mereka sampah menggugat 

ke PTUN tetapi akhirnya tuntutan Apindo ditolak."Pasalnya Kepgub tersebut sudah sesuai dengan 

yurisprudensi. Maka tahun 2022 untuk struktur skala upah 2023 kami menyusunnya kembali karena di 

sini ada payung hukumnya, aspek keadilan, aspek kebermanfaatan, para pakar dan dewan pengupahan, 

serta gubernur pun setuju Kepgub stuktru skala upah harus ada pada tahun 2023 ini," 

tuturnya.Sementara itu, DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta mengapresiasi upaya Pemprov 

Jawa Barat sehingga mereka urung melakukan aksi pada Kamis 29 Desember 2022 setelah pada Rabu 28 

Desember 2022 mereka melakukan unjuk rasa di Gedung Sate mendesak pemerintah menerbitkan 

Kepgub tersebut."Dengan demikian kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak 

Kadisnakertrans Jawa Barat dan Bapak Gubernur Jawa Barat beserta seluruh jajarannya atas 

perhatiannya untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap buruh Jawa Barat beserta keluarganya," 

katanya. 
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Title Potret Seorang Tuna Daksa jadi Pengusaha & Motivator 

Disabilitas 

Author Riyan Setiawan 

Media Tirto.id Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Neutral 

Link http://tirto.id/potret-seorang-tuna-daksa-jadi-pengusaha-amp-motivator-disabilitas-gAsH 

Summary Kisah Seorang Tuna Daksa yang Jadi Pengusaha & Motivator Disabilitas Bejo Riyanto (41), 

lahir dalam kondisi tuna daksa. Ia menjadi Ketua Umum Peduli Disabilitas dan Kusta (Pelita). 

Dua orang tunarungu sebagai penjahit, seorang tunadaksa menjadi desainer dan dua orang 

paraplegia di bagian pengemasan. Pada 20 Desember lalu, diselenggarakan puncak 

peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dan Hari Disabilitas Internasional 

(HDI) di Bali. 

 

 

 

Kisah Seorang Tuna Daksa yang Jadi Pengusaha & Motivator Disabilitas Bejo Riyanto (41), lahir dalam 

kondisi tuna daksa. Tangan kirinya hanya setengah dan tangan kanannya hanya memiliki tiga jari. 

Sementara itu kaki kanannya hanya memiliki satu jari dan kaki kirinya empat jari. FOTO/Facebook/Bejo 

Riyanto Alhasil, ia memutuskan untuk membuka usaha sablon dan percetakan yang diberi nama Sanguine 

Production. Bejo pun melibatkan rekan-rekannya sesama penyandang disabilitas untuk bekerja sama 

setiap ada pesanan. Dua orang tunarungu sebagai penjahit, seorang tunadaksa menjadi desainer dan dua 

orang paraplegia di bagian pengemasan. "Kalau pengemasan saya tidak ambil untung. Saya libatkan 

mereka biar belajar, agar bisa dapat kerjaan di tempat lain," ucapnya. Kini, kelima karyawannya itu 

memiliki usaha masing-masing. Setelah usahanya berkembang pesat, ia merekrut tiga karyawan lainnya. 

Dari usahanya itu, ia mampu meraup Rp30-60 juta per bulan. Karyawannya juga digaji di atas Upah 

Minimum Provinsi (UMP) Yogyakarta sebesar Rp2,4 juta hingga lebih jika melampaui target. Bejo juga 

aktif di sejumlah organisasi sosial. Ia menjadi Ketua Umum Peduli Disabilitas dan Kusta (Pelita). Dirinya 

juga sering diundang untuk memberikan pelatihan wirausaha bagi penyandang disabilitas, seperti di 

Indramayu, Cirebon, hingga Tegal.Kisah Seorang Tuna Daksa yang Jadi Pengusaha & Motivator Disabilitas 

Bejo Riyanto (41), lahir dalam kondisi tuna daksa. Tangan kirinya hanya setengah dan tangan kanannya 

hanya memiliki tiga jari. Sementara itu kaki kanannya hanya memiliki satu jari dan kaki kirinya empat jari. 

FOTO/Facebook/Bejo Riyanto Berdasarkan data Kemenaker Tahun 2021, jumlah pengangguran terbuka 

penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 247. 000 orang atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 
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sebesar 3 persen. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja mencapai 7,57 juta. Dengan 

cara Bejo mempekerjakan para difabel dan memberikan pelatihan wirausaha kepada mereka, ia mampu 

mengurangi angka pengangguran penyandang disabilitas. Mereka juga dapat membuat usaha dan 

membuka lapangan kerja dengan keterampilan yang dimiliki. Sehingga, Bejo dapat disebut sebagai 

pahlawan ekonomi bangsa. "Saya berharap juga bisa memotivasi para penyandang disabilitas biar bisa 

melakukan usaha seperti saya," ujarnya. Pada 20 Desember lalu, diselenggarakan puncak peringatan Hari 

Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Bali. Mensos Risma 

berpesan "Mari kita bangkitkan rasa kesetiakawanan, gotong royong, dan kepedulian kita terhadap 

makhluk ciptaan Tuhan, [disabilitas] diberikan hak yang sama".(tirto. 
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Title Potret Seorang Tuna Daksa jadi Pengusaha & Motivator 

Disabilitas 

Author Riyan Setiawan 

Media Tirto.id Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Neutral 

Link http://tirto.id/potret-seorang-tuna-daksa-jadi-pengusaha-motivator-disabilitas-gAsH 

Summary Kisah Seorang Tuna Daksa yang Jadi Pengusaha & Motivator Disabilitas Bejo Riyanto (41), 

lahir dalam kondisi tuna daksa. Ia menjadi Ketua Umum Peduli Disabilitas dan Kusta (Pelita). 

Dua orang tunarungu sebagai penjahit, seorang tunadaksa menjadi desainer dan dua orang 

paraplegia di bagian pengemasan. Pada 20 Desember lalu, diselenggarakan puncak 

peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dan Hari Disabilitas Internasional 

(HDI) di Bali. 

 

 

 

Kisah Seorang Tuna Daksa yang Jadi Pengusaha & Motivator Disabilitas Bejo Riyanto (41), lahir dalam 

kondisi tuna daksa. Tangan kirinya hanya setengah dan tangan kanannya hanya memiliki tiga jari. 

Sementara itu kaki kanannya hanya memiliki satu jari dan kaki kirinya empat jari. FOTO/Facebook/Bejo 

Riyanto Alhasil, ia memutuskan untuk membuka usaha sablon dan percetakan yang diberi nama Sanguine 

Production. Bejo pun melibatkan rekan-rekannya sesama penyandang disabilitas untuk bekerja sama 

setiap ada pesanan. Dua orang tunarungu sebagai penjahit, seorang tunadaksa menjadi desainer dan dua 

orang paraplegia di bagian pengemasan. "Kalau pengemasan saya tidak ambil untung. Saya libatkan 

mereka biar belajar, agar bisa dapat kerjaan di tempat lain," ucapnya. Kini, kelima karyawannya itu 

memiliki usaha masing-masing. Setelah usahanya berkembang pesat, ia merekrut tiga karyawan lainnya. 

Dari usahanya itu, ia mampu meraup Rp30-60 juta per bulan. Karyawannya juga digaji di atas Upah 

Minimum Provinsi (UMP) Yogyakarta sebesar Rp2,4 juta hingga lebih jika melampaui target. Bejo juga 

aktif di sejumlah organisasi sosial. Ia menjadi Ketua Umum Peduli Disabilitas dan Kusta (Pelita). Dirinya 

juga sering diundang untuk memberikan pelatihan wirausaha bagi penyandang disabilitas, seperti di 

Indramayu, Cirebon, hingga Tegal.Kisah Seorang Tuna Daksa yang Jadi Pengusaha & Motivator Disabilitas 

Bejo Riyanto (41), lahir dalam kondisi tuna daksa. Tangan kirinya hanya setengah dan tangan kanannya 

hanya memiliki tiga jari. Sementara itu kaki kanannya hanya memiliki satu jari dan kaki kirinya empat jari. 

FOTO/Facebook/Bejo Riyanto Berdasarkan data Kemenaker Tahun 2021, jumlah pengangguran terbuka 

penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 247. 000 orang atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 
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sebesar 3 persen. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja mencapai 7,57 juta. Dengan 

cara Bejo mempekerjakan para difabel dan memberikan pelatihan wirausaha kepada mereka, ia mampu 

mengurangi angka pengangguran penyandang disabilitas. Mereka juga dapat membuat usaha dan 

membuka lapangan kerja dengan keterampilan yang dimiliki. Sehingga, Bejo dapat disebut sebagai 

pahlawan ekonomi bangsa. "Saya berharap juga bisa memotivasi para penyandang disabilitas biar bisa 

melakukan usaha seperti saya," ujarnya. Pada 20 Desember lalu, diselenggarakan puncak peringatan Hari 

Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Bali. Mensos Risma 

berpesan "Mari kita bangkitkan rasa kesetiakawanan, gotong royong, dan kepedulian kita terhadap 

makhluk ciptaan Tuhan, [disabilitas] diberikan hak yang sama".(tirto. 
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Title Upah Minimum Kota Jambi Disetujui Gubernur Jadi Rp3,2 

Juta 

Author Pimred Redaksi 

Media Aksi Post Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.aksipost.com/arsip/76209 

Summary Pemerintah Kota Jambi sepakat menaikkan upah minimum Kota Jambi atau UMK 2023 

sebesar 8,6 persen dibandingkan UMK 2022 menjadi Rp3,2 juta serta telah disetujui 

Gubernur Jambi Al Haris. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi Komari 

mengatakan Gubernur Jambi sudah menyetujui angka kenaikan UMK yang diajukan Dewan 

Pengupahan Kota Jambi (Depeko). Namun pada 2023 nanti pelaku usaha di Kota Jambi, tetap 

wajib menerapkan nilai UMK yang baru dan sudah disetujui. "Pelaku usaha di Kota Jambi 

wajib menerapkan UMK. 

 

 Pemerintah Kota Jambi sepakat menaikkan upah minimum Kota Jambi atau UMK 2023 sebesar 8,6 

persen dibandingkan UMK 2022 menjadi Rp3,2 juta serta telah disetujui Gubernur Jambi Al Haris.Kepala 

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi Komari mengatakan Gubernur Jambi sudah 

menyetujui angka kenaikan UMK yang diajukan Dewan Pengupahan Kota Jambi (Depeko)."Dari UMK 

2022 sebesar Rp2,9 jutaan naik menjadi Rp3,2 jutaan untuk 2023 mendatang," kata Komari.Dia 

menjelaskan kenaikan UMK itu mulai berlaku dan diterapkan pada 1 Januari 2023 mendatang.Komari 

mengaku memang ada pihak yang tidak setuju dengan angka kenaikan tersebut, yakni dari asosiasi 

pengusaha dan Kadin."Memang mereka tidak setuju, tapi mereka hadir dan menyaksikan rapat Depeko," 

terangnya.Penetapan UMK 2023 itu kata Komari, pihaknya mengacu pada Permenaker 18. Sedangkan 

pihak asosiasi pengusaha inginnya mengacu pada PP 36."Kalau dihitung berdasarkan PP 36, kenaikan 

UMK 2023 lebih kecil dibanding hitungan Permenaker 18," katanya menjelaskan.Namun pada 2023 nanti 

pelaku usaha di Kota Jambi, tetap wajib menerapkan nilai UMK yang baru dan sudah disetujui."Pelaku 

usaha di Kota Jambi wajib menerapkan UMK. Kita akan pantau terus," katanya.Sebelumnya, anggota 

Depeko Jambi dari unsur Serikat Buruh, Dirton Silalahi mengatakan, formula penghitungan UMK Jambi 

tahun 2023 menggunakan dasar Permenaker No 18 tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum 

tahun 2023 dengan menggunakan data Inflasi kota Jambi dan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi yang 

datanya dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS)."Usulan penyesuaian UMK Jambi tahun 2023 diharapkan 

dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh di Kota Jambi dan dapat merangsang motivasi dalam 

bekerja," katanya menambahkan. 
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Title Pekerja Rumah Tangga Asal Indonesia Menyambut Baik Aturan 

Baru di Singapura 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 29 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/pekerja-rumah-tangga-asal-indonesia-menyambut-baik-

aturan-baru-di-singapura 

Summary Siti Salamah sudah bekerja selama 12 tahun di Singapura sebagai pekerja rumah tangga. 

"Majikan saya tidak mengizinkan saya keluar, takut di luar dengan alasan nanti saya bertemu 

dengan teman-teman yang tidak benar," kata Siti kepada ABC Indonesia. Tapi mulai 1 Januari 

2023 mendatang, pemerintah Singapura mengeluarkan aturan yang mewajibkan agar 

memberikan pekerja domestik setidaknya satu hari libur dalam sebulan, yang tidak bisa 

dikompensasi. Dari situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan Singapura disebutkan 

pemberian hari libur adalah untuk mendukung kesejahteraan pekerja rumah tangga, 

sehingga mereka bisa lebih mampu dalam membantu majikan mereka. 

 

 

 

Siti Salamah sudah bekerja selama 12 tahun di Singapura sebagai pekerja rumah tangga. Ia mengaku 

selama ini tidak mendapatkan libur sama sekali."Majikan saya tidak mengizinkan saya keluar, takut di 

luar dengan alasan nanti saya bertemu dengan teman-teman yang tidak benar," kata Siti kepada ABC 

Indonesia.Dia mengatakan ia biasanya keluar rumah hanya untuk pergi belanja atau membawa anjing 

milik majikannya jalan-jalan setiap hari."Ya kadang 30 menit, kadang 20 menit. Lumayanlah dari pada 

hanya di rumah terus," katanya lagi.Tapi mulai 1 Januari 2023 mendatang, pemerintah Singapura 

mengeluarkan aturan yang mewajibkan agar memberikan pekerja domestik setidaknya satu hari libur 

dalam sebulan, yang tidak bisa dikompensasi.Dari situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan Singapura 

disebutkan pemberian hari libur adalah untuk mendukung kesejahteraan pekerja rumah tangga, sehingga 

mereka bisa lebih mampu dalam membantu majikan mereka.Siti Salamah mengatakan dia sudah 

diberitahu oleh majikannya mengenai hal tersebut dan juga akan mendapatkan cuti liburan pulang ke 

Indonesia selama dua bulan."Kemarin sempat saya bilang mau berhenti, namun disuruh perpanjang 

kontrak dua tahun lagi dan dibilang akan dapat libur satu hari ke luar rumah.""Saya senang bisa hirup 

udara segar, bisa jalan sama teman-teman," katanya lagi.Siti Salamah, yang sekarang berusia 41 tahun, 

mengatakan dia masih harus bekerja di Singapura karena harus membiayai sekolah anak-anaknya di 
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Lampung."Ya kadang jenuh di sini, kadang bosan tapi ya kita betah-betahin bekerja. Kita tersenyum saja, 

walau dalam kata kadang sedih." katanya.Banyak yang takut minta liburSeorang pekerja Indonesia 

lainnya, Dini Irmalasari asal Blitar, Jawa Timur, termasuk yang beruntung, karena sudah secara teratur 

mendapatkan libur satu hari per minggu."Namun pekerja di sekitar tempat saya banyak yang belum 

dapat libur," katanya kepada ABC Indonesia."Kebanyakan mereka tidak berani meminta karena mungkin 

baru datang beberapa bulan. Juga ada yang terikat kontrak selama dua tahun pertama tidak dapat libur 

namun dibayar dengan uang," katanya.Menurut Dini, hak untuk liburan satu hari tersebut akan sangat 

bermanfaat bagi para pekerja dari sisi kesehatan mental maupun perkembangan pribadi."Isu liburan ini 

sudah lama, dan aturan baru ini akan membantu pekerja yang kadang harus kerja 12 jam, 15 jam dalam 

sehari, mereka bisa stres kalau tidak dapat libur, tidak bisa bertemu dengan orang lain," katanya.Dini 

sendiri menggunakan hari libur yang didapatnya untuk belajar, seperti mengikuti kursus mengelola 

keuangan dan berharap ia bisa mengembangkan bisnis sendiri di masa depan.'Hari libur haruslah 24 

jam'Lembaga advokasi pekerja migran di Singapura, Humanitarian Organization for Migration Economics 

(HOME) mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperjelas untuk menghindari kesalahpahaman."Hari 

Libur tidak dinyatakan berlaku selama 24 jam. HOME menemukan banyak pekerja domestik yang tetap 

melakukan pekerjaan di hari libur mereka tanpa mendapatkan kompensasi.""Para pekerja wajib 

mendapatkan satu hari istirahat sebagai 24 jam, untuk mendapatkan istirahat yang mereka butuhkan," 

kata lembaga tersebut.Dalam aturan baru, pekerja juga bisa membagi hari libur menjadi dua hari, yang 

artinya 12 jam per hari.Tapi HOME mengatakan tanpa adanya definisi yang jelas mengenai jam istirahat, 

susah untuk memastikan porsi istirahat dan bekerja.KBRI di Singapura mengatakan menyambut baik 

keputusan tersebut karena banyaknya pekerja domestik asal Indonesia di Singapura.Tantri Darmastuti, 

staf teknis Tenaga Kerja di KBRI Singapura mengatakan dari data terbaru diketahui ada 256. 300 pekerja 

domestik yang bekerja di Singapura dan 50 persen berasal dari Indonesia.Menurut Tantri pemberian hari 

libur bagi para pekerja domestik akan membuat mereka lebih fit secara fisik dan mental untuk bisa terus 

bekerja."Hal ini juga memberikan kesempatan bagi pekerja domestik untuk melakukan hal-hal yang 

disukai, atau kepentingan terkait keluarga di Indonesia misalnya berkomunikasi intens atau transfer 

uang," ujarnya.Masalah yang dihadapi pekerja domestik asal IndonesiaTantri mengatakan KBRI Singapura 

setiap tahun menerima sekitar 400 kasus laporan masalah yang dialami pekerja domestik."Yang paling 

dominan adalah terkait masalah ketidakcocokan antara pekerja dan pemberi kerja."Ketidakcocokan 

tersebut umumnya terkait dengan perbedaan bahasa dan budaya, ekspektasi pemberi kerja atas 

keterampilan kerja PMI dan ekspektasi PMI terhadap jenis dan beban kerja di sini." katanya.Sammi asal 

Cilacap, Jawa Tengah, sudah bekerja di Singapura selama 14 tahun.Ia terlibat dalam kelompok bernama 

Indonesian Family Network (IFN) yang beranggotakan para pekerja domestik asal Indonesia.Sejak 

dibentuk di tahun 2004, Sammi mengatakan IFN yang awalnya hanya berfungsi sebagai tempat untuk 

"curhat", sekarang sudah bisa menyelenggarakan berbagai kegiatan bagi pekerja domestik 

Indonesia."Sejauh ini IFN dibantu dengan LSM lokal sudah menyelenggarakan kegiatan seperti kelas 

bahasa Inggris, komputer, make up, atau membuat kerajinan. Juga ada grup tari, rebana dan paduan 

suara," kata Sammi.Menurut Sammi, dari berbagai informasi yang didapatkannya, Hong Kong yang juga 

banyak menerima pekerja migran asal Indonesia, sudah memiliki sistem yang lebih baik."Hong Kong lebih 

disiplin sudah lebih banyak yang memberikan liburan dibandingkan dengan di sini," katanya.Sammi 

berharap penetapan hari libur setidaknya sehari bagi pekerja rumah tangga bisa diterapkan juga di 

Indonesia."Kalau di Indonesia dari pengalaman saya dan juga mengikuti acara-acara zoom, dengan LSM 

yang sering mendiskusikan keadaan pekerja, sejauh ini tidak ada hari libur untuk pekerja domestik. 
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Title Kemnaker Kembangkan Talenta Muda Hadapi Bonus 

Demografi 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 30 December 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/kemnaker-kembangkan-talenta-muda-hadapi-bonus-demografi 

Summary Menaker menjelaskan, program yang dilakukan Kemnaker dalam meningkatkan keahlian 

talenta muda melalui penggunaan teknologi pembelajaran jarak jauh. Kemnaker, ujarnya, 

menaruh perhatian penting terhadap generasi muda dengan melakukan komunikasi dan 

kolaborasi. "Saya berharap dengan adanya talent talks, talenta muda mampu untuk 

berbicara dan berkolaborasi bersama Kemnaker," ujarnya. YOGYAKARTA, PRIPOS.ID-

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan, dalam menghadapi bonus demografi, 

pihaknya memberikan perhatian yang besar pada pengembangan talenta muda di Indonesia. 

 

 

 

YOGYAKARTA, PRIPOS.ID-Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan, dalam menghadapi bonus 

demografi, pihaknya memberikan perhatian yang besar pada pengembangan talenta muda di 

Indonesia.Ia menilai para generasi muda apabila tidak dapat memanfaatkan talentanya dengan baik akan 

ada potensi penduduk usia produktif yang dikhawatirkan menjadi beban di masa bonus demografi dan 

setelahnya."Kami fokus membangun kapabilitas talenta muda untuk menghadapi pekerjaan yang akan 

muncul di masa depan,"kata Menaker Ida Fauziyah dalam acara Talent Talks yang bertajuk "Preparing 

For The Unknown Harnessing Technology to Unleash Creative Potential," di Yogyakarta, Kamis 

(29/12/2022).Menaker menjelaskan, program yang dilakukan Kemnaker dalam meningkatkan keahlian 

talenta muda melalui penggunaan teknologi pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini penting 

untuk mengikuti perilaku dan preferensi generasi muda yang melek akan teknologi.Kemnaker, ujarnya, 

menaruh perhatian penting terhadap generasi muda dengan melakukan komunikasi dan kolaborasi. 

Banyak pihak yang mengeluh sulit untuk berkomunikasi, berkolaborasi dan nyambung dengan para 

generasi muda."Saya berharap dengan adanya talent talks, talenta muda mampu untuk berbicara dan 

berkolaborasi bersama Kemnaker," ujarnya.Selain itu Ia menambahkan, tahapan selanjutnya dalam 

mendorong program pengembangan talenta muda dengan meningkatkan dukungan bagi pelaku Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan ujung tombak perekonomian Indonesia. 
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Title Kemnaker Kembangkan Talenta Muda Hadapi Bonus 

Demografi 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 30 December 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/12/30/9503 

Summary Menaker menjelaskan, program yang dilakukan Kemnaker dalam meningkatkan keahlian 

talenta muda melalui penggunaan teknologi pembelajaran jarak jauh. Kemnaker, ujarnya, 

menaruh perhatian penting terhadap generasi muda dengan melakukan komunikasi dan 

kolaborasi. "Saya berharap dengan adanya talent talks, talenta muda mampu untuk 

berbicara dan berkolaborasi bersama Kemnaker," ujarnya. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah menyatakan, dalam menghadapi bonus demografi, pihaknya memberikan 

perhatian yang besar pada pengembangan talenta muda di Indonesia. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan, dalam menghadapi bonus demografi, pihaknya 

memberikan perhatian yang besar pada pengembangan talenta muda di Indonesia.Ia menilai para 

generasi muda apabila tidak dapat memanfaatkan talentanya dengan baik akan ada potensi penduduk 

usia produktif yang dikhawatirkan menjadi beban di masa bonus demografi dan setelahnya."Kami fokus 

membangun kapabilitas talenta muda untuk menghadapi pekerjaan yang akan muncul di masa 

depan,"kata Menaker Ida Fauziyah dalam acara Talent Talks yang bertajuk "Preparing For The Unknown 

Harnessing Technology to Unleash Creative Potential," di Yogyakarta, Kamis (29/12/2022).Menaker 

menjelaskan, program yang dilakukan Kemnaker dalam meningkatkan keahlian talenta muda melalui 

penggunaan teknologi pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini penting untuk mengikuti 

perilaku dan preferensi generasi muda yang melek akan teknologi.Kemnaker, ujarnya, menaruh 

perhatian penting terhadap generasi muda dengan melakukan komunikasi dan kolaborasi. Banyak pihak 

yang mengeluh sulit untuk berkomunikasi, berkolaborasi dan nyambung dengan para generasi 

muda."Saya berharap dengan adanya talent talks, talenta muda mampu untuk berbicara dan 

berkolaborasi bersama Kemnaker," ujarnya.Selain itu Ia menambahkan, tahapan selanjutnya dalam 

mendorong program pengembangan talenta muda dengan meningkatkan dukungan bagi pelaku Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan ujung tombak perekonomian Indonesia. 
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Title Hadapi Bonus Demografi, Kemnaker Lakukan 

Pengembangan Talenta Muda Indonesia 

Author Humas Polres 

Buleleng 

Media Tauberita.com Reporter  

Date 30 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.tauberita.com/hadapi-bonus-demografi-kemnaker-lakukan-pengembangan-

talenta-muda-indonesia 

Summary Dalam menghadapi bonus demografi, Kemnaker memberikan perhatian yang besar pada 

pengembangan talenta muda di Indonesia. Selain itu ia menambahkan, tahapan selanjutnya 

dalam mendorong program pengembangan talenta muda dengan meningkatkan dukungan 

bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan ujung tombak 

perekonomian Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menilai, generasi muda 

apabila tidak dapat memanfaatkan talentanya dengan baik, maka akan ada potensi 

penduduk usia produktif yang dikhawatirkan menjadi beban di masa bonus demografi dan 

setelahnya. "Kami fokus membangun kapabilitas talenta muda untuk menghadapi pekerjaan 

yang akan muncul di masa depan,"katanya, dalam Talent Talks yang bertajuk "Preparing For 

The Unknown Harnessing Technology to Unleash Creative Potential," di Yogyakarta, Kamis 

(29/12/2022). 

 

 Dalam menghadapi bonus demografi, Kemnaker memberikan perhatian yang besar pada pengembangan 

talenta muda di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menilai, generasi muda apabila tidak 

dapat memanfaatkan talentanya dengan baik, maka akan ada potensi penduduk usia produktif yang 

dikhawatirkan menjadi beban di masa bonus demografi dan setelahnya. "Kami fokus membangun 

kapabilitas talenta muda untuk menghadapi pekerjaan yang akan muncul di masa depan,"katanya, dalam 

Talent Talks yang bertajuk "Preparing For The Unknown Harnessing Technology to Unleash Creative 

Potential," di Yogyakarta, Kamis (29/12/2022). Menaker menjelaskan, Kemnaker meningkatkan keahlian 

talenta muda melalui penggunaan teknologi pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran ini penting untuk 

mengikuti perilaku dan preferensi generasi muda yang melek akan teknologi. Kemnaker, ujarnya, 

menaruh perhatian penting terhadap generasi muda dengan melakukan komunikasi dan kolaborasi. 

Banyak pihak yang mengeluh sulit untuk berkomunikasi, berkolaborasi dan nyambung dengan para 

generasi muda. "Saya berharap, talenta muda mampu untuk berbicara dan berkolaborasi bersama 

Kemnaker," ujarnya. Selain itu ia menambahkan, tahapan selanjutnya dalam mendorong program 

pengembangan talenta muda dengan meningkatkan dukungan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang merupakan ujung tombak perekonomian Indonesia. "Inisiasi program 

peningkatan UMKM melalui talenta muda merupakan prioritas menyambut peluang masa depan," 

ucapnya. 
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Title BSU Januari 2023 600 Ribu Cair Tanggal Berapa? Cek Jadwal 

Pencairannya di Sini! 

Author _noname 

Media Ayo Bogor Reporter  

Date 30 December 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobogor.com/umum/pr-316351398/bsu-januari-2023-600-ribu-cair-tanggal-

berapa-cek-jadwal-pencairannya-di-sini 

Summary - Berikut akan dibahas BSU Januari 2023 600 ribu cair tanggal berapa?. Memasuki akhir tahun 

2023 masyarkat mencari tahu informasi BSU Januari 2023 600 ribu cair tanggal berapa?. 

Lantas apakah program BSU diperpanjang lagi pada Januari 2023? Diketahui Kemnaker 

menyatakan bahwa pada 2022 BSU paling lambat cair di tanggal 20 sehingga dana masih bisa 

cair sebelum tanggal tersebut. 

 

 

 

- Berikut akan dibahas BSU Januari 2023 600 ribu cair tanggal berapa?Memasuki akhir tahun 2023 

masyarkat mencari tahu informasi BSU Januari 2023 600 ribu cair tanggal berapa?Diketahui Kemnaker 

menyatakan bahwa pada 2022 BSU paling lambat cair di tanggal 20 sehingga dana masih bisa cair 

sebelum tanggal tersebut.Kemudian setelah itu Kemnaker kembali memperpanjang masa pencairan 

hingga tanggal 27.Lantas apakah program BSU diperpanjang lagi pada Januari 2023? Simak 

selengkapnya.Untuk mengetahui apakah pekerja/buruh memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai 

penerima Subsidi Upah BSU , pekerja/buruh yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dapat 

melakukan cek mandiri melalui tautan klik ini!Penerima Subsidi Upah BSU juga bisa mengecek melalui 

aplikasi Pos Pay yang dapat diunduh pada Playstore/App Store."Sekali lagi, pekerja/buruh yang telah 

ditetapkan dan belum melakukan pencairan agar segera mengambil dana BSU di Kantor Pos terdekat 

dengan membawa Kartu Tanda Penduduk," tutupnya. 
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Title Menaker Ida: Kemnaker Terus Kembangkan Talenta Muda 

Hadapi Bonus Demografi - Dobrak 

Author Reza Fauzan 

Media Dobrak.co Reporter  

Date 30 December 2022 Tone Positive 

Link http://www.dobrak.co/news/pr-936351778/menaker-ida-kemnaker-terus-kembangkan-

talenta-muda-hadapi-bonus-demografi 

Summary DOBRAK.CO- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, dalam 

menghadapi bonus demografi, pihaknya memberikan perhatian yang besar pada 

pengembangan talenta muda di Indonesia. Menaker Ida menilai para generasi muda apabila 

tidak dapat memanfaatkan talentanya dengan baik akan ada potensi penduduk usia 

produktif yang dikhawatirkan menjadi beban di masa bonus demografi dan setelahnya. 

"Kami fokus membangun kapabilitas talenta muda untuk menghadapi pekerjaan yang akan 

muncul di masa depan,"kata Menaker Ida Fauziyah dalam acara Talent Talks yang bertajuk 

"Preparing For The Unknown Harnessing Technology to Unleash Creative Potential," di 

Yogyakarta, Kamis (29/12/2022). Menaker Ida menjelaskan, program yang dilakukan 

Kemnaker dalam meningkatkan keahlian talenta muda melalui penggunaan teknologi 

pembelajaran jarak jauh. 

 

DOBRAK.CO - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, dalam menghadapi bonus 

demografi, pihaknya memberikan perhatian yang besar pada pengembangan talenta muda di Indonesia. 

Menaker Ida menilai para generasi muda apabila tidak dapat memanfaatkan talentanya dengan baik akan 

ada potensi penduduk usia produktif yang dikhawatirkan menjadi beban di masa bonus demografi dan 

setelahnya. "Kami fokus membangun kapabilitas talenta muda untuk menghadapi pekerjaan yang akan 

muncul di masa depan,"kata Menaker Ida Fauziyah dalam acara Talent Talks yang bertajuk "Preparing 

For The Unknown Harnessing Technology to Unleash Creative Potential," di Yogyakarta, Kamis 

(29/12/2022). Menaker Ida menjelaskan, program yang dilakukan Kemnaker dalam meningkatkan 

keahlian talenta muda melalui penggunaan teknologi pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh 

ini penting untuk mengikuti perilaku dan preferensi generasi muda yang melek akan teknologi.Kemnaker, 

ujarnya, menaruh perhatian penting terhadap generasi muda dengan melakukan komunikasi dan 

kolaborasi. Banyak pihak yang mengeluh sulit untuk berkomunikasi, berkolaborasi dan nyambung dengan 

para generasi muda. "Saya berharap dengan adanya talent talks, talenta muda mampu untuk berbicara 

dan berkolaborasi bersama Kemnaker ," ujarnya. Selain itu Ia menambahkan, tahapan selanjutnya dalam 

mendorong program pengembangan talenta muda dengan meningkatkan dukungan bagi pelaku Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan ujung tombak perekonomian Indonesia. 
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