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No Date News Title Page Sentiment Media Influencers Summary 

1. 29 

January 

2022 

Penyelundup 

Pekerja Migran 

Ilegal Ditangkap 

3 Negative Koran 

Jakarta 

 . 149225191770Penyelundup 

Pekerja Migran ilegal Ditangkap. 

Penyelundup Pekerja Migran 

ilegal Ditangkap. "Polisi akan 

berkoordinasi dengan BP2MI 

(Badan Perlin- dungan Pekerja 

Migran Indonesia) di daerah 

masing-masing terkait 

pembinaan korban PMI ilegal ini," 

katanya. Pelaku penyelundupan 

PMI ilegal terancam melanggar 

Pa- sal 81 jo Pasal 83 UU Nomor 

18 Tahun 2017 tentang Perlin- 

dungan Pekerja Migran Indonesia 

jo Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pembe- rantasan 

Tindak Pidana Per- dagangan 

Orang, dengan an- caman pidana 

penjara paling sedikit 3 Tahun 

paling lama 5 Tahun. 

2. 29 

January 

2022 

Kemnaker 

Bangun Ratusan 

Desa Migran 

Produktif 

2 Positive Koran 

Kontan 

 . Kemnaker Bangun Ratusan Desa 

Migran Produktif. JAKARTA. 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauzi- yah 

menyatakan, Kementerian 

Ketenagakerjaan hingga kini telah 

membangun 450 Desa Migran 

Produktif&apos (Desmigratif). Ini 

adalah program perlindungan 

terhadap pekerja migran sejak 

dari kampung halaman, yang 

bertujuan untuk memberikan 

pelindungan yang komprehensif 

bagi pekerja migran Indonesia 

(PMI) dan keluarganya. 

3. 29 

January 

2022 

Vaksin Booster 

Sasar Calon 

Pekerja Migran 

4 Positive Kabar 

Cirebon 

 . Vaksin Booster Sasar Calon 

Pekerja Migran. CIPTAKAN herd 

immunity, Disnaker Indramayu 

adakan vaksin Booster bagi ASN 

lingkup Disnaker dan calon PMI, 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/KORAN_JAKARTA1/Penyelundup%20Pekerja%20Migran%20Ilegal%20Ditangkap=1=3=1.jpg
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/KORAN_JAKARTA1/Penyelundup%20Pekerja%20Migran%20Ilegal%20Ditangkap=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/KORAN_KONTAN1/Kemnaker%20Bangun%20Ratusan%20Desa%20Migran%20Produktif=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/KORAN_KONTAN1/Kemnaker%20Bangun%20Ratusan%20Desa%20Migran%20Produktif=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/KORAN_KONTAN1/Kemnaker%20Bangun%20Ratusan%20Desa%20Migran%20Produktif=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/KORAN_KONTAN1/Kemnaker%20Bangun%20Ratusan%20Desa%20Migran%20Produktif=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/KABAR_CIREBON1/Vaksin%20Booster%20Sasar%20%20Calon%20Pekerja%20Migran%20=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/KABAR_CIREBON1/Vaksin%20Booster%20Sasar%20%20Calon%20Pekerja%20Migran%20=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/KABAR_CIREBON1/Vaksin%20Booster%20Sasar%20%20Calon%20Pekerja%20Migran%20=1=4=1.jpg


 

3 

 

Kamis (27/1/2022).*. 

273050638175. Termasuk Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) yang 

beker- jasama dengan Dinas Ke- 

sehatan, menggelar vaksinasi 

Covid-19 dosis ketiga (Booster) 

dengan sasaran calon pekerja 

migran Indonesia (PMI) dan 

aparatur sipil negara (ASN) di 

lingkungan Disnaker, Kamis 

(27/1/2022). Kepala Disnaker 

Kabupaten Indramayu, Erpin 

Marpinda mengungkapkan, 

vaksinasi Booster bagi ASN dan 

calon PMI, selain untuk 

menciptakan herd immunity, juga 

sebagai penangkal agar tidak 

terpapar varian baru Omicron, 

yang sudah melan- da Indonesia. 

4. 29 

January 

2022 

Iqtishad Dorong 

Pengembangan 

SDM di Keuangan 

Syariah 

3 Positive Republika  . Iqtishad Dorong Pengembangan 

SDM di Keuangan Syariah. 

Berdasarkan data dalam 

Masterplan Ekonomi Syariah 

Indonesia 2019-2024, barn 231 

orang yang telah tersertifikasi 

keuangan syariah di Lembaga 

Sertifikasi Profesi Keuangan 

Syariah. Salah satu langkah 

mendorong pengembangan 

keuangan syariah di- lakukan 

Iqtishad Consultan lewat. Sulting 

dan LSP EKBISI IAEI sepakat saling 

menunjang dalam pelaksanaan 

peningkatan pengembangan 

sumber daya manusia (SDM) di 

bidang keuangan dan perbankan 

syariah. 

5. 29 

January 

2022 

Tower II Rusun 

Bener Segera 

Dioperasikan 

2 Neutral Kedaulatan 

Rakyat 

 Tower II Rusun Bener Segera 

Dioperasikan. Sehingga ketika 

ada peresmian dari pihak 

kementerian, sudah ada warga 

yang menempati.(Dhi)-f Tower II 

Rusun Bener Tegalrejo yang 

mulai tahap rencana penghunian. 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/REPUBLIKA1/Iqtishad%20Dorong%20Pengembangan%20SDM%20di%20Keuangan%20Syariah=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/REPUBLIKA1/Iqtishad%20Dorong%20Pengembangan%20SDM%20di%20Keuangan%20Syariah=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/REPUBLIKA1/Iqtishad%20Dorong%20Pengembangan%20SDM%20di%20Keuangan%20Syariah=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/REPUBLIKA1/Iqtishad%20Dorong%20Pengembangan%20SDM%20di%20Keuangan%20Syariah=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/KEDAULATAN_RAKYAT1/Tower%20II%20Rusun%20Bener%20Segera%20Dioperasikan%20=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/KEDAULATAN_RAKYAT1/Tower%20II%20Rusun%20Bener%20Segera%20Dioperasikan%20=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/KEDAULATAN_RAKYAT1/Tower%20II%20Rusun%20Bener%20Segera%20Dioperasikan%20=1=2=1.jpg
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Kepala Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Rumah Susun Sewa 

Sederhana (Rusunawa) Kota 

Yogya Wisnu Windarto, menje- 

laskan tata cara penghuni- an 

sudah disosialisasikan melalui 

wilayah. - Rumah susun (rusun) 

yang ada di Bener Tegalrejo 

dalam waktu dekat akan 

dioperasikan. 

6. 29 

January 

2022 

Delapan PMI 

Tersangkut Kasus 

Hukum, Lima 

Meninggal Dunia 

12 Negative Radar 

Surabaya 

 Delapan PMI Tersangkut Kasus 

Hukum, Lima Meninggal Dunia. 

Delapan PMI. DILATIH 

KETERAMPILAN: Disnaker 

Kabupa- ten Gresik memberikan 

pelatihan keterampilan kepada 

para pekerja beberapa waktu 

lalu. KEBOMAS- Dinas Tenaga 

Kerja (Disnaker) Kabupaten 

Gresik men- catat sepanjang 

2021 sedikitnya ada delapan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

asal Kabupaten Gresik ter- 

sandung persoalan hukum di luar 

ne- geri. 

7. 29 

January 

2022 

2.642 Orang 

Warga KLU Akses 

Kartu Prakerja 

8 Neutral Suara Ntb  . 2.642 Orang Warga KLU Akses 

Kartu Prakeij a. Jumlahnya 

mencapai 2.642 orang. Sampai 

Desember 2021 kemarin, jumlah 

Prakerja 2.642 orang, ucapnya. 

Tanjung (Suara Nusa Tenggara 

Barat) 

8. 29 

January 

2022 

BPJamsostek 

Serahkan 

Manfaat 

Kepesertaan 

hingga Rp500 

Juta Lebih 

3 Positive Suara Ntb Arifin,I 

Gede Putu 

Aryadi 

BPJamsostek Serahkan Manfaat 

Kepesertaan hingga Rp500 Juta 

Lebih. Selain itu, Sekda yang 

didampingi Kepala Dinas 

Nakertrans Nusa Tenggara Barat, 

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

dan Kepala BPJamsostek Nusa 

Tenggara Barat, Adventus Edison 

Souhuwat juga menyerahkan 

secara simbolis manfaat 

kepesertaan Jaminan Kematian 

yang diterima oleh ahli waris 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/RADAR_SURABAYA1/Delapan%20PMI%20Tersangkut%20Kasus%20Hukum,%20Lima%20Meninggal%20Dunia%20=1=12=2.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/RADAR_SURABAYA1/Delapan%20PMI%20Tersangkut%20Kasus%20Hukum,%20Lima%20Meninggal%20Dunia%20=2=12=2.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/RADAR_SURABAYA1/Delapan%20PMI%20Tersangkut%20Kasus%20Hukum,%20Lima%20Meninggal%20Dunia%20=1=12=2.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/RADAR_SURABAYA1/Delapan%20PMI%20Tersangkut%20Kasus%20Hukum,%20Lima%20Meninggal%20Dunia%20=2=12=2.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/RADAR_SURABAYA1/Delapan%20PMI%20Tersangkut%20Kasus%20Hukum,%20Lima%20Meninggal%20Dunia%20=1=12=2.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/RADAR_SURABAYA1/Delapan%20PMI%20Tersangkut%20Kasus%20Hukum,%20Lima%20Meninggal%20Dunia%20=2=12=2.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/RADAR_SURABAYA1/Delapan%20PMI%20Tersangkut%20Kasus%20Hukum,%20Lima%20Meninggal%20Dunia%20=1=12=2.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/RADAR_SURABAYA1/Delapan%20PMI%20Tersangkut%20Kasus%20Hukum,%20Lima%20Meninggal%20Dunia%20=2=12=2.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/SUARA_NTB1/2.642%20Orang%20Warga%20KLU%20Akses%20Kartu%20Prakerja=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/SUARA_NTB1/2.642%20Orang%20Warga%20KLU%20Akses%20Kartu%20Prakerja=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/SUARA_NTB1/2.642%20Orang%20Warga%20KLU%20Akses%20Kartu%20Prakerja=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/SUARA_NTB1/BPJamsostek%20Serahkan%20Manfaat%20Kepesertaan%20hingga%20Rp500%20Juta%20Lebih=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/SUARA_NTB1/BPJamsostek%20Serahkan%20Manfaat%20Kepesertaan%20hingga%20Rp500%20Juta%20Lebih=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/SUARA_NTB1/BPJamsostek%20Serahkan%20Manfaat%20Kepesertaan%20hingga%20Rp500%20Juta%20Lebih=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/SUARA_NTB1/BPJamsostek%20Serahkan%20Manfaat%20Kepesertaan%20hingga%20Rp500%20Juta%20Lebih=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/SUARA_NTB1/BPJamsostek%20Serahkan%20Manfaat%20Kepesertaan%20hingga%20Rp500%20Juta%20Lebih=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/SUARA_NTB1/BPJamsostek%20Serahkan%20Manfaat%20Kepesertaan%20hingga%20Rp500%20Juta%20Lebih=1=3=1.jpg
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Pegawai Non-ASN RS Jiwa 

Mutiara Sukma sebesar 

Rp42.000.000. Disambung juga 

dengan Penyerahan Kepesertaan 

Baru BPJamsostek kepada 

Lombok Vaganza Hotel yang ikut 

memberikan perlindungan bagi 

pekerja dan mendukung 

suksesnya event MotoGP 2022. 

Menyerahkan secara simbolis 

manfaat Jamsostek kepada ahli 

waris peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, atau yang 

sekarang disebut BPJamsostek. 

Manfaat Jamsostek ini diberikan 

kepada dua ahli waris dari 

peserta Jamsostek. 

9. 29 

January 

2022 

Pemilik Kapal 

Penyelundup PMI 

Ditangkap 

4 Negative Tribun 

Batam 

 . 14033512700Pemilik 

KapalPenyelundupPMI 

Ditangkap. Pemilik 

KapalPenyelundupPMI 

Ditangkap. 1003301880870 

Tenggelam di Perairan Johor saat 

Bawa Pekerja Migran. BATAM, 

TRIBUN- Unit Rcskrhn Polrcsta 

Barelang inenangkap 6 pclaku 

penvc- lundupan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) alau pelaku 

perdagangan orang. Dun dari 

enain pelaku pc- nyelundupan 

Pekeija Migran Indonesia (PMI) 

yang ditangkap Unit Rcskrhn 

Polrcsta Barclang incrupakan 

pemilik kapal dan petugas 

inengecek kapal yangdl gunakan 

unluk ntengangkul PMI. 

10. 29 

January 

2022 

Enam Pelaku 

Punya Peran 

Berbeda 

4 Neutral Tribun 

Batam 

 . Enam Pelaku PunyaPeran 

Berbeda. Adapun enam pelaku 

tersebut beilugas menjemput 

calon Pekerja Imi- gran Indonesia 

(PMI) ilegal ke Bandara Hang 

Nadim Batam ke penampungan, 

mengccek kapal. Keenam pelaku 

tersebut yakni Y (48). Nugroho Tri 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/TRIBUN_BATAM1/Pemilik%20Kapal%20Penyelundup%20PMI%20Ditangkap=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/TRIBUN_BATAM1/Pemilik%20Kapal%20Penyelundup%20PMI%20Ditangkap=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/TRIBUN_BATAM1/Pemilik%20Kapal%20Penyelundup%20PMI%20Ditangkap=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/TRIBUN_BATAM1/Enam%20Pelaku%20Punya%20Peran%20Berbeda=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/TRIBUN_BATAM1/Enam%20Pelaku%20Punya%20Peran%20Berbeda=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/TRIBUN_BATAM1/Enam%20Pelaku%20Punya%20Peran%20Berbeda=1=4=1.jpg
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Nuiyanlo, mengatakan keenam 

pelaku tersebut memiliki peran 

dan ditangkap di beberapa 

tempat berbeda. 

11. 29 

January 

2022 

Penyelundupan 

PMI Kembali 

Digagalkan 

9 Negative Tribun 

Batam 

 Penyelundupan PMI Kembali 

Digagalkan. KONFERENSI PERS- 

Kasai Polairud Polres Karimun 

AKP Binsar Samosir 

menyampaikan pengungkapan 

penggagalan penyelundupan PMI 

dalamkonferensi persyang 

berlangsung Satpolairud Polres 

Karimun, Jumal (28/1). TRIBUN- 

Satpolairud Polres Karimun 

borhn- sll inenggagalkan upaya 

pe- nyelundupan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) kc Malaysia 

secara llegal. Sebanyak delapan 

calon PMI llegal Ini dlamankan dl 

Pelabuhan Domesllk Tan- 

Jungbalal Karimun. 

12. 30 

January 

2022 

Atur Gaji Bulanan 

biar Hidup 

Tentram 

6 Positive Kompas Agustina 

Fitri 

. Atur Gaji Bulanan biar Hidup 

Tenteram. Ngopi clan nongkrong 

di kale tak acla salahnya. Tetapi, 

jangan sampai menguras habis 

gaji bulanan. Anak muda pun 

harus melek finansial agar hidup 

lebih tenteram. 

13. 30 

January 

2022 

Klaim laminan 

Kematian 

Mendominasi 

2 Negative Radar Solo Hasan 

Fahmi 

Klaim laminan Kematian 

Mendominasi. Center000. SOLO, 

Radar Solo- Sepanjang 2021, 

pembayaran klaim atau jaminan 

yang dikucurkan BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Su- 

rakarta secara konsolidasi 

mencapai 55.968 kasus. Senilai 

Rp 444.777.738.287. 

14. 31 

January 

2022 

Kulitas SDM Turut 

Jaga Iklim 

Investasi 

1 Positive Jawa Pos  Kualitas SDM Turut Jaga Iklim 

Investasi. Jaga Iklim Investasi. 

Kualitas SDM Turut. Kalau ingin 

memasang upah minimum yang 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/TRIBUN_BATAM1/Penyelundupan%20PMI%20Kembali%20Digagalkan=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/TRIBUN_BATAM1/Penyelundupan%20PMI%20Kembali%20Digagalkan=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/TRIBUN_BATAM1/Penyelundupan%20PMI%20Kembali%20Digagalkan=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-30/KOMPAS1/Atur%20Gaji%20Bulanan%20biar%20Hidup%20Tentram=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-30/KOMPAS1/Atur%20Gaji%20Bulanan%20biar%20Hidup%20Tentram=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-30/KOMPAS1/Atur%20Gaji%20Bulanan%20biar%20Hidup%20Tentram=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-30/RADAR_SOLO1/Klaim%20laminan%20Kematian%20Mendominasi%20=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-30/RADAR_SOLO1/Klaim%20laminan%20Kematian%20Mendominasi%20=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-30/RADAR_SOLO1/Klaim%20laminan%20Kematian%20Mendominasi%20=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/JAWA_POS1/Kulitas%20SDM%20Turut%20Jaga%20Iklim%20Investasi=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/JAWA_POS1/Kulitas%20SDM%20Turut%20Jaga%20Iklim%20Investasi=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/JAWA_POS1/Kulitas%20SDM%20Turut%20Jaga%20Iklim%20Investasi=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/JAWA_POS1/Kulitas%20SDM%20Turut%20Jaga%20Iklim%20Investasi=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/JAWA_POS1/Kulitas%20SDM%20Turut%20Jaga%20Iklim%20Investasi=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/JAWA_POS1/Kulitas%20SDM%20Turut%20Jaga%20Iklim%20Investasi=2=1=1.jpg
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tinggi, tentu kualitas SDM sangat 

penting. 

15. 31 

January 

2022 

Warga Minim 

Bekerja di 

Perusahaan, 

Kades Protes 

6 Negative Harian Musi 

Banyuasin 

 Warga Minim Bekerja di 

Perusahaan, Kades Protes. 

KAYUAGUNG- Mewakili warga- 

nya, Kepala Desa Cinta Jaya, 

Kecama- tan Pedamaran, 

Kabupaten Ogan Komering Ilir 

(OKI), mempertanyakan 

banyaknya masyarakat pribumi 

tidak diberdayakan dan 

minimnya masyarakat asli desa 

yang bekerja di pabrik PT 

Kelantan Sakti, perusahanan per- 

kebunan sawit. "Serikat Pekerja 

Niaga Bank Jasa dan Asuransi 

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 

(SP NIBA SPSI) merupakan pihak 

kedua diduga tidak melibatkan 

masyarakat bekerja di 

perusahaan itu," kata Kades Cinta 

Java, Budiman. Dia menjelaskan, 

ini adalah aspi- rasi dari ratusan 

Kepala Keluarga (KK) untuk 

mempertanyakan dan men- 

indaklanjuti, mengapa minimnya 

masyarakat asli pribumi yang 

diper- davakan untuk bekerja 

disana. 

16. 31 

January 

2022 

Berharap Satpam 

Lebih Sejahtera 

9 Positive Radar 

Tasikmalaya 

 Berharap Satpam Lebih 

Sejahtera. Berharap Satpam 

Lebih Sejahtera. Bakor Satpam 

Polres Tasikmalaya Kota 

melakukan rapat dan pemberian 

penghargaan kepada anggota 

berprestasi, Selasa (25/1/2022). 

4813300. TAWANG- Pemerintah 

melalui kepolisian mendorong 

Satpam untuk bisa lebih bekerja 

secara profesional melalui 

regulasi. 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/HARIAN_MUSI_BANYUASIN1/Warga%20Minim%20Bekerja%20di%20Perusahaan,%20Kades%20Protes=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/HARIAN_MUSI_BANYUASIN1/Warga%20Minim%20Bekerja%20di%20Perusahaan,%20Kades%20Protes=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/HARIAN_MUSI_BANYUASIN1/Warga%20Minim%20Bekerja%20di%20Perusahaan,%20Kades%20Protes=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/HARIAN_MUSI_BANYUASIN1/Warga%20Minim%20Bekerja%20di%20Perusahaan,%20Kades%20Protes=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/RADAR_TASIKMALAYA1/Berharap%20Satpam%20Lebih%20Sejahtera=1=9=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/RADAR_TASIKMALAYA1/Berharap%20Satpam%20Lebih%20Sejahtera=2=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/RADAR_TASIKMALAYA1/Berharap%20Satpam%20Lebih%20Sejahtera=1=9=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/RADAR_TASIKMALAYA1/Berharap%20Satpam%20Lebih%20Sejahtera=2=9=1.jpg
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17. 31 

January 

2022 

Kemendikbud 

RIstek Dorong 

Seluruh 

Ekosistem 

Pendidikan 

Dilindungi BPKS 

Ketenagakerjaan 

4 Positive Suara Ntb Edison 

Souhuwat 

. Kemendikbud Ristek Dorong 

Seluruh Ekosistem Pendidikan 

Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. 

KEMENTERIAN Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

(Kemendikbud Ristek) bersama 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAM- 

SOSTEK) menggelar Sosialisasi 

Implementasi Instruksi Presiden 

Nomor 2 tahun 2021. Kegiatan 

yang digelar secara hybrid ini 

merupakan tindak lanjut atas 

terbitnya Surat Edaran 

Kemendikbud Ristek Nomor 8 

Tahun 2021 Tentang Peningkatan 

Kepatuhan dan Kepesertaan 

Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Pada Satuan 

Pendidikan Formal dan Non 

Formal. Sosialisasi dibuka oleh 

Sekretaris Jenderal Kemendikbud 

Ristek Suharti dan Sekretaris 

Menteri Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan (Menko PMK) Yo- 

hanes Baptista Satya San- 

anugraha, serta diikuti oleh 

seluruh Sekretaris Daerah, Kepala 

Dinas Pendidikan Provinsi, 

Kota/Kabupaten dan berbagai 

stakeholder lainnya. 

18. 31 

January 

2022 

Jembatani 

Kepentingan 

Dunia Usaha 

5 Positive Radar Bogor  Jembatani Kepentingan Dunia 

Usaha. Termasuk dalam Rakernas 

2022, pihaknya menyampaikan 

tujuh rekomendasi kepada 

Pemangku Kepentingan 

(Stakeholders) Ketenagakerjaan 

dan Hubungan Industrial, mulai 

dari pengusaha, pemerintah, 

pekerja atau buruh, tokoh 

masyarakat serta unsur- unsur 

terkait dengan hubungan 

industrial.(cok/b). SUKARAJA-

Pengurus Asosiasi Praktisi Human 

Resource Indonesia (ASPHRI) 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/SUARA_NTB1/Kemendikbud%20RIstek%20Dorong%20Seluruh%20Ekosistem%20Pendidikan%20Dilindungi%20BPKS%20Ketenagakerjaan=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/SUARA_NTB1/Kemendikbud%20RIstek%20Dorong%20Seluruh%20Ekosistem%20Pendidikan%20Dilindungi%20BPKS%20Ketenagakerjaan=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/SUARA_NTB1/Kemendikbud%20RIstek%20Dorong%20Seluruh%20Ekosistem%20Pendidikan%20Dilindungi%20BPKS%20Ketenagakerjaan=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/SUARA_NTB1/Kemendikbud%20RIstek%20Dorong%20Seluruh%20Ekosistem%20Pendidikan%20Dilindungi%20BPKS%20Ketenagakerjaan=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/SUARA_NTB1/Kemendikbud%20RIstek%20Dorong%20Seluruh%20Ekosistem%20Pendidikan%20Dilindungi%20BPKS%20Ketenagakerjaan=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/SUARA_NTB1/Kemendikbud%20RIstek%20Dorong%20Seluruh%20Ekosistem%20Pendidikan%20Dilindungi%20BPKS%20Ketenagakerjaan=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/SUARA_NTB1/Kemendikbud%20RIstek%20Dorong%20Seluruh%20Ekosistem%20Pendidikan%20Dilindungi%20BPKS%20Ketenagakerjaan=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/RADAR_BOGOR1/Jembatani%20Kepentingan%20Dunia%20Usaha=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/RADAR_BOGOR1/Jembatani%20Kepentingan%20Dunia%20Usaha=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/RADAR_BOGOR1/Jembatani%20Kepentingan%20Dunia%20Usaha=1=5=1.jpg
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masa bakti 2021-2024 menggelar 

rapat kerja Nasional (Rakernas) 

2022 di Hotel Grand Mulya, 

Sentul, Kabupaten Bogor, lumat 

(28/1). Lembaga mitra 

pemerintah ini berkomitmen 

menjembatani kepentingan dunia 

usaha dan industrial melalui 

sejumlah program kerja. 

19. 31 

January 

2022 

Ketua RT RW 

Didaftarkan jadi 

Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

4 Neutral Galamedia Dadang 

Supriatna 

Ketua RT/RW Didaftarkan jadi 

Peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

Didaftarkan menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan ini, kata Tata, 

dap- at memberikan manfaat 

bagi para ketua RT dan RW. 

Manfaatnya, mereka dilindungi 

oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ia 

mengungkapkan, premi BPJS 

Ketenagakerjaan itu dibayar oleh 

APBD dari kenaikan insentif RT 

dan RW dengan besaran Rp 

16.800/RT/ RW/bulan. 

20. 31 

January 

2022 

Gemuruh 

Deklarasi Karang 

Taruna 

4 Neutral Tribun Jogja  Gemuruh Deklarasi Karang 

Taruna. GEMURUH SIMBOLIS- 

Lurah Maguwoharjo, Kasidi 

(kanan) secara simbolis 

meresmikan deklarasi dengan 

Ketua Gemuruh, Yoga Restu Adi 

(kiri) sebagai Karang Taruna di 

Maguwoharjo, Minggu (30/1)..  

ditringi musik dan tnstruktur di 

atas panggung.. Di sini kita 

undang banyak UMKM untuk 

jualan," kata Ketua Gemuruh, 

Yoga Restu AdL.  Yoga kembaIi 

membeberkan jika agenda ini 

sudah disusun sejak satu bulan.  

yang laIu. Sebelum rampung 

acara, pihak Gemuruh 

mendeklarasikan diri sebagai 

Karang Taruna di Maguwoharjo.. 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/GALAMEDIA1/Ketua%20RT%20RW%20Didaftarkan%20jadi%20Peserta%20BPJS%20Ketenagakerjaan=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/GALAMEDIA1/Ketua%20RT%20RW%20Didaftarkan%20jadi%20Peserta%20BPJS%20Ketenagakerjaan=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/GALAMEDIA1/Ketua%20RT%20RW%20Didaftarkan%20jadi%20Peserta%20BPJS%20Ketenagakerjaan=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/GALAMEDIA1/Ketua%20RT%20RW%20Didaftarkan%20jadi%20Peserta%20BPJS%20Ketenagakerjaan=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/TRIBUN_JOGJA1/Gemuruh%20Deklarasi%20Karang%20Taruna%20=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/TRIBUN_JOGJA1/Gemuruh%20Deklarasi%20Karang%20Taruna%20=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/TRIBUN_JOGJA1/Gemuruh%20Deklarasi%20Karang%20Taruna%20=1=4=1.jpg
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21. 31 

January 

2022 

JMO 

Memudahkan 

Peserta 

Mendapatkan 

Hak nya 

2 Positive Magelang 

Ekspres 

 M AGEL ANG- Ketenagaker- jaan 

(BPJamsostek) sebagai lembaga 

negara yang menyelenggarakan 

program negara berupa jaminan 

sosial ketenagakerjaan, 

meluncurkan aplikasi digital 

untuk kemudahan peserta 

dengan nama Jamsostek Mobile 

(JMO), yang merupakan 

pengganti aplikasi. Kepala 

BPJamsostek Magelang, Slamet 

Taryono mengatakan bahwa 

adanya aplikasi JMO tersebut 

akan sangat membantu para 

peserta dalam mengakses hak 

jaminan sosial 

ketenagakerjaannya. "Aplikasi 

JMO tersebut kini sudah tersedia 

di Playstore Android dan 

Appstore Apple, sehingga segala 

kebutuhan terhadap program 

jaminan sosial Ketenagakerjaan 

dapat diakses melalui 

handphone, misalnya seperti 

pengecekkan saldo atau cek 

status kepesertaan," ucap Slamet 

Taryono. Hari Tua (JHT) dan 

Pelaporan Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK) sekarang dapat 

dilakukan melalui genggaman 

tangan dengan aplikasi JMO 

tersebut, sehingga para peserta 

BPJamsostek tidak perlu antri 

datang ke kantor cabang 

BPJamsostek terdekat. 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/MAGELANG_EKSPRES1/JMO%20Memudahkan%20Peserta%20Mendapatkan%20Hak%20nya=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/MAGELANG_EKSPRES1/JMO%20Memudahkan%20Peserta%20Mendapatkan%20Hak%20nya=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/MAGELANG_EKSPRES1/JMO%20Memudahkan%20Peserta%20Mendapatkan%20Hak%20nya=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/MAGELANG_EKSPRES1/JMO%20Memudahkan%20Peserta%20Mendapatkan%20Hak%20nya=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/MAGELANG_EKSPRES1/JMO%20Memudahkan%20Peserta%20Mendapatkan%20Hak%20nya=1=2=1.jpg
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Title Penyelundup Pekerja Migran Ilegal Ditangkap 

Media Koran Jakarta Reporter  

Date 29 January 2022 Tone Negative 

Page 3 PR Value  

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

29/KORAN_JAKARTA1/Penyelundup%20Pekerja%20Migran%20Ilegal%20Ditangkap=1=3=1.jp

g 

Summar

y 

. 149225191770Penyelundup Pekerja Migran ilegal Ditangkap. Penyelundup Pekerja Migran 

ilegal Ditangkap. "Polisi akan berkoordinasi dengan BP2MI (Badan Perlin- dungan Pekerja 

Migran Indonesia) di daerah masing-masing terkait pembinaan korban PMI ilegal ini," katanya. 

Pelaku penyelundupan PMI ilegal terancam melanggar Pa- sal 81 jo Pasal 83 UU Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Perlin- dungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pembe- rantasan Tindak Pidana Per- dagangan Orang, dengan an- caman pidana 

penjara paling sedikit 3 Tahun paling lama 5 Tahun. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/KORAN_JAKARTA1/Penyelundup%20Pekerja%20Migran%20Ilegal%20Ditangkap=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/KORAN_JAKARTA1/Penyelundup%20Pekerja%20Migran%20Ilegal%20Ditangkap=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/KORAN_JAKARTA1/Penyelundup%20Pekerja%20Migran%20Ilegal%20Ditangkap=1=3=1.jpg
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Title Kemnaker Bangun Ratusan Desa Migran Produktif 

Media Koran Kontan Reporter  

Date 29 January 2022 Tone Positive 

Page 2 PR Value  

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

29/KORAN_KONTAN1/Kemnaker%20Bangun%20Ratusan%20Desa%20Migran%20Produktif=1

=2=1.jpg 

Summar

y 

. Kemnaker Bangun Ratusan Desa Migran Produktif. JAKARTA. Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauzi- yah menyatakan, Kementerian Ketenagakerjaan hingga kini telah 

membangun 450 Desa Migran Produktif&apos (Desmigratif). Ini adalah program perlindungan 

terhadap pekerja migran sejak dari kampung halaman, yang bertujuan untuk memberikan 

pelindungan yang komprehensif bagi pekerja migran Indonesia (PMI) dan keluarganya. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/KORAN_KONTAN1/Kemnaker%20Bangun%20Ratusan%20Desa%20Migran%20Produktif=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/KORAN_KONTAN1/Kemnaker%20Bangun%20Ratusan%20Desa%20Migran%20Produktif=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/KORAN_KONTAN1/Kemnaker%20Bangun%20Ratusan%20Desa%20Migran%20Produktif=1=2=1.jpg
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Title Vaksin Booster Sasar Calon Pekerja Migran 

Media Kabar Cirebon Reporter  

Date 29 January 2022 Tone Positive 

Page 4 PR Value  

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

29/KABAR_CIREBON1/Vaksin%20Booster%20Sasar%20%20Calon%20Pekerja%20Migran%20=

1=4=1.jpg 

Summar

y 

. Vaksin Booster Sasar Calon Pekerja Migran. CIPTAKAN herd immunity, Disnaker Indramayu 

adakan vaksin Booster bagi ASN lingkup Disnaker dan calon PMI, Kamis (27/1/2022).*. 

273050638175. Termasuk Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang beker- jasama dengan Dinas Ke- 

sehatan, menggelar vaksinasi Covid-19 dosis ketiga (Booster) dengan sasaran calon pekerja 

migran Indonesia (PMI) dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Disnaker, Kamis 

(27/1/2022). Kepala Disnaker Kabupaten Indramayu, Erpin Marpinda mengungkapkan, 

vaksinasi Booster bagi ASN dan calon PMI, selain untuk menciptakan herd immunity, juga 

sebagai penangkal agar tidak terpapar varian baru Omicron, yang sudah melan- da Indonesia. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/KABAR_CIREBON1/Vaksin%20Booster%20Sasar%20%20Calon%20Pekerja%20Migran%20=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/KABAR_CIREBON1/Vaksin%20Booster%20Sasar%20%20Calon%20Pekerja%20Migran%20=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/KABAR_CIREBON1/Vaksin%20Booster%20Sasar%20%20Calon%20Pekerja%20Migran%20=1=4=1.jpg
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Title Pemilik Kapal Penyelundup PMI Ditangkap 

Media Tribun Batam Reporter  

Date 29 January 2022 Tone Negative 

Page 4 PR Value  

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

29/TRIBUN_BATAM1/Pemilik%20Kapal%20Penyelundup%20PMI%20Ditangkap=1=4=1.jpg 

Summary . 14033512700Pemilik KapalPenyelundupPMI Ditangkap. Pemilik KapalPenyelundupPMI 

Ditangkap. 1003301880870 Tenggelam di Perairan Johor saat Bawa Pekerja Migran. BATAM, 

TRIBUN- Unit Rcskrhn Polrcsta Barelang inenangkap 6 pclaku penvc- lundupan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) alau pelaku perdagangan orang. Dun dari enain pelaku pc- nyelundupan 

Pekeija Migran Indonesia (PMI) yang ditangkap Unit Rcskrhn Polrcsta Barclang incrupakan 

pemilik kapal dan petugas inengecek kapal yangdl gunakan unluk ntengangkul PMI. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/TRIBUN_BATAM1/Pemilik%20Kapal%20Penyelundup%20PMI%20Ditangkap=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/TRIBUN_BATAM1/Pemilik%20Kapal%20Penyelundup%20PMI%20Ditangkap=1=4=1.jpg
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Title Enam Pelaku Punya Peran Berbeda 

Media Tribun Batam Reporter  

Date 29 January 2022 Tone Neutral 

Page 4 PR Value  

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

29/TRIBUN_BATAM1/Enam%20Pelaku%20Punya%20Peran%20Berbeda=1=4=1.jpg 

Summary . Enam Pelaku PunyaPeran Berbeda. Adapun enam pelaku tersebut beilugas menjemput calon 

Pekerja Imi- gran Indonesia (PMI) ilegal ke Bandara Hang Nadim Batam ke penampungan, 

mengccek kapal. Keenam pelaku tersebut yakni Y (48). Nugroho Tri Nuiyanlo, mengatakan 

keenam pelaku tersebut memiliki peran dan ditangkap di beberapa tempat berbeda. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/TRIBUN_BATAM1/Enam%20Pelaku%20Punya%20Peran%20Berbeda=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/TRIBUN_BATAM1/Enam%20Pelaku%20Punya%20Peran%20Berbeda=1=4=1.jpg
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Title Penyelundupan PMI Kembali Digagalkan 

Media Tribun Batam Reporter  

Date 29 January 2022 Tone Negative 

Page 9 PR Value  

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

29/TRIBUN_BATAM1/Penyelundupan%20PMI%20Kembali%20Digagalkan=1=9=1.jpg 

Summary Penyelundupan PMI Kembali Digagalkan. KONFERENSI PERS- Kasai Polairud Polres Karimun 

AKP Binsar Samosir menyampaikan pengungkapan penggagalan penyelundupan PMI 

dalamkonferensi persyang berlangsung Satpolairud Polres Karimun, Jumal (28/1). TRIBUN- 

Satpolairud Polres Karimun borhn- sll inenggagalkan upaya pe- nyelundupan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) kc Malaysia secara llegal. Sebanyak delapan calon PMI llegal Ini dlamankan dl 

Pelabuhan Domesllk Tan- Jungbalal Karimun. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/TRIBUN_BATAM1/Penyelundupan%20PMI%20Kembali%20Digagalkan=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/TRIBUN_BATAM1/Penyelundupan%20PMI%20Kembali%20Digagalkan=1=9=1.jpg
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Title Delapan PMI Tersangkut Kasus Hukum, Lima Meninggal Dunia 

Media Radar Surabaya Reporter  

Date 29 January 2022 Tone Negative 

Page 12 PR Value  

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

29/RADAR_SURABAYA1/Delapan%20PMI%20Tersangkut%20Kasus%20Hukum,%20Lima%20Me

ninggal%20Dunia%20=1=12=2.jpg 

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

29/RADAR_SURABAYA1/Delapan%20PMI%20Tersangkut%20Kasus%20Hukum,%20Lima%20Me

ninggal%20Dunia%20=2=12=2.jpg 

Summ

ary 

Delapan PMI Tersangkut Kasus Hukum, Lima Meninggal Dunia. Delapan PMI. DILATIH 

KETERAMPILAN: Disnaker Kabupa- ten Gresik memberikan pelatihan keterampilan kepada para 

pekerja beberapa waktu lalu. KEBOMAS- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik men- 

catat sepanjang 2021 sedikitnya ada delapan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten 

Gresik ter- sandung persoalan hukum di luar ne- geri. 

 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/RADAR_SURABAYA1/Delapan%20PMI%20Tersangkut%20Kasus%20Hukum,%20Lima%20Meninggal%20Dunia%20=1=12=2.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/RADAR_SURABAYA1/Delapan%20PMI%20Tersangkut%20Kasus%20Hukum,%20Lima%20Meninggal%20Dunia%20=1=12=2.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/RADAR_SURABAYA1/Delapan%20PMI%20Tersangkut%20Kasus%20Hukum,%20Lima%20Meninggal%20Dunia%20=1=12=2.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/RADAR_SURABAYA1/Delapan%20PMI%20Tersangkut%20Kasus%20Hukum,%20Lima%20Meninggal%20Dunia%20=2=12=2.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/RADAR_SURABAYA1/Delapan%20PMI%20Tersangkut%20Kasus%20Hukum,%20Lima%20Meninggal%20Dunia%20=2=12=2.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-29/RADAR_SURABAYA1/Delapan%20PMI%20Tersangkut%20Kasus%20Hukum,%20Lima%20Meninggal%20Dunia%20=2=12=2.jpg
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Title Tower II Rusun Bener Segera Dioperasikan 

Media Kedaulatan Rakyat Reporter  

Date 29 January 2022 Tone Neutral 

Page 2 PR Value  

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

29/KEDAULATAN_RAKYAT1/Tower%20II%20Rusun%20Bener%20Segera%20Dioperasikan%20=

1=2=1.jpg 

Summar

y 

Tower II Rusun Bener Segera Dioperasikan. Sehingga ketika ada peresmian dari pihak 

kementerian, sudah ada warga yang menempati.(Dhi)-f Tower II Rusun Bener Tegalrejo yang 

mulai tahap rencana penghunian. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Sewa 

Sederhana (Rusunawa) Kota Yogya Wisnu Windarto, menje- laskan tata cara penghuni- an sudah 

disosialisasikan melalui wilayah. - Rumah susun (rusun) yang ada di Bener Tegalrejo dalam 

waktu dekat akan dioperasikan. 
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Title Iqtishad Dorong Pengembangan SDM di Keuangan Syariah 

Media Republika Reporter  

Date 29 January 2022 Tone Positive 

Page 3 PR Value  

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

29/REPUBLIKA1/Iqtishad%20Dorong%20Pengembangan%20SDM%20di%20Keuangan%20Syari

ah=1=3=1.jpg 

Summa

ry 

. Iqtishad Dorong Pengembangan SDM di Keuangan Syariah. Berdasarkan data dalam 

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, barn 231 orang yang telah tersertifikasi 

keuangan syariah di Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah. Salah satu langkah 

mendorong pengembangan keuangan syariah di- lakukan Iqtishad Consultan lewat. Sulting dan 

LSP EKBISI IAEI sepakat saling menunjang dalam pelaksanaan peningkatan pengembangan 

sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan dan perbankan syariah. 
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 Title 2.642 Orang Warga KLU Akses Kartu Prakerja 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 29 January 2022 Tone Neutral 

Page 8 PR Value  

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

29/SUARA_NTB1/2.642%20Orang%20Warga%20KLU%20Akses%20Kartu%20Prakerja=1=8=1.j

pg 

Summar

y 

. 2.642 Orang Warga KLU Akses Kartu Prakeij a. Jumlahnya mencapai 2.642 orang. Sampai 

Desember 2021 kemarin, jumlah Prakerja 2.642 orang, ucapnya. Tanjung (Suara Nusa Tenggara 

Barat) 
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Title BPJamsostek Serahkan Manfaat Kepesertaan hingga Rp500 Juta Lebih 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 29 January 2022 Tone Positive 

Page 3 PR Value  

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

29/SUARA_NTB1/BPJamsostek%20Serahkan%20Manfaat%20Kepesertaan%20hingga%20Rp500

%20Juta%20Lebih=1=3=1.jpg 

Summ

ary 

BPJamsostek Serahkan Manfaat Kepesertaan hingga Rp500 Juta Lebih. Selain itu, Sekda yang 

didampingi Kepala Dinas Nakertrans Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H, dan 

Kepala BPJamsostek Nusa Tenggara Barat, Adventus Edison Souhuwat juga menyerahkan secara 

simbolis manfaat kepesertaan Jaminan Kematian yang diterima oleh ahli waris Pegawai Non-ASN 

RS Jiwa Mutiara Sukma sebesar Rp42.000.000. Disambung juga dengan Penyerahan Kepesertaan 

Baru BPJamsostek kepada Lombok Vaganza Hotel yang ikut memberikan perlindungan bagi 

pekerja dan mendukung suksesnya event MotoGP 2022. Menyerahkan secara simbolis manfaat 

Jamsostek kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan, atau yang sekarang disebut 

BPJamsostek. Manfaat Jamsostek ini diberikan kepada dua ahli waris dari peserta Jamsostek. 
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Title Atur Gaji Bulanan biar Hidup Tentram 

Media Kompas Reporter  

Date 30 January 2022 Tone Positive 

Page 6 PR Value  

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

30/KOMPAS1/Atur%20Gaji%20Bulanan%20biar%20Hidup%20Tentram=1=6=1.jpg 

Summary . Atur Gaji Bulanan biar Hidup Tenteram. Ngopi clan nongkrong di kale tak acla salahnya. Tetapi, 

jangan sampai menguras habis gaji bulanan. Anak muda pun harus melek finansial agar hidup 

lebih tenteram. 
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Title Klaim laminan Kematian Mendominasi 

Media Radar Solo Reporter  

Date 30 January 2022 Tone Negative 

Page 2 PR Value  

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

30/RADAR_SOLO1/Klaim%20laminan%20Kematian%20Mendominasi%20=1=2=1.jpg 

Summary Klaim laminan Kematian Mendominasi. Center000. SOLO, Radar Solo- Sepanjang 2021, 

pembayaran klaim atau jaminan yang dikucurkan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Su- rakarta 

secara konsolidasi mencapai 55.968 kasus. Senilai Rp 444.777.738.287. 
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Title Kulitas SDM Turut Jaga Iklim Investasi 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 31 January 2022 Tone Positive 

Page 1 PR Value  

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

31/JAWA_POS1/Kulitas%20SDM%20Turut%20Jaga%20Iklim%20Investasi=1=1=1.jpg 

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

31/JAWA_POS1/Kulitas%20SDM%20Turut%20Jaga%20Iklim%20Investasi=2=1=1.jpg 

Summary Kualitas SDM Turut Jaga Iklim Investasi. Jaga Iklim Investasi. Kualitas SDM Turut. Kalau ingin 

memasang upah minimum yang tinggi, tentu kualitas SDM sangat penting. 
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Title Warga Minim Bekerja di Perusahaan, Kades Protes 

Media Harian Musi Banyuasin Reporter  

Date 31 January 2022 Tone Negative 

Page 6 PR Value  

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

31/HARIAN_MUSI_BANYUASIN1/Warga%20Minim%20Bekerja%20di%20Perusahaan,%20Kades

%20Protes=1=6=1.jpg 

Summa

ry 

Warga Minim Bekerja di Perusahaan, Kades Protes. KAYUAGUNG- Mewakili warga- nya, Kepala 

Desa Cinta Jaya, Kecama- tan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), mempertanyakan 

banyaknya masyarakat pribumi tidak diberdayakan dan minimnya masyarakat asli desa yang 

bekerja di pabrik PT Kelantan Sakti, perusahanan per- kebunan sawit. "Serikat Pekerja Niaga Bank 

Jasa dan Asuransi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP NIBA SPSI) merupakan pihak kedua 

diduga tidak melibatkan masyarakat bekerja di perusahaan itu," kata Kades Cinta Java, Budiman. 

Dia menjelaskan, ini adalah aspi- rasi dari ratusan Kepala Keluarga (KK) untuk mempertanyakan 

dan men- indaklanjuti, mengapa minimnya masyarakat asli pribumi yang diper- davakan untuk 

bekerja disana. 
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Title Jembatani Kepentingan Dunia Usaha 

Media Radar Bogor Reporter  

Date 31 January 2022 Tone Positive 

Page 5 PR Value  

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

31/RADAR_BOGOR1/Jembatani%20Kepentingan%20Dunia%20Usaha=1=5=1.jpg 

Summary Jembatani Kepentingan Dunia Usaha. Termasuk dalam Rakernas 2022, pihaknya 

menyampaikan tujuh rekomendasi kepada Pemangku Kepentingan (Stakeholders) 

Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, mulai dari pengusaha, pemerintah, pekerja atau 

buruh, tokoh masyarakat serta unsur- unsur terkait dengan hubungan industrial.(cok/b). 

SUKARAJA-Pengurus Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia (ASPHRI) masa bakti 2021-

2024 menggelar rapat kerja Nasional (Rakernas) 2022 di Hotel Grand Mulya, Sentul, Kabupaten 

Bogor, lumat (28/1). Lembaga mitra pemerintah ini berkomitmen menjembatani kepentingan 

dunia usaha dan industrial melalui sejumlah program kerja. 
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Title Kemendikbud RIstek Dorong Seluruh Ekosistem Pendidikan Dilindungi BPKS Ketenagakerjaan 

Medi

a 

Suara Ntb Reporter  

Date 31 January 2022 Tone Positive 

Page 4 PR Value  

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

31/SUARA_NTB1/Kemendikbud%20RIstek%20Dorong%20Seluruh%20Ekosistem%20Pendidikan%

20Dilindungi%20BPKS%20Ketenagakerjaan=1=4=1.jpg 

Sum

mary 

. Kemendikbud Ristek Dorong Seluruh Ekosistem Pendidikan Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. 

KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) bersama BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAM- SOSTEK) menggelar Sosialisasi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 

2 tahun 2021. Kegiatan yang digelar secara hybrid ini merupakan tindak lanjut atas terbitnya Surat 

Edaran Kemendikbud Ristek Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Kepatuhan dan 

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Satuan Pendidikan Formal dan Non 

Formal. Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Suharti dan Sekretaris 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Yo- hanes 

Baptista Satya San- anugraha, serta diikuti oleh seluruh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas 

Pendidikan Provinsi, Kota/Kabupaten dan berbagai stakeholder lainnya. 
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Title Gemuruh Deklarasi Karang Taruna 

Media Tribun Jogja Reporter  

Date 31 January 2022 Tone Neutral 

Page 4 PR Value  

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

31/TRIBUN_JOGJA1/Gemuruh%20Deklarasi%20Karang%20Taruna%20=1=4=1.jpg 

Summary Gemuruh Deklarasi Karang Taruna. GEMURUH SIMBOLIS- Lurah Maguwoharjo, Kasidi (kanan) 

secara simbolis meresmikan deklarasi dengan Ketua Gemuruh, Yoga Restu Adi (kiri) sebagai 

Karang Taruna di Maguwoharjo, Minggu (30/1)..  ditringi musik dan tnstruktur di atas 

panggung.. Di sini kita undang banyak UMKM untuk jualan," kata Ketua Gemuruh, Yoga Restu 

AdL.  Yoga kembaIi membeberkan jika agenda ini sudah disusun sejak satu bulan.  yang laIu. 

Sebelum rampung acara, pihak Gemuruh mendeklarasikan diri sebagai Karang Taruna di 

Maguwoharjo.. 
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Title Ketua RT RW Didaftarkan jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan 

Media Galamedia Reporter  

Date 31 January 2022 Tone Neutral 

Page 4 PR Value  

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

31/GALAMEDIA1/Ketua%20RT%20RW%20Didaftarkan%20jadi%20Peserta%20BPJS%20Ketenag

akerjaan=1=4=1.jpg 

Summa

ry 

Ketua RT/RW Didaftarkan jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Didaftarkan menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan ini, kata Tata, dap- at memberikan manfaat bagi para ketua RT dan RW. 

Manfaatnya, mereka dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ia mengungkapkan, premi BPJS 

Ketenagakerjaan itu dibayar oleh APBD dari kenaikan insentif RT dan RW dengan besaran Rp 

16.800/RT/ RW/bulan. 
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Title Berharap Satpam Lebih Sejahtera 

Media Radar Tasikmalaya Reporter  

Date 31 January 2022 Tone Positive 

Page 9 PR Value  

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

31/RADAR_TASIKMALAYA1/Berharap%20Satpam%20Lebih%20Sejahtera=1=9=1.jpg 

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

31/RADAR_TASIKMALAYA1/Berharap%20Satpam%20Lebih%20Sejahtera=2=9=1.jpg 

Summary Berharap Satpam Lebih Sejahtera. Berharap Satpam Lebih Sejahtera. Bakor Satpam Polres 

Tasikmalaya Kota melakukan rapat dan pemberian penghargaan kepada anggota berprestasi, 

Selasa (25/1/2022). 4813300. TAWANG- Pemerintah melalui kepolisian mendorong Satpam 

untuk bisa lebih bekerja secara profesional melalui regulasi. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/RADAR_TASIKMALAYA1/Berharap%20Satpam%20Lebih%20Sejahtera=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/RADAR_TASIKMALAYA1/Berharap%20Satpam%20Lebih%20Sejahtera=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/RADAR_TASIKMALAYA1/Berharap%20Satpam%20Lebih%20Sejahtera=2=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-01-31/RADAR_TASIKMALAYA1/Berharap%20Satpam%20Lebih%20Sejahtera=2=9=1.jpg


 

34 

 

 

  



 

35 

 

Title JMO Memudahkan Peserta Mendapatkan Hak nya 

Media Magelang Ekspres Reporter  

Date 31 January 2022 Tone Positive 

Page 2 PR Value  

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

31/MAGELANG_EKSPRES1/JMO%20Memudahkan%20Peserta%20Mendapatkan%20Hak%20ny

a=1=2=1.jpg 

Summar

y 

M AGEL ANG- Ketenagaker- jaan (BPJamsostek) sebagai lembaga negara yang 

menyelenggarakan program negara berupa jaminan sosial ketenagakerjaan, meluncurkan 

aplikasi digital untuk kemudahan peserta dengan nama Jamsostek Mobile (JMO), yang 

merupakan pengganti aplikasi. Kepala BPJamsostek Magelang, Slamet Taryono mengatakan 

bahwa adanya aplikasi JMO tersebut akan sangat membantu para peserta dalam mengakses 

hak jaminan sosial ketenagakerjaannya. "Aplikasi JMO tersebut kini sudah tersedia di Playstore 

Android dan Appstore Apple, sehingga segala kebutuhan terhadap program jaminan sosial 

Ketenagakerjaan dapat diakses melalui handphone, misalnya seperti pengecekkan saldo atau 

cek status kepesertaan," ucap Slamet Taryono. Hari Tua (JHT) dan Pelaporan Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK) sekarang dapat dilakukan melalui genggaman tangan dengan aplikasi 

JMO tersebut, sehingga para peserta BPJamsostek tidak perlu antri datang ke kantor cabang 

BPJamsostek terdekat. 
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Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

175 243 123 81 39 
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Table Of Contents : 28 January 2022 - 31 January 2022 
 

No Date News Title Tone Media Influencers Summary 

1. 28 

Janua

ry 

2022 

LPK Seoluna 

Bandung 

Berangkatkan 

26 Pekerja 

Migran 

Indonesia Ke 

Korea Selatan 

Neutr

al 

Radaronline.id Dadang 

Supriatna 

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 

Seoluna memberangkatkan 

sebanyak 26 Pekerja Migran 

Indonesia ke negara Korea 

Selatan. Hal itu terungkap saat 

Bupati Bandung Dadang Supriatna 

ikut melepas 26 Pekerja Migran ke 

Negara Korea di Soreang 

Bandung, Kamis (28/1/2022). 

"Saya berharap para pekerja bisa 

memanfaatkan dengan baik serta 

dapat menanamkan sikap disiplin 

dan jujur," pungkas Bupati seraya 

menandaskan ketika pulang ke 

Indonesia nanti diharapkan bisa 

menjadi pengusaha dan 

enterpreneur muda. Para pekerja 

Migran tersebut sebelumnya di 

latih serta di didik oleh Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. 

2. 28 

Janua

ry 

2022 

Pemko Medan 

akan 

Optimalkan 

Progam 

Jaminan Sosial 

Ketenagakerja

an Sesuai 

Inpres Nomor 

2 Tahun 2021 

Positiv

e 

Dnaberita Khairul Syahnan Pemko Medan siap mendukung 

setiap kebijakan khususnya terkait 

agar seluruh pekerja di Kota 

Medan ikut dalam BPJS 

Ketenagakerjaan. Demikian hal ini 

disampaikan Asisten Ekbang 

Pemko Medan Khairul Syahnan 

ketika membuka pertemuan 

Forum Group Discusion (FGD) 

terkait Inpres No. 2 tahun 2021 

yang digelar BPJS 

Ketenagakerjaan di Hotel 

Adimulia, Jalan Diponegoro, 

Kamis (27/1). Pertemuan ini 

diikuti oleh OPD di lingkungan 

Pemko Medan. "Melalui Diskusi 

ini diharapkan agar terjalin 

kolaborasi yang baik antara setiap 

sektor baik Pemerintah, instansi 

terkait, swasta, perusahaan dan 

http://www.radaronline.id/2022/01/28/lpk-seoluna-bandung-berangkatkan-26-pekerja-migran-indonesia-ke-korea-selatan
http://www.radaronline.id/2022/01/28/lpk-seoluna-bandung-berangkatkan-26-pekerja-migran-indonesia-ke-korea-selatan
http://www.radaronline.id/2022/01/28/lpk-seoluna-bandung-berangkatkan-26-pekerja-migran-indonesia-ke-korea-selatan
http://www.radaronline.id/2022/01/28/lpk-seoluna-bandung-berangkatkan-26-pekerja-migran-indonesia-ke-korea-selatan
http://www.radaronline.id/2022/01/28/lpk-seoluna-bandung-berangkatkan-26-pekerja-migran-indonesia-ke-korea-selatan
http://www.radaronline.id/2022/01/28/lpk-seoluna-bandung-berangkatkan-26-pekerja-migran-indonesia-ke-korea-selatan
http://www.radaronline.id/2022/01/28/lpk-seoluna-bandung-berangkatkan-26-pekerja-migran-indonesia-ke-korea-selatan
http://dnaberita.com/2022/01/28/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://dnaberita.com/2022/01/28/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://dnaberita.com/2022/01/28/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://dnaberita.com/2022/01/28/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://dnaberita.com/2022/01/28/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://dnaberita.com/2022/01/28/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://dnaberita.com/2022/01/28/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://dnaberita.com/2022/01/28/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://dnaberita.com/2022/01/28/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
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seluruh sektor terkait agar setiap 

pekerja di Kota Medan ikut dalam 

program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. 

3. 28 

Janua

ry 

2022 

SDM Cirebon 

Tak Laku di 

Industri 

Negati

ve 

Rakyat Cirebon  Angka pengangguran di 

Kabupaten Cirebon tinggi. "Ya, 

memang industri di Cirebon Timur 

itu kan seharusnya luas padat 

karya. Dari industri yang mulai 

bergeliat di Cirebon. Jadi ya kan, 

tidak memenuhi kriteria SDM 

yang dibutuhkan," kata Siska, 

kemarin. 

4. 28 

Janua

ry 

2022 

Pemko Medan 

akan 

Optimalkan 

Progam 

Jaminan Sosial 

Ketenagakerja

an sesuai 

Inpres Nomor 

2 Tahun 2021 

Positiv

e 

Sentral Berita  Sentralberita | Medan ~ Pemko 

Medan siap mendukung setiap 

kebijakan khususnya terkait agar 

seluruh pekerja di Kota Medan 

ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. 

Demikian hal ini disampaikan Wali 

Kota Medan Bobby Nasution 

diwakili Asisten Ekbang Khairul 

Syahnan ketika membuka 

pertemuan Forum Group 

Discusion (FGD) terkait Inpres No. 

2 tahun 2021 yang digelar BPJS 

Ketenagakerjaan di Hotel 

Adimulia, Jalan Diponegoro, 

Kamis (27/1). Pertemuan ini 

diikuti oleh OPD di lingkungan 

Pemko Medan. "Melalui Diskusi 

ini diharapkan agar terjalin 

kolaborasi yang baik antara setiap 

sektor baik Pemerintah, instansi 

terkait, swasta, perusahaan dan 

seluruh sektor terkait agar setiap 

pekerja di Kota Medan ikut dalam 

program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. 

5. 28 

Janua

ry 

2022 

Pemkot 

Gandeng BPJS 

Pastikan 

Jaminan Bagi 

Non ASN 

Positiv

e 

Sinar Pagi News Dedy Yon 

Supriyono 

Pemerintah Kota Tegal 

menggandeng Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan untuk 

memastikan pekerja Non ASN di 

Pemerintah Kota Tegal 

http://rakcer.radarcirebon.com/sdm-cirebon-tak-laku-di-industri
http://rakcer.radarcirebon.com/sdm-cirebon-tak-laku-di-industri
http://rakcer.radarcirebon.com/sdm-cirebon-tak-laku-di-industri
http://sentralberita.com/2022/01/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://sentralberita.com/2022/01/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://sentralberita.com/2022/01/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://sentralberita.com/2022/01/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://sentralberita.com/2022/01/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://sentralberita.com/2022/01/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://sentralberita.com/2022/01/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://sentralberita.com/2022/01/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://sentralberita.com/2022/01/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021
http://sinarpaginews.com/destinasi/48899/pemkot-gandeng-bpjs-pastikan-jaminan-bagi-non-asn.html
http://sinarpaginews.com/destinasi/48899/pemkot-gandeng-bpjs-pastikan-jaminan-bagi-non-asn.html
http://sinarpaginews.com/destinasi/48899/pemkot-gandeng-bpjs-pastikan-jaminan-bagi-non-asn.html
http://sinarpaginews.com/destinasi/48899/pemkot-gandeng-bpjs-pastikan-jaminan-bagi-non-asn.html
http://sinarpaginews.com/destinasi/48899/pemkot-gandeng-bpjs-pastikan-jaminan-bagi-non-asn.html
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mendapatkan jaminan. Kedua 

instansi tersebut bersinergi 

melaksanakan Mekanisme 

Penetapan Peserta dan 

Pembayaran Iuran Kepesertaan 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian Bagi Pegawai 

Non ASN di Lingkungan 

Pemerintah Kota Tegal. Hal 

tersebut terungkap saat 

dilaksanakannya Sosialisasi 

Mekanisme Penetapan Peserta 

dan Pembayaran Iuran 

Kepesertaan Jaminan Kecelakaan 

Kerja dan Jaminan Kematian Bagi 

Pegawai Non ASN di Lingkungan 

Pemerintah Kota Tegal di Grand 

Dian Hotel Slawi kabupaten Tegal, 

belum lama ini. Sementara untuk 

manfaat yang diperoleh tenaga 

Non ASN, dikatakan Mulyono, 

nanti itu lebih besar daripada 

sebelumnya, dimana untuk 

pengobatan kecelakaan kerja non 

limited tidak ada batasannya, 

kemudian kematian karena 

kecelakaan kerja 48 kali gaji, 10 

juta untuk pemakaman, 500 ribu 

tiap bulan selama dua tahun dan 

anaknya mendapatkan beasiswa. 

6. 28 

Janua

ry 

2022 

SBMI dan 

PKBM 

Kerjasama 

Tingkatkan 

Skill CPMI, 

Pihak Terkait 

Dukung Penuh 

Positiv

e 

Corong Rakyat  SBMI Lotim dan PKBM kerjasama 

untuk tingkatkan skill dan 

kompetensi CPMI. Terkait dengan 

persoalan itu, Serikat Buruh 

Migran Indonesia (SBMI) 

menginisiasi pelatihan bagi CPMI 

melalui Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM), di mana 

nantinya pelaksanaan pelatihan 

itu akan melibatkan Dinas Tenaga 

Kerja, Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Lombok 

Timur dan Unit Pelaksana Teknis 

Badan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia (UPT BP2MI) 

http://corongrakyat.co.id/sbmi-dan-pkbm-kerjasama-tingkatkan-skill-cpmi-pihak-terkait-dukung-penuh
http://corongrakyat.co.id/sbmi-dan-pkbm-kerjasama-tingkatkan-skill-cpmi-pihak-terkait-dukung-penuh
http://corongrakyat.co.id/sbmi-dan-pkbm-kerjasama-tingkatkan-skill-cpmi-pihak-terkait-dukung-penuh
http://corongrakyat.co.id/sbmi-dan-pkbm-kerjasama-tingkatkan-skill-cpmi-pihak-terkait-dukung-penuh
http://corongrakyat.co.id/sbmi-dan-pkbm-kerjasama-tingkatkan-skill-cpmi-pihak-terkait-dukung-penuh
http://corongrakyat.co.id/sbmi-dan-pkbm-kerjasama-tingkatkan-skill-cpmi-pihak-terkait-dukung-penuh
http://corongrakyat.co.id/sbmi-dan-pkbm-kerjasama-tingkatkan-skill-cpmi-pihak-terkait-dukung-penuh
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Nusa Tenggara Barat. Nanti lewat 

PKBM akan diberikan pendidikan 

penyetaraan, dan pelatihan untuk 

meningkatkan skill, dan hal itu 

bisa kita atasi," kata Usman 

(27/01/2022). Hadir dalam 

kesempatan itu, Kepala UPT 

Prabawa, Danar Prabawa 

mengatakan pihaknya akan 

mendukung penuh kerja yang 

dilakukan oleh SBMI Lotim dan 

PKBM, sebab diakui dia, persoalan 

minimnya penguasaan skill dan 

kompetensi adalah inang masalah 

dari semua persoalan CPMI, 

sehingga adanya kesempatan 

penyalur untuk membujuk CPMI 

melalui jalur ilegal. 

7. 28 

Janua

ry 

2022 

Realisasi 

Investasi Capai 

Rp901,02 

Triliun, 

Menteri Bahlil 

Bikin Presiden 

Jokowi 

Tersenyum 

Positiv

e 

Industry Bahlil Lahadalia Jika kita bisa pertahankan di 2022, 

pertumbuhan ekonomi Indonesia 

bisa semakin membaik," kata 

Menteri Investasi/Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) Bahlil Lahadalia di Jakarta 

(27/1). Kementerian 

Investasi/Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM) 

mencatat capaian realisasi 

investasi selama periode Januari 

hingga Desember 2021 mencapai 

Rp901,02 triliun. Capaian ini 

melebihi 100,1% dari target yang 

diberikan secara khusus. 

"Sedangkan, lokasi dengan 

realisasi investasi tertinggi yaitu 

provinsi Jawa Barat sebesar 

Rp136,1 triliun (15,1%)," tutup 

Bahlil. 

8. 28 

Janua

ry 

2022 

PMI Hong 

Kong Tak Surut 

Kembangkan 

Potensi di 

Tengah 

Negati

ve 

Trans Indonesia  Khususnya untuk calon pekerja 

migran yang akan bekerja di 

negara Hong Kong harus mampu 

berbahasa Cantonese, adapun 

bagi pekerja migran yang sudah 

berpengalaman bisa berbahasa 

http://www.industry.co.id/read/101448/realisasi-investasi-capai-rp90102-triliun-menteri-bahlil-bikin-presiden-jokowi-tersenyum
http://www.industry.co.id/read/101448/realisasi-investasi-capai-rp90102-triliun-menteri-bahlil-bikin-presiden-jokowi-tersenyum
http://www.industry.co.id/read/101448/realisasi-investasi-capai-rp90102-triliun-menteri-bahlil-bikin-presiden-jokowi-tersenyum
http://www.industry.co.id/read/101448/realisasi-investasi-capai-rp90102-triliun-menteri-bahlil-bikin-presiden-jokowi-tersenyum
http://www.industry.co.id/read/101448/realisasi-investasi-capai-rp90102-triliun-menteri-bahlil-bikin-presiden-jokowi-tersenyum
http://www.industry.co.id/read/101448/realisasi-investasi-capai-rp90102-triliun-menteri-bahlil-bikin-presiden-jokowi-tersenyum
http://www.industry.co.id/read/101448/realisasi-investasi-capai-rp90102-triliun-menteri-bahlil-bikin-presiden-jokowi-tersenyum
http://www.industry.co.id/read/101448/realisasi-investasi-capai-rp90102-triliun-menteri-bahlil-bikin-presiden-jokowi-tersenyum
http://transindonesia.co/2022/01/pmi-hong-kong-tak-surut-kembangkan-potensi-di-tengah-gejolak-pandemi
http://transindonesia.co/2022/01/pmi-hong-kong-tak-surut-kembangkan-potensi-di-tengah-gejolak-pandemi
http://transindonesia.co/2022/01/pmi-hong-kong-tak-surut-kembangkan-potensi-di-tengah-gejolak-pandemi
http://transindonesia.co/2022/01/pmi-hong-kong-tak-surut-kembangkan-potensi-di-tengah-gejolak-pandemi
http://transindonesia.co/2022/01/pmi-hong-kong-tak-surut-kembangkan-potensi-di-tengah-gejolak-pandemi
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Gejolak 

Pandemi 

Mandarin dan bahasa Inggris 

merupakan suatu nilai plus 

baginya sehingga memudahkan 

untuk mendapatkan pekerjaan 

sesuai dengan kemampuannya. 

Selain itu, saya juga sedang 

mengikuti kelas Ethic and 

Manners for Personality 

Development," ucap seorang 

aktivis organisasi saat kami 

bertemu dan berbincang di 

sebuah Cafe de Coral Mongkok, 

Hong Kong, pada 2 Januari 2022 

lalu. Dimana, baru-baru ini 

penulis, Kak Atan bersama PMI 

lainnya mengikuti pelatihan 

secara online yaitu Virtual English 

Class & Community juga Ethic & 

Manners for Personality 

Development Class yang 

diselenggarakan Morning Light 

Ltd berkolaborasi dengan Galang 

Kemajuan Center Hong Kong 

bersama organisasi Perempuan 

Indonesia Maju membuka kelas 

belajar bahasa Inggris secara 

online dan gratis bagi para 

pekerja migran. 

TRANSINDONESIA.co | Bekerja 

sebagai pekerja migran tentunya 

memiliki tantangan tersendiri. 

9. 28 

Janua

ry 

2022 

OJK 

BUBARKAN 

DANA 

PENSIUN APAC 

INTI CORPORA. 

Negati

ve 

Iqplus  Tim Likuidasi bertugas 

melaksanakan proses likuidasi 

sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 9/POJK.05/2014 tentang 

Pembubaran dan Likuidasi Dana 

Pensiun. Otoritas Jasa Keuangan 

melalui Keputusan Dewan 

Komisioner (KDK) Nomor KEP- 

6/D.05/2022 tanggal 17 Januari 

2022 tentang Pembubaran Dana 

Pensiun Apac Inti Corpora, 

membubarkan Dana Pensiun Apac 

Inti Corpora, yang beralamat di 

http://transindonesia.co/2022/01/pmi-hong-kong-tak-surut-kembangkan-potensi-di-tengah-gejolak-pandemi
http://transindonesia.co/2022/01/pmi-hong-kong-tak-surut-kembangkan-potensi-di-tengah-gejolak-pandemi
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-ojk-bubarkan-dana-pensiun-apac-inti-corpora%2C27102902.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-ojk-bubarkan-dana-pensiun-apac-inti-corpora%2C27102902.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-ojk-bubarkan-dana-pensiun-apac-inti-corpora%2C27102902.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-ojk-bubarkan-dana-pensiun-apac-inti-corpora%2C27102902.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-ojk-bubarkan-dana-pensiun-apac-inti-corpora%2C27102902.html
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Graha BIP Lantai 11 Jalan Jend. 

Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta 

12930, terhitung efektif sejak 

tanggal 31 Oktober 2017. 

10. 28 

Janua

ry 

2022 

Peduli Budaya 

K3, Semen 

Tonasa Tuan 

Rumah 

Webinar Bulan 

K3 Nasional 

SIG 

Positiv

e 

Suara Celebes Andi Muh Said 

Chalik 

Menyambut Bulan K3 Nasional, 

Semen Tonasa selenggarakan 

Webinar dengan tema 

"Pencegahan Kecelakaan Kerja 

Melalui Safety Culture". Selain 

pelaksanaan webinar, dalam 

rangkaian Bulan K3 tahun ini, 

Semen Tonasa juga mengadakan 

sejumlah kegiatan lain seperti 

donor darah, penanaman pohon, 

lomba poster K3, lomba tanggap 

darurat, lomba video KTA, serta 

penghargaan terhadap karyawan 

peduli K3. Direktur Keuangan PT 

Semen Tonasa Ginarko Isnubroto 

dalam sambutannya mengatakan 

bahwa peringatan Bulan K3 rutin 

dilakukan setiap tahunnya. 

Sementara itu GM Komunikasi 

dan Hukum PT Semen Tonasa 

Andi Muh Said Chalik 

menyebutkan bahwa penerapan 

budaya K3 itu merupakan sebuah 

proses yang panjang dan harus 

dilakukan sejak dini. 

11. 28 

Janua

ry 

2022 

Para 

Perempuan 

yang Bekerja 

Tanpa 

Pengaman 

Negati

ve 

Solo Pos Abdul 

Hakim,Fitri 

Haryani 

Perempuan itu lantas meyakinkan 

dirinya, tak ada bahaya yang 

mengancam dan tak ada yang 

perlu dicemaskan. Perempuan 

tidak pernah aman meski itu di 

lembaga yang bernama sekolah 

sekali pun," kata lulusan 

pascasarjana dengan minat utama 

studi gender ini. Para perempuan 

satpam itu akhirnya melaporkan 

apa yang mereka alami pada 

atasan mereka. Berdasarkan 

laporan yang diterima Komnas 

Perempuan, sebanyak 91 atasan 

di tempat kerja merupakan pelaku 

http://suaracelebes.com/28/01/2022/peduli-budaya-k3-semen-tonasa-tuan-rumah-webinar-bulan-k3-nasional-sig
http://suaracelebes.com/28/01/2022/peduli-budaya-k3-semen-tonasa-tuan-rumah-webinar-bulan-k3-nasional-sig
http://suaracelebes.com/28/01/2022/peduli-budaya-k3-semen-tonasa-tuan-rumah-webinar-bulan-k3-nasional-sig
http://suaracelebes.com/28/01/2022/peduli-budaya-k3-semen-tonasa-tuan-rumah-webinar-bulan-k3-nasional-sig
http://suaracelebes.com/28/01/2022/peduli-budaya-k3-semen-tonasa-tuan-rumah-webinar-bulan-k3-nasional-sig
http://suaracelebes.com/28/01/2022/peduli-budaya-k3-semen-tonasa-tuan-rumah-webinar-bulan-k3-nasional-sig
http://suaracelebes.com/28/01/2022/peduli-budaya-k3-semen-tonasa-tuan-rumah-webinar-bulan-k3-nasional-sig
http://www.solopos.com/para-perempuan-yang-bekerja-tanpa-pengaman-1245242
http://www.solopos.com/para-perempuan-yang-bekerja-tanpa-pengaman-1245242
http://www.solopos.com/para-perempuan-yang-bekerja-tanpa-pengaman-1245242
http://www.solopos.com/para-perempuan-yang-bekerja-tanpa-pengaman-1245242
http://www.solopos.com/para-perempuan-yang-bekerja-tanpa-pengaman-1245242
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kekerasan seksual di tempat kerja 

di mana pada tahun sebelumnya 

hanya 55 kasus. 

12. 28 

Janua

ry 

2022 

Omicron 

Mengganas, 

Wisma Atlet 

Rawat 3.524 

Pasien Covid-

19 

Neutr

al 

Bisnis Indonesia Aris Mudian Rumah Sakit Darurat Covid-19 

(RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, 

Jakarta merawat 3.524 pasien 

Covid-19 pada Jumat (28/1/2022). 

Kepala Penerangan Kogabwilhan I 

Kolonel Aris Mudian mengatakan, 

jumlah pasien yang dirawat 

bertambah 88 dibanding dengan 

hari sebelumnya 3.436, laki-laki 

1.659 dan perempuan 1.865. 

Secara keseluruhan, total pasien 

Covid-19 yang terdaftar di Wisma 

Atlet di Tower 4, 5, 6, dan 7 

mencapai 138. 150 orang. Dari 

total tersebut, 134. 626 orang di 

antaranya sudah keluar, ada yang 

sembuh, dirujuk ke rumah sakit 

lain, atau meninggal dunia. 

"Perinciannya, 132. 943 telah 

dinyatakan sembuh, 1.087 orang 

dirujuk ke RS lain, dan 596 

meninggal," kata Aris dalam 

keterangan resmi, Jumat 

(28/1/2022). 

13. 28 

Janua

ry 

2022 

BLK Kota 

Kendari bantu 

tingkatkan 

keterampilan 

kerja warga 

Buton Selatan 

Positiv

e 

Antara Sultra La Ode Haji 

Polondu 

Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari 

dan ASDP Baubau bekerja sama 

menyelenggarakan pelatihan 

untuk meningkatkan keterampilan 

kerja warga di Kabupaten Buton 

Selatan, Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Menurut Kepala BLK 

Kendari La Ode Haji Polondu, BLK 

Kendari dan PT ASDP Indonesia 

Ferry Cabang Baubau 

menyelenggarakan pelatihan 

berbasis kompetensi non-

institusional di Kelurahan 

Lakambau, Kecamatan Batauga, 

Buton Selatan. "Pelatihan yang 

terselenggara merupakan paket 

pelatihan pertama yang 

http://kabar24.bisnis.com/read/20220128/15/1494455/omicron-mengganas-wisma-atlet-rawat-3524-pasien-covid-19
http://kabar24.bisnis.com/read/20220128/15/1494455/omicron-mengganas-wisma-atlet-rawat-3524-pasien-covid-19
http://kabar24.bisnis.com/read/20220128/15/1494455/omicron-mengganas-wisma-atlet-rawat-3524-pasien-covid-19
http://kabar24.bisnis.com/read/20220128/15/1494455/omicron-mengganas-wisma-atlet-rawat-3524-pasien-covid-19
http://kabar24.bisnis.com/read/20220128/15/1494455/omicron-mengganas-wisma-atlet-rawat-3524-pasien-covid-19
http://kabar24.bisnis.com/read/20220128/15/1494455/omicron-mengganas-wisma-atlet-rawat-3524-pasien-covid-19
http://sultra.antaranews.com/berita/407605/blk-kota-kendari-bantu-tingkatkan-keterampilan-kerja-warga-buton-selatan
http://sultra.antaranews.com/berita/407605/blk-kota-kendari-bantu-tingkatkan-keterampilan-kerja-warga-buton-selatan
http://sultra.antaranews.com/berita/407605/blk-kota-kendari-bantu-tingkatkan-keterampilan-kerja-warga-buton-selatan
http://sultra.antaranews.com/berita/407605/blk-kota-kendari-bantu-tingkatkan-keterampilan-kerja-warga-buton-selatan
http://sultra.antaranews.com/berita/407605/blk-kota-kendari-bantu-tingkatkan-keterampilan-kerja-warga-buton-selatan
http://sultra.antaranews.com/berita/407605/blk-kota-kendari-bantu-tingkatkan-keterampilan-kerja-warga-buton-selatan
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diselenggarakan BLK Kendari pada 

tahun 2022 ini bekerja sama 

dengan PT ASDP Cabang Baubau, 

di mana Kabupaten Buton Selatan 

mendapatkan tujuh paket," 

katanya sebagaimana dikutip 

dalam siaran pers Humas BLK 

Kendari di Kendari, Jumat. 

Sekretaris Daerah Kabupaten 

Buton Selatan Isur Hanafsa 

mengatakan bahwa 

penyelenggaraan pelatihan kerja 

diharapkan bisa membantu warga 

mendapatkan pekerjaan atau 

membuka usaha sendiri. 

14. 28 

Janua

ry 

2022 

BTKLPP Batam 

Cek 10.235 

Sampel, 8 

Terdeteksi 

Omicron 

Neutr

al 

Batam Today Budi Santosa "Bulan ini kita telah menerima 

dan melakukan pemeriksaan 

sebanyak 10.235 sampel dari 

masyarakat Kepri dan PMI yang 

tiba di Kota Batam," kata Budi 

Santosa, Kepala BTKLPP Batam, 

Kamis (27/1/2022) kemarin. Balai 

Teknik Kesehatan Lingkungan dan 

Pengendalian Penyakit (BTKLPP) 

Kota Batam terus melakukan 

pemeriksaan sample-sample 

Pekerja Migran Indonesia dan 

masyarakat Kepulaun Riau guna 

mendeteksi kasus Covid-19. "Ada 

8 sample varian Omicron, 2 

sample berasal dari PMI dan 6 

sample warga Kepulauan Riau 

(Kepri) yaitu dari Karimun, Batam 

dan Bintan," ujarnya. Budi 

menjelaskan, dari 10.235 sample 

yang telah dilakukan 

pemeriksaan, 449 sample 

diantaranya positif Covid-19 

terdiri berbagai varian yakni 202 

varian baru dengan rincian 184 

sample varian Delta, 10 sample 

varian Alpha dan 8 sample 

Omicron. 

http://batamtoday.com/home/read/172066/BTKLPP-Batam-Cek-10235-Sampel-8-Terdeteksi-Omicron
http://batamtoday.com/home/read/172066/BTKLPP-Batam-Cek-10235-Sampel-8-Terdeteksi-Omicron
http://batamtoday.com/home/read/172066/BTKLPP-Batam-Cek-10235-Sampel-8-Terdeteksi-Omicron
http://batamtoday.com/home/read/172066/BTKLPP-Batam-Cek-10235-Sampel-8-Terdeteksi-Omicron
http://batamtoday.com/home/read/172066/BTKLPP-Batam-Cek-10235-Sampel-8-Terdeteksi-Omicron
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15. 28 

Janua

ry 

2022 

Sekolah 

Saudagar SI 

Bangun Kerja 

Sama dengan 

BLK Kota 

Bogor 

Positiv

e 

Lead  DPC Syarikat Islam (SI) Kota Bogor 

mengunjungi ke UPTD Balai 

Latihan Kerja (BLK) Kota Bogor 

dalam rangka membangun 

kerjasama untuk berkolaborasi 

dan bersinergi dalam Sekolah 

Saudagar SI, pada Jumat 

(28/1/2022). Hadir Ketua SI 

Subhan Murtadla didampingi 

Sekretaris Firdaus, Bidang 

Pemberdayaan Perempuan 

Halimatul Sadiyah, Wakil Direktur 

Sekolah Saudagar SI Reinaldi dan 

Bagian TU Zidni. Rombongan 

diterima langsung oleh Kepala 

UPTD BLK Kota Bogor, Enjang 

Nurjaman. Kerja sama dengan 

UPTD BLK Kota Bogor itu 

dilakukan karena BLK memiliki 

sarana dan prasarana yang baik 

dan representatif untuk 

melahirkan para pelaku usaha 

yang mumpuni. 

16. 28 

Janua

ry 

2022 

BLK 

Pekalongan 

Sambut Baik 

Kunjungan 

BBPLK Kota 

Semarang 

Positiv

e 

Pekalongan Kota Heru Wibowo Kota Pekalongan- UPTD Balai 

Pelatihan Kerja (BLK) Kota 

Pekalongan menerima kunjungan 

dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

melalui Balai Besar 

Pengembangan Latihan Kerja 

(BBPLK) Kota Semarang, Kamis 

(27/01/2022). Kepala kepala 

BBPLK Semarang, Heru Wibowo 

menyampaikan tujuan kunjungan 

kali ini yakni untuk melihat 

kesiapan dari UPTD BLK Kota 

Pekalongan dalam melaksanakan 

bantuan program pelatihan 5 

paket tahun 2022, memverifikasi 

usulan bantuan program 

pelatihan tahun 2023, dan 

melihat kondisi sumber daya 

pelatihan. "Pada kesempatan ini, 

kami mengambil kesempatan 

menyambangi UPTD BLK Kota 

http://www.lead.co.id/sekolah-saudagar-si-bangun-kerja-sama-dengan-blk-kota-bogor
http://www.lead.co.id/sekolah-saudagar-si-bangun-kerja-sama-dengan-blk-kota-bogor
http://www.lead.co.id/sekolah-saudagar-si-bangun-kerja-sama-dengan-blk-kota-bogor
http://www.lead.co.id/sekolah-saudagar-si-bangun-kerja-sama-dengan-blk-kota-bogor
http://www.lead.co.id/sekolah-saudagar-si-bangun-kerja-sama-dengan-blk-kota-bogor
http://www.lead.co.id/sekolah-saudagar-si-bangun-kerja-sama-dengan-blk-kota-bogor
http://pekalongankota.go.id/berita/blk-pekalongan-sambut-baik-kunjungan-bbplk-kota-semarang.html
http://pekalongankota.go.id/berita/blk-pekalongan-sambut-baik-kunjungan-bbplk-kota-semarang.html
http://pekalongankota.go.id/berita/blk-pekalongan-sambut-baik-kunjungan-bbplk-kota-semarang.html
http://pekalongankota.go.id/berita/blk-pekalongan-sambut-baik-kunjungan-bbplk-kota-semarang.html
http://pekalongankota.go.id/berita/blk-pekalongan-sambut-baik-kunjungan-bbplk-kota-semarang.html
http://pekalongankota.go.id/berita/blk-pekalongan-sambut-baik-kunjungan-bbplk-kota-semarang.html


 

46 

 

Pekalongan, dalam rangka 

mereview usulan bantuan 

program untuk pelatihan di BLK 

Pekalongan untuk tahun 2022, 

memverifikasi usulan bantuan 

program pelatihan tahun 2023, 

cek kondisi sumber daya 

pelatihannya apakah sudah 

memenuhi syarat untuk kita 

berikan bantuan program 

pelatihan," jelas Heru. Lebih 

lanjut, Heru menerangkan saat ini 

dari Kemnaker sudah ada 

kebijakan untuk membangun 

berbagai macam BLK Komunitas 

dan di Kota Pekalongan ada 4 BLK 

Komunitas yang terbentuk, "Hari 

ini sekaligus menitipkan 4 BLK 

Komunitas di Kota Pekalongan, 

saya harap untuk UPTD BLK Kota 

Pekalongan memberikan 

pembinaan kepada mereka agar 

BLK komunitas tadi menjadi BLK 

Komunitas yang mandiri," 

sambung Heru. 

17. 28 

Janua

ry 

2022 

Puluhan Sopir 

Pati Ngeluh 

Ingin 

Difasilitasi 

Pangkalan 

Truk 

Positiv

e 

Seputar Muria 

News 

 Puluhan sopir truk di Pati 

melakukan audiensi di kantor 

DPRD, Jumat (28/1/2022). 

Aspirasi itu disampaikan 

Paguyuban Sopir Pati (PSP) yang 

didampingi Serikat Buruh 

Muslimin Indonesia (Sarbumusi) 

Pati. Dalam aspirasi yang mereka 

sampaikan, mereka mendesak 

Pemkab Pati memerhatikan 

keluhan mereka dengan 

membangun pangkalan truk 

representatif. Atas kondisi 

tersebut, tidak jarang parkir 

sembarangan berujung teguran 

dari Satlantas Polres Pati. 

18. 28 

Janua

Polresta 

Barelang 

Positiv

e 

Liputan Kepri Nugroho Tri 

Nuryanto 

Pada Rabu (26/01/2022) 

Satreskrim Polresta Barelang 

kembali mengamankan para 

http://www.seputarmuria.com/puluhan-sopir-pati-ngeluh-ingin-difasilitasi-pangkalan-truk
http://www.seputarmuria.com/puluhan-sopir-pati-ngeluh-ingin-difasilitasi-pangkalan-truk
http://www.seputarmuria.com/puluhan-sopir-pati-ngeluh-ingin-difasilitasi-pangkalan-truk
http://www.seputarmuria.com/puluhan-sopir-pati-ngeluh-ingin-difasilitasi-pangkalan-truk
http://www.seputarmuria.com/puluhan-sopir-pati-ngeluh-ingin-difasilitasi-pangkalan-truk
http://www.seputarmuria.com/puluhan-sopir-pati-ngeluh-ingin-difasilitasi-pangkalan-truk
http://www.liputankepri.com/polresta-barelang-ungkap-pelaku-pmi-ilegal/kepri/batam/22
http://www.liputankepri.com/polresta-barelang-ungkap-pelaku-pmi-ilegal/kepri/batam/22
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ry 

2022 

Ungkap Pelaku 

PMI Ilegal 

Calon PMI berada di sekitaran 

Bandara Hang Nadim Kec. 

Nongsa- Kota Batam dengan 

mengamankan Pelaku inisial SA 

(48 Tahun) dan BS (51 Tahun) 

serta 9 Korban Calon PMI Ilegal 

yang akan di berangkatkan ke 

Malaysia. Pengungkapan kasus 

PMI Ilegal ini dipimpin langsung 

Kapolresta Barelang di dampingi 

oleh Kasat Reskrim Polresta 

Barelang Kompol Reza Morandy 

Tarigan, SIK, MH, Kasi Humas 

Polresta Barelang AKP Tigor 

Sidabariba, S.H, dan Kanit PPA 

Iptu Dwi Dea Anggraini, S. Tr.K 

bertempat di Lobby utama 

Mapolresta Barelang, Jumat 

(28/01/2022) Sekira Pukul 15.00 

Wib. Pada hari Rabu (19/01/2022) 

sekira pukul 13.50 wib, tim 

kembali mengamankan pelaku SL 

(45 Tahun) di pelabuhan tikus 

Pandan Bahari Kec. Sagulung- 

Kota Batam, dan menerima 

kelima calon PMI dan Pelaku 

sebagai Tekong Boat tersebut dari 

LANAL Kota Batam untuk 

dilakukan pemeriksaan lebih 

lanjut di Polresta Barelang. 

Selanjutnya, Polresta Barelang 

berhasil mengungkap 4 Kasus PMI 

dengan mengamankan sebanyak 

6 Orang Pelaku (5 Orang Laki-laki 

dan 1 Orang Perempuan) dan 

gagalkan kurang lebih 50 orang 

korban calon pekerja migran 

Indonesia yang akan 

diberangkatkan secara illegal yang 

berasal dari berbagai daerah di 

Indonesia, mulai dari Sumatra 

Utara, Sumatra Selatan, Lampung, 

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, 

dan Nusa Tenggara Timur, untuk 

Korban sudah kita pulangkan 

ketempat asalnya dengan 

http://www.liputankepri.com/polresta-barelang-ungkap-pelaku-pmi-ilegal/kepri/batam/22
http://www.liputankepri.com/polresta-barelang-ungkap-pelaku-pmi-ilegal/kepri/batam/22
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berkoordinasi dengan Badan 

Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) di Kota Batam. 

19. 28 

Janua

ry 

2022 

Kemendag 

Tertibkan 

Penjual Robot 

Trading Tak 

Berizin 

Negati

ve 

Obrolan Bisnis Veri Anggriono 

Sutiarto,Sihard 

Hadjopan 

Pohan 

"Sebagai salah satu anggota 

Satuan Tugas (Satgas) Waspada 

Investasi, Kemendag 

menindaklanjuti keputusan Satgas 

yang telah melarang kegiatan 

usaha PT DNA Pro Akademi pada 

November 2021," ucap Aldison. - 

Untuk melindungi masyarakat dari 

investasi ilegal, Direktorat 

Jenderal Perlindungan Konsumen 

dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) 

dan Badan Pengawas Berjangka 

Komoditi (Bappebti) Kementerian 

Perdagangan bertindak tegas 

terhadap usaha penjualan expert 

advisor/robot trading tak berizin. 

Tindakan tegas dilakukan kepada 

PT DNA Pro Akademi, Jumat, 28 

Januari 2022, di Jakarta. "Kegiatan 

penertiban ini merupakan hasil 

temuan pengawasan terhadap PT 

DNA Pro Akademi yang telah 

menjalankan kegiatan usaha 

penjualan expert advisor/robot 

trading dengan menggunakan 

sistem MLM atas dasar legalitas 

berupa nomor induk berusaha 

(NIB) dengan Klasifikasi Baku 

Lapangan Usaha Indonesia 47999 

(perdagangan eceran bukan di 

toko, kios, kaki lima, dan los pasar 

lainnya) yang belum berlaku 

secara efektif, terverifikasi, atau 

tidak memiliki izin usaha 

penjualan langsung," ujar Direktur 

Jenderal PKTN Veri Anggrijono. 

20. 28 

Janua

ry 

2022 

Menaker Puji 

Peran 

Perguruan 

Tinggi dalam 

Dukung 

Positiv

e 

Detik  Dia mengungkapkan peranan 

perguruan-perguruan tinggi 

tersebut telah membantu 

pemerintah dalam 

mempersiapkan SDM unggul dan 

http://obrolanbisnis.com/2022/01/28/kemendag-tertibkan-penjual-robot-trading-tak-berizin
http://obrolanbisnis.com/2022/01/28/kemendag-tertibkan-penjual-robot-trading-tak-berizin
http://obrolanbisnis.com/2022/01/28/kemendag-tertibkan-penjual-robot-trading-tak-berizin
http://obrolanbisnis.com/2022/01/28/kemendag-tertibkan-penjual-robot-trading-tak-berizin
http://obrolanbisnis.com/2022/01/28/kemendag-tertibkan-penjual-robot-trading-tak-berizin
http://news.detik.com/berita/d-5918401/menaker-puji-peran-perguruan-tinggi-dalam-dukung-pembangunan-sdm
http://news.detik.com/berita/d-5918401/menaker-puji-peran-perguruan-tinggi-dalam-dukung-pembangunan-sdm
http://news.detik.com/berita/d-5918401/menaker-puji-peran-perguruan-tinggi-dalam-dukung-pembangunan-sdm
http://news.detik.com/berita/d-5918401/menaker-puji-peran-perguruan-tinggi-dalam-dukung-pembangunan-sdm
http://news.detik.com/berita/d-5918401/menaker-puji-peran-perguruan-tinggi-dalam-dukung-pembangunan-sdm
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Pembangunan 

SDM 

siap menghadapi perubahan. Hal 

ini ia sampaikan saat menutup 

Forum Komunikasi Perguruan 

Tinggi Untuk Ketenagakerjaan 

yang diselenggarakan di Jakarta, 

Kamis (27/1/2021) kemarin. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah mengapresiasi kerja 

sama, kolaborasi, dan sinergi dari 

perguruan tinggi yang selama ini 

menjadi pemangku kepentingan 

di sektor ketenagakerjaan. Dalam 

forum ini, Rektor Universitas 

Brawijaya. 

21. 28 

Janua

ry 

2022 

Menaker Puji 

Peran 

Perguruan 

Tinggi dalam 

Dukung 

Pembangunan 

SDM 

Positiv

e 

Tribun Riau Ida Fauziyah Nuhfil Hanani terpilih sebagai 

Ketua Forum Komunikasi 

Perguruan Tinggi Untuk 

Ketenagakerjaan, yang nantinya 

akan menyusun berbagai program 

dan kegiatan, serta dapat 

mengkolaborasikan nya dalam 

program Sembilan Lompatan 

Besar Kementerian 

Ketenagakerjaan. "Sebagai 

penutup, saya berharap 

terbentuknya formatur Forum 

Komunikasi Perguruan Tinggi 

untuk Ketenagakerjaan ini dapat 

menjadi wadah yang tepat untuk 

meningkatkan komunikasi, 

koordinasi, dan kerja sama 

Kementerian Ketenagakerjaan 

dengan Perguruan Tinggi di 

Indonesia, yang jumlahnya cukup 

besar dan terus bertambah, 

sehingga ke depan terjalin mitra 

yang efektif dan efisien dalam 

pembangunan ketenagakerjaan di 

Indonesia," pungkasnya. Dia 

mengungkapkan peranan 

perguruan-perguruan tinggi 

tersebut telah membantu 

pemerintah dalam 

mempersiapkan SDM unggul dan 

siap menghadapi perubahan. Hal 

http://news.detik.com/berita/d-5918401/menaker-puji-peran-perguruan-tinggi-dalam-dukung-pembangunan-sdm
http://news.detik.com/berita/d-5918401/menaker-puji-peran-perguruan-tinggi-dalam-dukung-pembangunan-sdm
http://www.tribunriau.com/menaker-puji-peran-perguruan-tinggi-dalam-dukung-pembangunan-sdm
http://www.tribunriau.com/menaker-puji-peran-perguruan-tinggi-dalam-dukung-pembangunan-sdm
http://www.tribunriau.com/menaker-puji-peran-perguruan-tinggi-dalam-dukung-pembangunan-sdm
http://www.tribunriau.com/menaker-puji-peran-perguruan-tinggi-dalam-dukung-pembangunan-sdm
http://www.tribunriau.com/menaker-puji-peran-perguruan-tinggi-dalam-dukung-pembangunan-sdm
http://www.tribunriau.com/menaker-puji-peran-perguruan-tinggi-dalam-dukung-pembangunan-sdm
http://www.tribunriau.com/menaker-puji-peran-perguruan-tinggi-dalam-dukung-pembangunan-sdm


 

50 

 

ini ia sampaikan saat menutup 

Forum Komunikasi Perguruan 

Tinggi Untuk Ketenagakerjaan 

yang diselenggarakan di Jakarta, 

Kamis (27/1/2021) kemarin. 

22. 28 

Janua

ry 

2022 

Vaksin Booster 

Sasar Calon 

PMI di 

Indramayu 

Positiv

e 

Republika Nina Agustina Para calon pekerja migran 

Indonesia (PMI) di Kabupaten 

Indramayu menjadi salah satu 

target pelaksanaan vaksinasi dosis 

ketiga atau booster. Kepala Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) 

Kabupaten Indramayu, Erpin 

Marpinda, mengatakan, ada 90 

orang peserta vaksinasi booster 

yang digelar di Kantor Disnaker, 

Kamis (27/1) kemarin. Seperti 

diketahui, vaksinasi booster bagi 

masyarakat di Kabupaten 

Indramayu telah dimulai sejak 

Selasa (18/1/2022). Bupati 

Indramayu, Nina Agustina, 

menjadi orang pertama di 

Kabupaten Indramayu yang 

disuntik vaksin booster. 

23. 28 

Janua

ry 

2022 

Job Fair 

Kelurahan 

Diadakan Tiap 

3 Bulan 

Neutr

al 

Tangerangekspres.c

o.id 

 Pada 2021, inovasi dilakukan 

dengan menggelar Job Fair 

Kelurahan. Tahun ini program 

tersebut akan diadakan per tiga 

bulan sekali "Untuk ke depan, 

selain kami akan rutin 

mengadakan Virtual Job Fair, kami 

juga akan kembali mengadakan 

Job Fair Kelurahan. Di tahun 2022 

ini, Job Fair Kelurahan akan kami 

laksanakan per-tiga bulan sekali," 

kata Mualim, Kepala Bidang 

Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja. 

Dinas Ketenagakerjaan rutin 

mengadakan Virtual Job Fair 

untuk mengatasi pengangguran di 

Kota Tangerang. 

http://republika.co.id/berita/r6eokn384/vaksin-booster-sasar-calon-pmi-di-indramayu
http://republika.co.id/berita/r6eokn384/vaksin-booster-sasar-calon-pmi-di-indramayu
http://republika.co.id/berita/r6eokn384/vaksin-booster-sasar-calon-pmi-di-indramayu
http://republika.co.id/berita/r6eokn384/vaksin-booster-sasar-calon-pmi-di-indramayu
http://www.tangerangekspres.co.id/2022/01/28/job-fair-kelurahan-diadakan-tiap-3-bulan
http://www.tangerangekspres.co.id/2022/01/28/job-fair-kelurahan-diadakan-tiap-3-bulan
http://www.tangerangekspres.co.id/2022/01/28/job-fair-kelurahan-diadakan-tiap-3-bulan
http://www.tangerangekspres.co.id/2022/01/28/job-fair-kelurahan-diadakan-tiap-3-bulan
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24. 28 

Janua

ry 

2022 

Disnakertrans 

Lotim Ingatkan 

Warga untuk 

Lebih Teliti 

Memilih P3MI 

Positiv

e 

Lombokpost  Hal itu ditegaskan Kepala 

Disnakertrans Lotim H Supardi 

saat menerangkan kondisi 

rekrutmen tahun ini. Di antaranya 

yang sudah banyak diminati 

warga Lotim adalah Taiwan, 

Singapura, dan Hongkong. 

Perusahaan Penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (P3MI) yang 

boleh merekrut tenaga kerja 

harus memiliki kantor cabang di 

Nusa Tenggara Barat. "Di sistem 

sudah jelas. 

25. 28 

Janua

ry 

2022 

Tindaklanjut 

Putusan MK 

Neutr

al 

Monitor Indonesia Ida Fauziyah SAAT pembahasan tentang 

tindaklanjut Putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) No. 91/PUU-

XVIII/2020 yang memutus UU 

Cipta Kerja Inkonstitusional 

Bersyarat dengan Komisi IX DPR 

RI, Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

menegaskan bahwa dalam 

penyusunan UU No. 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja Klaster 

Ketenagakerjaan dilakukan secara 

terbuka dan melibatkan 

partisipasi publik. Bila membaca 

Putusan MK no. No. 91/PUU-

XVIII/2020 ini, putusan Hakim MK 

tersebut mendasari pada tiga hal 

yaitu pembentukan UU Cipta 

Kerja tidak sesuai dengan 

ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (UU PPP), 

terkait partisipasi masyarakat 

yaitu pembentukan UU Cipta 

Kerja minim partisipasi 

masyarakat, dan terkait metode 

omnibus law yang tidak dikenal 

dan diatur dalam ketentuan UU 

PPP. Dari pertimbangan hukum 

yang disampaikan oleh Hakim MK 

dalam putusannya, bila dikaitkan 

dengan pernyataan Ibu Menaker 

http://lombokpost.jawapos.com/ntb/28/01/2022/disnakertrans-lotim-ingatkan-warga-untuk-lebih-teliti-memilih-p3mi
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/28/01/2022/disnakertrans-lotim-ingatkan-warga-untuk-lebih-teliti-memilih-p3mi
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/28/01/2022/disnakertrans-lotim-ingatkan-warga-untuk-lebih-teliti-memilih-p3mi
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/28/01/2022/disnakertrans-lotim-ingatkan-warga-untuk-lebih-teliti-memilih-p3mi
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/28/01/2022/disnakertrans-lotim-ingatkan-warga-untuk-lebih-teliti-memilih-p3mi
http://monitorindonesia.com/2022/01/tindaklanjut-putusan-mk
http://monitorindonesia.com/2022/01/tindaklanjut-putusan-mk
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di Komisi IX DPR RI, saya menilai 

Ibu Menaker sepertinya tidak mau 

mengakui pertimbangan hukum 

dan putusan Hakim MK yang 

menyatakan inkonstitusional 

bersyarat karena tiga hal, yang 

salah satunya adalah karena 

minimnya partisipasi masyarakat. 

Seharusnya Ibu Menaker 

introspeksi diri tentang hal-hal 

yang telah dilakukannya dalam 

proses pembuatan UU Cipta Kerja 

pada saat itu, dibandingkan 

dengan tetap mengeluarkan 

pernyataan-pernyataan yang 

sebenarnya sudah diuji oleh 

Hakim MK. 

26. 28 

Janua

ry 

2022 

Info Loker ! PT 

Astra 

International 

Tbk Membuka 

Lowongan 

Kerja Terbaru 

di Januari 2022 

- Harian 

Sederhana 

Positiv

e 

Hariansederhana.co

m 

 Info lowongan kerja ini dari PT 

Astra International Tbk 

membutuhkan tiga formasi. Bagi 

Anda yang berminat bergabung 

dan berkarir bersama PT Astra 

International Tbk dipersilakan 

mengisi formasi yang tersedia. 

Berikut kualifikasi, deskripsi dan 

formasi yang dibutuhkan di PT 

Astra International Tbk. Info 

lowongan kerja di bulan Januari 

2022 terbaru buat para pencari 

kerja. 

27. 28 

Janua

ry 

2022 

Bangun 450 

Desmigratif, 

Kemnaker 

Harap Bisa 

Lindungi PMI 

dan 

Keluarganya - 

Berita KBB 

Positiv

e 

Beritakbb.com Ida Fauziyah Kami sudah membangun 450 

Desmigratif," kata Menaker, 

Jakarta, Jumat (28/1/2022). 

BERITA KBB-Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

menyatakan bahwa Kementerian 

Ketenagakerjaan hingga kini telah 

membangun 450 Desa Migran 

Produktif ( Desmigratif ). 

Desmigratif adalah program 

perlindungan terhadap pekerja 

migran sejak dari kampung 

halaman, yang bertujuan untuk 

memberikan pelindungan yang 

http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012559659/info-loker-pt-astra-international-tbk-membuka-lowongan-kerja-terbaru-di-januari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012559659/info-loker-pt-astra-international-tbk-membuka-lowongan-kerja-terbaru-di-januari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012559659/info-loker-pt-astra-international-tbk-membuka-lowongan-kerja-terbaru-di-januari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012559659/info-loker-pt-astra-international-tbk-membuka-lowongan-kerja-terbaru-di-januari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012559659/info-loker-pt-astra-international-tbk-membuka-lowongan-kerja-terbaru-di-januari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012559659/info-loker-pt-astra-international-tbk-membuka-lowongan-kerja-terbaru-di-januari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012559659/info-loker-pt-astra-international-tbk-membuka-lowongan-kerja-terbaru-di-januari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012559659/info-loker-pt-astra-international-tbk-membuka-lowongan-kerja-terbaru-di-januari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012559659/info-loker-pt-astra-international-tbk-membuka-lowongan-kerja-terbaru-di-januari-2022
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963589120/bangun-450-desmigratif-kemnaker-harap-bisa-lindungi-pmi-dan-keluarganya
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963589120/bangun-450-desmigratif-kemnaker-harap-bisa-lindungi-pmi-dan-keluarganya
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963589120/bangun-450-desmigratif-kemnaker-harap-bisa-lindungi-pmi-dan-keluarganya
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963589120/bangun-450-desmigratif-kemnaker-harap-bisa-lindungi-pmi-dan-keluarganya
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963589120/bangun-450-desmigratif-kemnaker-harap-bisa-lindungi-pmi-dan-keluarganya
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963589120/bangun-450-desmigratif-kemnaker-harap-bisa-lindungi-pmi-dan-keluarganya
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963589120/bangun-450-desmigratif-kemnaker-harap-bisa-lindungi-pmi-dan-keluarganya
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963589120/bangun-450-desmigratif-kemnaker-harap-bisa-lindungi-pmi-dan-keluarganya
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komprehensif bagi PMI dan 

keluarganya. "Kami membangun 

Desmigratif sebagai sarana untuk 

meningkatkan produktivitas 

terutama keluarga yang 

ditinggalkan dan PMI purna. 

28. 28 

Janua

ry 

2022 

Cen Sui Lan 

Minta 

Hukuman 

Seberat-

Beratnya 

untuk Pelaku 

Human 

Traffiking 

Neutr

al 

Batam Click Cen Sui Lan Hal tersebut sungguh sangat 

disesalkan, Anggota Komisi V DPR 

RI Fraksi Golkar dari Kepulauan 

Riau, Cen Sui Lan menanggapi 

serius kasus penyelundupan 

pekerja migran tersebut. Batam- 

Kasus tindak pidana perdagangan 

orang (TPPO) mencuat dalam 

tragedi tenggelamnya kapal 

pembawa Pekerja Migran gelap 

dari Indonesia menuju Johor 

Bahru, Malaysia yang terjadi 

beberapa pekan lalu serta 

menewaskan puluhan WNI. 

Dikatakan Cen, saya sangat 

prihatin terkait maraknya 

perdagangan manusia yang 

dikirimkan melalui Kepri. "Jelas 

saya sangat prihatin terkait 

permasalahan ini. 

29. 28 

Janua

ry 

2022 

Kembali Gelar 

Aksi Unjuk 

Rasa, Buruh 

Minta Revisi 

SK UMK Batam 

2022 

Positiv

e 

Rasio.co  Ratusan buruh di Kota Batam 

menggelar demo, Rabu (26/1). (). 

Ratusan buruh di Kota Batam 

kembali menggelar aksi unjuk rasa 

yang lakukan pada dua lokasi, 

yakni di depan kantor Graha Kepri 

Batam Centre, kemudian 

dilanjutkan di depan kantor 

Walikota Batam yang diketahui 

massa tergabung dalam Federasi 

Serikat Pekerja Metal Indonesia. 

Kemudian, mendesak Gubernur 

Kepri untuk segera merevisi SK 

Gubernur tentang Upah Minimum 

Kota (UMK) Batam 2022 yang 

berdasarkan PP No 36 Tahun 

2021. Sementara itu, Ketua FSPMI 

Kota Batam, Ramon mengatakan, 

http://batamclick.com/28/01/2022/cen-sui-lan-minta-hukuman-seberat-beratnya-untuk-pelaku-human-traffiking
http://batamclick.com/28/01/2022/cen-sui-lan-minta-hukuman-seberat-beratnya-untuk-pelaku-human-traffiking
http://batamclick.com/28/01/2022/cen-sui-lan-minta-hukuman-seberat-beratnya-untuk-pelaku-human-traffiking
http://batamclick.com/28/01/2022/cen-sui-lan-minta-hukuman-seberat-beratnya-untuk-pelaku-human-traffiking
http://batamclick.com/28/01/2022/cen-sui-lan-minta-hukuman-seberat-beratnya-untuk-pelaku-human-traffiking
http://batamclick.com/28/01/2022/cen-sui-lan-minta-hukuman-seberat-beratnya-untuk-pelaku-human-traffiking
http://batamclick.com/28/01/2022/cen-sui-lan-minta-hukuman-seberat-beratnya-untuk-pelaku-human-traffiking
http://batamclick.com/28/01/2022/cen-sui-lan-minta-hukuman-seberat-beratnya-untuk-pelaku-human-traffiking
http://www.rasio.co/kembali-gelar-aksi-unjuk-rasa-buruh-minta-revisi-sk-umk-batam-2022
http://www.rasio.co/kembali-gelar-aksi-unjuk-rasa-buruh-minta-revisi-sk-umk-batam-2022
http://www.rasio.co/kembali-gelar-aksi-unjuk-rasa-buruh-minta-revisi-sk-umk-batam-2022
http://www.rasio.co/kembali-gelar-aksi-unjuk-rasa-buruh-minta-revisi-sk-umk-batam-2022
http://www.rasio.co/kembali-gelar-aksi-unjuk-rasa-buruh-minta-revisi-sk-umk-batam-2022
http://www.rasio.co/kembali-gelar-aksi-unjuk-rasa-buruh-minta-revisi-sk-umk-batam-2022
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pihaknya meminta kepada 

Pemerintah Kota (Pemko) Batam 

untuk mendukung buruh dalam 

menyampaikan aspirasi kepada 

Pemerintah Provinsi Kepri dan 

Pemerintah Pusat. 

30. 28 

Janua

ry 

2022 

<p>Calon 

Pekerja Migran 

dan ASN 

Disnaker 

Indramayu 

Divaksinasi 

Booster</p> 

Neutr

al 

Mandalapos.co.id  Namun selain itu, Erpin tetap 

menghimbau agar protokol 

kesehatan jangan sampai kendor 

untuk tetap dilaksanakan oleh 

ASN di lingkungan Disnaker 

Indramayu dan juga PMI 

Indramayu. Calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) Indramayu dan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) di 

lingkungan Dinas Tenaga Kerja 

(Disnaker) Kabupaten Indramayu 

mendapatkan vaksinasi Covid-19 

dosis ketiga alias booster. Kepala 

Disnaker Kabupaten Indramayu 

Erpin Marpinda menyebutkan, 

tujuan vaksin booster bagi ASN 

dan Calon PMI Indramayu selain 

agar tercipta herd immunity, juga 

sebagai penangkal agar tidak 

terpapar varian baru Omicron 

yang sudah melanda Indonesia. 

Adapun peserta yang mengikuti 

vaksin booster baik dari ASN 

maupun Calon PMI Indramayu 

semuanya berjumlah 90 orang. 

31. 28 

Janua

ry 

2022 

Jumlah Pasien 

COVID-19 di 

RSDC Wisma 

Kemayoran 

Tembus 3.524 

Neutr

al 

Idn Times Aris Mudian Jumlah pasien COVID-19 di Rumah 

Sakit Wisma Atlet saat ini 

mencapai 3.524 orang. "Total 

pasien RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran tower 5 dan 6 

sebanyak 3.524 orang dari 

sebelumnya 3.436 orang," 

katanya. Aris menambahkan 

jumlah total pasien terdaftar di RS 

Wisma Atlet Kemayoran sejak 23 

Maret 2020, mencapai 138.150. 2. 

Total pasien rawat inap RSDC 

Wisma Atlet Pademangan 

http://www.mandalapos.co.id/calon-pekerja-migran-dan-asn-disnaker-indramayu-divaksinasi-booster
http://www.mandalapos.co.id/calon-pekerja-migran-dan-asn-disnaker-indramayu-divaksinasi-booster
http://www.mandalapos.co.id/calon-pekerja-migran-dan-asn-disnaker-indramayu-divaksinasi-booster
http://www.mandalapos.co.id/calon-pekerja-migran-dan-asn-disnaker-indramayu-divaksinasi-booster
http://www.mandalapos.co.id/calon-pekerja-migran-dan-asn-disnaker-indramayu-divaksinasi-booster
http://www.mandalapos.co.id/calon-pekerja-migran-dan-asn-disnaker-indramayu-divaksinasi-booster
http://www.mandalapos.co.id/calon-pekerja-migran-dan-asn-disnaker-indramayu-divaksinasi-booster
http://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/jumlah-pasien-covid-19-di-rsdc-wisma-kemayoran-tembus
http://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/jumlah-pasien-covid-19-di-rsdc-wisma-kemayoran-tembus
http://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/jumlah-pasien-covid-19-di-rsdc-wisma-kemayoran-tembus
http://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/jumlah-pasien-covid-19-di-rsdc-wisma-kemayoran-tembus
http://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/jumlah-pasien-covid-19-di-rsdc-wisma-kemayoran-tembus


 

55 

 

mencapai 2.586. Sedangkan, 

untuk RSDC Wisma Atlet 

Pademangan yang berlokasi di 

tower 8 hingga 10 ini digunakan 

bagi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) menjalani karantina wajib 

usai dari luar negeri. 

32. 28 

Janua

ry 

2022 

GreatDay HR 

Luncurkan 

Benefits, 

Hindarkan 

Karyawan dari 

Risiko 

Pinjaman 

Positiv

e 

Berita Satu  Guna menjawab kebutuhan ini, PT 

People Intelligence Indonesia 

(GreatDay HR), perusahaan IT 

dengan pengalaman lebih dari 20 

tahun dalam pengembangan 

solusi kebutuhan human 

resources (HR), meluncurkan 

platform Earned Wage Access 

(EWA) yang dinamakan Benefits. 

Oleh karena itu, platform EWA 

dari Benefits memberikan solusi 

dimana karyawan dapat 

memenuhi kebutuhan darurat 

maupun kebutuhan sehari-hari 

tanpa harus menunggu tanggal 

gajian tiba," ujar Presiden 

Direktur GreatDay HR Gordon 

Enns. "Kami menyadari bahwa 

pengelolaan keuangan bagi 

karyawan di masa pandemi ini 

menjadi lebih sulit, tidak jarang 

mereka mengeluhkan tekanan 

finansial, terutama pada minggu 

atau hari 'kritis' menjelang tanggal 

gajian. "Adanya platform ini juga 

membantu karyawan 

menghindari risiko pinjaman dan 

memberikan pemahaman 

perencanaan finansial yang lebih 

baik," tambah Gordon. 

33. 28 

Janua

ry 

2022 

Pelecehan 

Seksual dan 

Derita Buruh 

Wanita di 

Jepara: 

Dipegang 

Negati

ve 

Suara.com Sakina 

Rosellasari,Fran

s Kongi 

Kutipan tersebut adalah 

pengakuan seserorang dengan 

nama samaran 'Bunga' ia adalah 

salah satu buruh perempuan di 

Kabupaten Jepara yang menjadi 

korban pelecehan seksual di 

pabrik sepatu tempat dia bekerja. 

http://www.beritasatu.com/digital/884495/greatday-hr-luncurkan-benefits-hindarkan-karyawan-dari-risiko-pinjaman
http://www.beritasatu.com/digital/884495/greatday-hr-luncurkan-benefits-hindarkan-karyawan-dari-risiko-pinjaman
http://www.beritasatu.com/digital/884495/greatday-hr-luncurkan-benefits-hindarkan-karyawan-dari-risiko-pinjaman
http://www.beritasatu.com/digital/884495/greatday-hr-luncurkan-benefits-hindarkan-karyawan-dari-risiko-pinjaman
http://www.beritasatu.com/digital/884495/greatday-hr-luncurkan-benefits-hindarkan-karyawan-dari-risiko-pinjaman
http://www.beritasatu.com/digital/884495/greatday-hr-luncurkan-benefits-hindarkan-karyawan-dari-risiko-pinjaman
http://www.beritasatu.com/digital/884495/greatday-hr-luncurkan-benefits-hindarkan-karyawan-dari-risiko-pinjaman
http://jateng.suara.com/read/2022/01/28/143843/pelecehan-seksual-dan-derita-buruh-wanita-di-jepara-dipegang-bagian-sensitif-saya-trauma
http://jateng.suara.com/read/2022/01/28/143843/pelecehan-seksual-dan-derita-buruh-wanita-di-jepara-dipegang-bagian-sensitif-saya-trauma
http://jateng.suara.com/read/2022/01/28/143843/pelecehan-seksual-dan-derita-buruh-wanita-di-jepara-dipegang-bagian-sensitif-saya-trauma
http://jateng.suara.com/read/2022/01/28/143843/pelecehan-seksual-dan-derita-buruh-wanita-di-jepara-dipegang-bagian-sensitif-saya-trauma
http://jateng.suara.com/read/2022/01/28/143843/pelecehan-seksual-dan-derita-buruh-wanita-di-jepara-dipegang-bagian-sensitif-saya-trauma
http://jateng.suara.com/read/2022/01/28/143843/pelecehan-seksual-dan-derita-buruh-wanita-di-jepara-dipegang-bagian-sensitif-saya-trauma
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Bagian Sensitif, 

Saya Trauma! 

Kalau yang di Jepara itu kala mau 

naik pegawai tetap embel-

embelnya ada yang harus 

berhubungan dengan atasan. 

"Setiap hari asisten manager di 

pabrik menteror saya. Saya 

dilecehkan, dipegang bagian 

sensitif saya. 

34. 28 

Janua

ry 

2022 

Resmikan 

Fasilitas 

HTSCC, Hino 

Buktikan 

Komitmen Soal 

Safety 

Positiv

e 

Jawa Pos Santiko 

Wardoyo 

Diberi nama Hino Total Support 

Customer Center (HTSCC). 

Berlokasi di kawasan Kota Bukit 

Indah (KBI) Purwakarta, Jawa 

Barat, HTSCC memiliki beragam 

fasilitas basic driving course. 

HTSCC dibangun di atas lahan 

seluas 24.000 meter persegi dan 

Hino merupakan satu-satunya 

brand kendaraan komersial di 

Indonesia yang memiliki sirkuit 

pusat pelatihan berkendara bagi 

pengemudi pelanggannya. HTSCC 

digunakan untuk pelatihan 

berkendara truk dan bus yang 

aman, seperti teknik safety 

driving, teknik pengereman, 

mengemudi yang baik dan 

ekonomis. 

35. 28 

Janua

ry 

2022 

Pemko Medan 

akan 

Optimalkan 

Program 

Jaminan Sosial 

Ketenagakerja

an 

Positiv

e 

Harian Umum Sinar 

Indonesia Baru 

 Medan (SIB) Pemko Medan siap 

mendukung setiap kebijakan 

khususnya terkait agar seluruh 

pekerja di Kota Medan ikut dalam 

BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu 

disampaikan Wali Kota Medan 

Bobby Nasution diwakili Asisten 

Ekbang Khairul Syahnan ketika 

membuka pertemuan Forum 

Group Discusion (FGD) terkait 

Inpres No2 tahun 2021 yang 

digelar BPJS Ketenagakerjaan di 

Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro, 

Kamis (27/1). Dikatakan Khairul 

Syahnan dalam pertemuan yang 

diikuti seluruh OPD di lingkungan 

http://jateng.suara.com/read/2022/01/28/143843/pelecehan-seksual-dan-derita-buruh-wanita-di-jepara-dipegang-bagian-sensitif-saya-trauma
http://jateng.suara.com/read/2022/01/28/143843/pelecehan-seksual-dan-derita-buruh-wanita-di-jepara-dipegang-bagian-sensitif-saya-trauma
http://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/otomotif/28/01/2022/resmikan-fasilitas-htscc-hino-buktikan-komitmen-soal-safety
http://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/otomotif/28/01/2022/resmikan-fasilitas-htscc-hino-buktikan-komitmen-soal-safety
http://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/otomotif/28/01/2022/resmikan-fasilitas-htscc-hino-buktikan-komitmen-soal-safety
http://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/otomotif/28/01/2022/resmikan-fasilitas-htscc-hino-buktikan-komitmen-soal-safety
http://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/otomotif/28/01/2022/resmikan-fasilitas-htscc-hino-buktikan-komitmen-soal-safety
http://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/otomotif/28/01/2022/resmikan-fasilitas-htscc-hino-buktikan-komitmen-soal-safety
http://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Pemko-Medan-akan-Optimalkan-Program-Jaminan-Sosial-Ketenagakerjaan
http://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Pemko-Medan-akan-Optimalkan-Program-Jaminan-Sosial-Ketenagakerjaan
http://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Pemko-Medan-akan-Optimalkan-Program-Jaminan-Sosial-Ketenagakerjaan
http://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Pemko-Medan-akan-Optimalkan-Program-Jaminan-Sosial-Ketenagakerjaan
http://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Pemko-Medan-akan-Optimalkan-Program-Jaminan-Sosial-Ketenagakerjaan
http://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Pemko-Medan-akan-Optimalkan-Program-Jaminan-Sosial-Ketenagakerjaan
http://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Pemko-Medan-akan-Optimalkan-Program-Jaminan-Sosial-Ketenagakerjaan
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Pemko Medan itu, setiap 

pekerjaan memiliki resiko. 

36. 28 

Janua

ry 

2022 

Polres Karimun 

tangkap 

delapan 

pelaku 

penyelundupa

n PMI ilegal 

Positiv

e 

Antara  Kepolisian Resor (Polres) Karimun, 

Kepulauan Riau (Kepri), 

menangkap delapan pelaku 

penyelundupan pekerja migran 

Indonesia (PMI) ilegal yang terdiri 

atas enam pria dan dua wanita. 

Kasat Reskrim Polres Karimun AKP 

Arsyad Arsandi, di Karimun, 

Jumat, mengatakan penangkapan 

berawal dari pelaku utama 

berinisial ZA di Kecamatan Meral 

Barat, Kabupaten Karimun, yang 

berperan sebagai penampung. 

"ZA berperan sebagai penampung 

sekaligus penyalur PMI yang akan 

diberangkatkan secara ilegal ke 

Malaysia melalui jalur tikus dari 

perairan Karimun," kata AKP 

Arsyad. Bersama dengan ZA, turut 

ditangkap tiga pelaku lainnya di 

Karimun yang ikut membantu ZA 

dalam menjalankan aksi 

penyelundupan PMI ilegal. 

37. 28 

Janua

ry 

2022 

Polres Karimun 

tangkap 

delapan 

pelaku 

penyelundupa

n PMI ilegal 

Positiv

e 

Antara Sulteng  Kepolisian Resor (Polres) Karimun, 

Kepulauan Riau (Kepri), 

menangkap delapan pelaku 

penyelundupan pekerja migran 

Indonesia (PMI) ilegal yang terdiri 

atas enam pria dan dua wanita. 

Kasat Reskrim Polres Karimun AKP 

Arsyad Arsandi, di Karimun, 

Jumat, mengatakan penangkapan 

berawal dari pelaku utama 

berinisial ZA di Kecamatan Meral 

Barat, Kabupaten Karimun, yang 

berperan sebagai penampung. 

"ZA berperan sebagai penampung 

sekaligus penyalur PMI yang akan 

diberangkatkan secara ilegal ke 

Malaysia melalui jalur tikus dari 

perairan Karimun," kata AKP 

Arsyad. Bersama dengan ZA, turut 

http://www.antaranews.com/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
http://www.antaranews.com/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
http://www.antaranews.com/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
http://www.antaranews.com/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
http://www.antaranews.com/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
http://www.antaranews.com/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
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ditangkap tiga pelaku lainnya di 

Karimun yang ikut membantu ZA 

dalam menjalankan aksi 

penyelundupan PMI ilegal. 

38. 28 

Janua

ry 

2022 

Peduli Budaya 

K3, Semen 

Tonasa Tuan 

Rumah 

Webinar Bulan 

K3 Nasional 

SIG 

Positiv

e 

Baca Pesan Andi Muh Said 

Chalik 

Menyambut Bulan K3 Nasional, 

Semen Tonasa selenggarakan 

Webinar dengan tema 

"Pencegahan Kecelakaan Kerja 

Melalui Safety Culture". Selain 

pelaksanaan webinar, dalam 

rangkaian Bulan K3 tahun ini, 

Semen Tonasa juga mengadakan 

sejumlah kegiatan lain seperti 

donor darah, penanaman pohon, 

lomba poster K3, lomba tanggap 

darurat, lomba video KTA, serta 

penghargaan terhadap karyawan 

peduli K3. Direktur Keuangan PT 

Semen Tonasa Ginarko Isnubroto 

dalam sambutannya mengatakan 

bahwa peringatan Bulan K3 rutin 

dilakukan setiap tahunnya. 

Sementara itu GM Komunikasi 

dan Hukum PT Semen Tonasa 

Andi Muh Said Chalik 

menyebutkan bahwa penerapan 

budaya K3 itu merupakan sebuah 

proses yang panjang dan harus 

dilakukan sejak dini. 

39. 28 

Janua

ry 

2022 

Polres Karimun 

tangkap 

delapan 

pelaku 

penyelundupa

n PMI ilegal 

Positiv

e 

Antara Papua  Karimun, Kepolisian Resor (Polres) 

Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), 

menangkap delapan pelaku 

penyelundupan pekerja migran 

Indonesia (PMI) ilegal yang terdiri 

atas enam pria dan dua wanita. 

Kasat Reskrim Polres Karimun AKP 

Arsyad Arsandi, di Karimun, 

Jumat, mengatakan penangkapan 

berawal dari pelaku utama 

berinisial ZA di Kecamatan Meral 

Barat, Kabupaten Karimun, yang 

berperan sebagai penampung. 

"ZA berperan sebagai penampung 

sekaligus penyalur PMI yang akan 

http://bacapesan.com/2022/01/28/peduli-budaya-k3-semen-tonasa-tuan-rumah-webinar-bulan-k3-nasional-sig
http://bacapesan.com/2022/01/28/peduli-budaya-k3-semen-tonasa-tuan-rumah-webinar-bulan-k3-nasional-sig
http://bacapesan.com/2022/01/28/peduli-budaya-k3-semen-tonasa-tuan-rumah-webinar-bulan-k3-nasional-sig
http://bacapesan.com/2022/01/28/peduli-budaya-k3-semen-tonasa-tuan-rumah-webinar-bulan-k3-nasional-sig
http://bacapesan.com/2022/01/28/peduli-budaya-k3-semen-tonasa-tuan-rumah-webinar-bulan-k3-nasional-sig
http://bacapesan.com/2022/01/28/peduli-budaya-k3-semen-tonasa-tuan-rumah-webinar-bulan-k3-nasional-sig
http://bacapesan.com/2022/01/28/peduli-budaya-k3-semen-tonasa-tuan-rumah-webinar-bulan-k3-nasional-sig
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
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diberangkatkan secara ilegal ke 

Malaysia melalui jalur tikus dari 

perairan Karimun," kata AKP 

Arsyad. Bersama dengan ZA, turut 

ditangkap tiga pelaku lainnya di 

Karimun yang ikut membantu ZA 

dalam menjalankan aksi 

penyelundupan PMI ilegal. 

40. 28 

Janua

ry 

2022 

Pasca Temuan 

Omicron 

Masuk Kepri, 

Pasien Covid-

19 di Batam 

Tambah 5, 

Sembuh 8 

Orang 

Neutr

al 

Tribun News Batam Budi 

Santosa,Azril 

Apriansyah 

"Pasien yang selesai isolasi dan 

sembuh sebanyak 8 orang," ujar 

Juru Bicara Tim Gugus Tugas 

Penanganan Covid-19 Batam, Azril 

Apriansyah, Jumat (28/1/2022). 

Pasca temuan kasus Omicron 

masuk Kepri, pasien terkonfirmasi 

positif Covid-19 di Batam 

bertambah 5 orang. Beberapa 

kecamatan di Kota Batam juga 

ada beberapa yang masih berzona 

hijau. Untuk Kecamatan Batu 

Ampar, ada 2 kasus, Batam Kota 8 

kasus, Sagulung 1 kasus, Nongsa 2 

kasus, Lubuk Baja 3 kasus dan 

Bengkong 3 kasus. 

41. 28 

Janua

ry 

2022 

Polres Karimun 

tangkap 

delapan 

pelaku 

penyelundupa

n PMI ilegal 

Positiv

e 

Antara Riau  Kepolisian Resor (Polres) Karimun, 

Kepulauan Riau (Kepri), 

menangkap delapan pelaku 

penyelundupan pekerja migran 

Indonesia (PMI) ilegal yang terdiri 

atas enam pria dan dua wanita. 

Kasat Reskrim Polres Karimun AKP 

Arsyad Arsandi, di Karimun, 

Jumat, mengatakan penangkapan 

berawal dari pelaku utama 

berinisial ZA di Kecamatan Meral 

Barat, Kabupaten Karimun, yang 

berperan sebagai penampung. 

"ZA berperan sebagai penampung 

sekaligus penyalur PMI yang akan 

diberangkatkan secara ilegal ke 

Malaysia melalui jalur tikus dari 

perairan Karimun," kata AKP 

Arsyad. Bersama dengan ZA, turut 

ditangkap tiga pelaku lainnya di 

http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/pasca-temuan-omicron-masuk-kepri-pasien-covid-19-di-batam-tambah-5-sembuh-8-orang
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/pasca-temuan-omicron-masuk-kepri-pasien-covid-19-di-batam-tambah-5-sembuh-8-orang
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/pasca-temuan-omicron-masuk-kepri-pasien-covid-19-di-batam-tambah-5-sembuh-8-orang
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/pasca-temuan-omicron-masuk-kepri-pasien-covid-19-di-batam-tambah-5-sembuh-8-orang
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/pasca-temuan-omicron-masuk-kepri-pasien-covid-19-di-batam-tambah-5-sembuh-8-orang
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/pasca-temuan-omicron-masuk-kepri-pasien-covid-19-di-batam-tambah-5-sembuh-8-orang
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/pasca-temuan-omicron-masuk-kepri-pasien-covid-19-di-batam-tambah-5-sembuh-8-orang
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/pasca-temuan-omicron-masuk-kepri-pasien-covid-19-di-batam-tambah-5-sembuh-8-orang
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal
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Karimun yang ikut membantu ZA 

dalam menjalankan aksi 

penyelundupan PMI ilegal. 

42. 28 

Janua

ry 

2022 

Pelaku 

Penyelundupa

n PMI ke 

Malaysia 

Ditangkap 

Negati

ve 

Medcom.id  "ZA berperan sebagai penampung 

sekaligus penyalur PMI yang akan 

diberangkatkan secara ilegal ke 

Malaysia melalui jalur tikus dari 

perairan Karimun," kata AKP 

Arsyad, di Karimun, Jumat, 28 

Januari 2022. Polisi juga 

mengamankan sejumlah barang 

bukti, seperti ATM dan bukti 

transfer uang dari PMI ke ZA, 

kendaraan roda empat untuk 

menjemput PMI ke pelabuhan, 

dan speed boat berkapasitas 

sepuluh orang untuk mengantar 

PMI ke Malaysia. "PMI yang 

hendak berangkat ke Malaysia 

dikenai membayar Rp6,5 juta 

hingga Rp9 juta kepada ZA," 

ungkapnya. Dia menyampaikan, 

para korban PMI ilegal tersebut 

akan dikembalikan ke daerah 

masing-masing untuk dilakukan 

pembinaan agar tidak kembali 

berangkat ke Malaysia melalui 

jalur tidak resmi. 

43. 28 

Janua

ry 

2022 

Vaksin Booster 

di Indramayu 

Kini Mulai 

Sasar Para 

Calon TKI yang 

Hendak ke 

Luar Negeri 

Neutr

al 

Tribun News 

Cirebon 

Wawan Ridwan Vaksinasi booster di Kantor 

Dinasker Indramayu ini diikuti 

oleh para ASN dilingkungan dinas 

setempat. Sementara itu, Plt 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) 

Kabupaten Indramayu, Wawan 

Ridwan mengatakan, vaksinasi 

booster sudah dimulai di 

Kabupaten Indramayu sejak 

Selasa (18/1/2022) lalu. Tidak 

hanya Calon TKI, masyarakat 

umum juga bisa mendapatkan 

vaksinasi booster selama stok 

vaksin melimpah. Yakni, dengan 

mendatangi fasilitas kesehatan 

http://www.medcom.id/nasional/daerah/wkBXQA0N-pelaku-penyelundupan-pmi-ke-malaysia-ditangkap
http://www.medcom.id/nasional/daerah/wkBXQA0N-pelaku-penyelundupan-pmi-ke-malaysia-ditangkap
http://www.medcom.id/nasional/daerah/wkBXQA0N-pelaku-penyelundupan-pmi-ke-malaysia-ditangkap
http://www.medcom.id/nasional/daerah/wkBXQA0N-pelaku-penyelundupan-pmi-ke-malaysia-ditangkap
http://www.medcom.id/nasional/daerah/wkBXQA0N-pelaku-penyelundupan-pmi-ke-malaysia-ditangkap
http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/28/vaksin-booster-di-indramayu-kini-mulai-sasar-para-calon-tki-yang-hendak-ke-luar-negeri
http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/28/vaksin-booster-di-indramayu-kini-mulai-sasar-para-calon-tki-yang-hendak-ke-luar-negeri
http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/28/vaksin-booster-di-indramayu-kini-mulai-sasar-para-calon-tki-yang-hendak-ke-luar-negeri
http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/28/vaksin-booster-di-indramayu-kini-mulai-sasar-para-calon-tki-yang-hendak-ke-luar-negeri
http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/28/vaksin-booster-di-indramayu-kini-mulai-sasar-para-calon-tki-yang-hendak-ke-luar-negeri
http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/28/vaksin-booster-di-indramayu-kini-mulai-sasar-para-calon-tki-yang-hendak-ke-luar-negeri
http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/28/vaksin-booster-di-indramayu-kini-mulai-sasar-para-calon-tki-yang-hendak-ke-luar-negeri
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yang ada di Kabupaten 

Indramayu. 

44. 28 

Janua

ry 

2022 

Info Loker 

Terbaru, RUC 

Cementation 

Indonesia Buka 

Lowongan 

Kerja di 

Januari 2022 

Buat Lulusan 

SMA - Harian 

Sederhana 

Positiv

e 

Hariansederhana.co

m 

 Lowongan kerja terbaru ini dari 

RUC Cementation Indonesia 

membuka lowongan kerja. Berikut 

kualifikasi, deskripsi dan syarat 

pekerjaan di RUC Cementation 

Indonesia. Hariansederhana.com- 

Info lowongan kerja terbaru di 

bulan Januari 2022 buat para 

lulusan lulusan SMA /Sederajat. 

Info lowongan kerja terbaru ini 

dikutip Hariansederhana.com, 

dari akun Instagram @kemnaker 

pada Jumat, 28 Januari 2022. 

45. 28 

Janua

ry 

2022 

Bupati 

Bandung Lepas 

26 Pekerja 

Migran ke 

Korea Selatan - 

Gora Juara 

Positiv

e 

Gorajuara.com Hm Dadang 

Supriatna 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Bandung melalui Dinas 

Ketenagakerjaan melaksanakan 

pelepasan Pelepasan calon PMI 

itu dilaksanakan langsung oleh 

Bupati Bandung HM Dadang 

Supriatna didampingi Kepala 

Dinas Ketenagakerjaan H. 

Rukmana di Rumah Jabatan 

Bupati Bandung di Soreang. Insya 

Allah, mereka akan berangkat ke 

Korea Selatan," kata Dadang 

Supriatna kepada wartawan di 

Rumah Jabatan Bupati Bandung. 

Bupati Bandung berharap kepada 

para pekerja migran bisa 

melaksanakan kerjanya dengan 

baik. Bupati Dadang Supriatna 

mengatakan, bahwa pihaknya 

telah melakukan pelepasan 

terhadap para calon PMI asal 

Kabupaten Bandung yang akan 

berangkat menjadi pekerja migran 

di Korea Selatan. 

46. 28 

Janua

ry 

2022 

Kemnaker 

Telah Bangun 

450 Desa 

Migran 

Positiv

e 

Kontan Ida Fauziyah Kementerian Ketenagakerjaan 

hingga kini telah membangun 450 

desa migran produktif 

(desmigratif). Desmigratif adalah 

program perlindungan terhadap 

http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012560472/info-loker-terbaru-ruc-cementation-indonesia-buka-lowongan-kerja-di-januari-2022-buat-lulusan-sma
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012560472/info-loker-terbaru-ruc-cementation-indonesia-buka-lowongan-kerja-di-januari-2022-buat-lulusan-sma
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012560472/info-loker-terbaru-ruc-cementation-indonesia-buka-lowongan-kerja-di-januari-2022-buat-lulusan-sma
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012560472/info-loker-terbaru-ruc-cementation-indonesia-buka-lowongan-kerja-di-januari-2022-buat-lulusan-sma
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012560472/info-loker-terbaru-ruc-cementation-indonesia-buka-lowongan-kerja-di-januari-2022-buat-lulusan-sma
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012560472/info-loker-terbaru-ruc-cementation-indonesia-buka-lowongan-kerja-di-januari-2022-buat-lulusan-sma
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012560472/info-loker-terbaru-ruc-cementation-indonesia-buka-lowongan-kerja-di-januari-2022-buat-lulusan-sma
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012560472/info-loker-terbaru-ruc-cementation-indonesia-buka-lowongan-kerja-di-januari-2022-buat-lulusan-sma
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012560472/info-loker-terbaru-ruc-cementation-indonesia-buka-lowongan-kerja-di-januari-2022-buat-lulusan-sma
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012560472/info-loker-terbaru-ruc-cementation-indonesia-buka-lowongan-kerja-di-januari-2022-buat-lulusan-sma
http://www.gorajuara.com/news/pr-1002559527/bupati-bandung-lepas-26-pekerja-migran-ke-korea-selatan
http://www.gorajuara.com/news/pr-1002559527/bupati-bandung-lepas-26-pekerja-migran-ke-korea-selatan
http://www.gorajuara.com/news/pr-1002559527/bupati-bandung-lepas-26-pekerja-migran-ke-korea-selatan
http://www.gorajuara.com/news/pr-1002559527/bupati-bandung-lepas-26-pekerja-migran-ke-korea-selatan
http://www.gorajuara.com/news/pr-1002559527/bupati-bandung-lepas-26-pekerja-migran-ke-korea-selatan
http://www.gorajuara.com/news/pr-1002559527/bupati-bandung-lepas-26-pekerja-migran-ke-korea-selatan
http://nasional.kontan.co.id/news/kemnaker-telah-bangun-450-desa-migran-produktif-ini-tujuannya
http://nasional.kontan.co.id/news/kemnaker-telah-bangun-450-desa-migran-produktif-ini-tujuannya
http://nasional.kontan.co.id/news/kemnaker-telah-bangun-450-desa-migran-produktif-ini-tujuannya
http://nasional.kontan.co.id/news/kemnaker-telah-bangun-450-desa-migran-produktif-ini-tujuannya
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Produktif, Ini 

Tujuannya 

pekerja migran sejak dari 

kampung halaman, yang 

bertujuan memberikan 

pelindungan yang komprehensif 

bagi pekerja migran Indonesia dan 

keluarganya. "Kami membangun 

desmigratif sebagai sarana untuk 

meningkatkan produktivitas 

terutama keluarga yang 

ditinggalkan dan pekerja migran 

Indonesia purna. Kami sudah 

membangun 450 desmigratif," 

kata Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah dalam 

keterangan tertulisnya, Jumat 

(28/1). 

47. 28 

Janua

ry 

2022 

Tak Punya 

Lahan Parkir, 

Paguyuban 

Sopir Pati 

Geruduk 

Gedung 

Dewan 

Lingkar.co 

Negati

ve 

Lingkar.co Muhammad 

Amin Al-husaini 

PATI, Lingkar.co- Sejumlah sopir 

truk kontainer yang tergabung 

dalam Paguyuban Sopir Pati (PSP) 

bersama dengan Serikat Buruh 

Muslimin (Saburmusi) Pati 

menggeruduk gedung Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Pati. Mereka sambat ke dewan 

karena tidak adanya lahan parkir 

untuk kendaraan truk bermuatan 

besar di Kabupaten Pati. Sekarang 

berhubung lahannya sudah 

berganti jadi bangunan, akhirnya 

para sopir truk parkir di 

sembarang tempat seperti di 

bahu jalan dan SPBU yang masih 

mau untuk dijadikan tempat 

parkir," keluh Husaini selaku 

koordinator Saburmusi dalam 

audiensi dengan DPRD Pati, Jumat 

(28/1). Lebih lanjut, Ketua PSP 

Pati, Muhammad Syahidul Anam 

menyatakan, dampak dari parkir 

truk secara liar menyebabkan 

para supir truk bersitegang 

dengan pihak keamanan dan 

pengguna jalan lain. 

http://nasional.kontan.co.id/news/kemnaker-telah-bangun-450-desa-migran-produktif-ini-tujuannya
http://nasional.kontan.co.id/news/kemnaker-telah-bangun-450-desa-migran-produktif-ini-tujuannya
http://lingkar.co/tak-punya-lahan-parkir-paguyuban-sopir-pati-geruduk-gedung-dewan
http://lingkar.co/tak-punya-lahan-parkir-paguyuban-sopir-pati-geruduk-gedung-dewan
http://lingkar.co/tak-punya-lahan-parkir-paguyuban-sopir-pati-geruduk-gedung-dewan
http://lingkar.co/tak-punya-lahan-parkir-paguyuban-sopir-pati-geruduk-gedung-dewan
http://lingkar.co/tak-punya-lahan-parkir-paguyuban-sopir-pati-geruduk-gedung-dewan
http://lingkar.co/tak-punya-lahan-parkir-paguyuban-sopir-pati-geruduk-gedung-dewan
http://lingkar.co/tak-punya-lahan-parkir-paguyuban-sopir-pati-geruduk-gedung-dewan
http://lingkar.co/tak-punya-lahan-parkir-paguyuban-sopir-pati-geruduk-gedung-dewan
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48. 28 

Janua

ry 

2022 

Polresta 

Barelang 

Tangkap 

Pemilik Kapal 

yang 

Menewaskan 

Enam PMI di 

Perairan Johor 

Positiv

e 

Kabar Batam Nugroho Tri 

Nuryanto 

Pemilik kapal yang tenggelam di 

Perairan Pulau Pisang, Pontian, 

Johor, Malaysia, Selasa 

(18/1/2022) lalu, yang 

menewaakan 6 orang Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) ilegal 

ditangkap Sat Reskrim Polresta 

Barelang. "Penangkapan berawal 

dari informasi KBRI Johot 

Malaysia, bahwa ada kapal 

tenggelam di Johor dan itu 

merupakan kapal dari Indonesia," 

kata Nugroho, saat menggelar 

expose di Mapolresta Barelang, 

Jumat (28/1/2022). Pemilik kapal 

bernama Yuslan bin Abdullah 

beserta Zamri yang berperan 

mengecek kondisi kapal, 

diamankan di Perum Baloi 

Lubukbaja, pada Rabu 

(19/1/2022). Kapolresta Barelang, 

Kombes Nugroho Tri Nuryanto 

mengatakan, penangkapan 

berawal saat penyelidikan 

anggota Sat Reskrim Polresta 

Barelang, yang dipimpin Kasat 

Reskrim Kompol Reza Morandi 

Tarigan bersama Kapolsek 

Belakangpadang. 

49. 28 

Janua

ry 

2022 

Pemerintah 

Bangun 450 

Desmigratif 

untuk Lindungi 

Pekerja Migran 

dan 

Keluarganya - 

Lontar.id 

Positiv

e 

Lontar Ida Fauziyah Kami sudah membangun 450 

Desmigratif," kata Ida, di Jakarta, 

Jumat, 28 Januari 2022, seperti 

dikutip dari keterangan tertulis. 

Lontar.id- Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

menyatakan bahwa Kementerian 

Ketenagakerjaan hingga kini telah 

membangun 450 Desa Migran 

Produktif (Desmigratif). 

Desmigratif adalah program 

perlindungan terhadap pekerja 

migran sejak dari kampung 

halaman, yang bertujuan untuk 

memberikan pelindungan yang 

komprehensif bagi PMI dan 

http://kabarbatam.com/polresta-barelang-tangkap-pemilik-kapal-yang-menewaskan-enam-pmi-di-perairan-johor
http://kabarbatam.com/polresta-barelang-tangkap-pemilik-kapal-yang-menewaskan-enam-pmi-di-perairan-johor
http://kabarbatam.com/polresta-barelang-tangkap-pemilik-kapal-yang-menewaskan-enam-pmi-di-perairan-johor
http://kabarbatam.com/polresta-barelang-tangkap-pemilik-kapal-yang-menewaskan-enam-pmi-di-perairan-johor
http://kabarbatam.com/polresta-barelang-tangkap-pemilik-kapal-yang-menewaskan-enam-pmi-di-perairan-johor
http://kabarbatam.com/polresta-barelang-tangkap-pemilik-kapal-yang-menewaskan-enam-pmi-di-perairan-johor
http://kabarbatam.com/polresta-barelang-tangkap-pemilik-kapal-yang-menewaskan-enam-pmi-di-perairan-johor
http://kabarbatam.com/polresta-barelang-tangkap-pemilik-kapal-yang-menewaskan-enam-pmi-di-perairan-johor
http://lontar.id/pemerintah-bangun-450-desmigratif-untuk-lindungi-pekerja-migran-dan-keluarganya
http://lontar.id/pemerintah-bangun-450-desmigratif-untuk-lindungi-pekerja-migran-dan-keluarganya
http://lontar.id/pemerintah-bangun-450-desmigratif-untuk-lindungi-pekerja-migran-dan-keluarganya
http://lontar.id/pemerintah-bangun-450-desmigratif-untuk-lindungi-pekerja-migran-dan-keluarganya
http://lontar.id/pemerintah-bangun-450-desmigratif-untuk-lindungi-pekerja-migran-dan-keluarganya
http://lontar.id/pemerintah-bangun-450-desmigratif-untuk-lindungi-pekerja-migran-dan-keluarganya
http://lontar.id/pemerintah-bangun-450-desmigratif-untuk-lindungi-pekerja-migran-dan-keluarganya
http://lontar.id/pemerintah-bangun-450-desmigratif-untuk-lindungi-pekerja-migran-dan-keluarganya
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keluarganya. "Kami membangun 

Desmigratif sebagai sarana untuk 

meningkatkan produktivitas 

terutama keluarga yang 

ditinggalkan dan PMI purna. 

50. 28 

Janua

ry 

2022 

BREAKING 

NEWS - Enam 

Pelaku 

Penyelundupa

n PMI 

Ditangkap 

Polresta 

Barelang 

Negati

ve 

Tribun News Batam  Setidaknya ada empat kasus yang 

dilakukan oleh ke enam pelaku 

tersebut. Unit Reskrim Polresta 

Barelang menangkap 6 pelaku 

penyelundupan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) atau pelaku 

perdagangan orang. Keenam 

tersangka tersebut memiliki peran 

masing-masing, dan ditangkap di 

beberapa lokasi berbeda di 

Batam. Saat ini mereka sudah 

ditahan di Polresta Barelang guna 

pemeriksaan lebih lanjut. 

51. 28 

Janua

ry 

2022 

Pemko Medan 

Siap 

Optimalkan 

Progam 

Jaminan Sosial 

Ketenagakerja

an 

Positiv

e 

Waspada Muhammad 

Bobby Afif 

Nasution 

Pemko Medan siap mendukung 

setiap kebijakan khususnya terkait 

tenaga kerja agar seluruh pekerja 

di Kota Medan ikut dalam BPJS 

Ketenagakerjaan. Demikian hal ini 

disampaikan Wali Kota Medan, 

Bobby Nasution diwakili Asisten 

Ekbang Khairul Syahnan ketika 

membuka pertemuan Forum 

Group Discussion (FGD) terkait 

Inpres Nomor 2 tahun 2021 yang 

digelar BPJS Ketenagakerjaan di 

Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro, 

Kamis (27/1). Pertemuan tersebut 

diikuti oleh Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) di lingkungan 

Pemko Medan. "Melalui Diskusi 

ini diharapkan agar terjalin 

kolaborasi yang baik antara setiap 

sektor baik pemerintah, instansi 

terkait, swasta, perusahaan dan 

seluruh sektor terkait agar setiap 

pekerja di Kota Medan ikut dalam 

program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. 

http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/breaking-news-enam-pelaku-penyelundupan-pmi-ditangkap-polresta-barelang
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/breaking-news-enam-pelaku-penyelundupan-pmi-ditangkap-polresta-barelang
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/breaking-news-enam-pelaku-penyelundupan-pmi-ditangkap-polresta-barelang
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/breaking-news-enam-pelaku-penyelundupan-pmi-ditangkap-polresta-barelang
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/breaking-news-enam-pelaku-penyelundupan-pmi-ditangkap-polresta-barelang
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/breaking-news-enam-pelaku-penyelundupan-pmi-ditangkap-polresta-barelang
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/breaking-news-enam-pelaku-penyelundupan-pmi-ditangkap-polresta-barelang
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/breaking-news-enam-pelaku-penyelundupan-pmi-ditangkap-polresta-barelang
http://waspada.co.id/2022/01/pemko-medan-siap-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://waspada.co.id/2022/01/pemko-medan-siap-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://waspada.co.id/2022/01/pemko-medan-siap-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://waspada.co.id/2022/01/pemko-medan-siap-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://waspada.co.id/2022/01/pemko-medan-siap-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://waspada.co.id/2022/01/pemko-medan-siap-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://waspada.co.id/2022/01/pemko-medan-siap-optimalkan-progam-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
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52. 28 

Janua

ry 

2022 

Polisi Karimun 

tangkap 

delapan 

pelaku 

penyelundupa

n pekerja 

migran ilegal 

Positiv

e 

Antara Banten  Karimun, Kepolisian Resor (Polres) 

Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), 

menangkap delapan pelaku 

penyelundupan pekerja migran 

Indonesia (PMI) ilegal yang terdiri 

atas enam pria dan dua wanita. 

Kasat Reskrim Polres Karimun AKP 

Arsyad Arsandi, di Karimun, 

Jumat, mengatakan penangkapan 

berawal dari pelaku utama 

berinisial ZA di Kecamatan Meral 

Barat, Kabupaten Karimun, yang 

berperan sebagai penampung. 

"ZA berperan sebagai penampung 

sekaligus penyalur PMI yang akan 

diberangkatkan secara ilegal ke 

Malaysia melalui jalur tikus dari 

perairan Karimun," kata AKP 

Arsyad. Bersama dengan ZA, turut 

ditangkap tiga pelaku lainnya di 

Karimun yang ikut membantu ZA 

dalam menjalankan aksi 

penyelundupan PMI ilegal. 

53. 28 

Janua

ry 

2022 

Negatif, Hasil 

Tes PCR 126 

Pekerja Migran 

di Asrama Haji 

Surabaya 

Negati

ve 

Jawa Pos  Tes dilakukan saat para pekerja 

menjalani karantina hari keenam 

di Asrama Haji Embarkasi Sukolilo 

Surabaya (AHESS). Pekerja migran 

Indonesia (PMI) telah menjalani 

tes usap PCR kedua kemarin 

(27/1). "Seluruhnya negatif, 

termasuk yang ada di RS Haji, tiga 

orang negatif juga," ujarnya. 

"Yang dirawat di RSU Haji tetap 

jadi tanggungan pemerintah 

asalkan tak lebih dari tujuh hari. 

54. 28 

Janua

ry 

2022 

Pemerintah 

Salurkan Dana 

Besar Untuk 

Pembangunan 

Papua Dan 

Papua Barat 

Neutr

al 

Deliknews  Pemerintah Salurkan Dana Besar 

Untuk Pembangunan Papua Dan 

Papua Barat. Pemerintah 

menyalurkan dana besar untuk 

pembangunan Papua dan Papua 

Barat. Papua dan Papua Barat 

juga menjadi 2 provinsi yang 

menjadi prioritas agar lebih maju 

dan tidak kalah dari daerah lain. 

http://banten.antaranews.com/berita/204141/polisi-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pekerja-migran-ilegal
http://banten.antaranews.com/berita/204141/polisi-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pekerja-migran-ilegal
http://banten.antaranews.com/berita/204141/polisi-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pekerja-migran-ilegal
http://banten.antaranews.com/berita/204141/polisi-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pekerja-migran-ilegal
http://banten.antaranews.com/berita/204141/polisi-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pekerja-migran-ilegal
http://banten.antaranews.com/berita/204141/polisi-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pekerja-migran-ilegal
http://banten.antaranews.com/berita/204141/polisi-karimun-tangkap-delapan-pelaku-penyelundupan-pekerja-migran-ilegal
http://www.jawapos.com/surabaya/28/01/2022/negatif-hasil-tes-pcr-126-pekerja-migran-di-asrama-haji-surabaya
http://www.jawapos.com/surabaya/28/01/2022/negatif-hasil-tes-pcr-126-pekerja-migran-di-asrama-haji-surabaya
http://www.jawapos.com/surabaya/28/01/2022/negatif-hasil-tes-pcr-126-pekerja-migran-di-asrama-haji-surabaya
http://www.jawapos.com/surabaya/28/01/2022/negatif-hasil-tes-pcr-126-pekerja-migran-di-asrama-haji-surabaya
http://www.jawapos.com/surabaya/28/01/2022/negatif-hasil-tes-pcr-126-pekerja-migran-di-asrama-haji-surabaya
http://www.deliknews.com/2022/01/28/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://www.deliknews.com/2022/01/28/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://www.deliknews.com/2022/01/28/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://www.deliknews.com/2022/01/28/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://www.deliknews.com/2022/01/28/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://www.deliknews.com/2022/01/28/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
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Tidak tanggung-tanggung, 

pemerintah menggelontorkan 

dana sebesar 84,7 triliun rupiah 

untuk pembangunan di provinsi 

Papua dan Papua Barat. 

55. 28 

Janua

ry 

2022 

Kemnaker 

Telah Bangun 

450 Desa 

Migran 

Produktif 

Positiv

e 

Gpsindonesia.co Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, menyatakan bahwa 

Kementerian Ketenagakerjaan 

hingga kini telah membangun 450 

Desa Migran Produktif 

(Desmigratif). Desmigratif adalah 

program perlindungan terhadap 

pekerja migran sejak dari 

kampung halaman, yang 

bertujuan untuk memberikan 

pelindungan yang komprehensif 

bagi PMI dan keluarganya. "Kami 

membangun Desmigratif sebagai 

sarana untuk meningkatkan 

produktivitas terutama keluarga 

yang ditinggalkan dan PMI purna. 

Kami sudah membangun 450 

Desmigratif," kata Menaker, 

Jakarta, Jumat (28/1/2022). 

56. 28 

Janua

ry 

2022 

Kementerian 

Ketenagakerja

an Berhasil 

Bangun 450 

Desa Migran 

Produktif 

Positiv

e 

Suara.com Ida Fauziyah Kementerian Ketenagakerjaan 

hingga kini telah membangun 450 

Desa Migran Produktif 

(Desmigratif) yaitu program 

perlindungan terhadap pekerja 

migran sejak dari kampung 

halaman, yang bertujuan untuk 

memberikan pelindungan yang 

komprehensif bagi PMI dan 

keluarganya. "Kami membangun 

Desmigratif sebagai sarana untuk 

meningkatkan produktivitas 

terutama keluarga yang 

ditinggalkan dan PMI purna. Kami 

sudah membangun 450 

Desmigratif," kata Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di 

Jakarta, Jumat (28/1/2022). Ia 

menuturkan, Desmigratif juga 

hadir untuk menjaga dan 

http://gpsindonesia.co/kabinet/read/3082/Kemnaker-Telah-Bangun-450-Desa-Migran-Produktif.html
http://gpsindonesia.co/kabinet/read/3082/Kemnaker-Telah-Bangun-450-Desa-Migran-Produktif.html
http://gpsindonesia.co/kabinet/read/3082/Kemnaker-Telah-Bangun-450-Desa-Migran-Produktif.html
http://gpsindonesia.co/kabinet/read/3082/Kemnaker-Telah-Bangun-450-Desa-Migran-Produktif.html
http://gpsindonesia.co/kabinet/read/3082/Kemnaker-Telah-Bangun-450-Desa-Migran-Produktif.html
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/28/172247/kementerian-ketenagakerjaan-berhasil-bangun-450-desa-migran-produktif
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/28/172247/kementerian-ketenagakerjaan-berhasil-bangun-450-desa-migran-produktif
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/28/172247/kementerian-ketenagakerjaan-berhasil-bangun-450-desa-migran-produktif
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/28/172247/kementerian-ketenagakerjaan-berhasil-bangun-450-desa-migran-produktif
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/28/172247/kementerian-ketenagakerjaan-berhasil-bangun-450-desa-migran-produktif
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/28/172247/kementerian-ketenagakerjaan-berhasil-bangun-450-desa-migran-produktif
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melindungi anak-anak pekerja 

migran dengan melibatkan 

komunitas masyarakat 

(community parenting). 

57. 28 

Janua

ry 

2022 

Berdayakan 

Keluarga PMI, 

Kemnaker 

Telah Bangun 

450 

Desmigratif 

Neutr

al 

Tempo.co Ida Fauziyah Kami sudah membangun 450 

Desmigratif," kata Ida, Jakarta, 

Jumat, 28 Januari 2022. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyatakan Kementerian 

Ketenagakerjaan hingga kini telah 

membangun sebanyak 450 Desa 

Migran Produktif (Desmigratif). 

Desmigratif adalah program 

perlindungan terhadap pekerja 

migran sejak dari kampung 

halaman yang bertujuan untuk 

memberikan pelindungan yang 

komprehensif bagi pekerja, 

migran Indonesia (PMI) dan 

keluarganya. "Kami membangun 

Desmigratif sebagai sarana untuk 

meningkatkan produktivitas 

terutama keluarga yang 

ditinggalkan dan PMI purna. 

58. 28 

Janua

ry 

2022 

BPJS 

Ketenagakerja

an Samarinda 

Serahkan 

Sertifikat 

kepesertaan 

Kepada Wali 

Kota untuk 

Perlindungan 

Satpol PP 

Positiv

e 

Sapos.co.id Andi Harun Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan atau 

BPJamsostek sepakat melindungi 

tenaga kerja non-ASN yang 

berada di lingkungan Pemerintah 

Kota Samarinda, Hal tersebut 

ditandai dengan penyampaian 

sertifikat yang diberikan oleh 

Kepala Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Samarinda, 

Muhyiddin Dj kepada kepesertaan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Samarinda kepada Wali Kota 

Samarinda, Dr Andi Harun, Rabu 

(26/1/2022). Ali Kota Samarinda, 

Dr Andi Harun mengapresiasi dan 

berterima kasih terhadap kinerja 

aparat Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) Samarinda. "Sejauh 

http://nasional.tempo.co/read/1555095/berdayakan-keluarga-pmi-kemnaker-telah-bangun-450-desmigratif
http://nasional.tempo.co/read/1555095/berdayakan-keluarga-pmi-kemnaker-telah-bangun-450-desmigratif
http://nasional.tempo.co/read/1555095/berdayakan-keluarga-pmi-kemnaker-telah-bangun-450-desmigratif
http://nasional.tempo.co/read/1555095/berdayakan-keluarga-pmi-kemnaker-telah-bangun-450-desmigratif
http://nasional.tempo.co/read/1555095/berdayakan-keluarga-pmi-kemnaker-telah-bangun-450-desmigratif
http://nasional.tempo.co/read/1555095/berdayakan-keluarga-pmi-kemnaker-telah-bangun-450-desmigratif
http://sapos.co.id/2022/01/28/bpjs-ketenagakerjaan-samarinda-serahkan-sertifikat-kepesertaan-kepada-wali-kota-untuk-perlindungan-satpol-pp
http://sapos.co.id/2022/01/28/bpjs-ketenagakerjaan-samarinda-serahkan-sertifikat-kepesertaan-kepada-wali-kota-untuk-perlindungan-satpol-pp
http://sapos.co.id/2022/01/28/bpjs-ketenagakerjaan-samarinda-serahkan-sertifikat-kepesertaan-kepada-wali-kota-untuk-perlindungan-satpol-pp
http://sapos.co.id/2022/01/28/bpjs-ketenagakerjaan-samarinda-serahkan-sertifikat-kepesertaan-kepada-wali-kota-untuk-perlindungan-satpol-pp
http://sapos.co.id/2022/01/28/bpjs-ketenagakerjaan-samarinda-serahkan-sertifikat-kepesertaan-kepada-wali-kota-untuk-perlindungan-satpol-pp
http://sapos.co.id/2022/01/28/bpjs-ketenagakerjaan-samarinda-serahkan-sertifikat-kepesertaan-kepada-wali-kota-untuk-perlindungan-satpol-pp
http://sapos.co.id/2022/01/28/bpjs-ketenagakerjaan-samarinda-serahkan-sertifikat-kepesertaan-kepada-wali-kota-untuk-perlindungan-satpol-pp
http://sapos.co.id/2022/01/28/bpjs-ketenagakerjaan-samarinda-serahkan-sertifikat-kepesertaan-kepada-wali-kota-untuk-perlindungan-satpol-pp
http://sapos.co.id/2022/01/28/bpjs-ketenagakerjaan-samarinda-serahkan-sertifikat-kepesertaan-kepada-wali-kota-untuk-perlindungan-satpol-pp
http://sapos.co.id/2022/01/28/bpjs-ketenagakerjaan-samarinda-serahkan-sertifikat-kepesertaan-kepada-wali-kota-untuk-perlindungan-satpol-pp
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saya memimpin Kota Samarinda, 

saya tidak bisa menutupi bahwa 

saudara memang layak mendapat 

apresiasi dan pujian. Ementara itu 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

cabang Samarinda, Muhyiddin Dj 

mengungkapkan bahwa BPJS 

Ketenagakerjaan adalah program 

dari Pemerintah Pusat atau 

program Negara yang sudah 

disusun dan diamanahkan oleh 

undang-undang untuk 

kesejahteraan para pekerja 

diseluruh Indonesia. 

59. 28 

Janua

ry 

2022 

Semen Tonasa 

Jadi Tuan 

Rumah 

Webinar Bulan 

K3 Nasional 

Neutr

al 

Sindo News Andi Muh Said 

Chalik 

Bahkan di tahun 2020 dan 2021 

kemarin Semen Tonasa 

mendapatkan penghargaan zero 

accident dari Kementerian 

Ketenagakerjaan. Selain 

pelaksanaan webinar, dalam 

rangkaian Bulan K3 tahun ini, 

Semen Tonasa juga mengadakan 

sejumlah kegiatan lain seperti 

donor darah, penanaman pohon, 

lomba poster K3, lomba tanggap 

darurat, lomba video KTA, serta 

penghargaan terhadap karyawan 

peduli K3. menyelenggarakan 

Webinar dengan tema 

"Pencegahan Kecelakaan Kerja 

Melalui Safety Culture" unntuk 

menyambut Bulan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) 

Nasional. Kegiatan yang 

berlangsung mulai pukul 10.00 

WITA secara hybrid luring di 

Lantai 6 Kantor Pusat PT dan juga 

secara daring secara virtual, 

Kamis, (27/01/2022). 

60. 28 

Janua

ry 

2022 

Pemerintah 

Salurkan Dana 

Besar Untuk 

Pembangunan 

Neutr

al 

Beritajabar.id  Pemerintah menyalurkan dana 

besar untuk pembangunan Papua 

dan Papua Barat. Papua dan 

Papua Barat juga menjadi 2 

provinsi yang menjadi prioritas 

http://makassar.sindonews.com/read/670323/713/semen-tonasa-jadi-tuan-rumah-webinar-bulan-k3-nasional-1643364105
http://makassar.sindonews.com/read/670323/713/semen-tonasa-jadi-tuan-rumah-webinar-bulan-k3-nasional-1643364105
http://makassar.sindonews.com/read/670323/713/semen-tonasa-jadi-tuan-rumah-webinar-bulan-k3-nasional-1643364105
http://makassar.sindonews.com/read/670323/713/semen-tonasa-jadi-tuan-rumah-webinar-bulan-k3-nasional-1643364105
http://makassar.sindonews.com/read/670323/713/semen-tonasa-jadi-tuan-rumah-webinar-bulan-k3-nasional-1643364105
http://beritajabar.id/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://beritajabar.id/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://beritajabar.id/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://beritajabar.id/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
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Papua Dan 

Papua Barat 

agar lebih maju dan tidak kalah 

dari daerah lain. Tidak tanggung-

tanggung, pemerintah 

menggelontorkan dana sebesar 

84,7 triliun rupiah untuk 

pembangunan di provinsi Papua 

dan Papua Barat. Uang sebesar itu 

amat wajar karena dibagi untuk 2 

provinsi (Papua dan Papua Barat). 

61. 28 

Janua

ry 

2022 

Perlindungan 

Terhadap 

Pekerja 

Migran, 

Kemnaker 

Bangun 450 

Desmigratif - 

Lensa 

Reportase 

Positiv

e 

Lensa Reportase Ida Fauziyah Kami sudah membangun 450 

Desmigratif," kata Menaker, 

Jakarta, Jumat (28/1/2022). 

lensareportase.com, Jakarta-

Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, menyatakan bahwa 

Kementerian Ketenagakerjaan 

hingga kini telah membangun 450 

Desa Migran Produktif 

(Desmigratif). Desmigratif adalah 

program perlindungan terhadap 

pekerja migran sejak dari 

kampung halaman, yang 

bertujuan untuk memberikan 

pelindungan yang komprehensif 

bagi PMI dan keluarganya. "Kami 

membangun Desmigratif sebagai 

sarana untuk meningkatkan 

produktivitas terutama keluarga 

yang ditinggalkan dan PMI purna. 

62. 28 

Janua

ry 

2022 

Warganya 

Terpapar 

Omicron, 

Bupati Madiun 

Pantau 

Kedatangan 

PMI 

Negati

ve 

Times Indonesia Ahmad Dawami Setelah ditemukan ada warganya 

yang terpapar Covid-19 varian 

Omicron, Bupati Madiun H. 

Ahmad Dawami menginstruksikan 

sejumlah langkah untuk 

mencegah penyebaran. Paling 

tidak tiga hari," jelas Bupati 

Madiun H. Ahmad Dawami. Jika 3-

5 hari merasa kurang enak badan 

segera lakukan tes," kata Kaji 

Mbing sapaan akrab Bupati 

Madiun. Mengingat kasus positif 

Omicron pertama adalah PMI 

yang pulang ke kampung 

halaman, bupati 

http://beritajabar.id/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://beritajabar.id/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://lensareportase.com/perlindungan-terhadap-pekerja-migran-kemnaker-bangun-450-desmigratif
http://lensareportase.com/perlindungan-terhadap-pekerja-migran-kemnaker-bangun-450-desmigratif
http://lensareportase.com/perlindungan-terhadap-pekerja-migran-kemnaker-bangun-450-desmigratif
http://lensareportase.com/perlindungan-terhadap-pekerja-migran-kemnaker-bangun-450-desmigratif
http://lensareportase.com/perlindungan-terhadap-pekerja-migran-kemnaker-bangun-450-desmigratif
http://lensareportase.com/perlindungan-terhadap-pekerja-migran-kemnaker-bangun-450-desmigratif
http://lensareportase.com/perlindungan-terhadap-pekerja-migran-kemnaker-bangun-450-desmigratif
http://lensareportase.com/perlindungan-terhadap-pekerja-migran-kemnaker-bangun-450-desmigratif
http://lensareportase.com/perlindungan-terhadap-pekerja-migran-kemnaker-bangun-450-desmigratif
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393991/warganya-terpapar-omicron-bupati-madiun-pantau-kedatangan-pmi
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393991/warganya-terpapar-omicron-bupati-madiun-pantau-kedatangan-pmi
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393991/warganya-terpapar-omicron-bupati-madiun-pantau-kedatangan-pmi
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393991/warganya-terpapar-omicron-bupati-madiun-pantau-kedatangan-pmi
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393991/warganya-terpapar-omicron-bupati-madiun-pantau-kedatangan-pmi
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393991/warganya-terpapar-omicron-bupati-madiun-pantau-kedatangan-pmi
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393991/warganya-terpapar-omicron-bupati-madiun-pantau-kedatangan-pmi
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menginstruksikan camat untuk 

melakukan pendataan dan 

pemantauan. 

63. 28 

Janua

ry 

2022 

50 TKI Ilegal 

Indonesia 

Ditangkap 

Polisi Begitu 

Mendarat di 

Selangor 

Negati

ve 

Tempo.co Rizal Mohamed Polisi Malaysia menangkap 50 

orang imigran gelap asal 

Indonesia ketika mendarat di 

pesisir Bagan Pasir,, Kamis malam, 

27 Januari 2022. Harian Metro 

melaporkan, Komandan Batalyon 

4 Pasukan Operasi Umum, 

Inspektur Rizal Mohamed, 

mengatakan, pihaknya yang 

melakukan patroli pemantauan 

pada pukul 12.10 tengah malam 

berhasil mendeteksi masuknya 

itu. Dikatakannya, dari hasil 

pemeriksaan, polisi menahan 40 

pria berusia 19 hingga 51 tahun 

dan 10 wanita berusia 16 hingga 

46 tahun. "Semua individu yang 

terlibat tidak bisa menyerahkan 

dokumen perjalanan yang sah," 

katanya. 

64. 28 

Janua

ry 

2022 

Guru Migran 

Tingkatkan 

Keahlian 

Pekerja Migran 

Indonesia 

Neutr

al 

Media Indonesia  SALAH satu hulu penataan dan 

aspek perlindungan pekerja 

migran Indonesia (PMI) adalah 

harus memiliki kompetensi 

sebelum berangkat kerja ke luar 

negeri. "Tidak perlu pemerintah 

Indonesia mengirim warga negara 

untuk bekerja di luar negeri jika 

pada akhirnya mereka menjadi 

objek eksploitasi dan perbudakan 

modern hanya karena pekerja 

migran kita dianggap tidak 

berkualitas," ujar Veroliyondo 

dalam sebuah keterangan tertulis, 

Jumat (28/1). Menurutnya, ada 

jutaan warga negara Indonesia 

bekerja di berbagai penjuru dunia. 

"Karena begitu besarnya efek 

yang dihasilkan oleh para pekerja 

migran dalam pertumbuhan 

ekonomi Indonesia," katanya. 

http://dunia.tempo.co/read/1555085/50-tki-ilegal-indonesia-ditangkap-polisi-begitu-mendarat-di-selangor
http://dunia.tempo.co/read/1555085/50-tki-ilegal-indonesia-ditangkap-polisi-begitu-mendarat-di-selangor
http://dunia.tempo.co/read/1555085/50-tki-ilegal-indonesia-ditangkap-polisi-begitu-mendarat-di-selangor
http://dunia.tempo.co/read/1555085/50-tki-ilegal-indonesia-ditangkap-polisi-begitu-mendarat-di-selangor
http://dunia.tempo.co/read/1555085/50-tki-ilegal-indonesia-ditangkap-polisi-begitu-mendarat-di-selangor
http://dunia.tempo.co/read/1555085/50-tki-ilegal-indonesia-ditangkap-polisi-begitu-mendarat-di-selangor
http://mediaindonesia.com/humaniora/467730/guru-migran-tingkatkan-keahlian-pekerja-migran-indonesia
http://mediaindonesia.com/humaniora/467730/guru-migran-tingkatkan-keahlian-pekerja-migran-indonesia
http://mediaindonesia.com/humaniora/467730/guru-migran-tingkatkan-keahlian-pekerja-migran-indonesia
http://mediaindonesia.com/humaniora/467730/guru-migran-tingkatkan-keahlian-pekerja-migran-indonesia
http://mediaindonesia.com/humaniora/467730/guru-migran-tingkatkan-keahlian-pekerja-migran-indonesia
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65. 28 

Janua

ry 

2022 

<p>Lowongan 

Kerja, RUC 

Cementation 

Indonesia Buka 

Lowongan 

untuk Lulusan 

SMA dan 

Berusia 

Maksimal 45 

Tahun</p> 

Neutr

al 

Ini Purworejo  Laki=laki, ujsia maksimal 45 tahun 

2. Laki-laki, usia maksimal 45 

tahun 2. Kualifikasi 1. Pendidikan 

minimal SMA/sederajat 3. 

66. 28 

Janua

ry 

2022 

Pemerintah 

Salurkan Dana 

Besar Untuk 

Pembangunan 

Papua Dan 

Papua Barat 

Neutr

al 

Klik Warta  : )*. Pemerintah menyalurkan 

dana besar untuk pembangunan 

Papua dan Papua Barat. Papua 

dan Papua Barat juga menjadi 2 

provinsi yang menjadi prioritas 

agar lebih maju dan tidak kalah 

dari daerah lain. Tidak tanggung-

tanggung, pemerintah 

menggelontorkan dana sebesar 

84,7 triliun rupiah untuk 

pembangunan di provinsi Papua 

dan Papua Barat. Uang sebesar itu 

amat wajar karena dibagi untuk 2 

provinsi (Papua dan Papua Barat). 

67. 28 

Janua

ry 

2022 

Menjaga dan 

Melindungi 

Anak Pekerja 

Migran, 

Kemnaker 

Bangun 450 

Desmigratif 

Positiv

e 

Jawa Post National 

Network 

Ida Fauziyah Kami sudah membangun 450 

desmigratif," kata Menaker Ida di 

Jakarta, Jumat (28/1). Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menyatakan, 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) sudah membangun 

450 desa migran produktif 

(desmigratif). Program 

desmigratif ini memberikan 

perlindungan secara 

komprehensif kepada pekerja 

migran dan keluarganya sejak dari 

kampung halaman. "Kami 

membangun desmigratif sebagai 

sarana untuk meningkatkan 

produktivitas, terutama keluarga 

yang ditinggalkan dan PMI purna. 

http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373591111/lowongan-kerja-ruc-cementation-indonesia-buka-lowongan-untuk-lulusan-sma-dan-berusia-maksimal-45-tahun
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373591111/lowongan-kerja-ruc-cementation-indonesia-buka-lowongan-untuk-lulusan-sma-dan-berusia-maksimal-45-tahun
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373591111/lowongan-kerja-ruc-cementation-indonesia-buka-lowongan-untuk-lulusan-sma-dan-berusia-maksimal-45-tahun
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373591111/lowongan-kerja-ruc-cementation-indonesia-buka-lowongan-untuk-lulusan-sma-dan-berusia-maksimal-45-tahun
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373591111/lowongan-kerja-ruc-cementation-indonesia-buka-lowongan-untuk-lulusan-sma-dan-berusia-maksimal-45-tahun
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373591111/lowongan-kerja-ruc-cementation-indonesia-buka-lowongan-untuk-lulusan-sma-dan-berusia-maksimal-45-tahun
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373591111/lowongan-kerja-ruc-cementation-indonesia-buka-lowongan-untuk-lulusan-sma-dan-berusia-maksimal-45-tahun
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373591111/lowongan-kerja-ruc-cementation-indonesia-buka-lowongan-untuk-lulusan-sma-dan-berusia-maksimal-45-tahun
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373591111/lowongan-kerja-ruc-cementation-indonesia-buka-lowongan-untuk-lulusan-sma-dan-berusia-maksimal-45-tahun
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373591111/lowongan-kerja-ruc-cementation-indonesia-buka-lowongan-untuk-lulusan-sma-dan-berusia-maksimal-45-tahun
http://www.klikwarta.com/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://www.klikwarta.com/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://www.klikwarta.com/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://www.klikwarta.com/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://www.klikwarta.com/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://www.klikwarta.com/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://www.jpnn.com/news/menjaga-dan-melindungi-anak-pekerja-migran-kemnaker-bangun-450-desmigratif
http://www.jpnn.com/news/menjaga-dan-melindungi-anak-pekerja-migran-kemnaker-bangun-450-desmigratif
http://www.jpnn.com/news/menjaga-dan-melindungi-anak-pekerja-migran-kemnaker-bangun-450-desmigratif
http://www.jpnn.com/news/menjaga-dan-melindungi-anak-pekerja-migran-kemnaker-bangun-450-desmigratif
http://www.jpnn.com/news/menjaga-dan-melindungi-anak-pekerja-migran-kemnaker-bangun-450-desmigratif
http://www.jpnn.com/news/menjaga-dan-melindungi-anak-pekerja-migran-kemnaker-bangun-450-desmigratif
http://www.jpnn.com/news/menjaga-dan-melindungi-anak-pekerja-migran-kemnaker-bangun-450-desmigratif
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68. 28 

Janua

ry 

2022 

Kemenkes 

Terbitkan 

Sertifikat 

Vaksin 

Internasional, 

Begini Cara 

Mendapatkan

nya 

Positiv

e 

Merdeka  Chief of Digital Transformation 

Office Kemenkes, Setiaji 

mengatakan, bentuk dan 

informasi yang tertera pada 

sertifikat vaksin internasional 

sudah disesuaikan dengan standar 

WHO. "Sertifikat vaksin 

internasional dapat digunakan 

oleh Pelaku Perjalanan Luar 

Negeri (PPLN) dan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) sebagai bukti 

telah menerima vaksinasi primer 

lengkap," katanya seperti dilansir 

dari laman resmi Kemenkes, 

Jumat. Kementerian Kesehatan 

mengeluarkan sertifikat vaksin 

internasional sesuai dengan 

standar Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO). Upaya ini sebagai 

langkah antisipasi isu sertifikat 

vaksin indonesia tidak dikenal 

atau diakui di sejumlah negara di 

luar negeri. 

69. 28 

Janua

ry 

2022 

Lindungi 

Keluarga PMI, 

Kemnaker 

Telah 

Membangun 

450 

Desmigratif 

Positiv

e 

Jurnas Ida Fauziyah Kami sudah membangun 450 

Desmigratif," kata Menaker, 

Jakarta, Jumat (28/1/2022). 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, menyatakan bahwa 

Kementerian Ketenagakerjaan 

hingga kini telah membangun 450 

Desa Migran Produktif 

(Desmigratif). Desmigratif adalah 

program perlindungan terhadap 

pekerja migran sejak dari 

kampung halaman, yang 

bertujuan untuk memberikan 

pelindungan yang komprehensif 

bagi PMI dan keluarganya. "Kami 

membangun Desmigratif sebagai 

sarana untuk meningkatkan 

produktivitas terutama keluarga 

yang ditinggalkan dan PMI purna. 

70. 28 

Janua

Info Loker 

Januari 2022: 

Neutr

al 

Pikiran Rakyat 

Bekasi 

 - Pendidikan minimal SMK 

Akuntansi. PT Belitung Golf and 

http://www.merdeka.com/peristiwa/kemenkes-terbitkan-sertifikat-vaksin-internasional-begini-cara-mendapatkannya.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemenkes-terbitkan-sertifikat-vaksin-internasional-begini-cara-mendapatkannya.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemenkes-terbitkan-sertifikat-vaksin-internasional-begini-cara-mendapatkannya.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemenkes-terbitkan-sertifikat-vaksin-internasional-begini-cara-mendapatkannya.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemenkes-terbitkan-sertifikat-vaksin-internasional-begini-cara-mendapatkannya.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemenkes-terbitkan-sertifikat-vaksin-internasional-begini-cara-mendapatkannya.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemenkes-terbitkan-sertifikat-vaksin-internasional-begini-cara-mendapatkannya.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemenkes-terbitkan-sertifikat-vaksin-internasional-begini-cara-mendapatkannya.html
http://www.jurnas.com/artikel/110327/Lindungi-Keluarga-PMI-Kemnaker-Telah-Membangun-450-Desmigratif
http://www.jurnas.com/artikel/110327/Lindungi-Keluarga-PMI-Kemnaker-Telah-Membangun-450-Desmigratif
http://www.jurnas.com/artikel/110327/Lindungi-Keluarga-PMI-Kemnaker-Telah-Membangun-450-Desmigratif
http://www.jurnas.com/artikel/110327/Lindungi-Keluarga-PMI-Kemnaker-Telah-Membangun-450-Desmigratif
http://www.jurnas.com/artikel/110327/Lindungi-Keluarga-PMI-Kemnaker-Telah-Membangun-450-Desmigratif
http://www.jurnas.com/artikel/110327/Lindungi-Keluarga-PMI-Kemnaker-Telah-Membangun-450-Desmigratif
http://www.jurnas.com/artikel/110327/Lindungi-Keluarga-PMI-Kemnaker-Telah-Membangun-450-Desmigratif
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123589767/info-loker-januari-2022-pt-belitung-golf-and-resort-buka-lowongan-minimal-smk-akuntansi-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123589767/info-loker-januari-2022-pt-belitung-golf-and-resort-buka-lowongan-minimal-smk-akuntansi-cek-kualifikasinya
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ry 

2022 

PT Belitung 

Golf and 

Resort Buka 

Lowongan 

Minimal SMK 

Akuntansi, Cek 

Kualifikasinya 

Resorts membuka lowongan kerja 

(loker) terbaru pada Januari 2022. 

PT Belitung Golf and Resorts 

membuka lowongan kerja (loker) 

pada Januari 2022 untuk satu 

posisi. Satu posisi lowongan kerja 

(loker) yang dibuka oleh PT 

Belitung Golf and Resorts adalah 

Staf Akunting. 

71. 28 

Janua

ry 

2022 

Info Loker 

Januari 2022: 

PT Reiken 

Quality Tools 

Buka 

Lowongan 

Minimal D3-S1 

Teknik Mesin, 

Cek 

Kualifikasinya 

Neutr

al 

Pikiran Rakyat 

Bekasi 

 PT Reiken Quality Tools membuka 

lowongan kerja (loker) terbaru 

pada Januari 2022. PT Reiken 

Quality Tools membuka lowongan 

kerja (loker) pada Januari 2022 

untuk satu posisi. Satu posisi 

lowongan kerja (loker) yang 

dibuka oleh PT Reiken Quality 

Tools adalah Sales Engineer. 

Lowongan kerja Sales Engineer 

yang dibuka PT Reiken Quality 

Tools untuk penempatan di 

Cikarang, Jawa Barat. 

72. 28 

Janua

ry 

2022 

Polres Karimun 

Tangkap 3 

Pelaku 

Penyelundupa

n PMI Ilegal ke 

Malaysia, 

Begini 

Modusnya 

Positiv

e 

Tribun News Batam Binsar Samosir Satpolairud Polres Karimun 

kembali menggagalkan upaya 

penyelundupan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) ke Malaysia 

secara ilegal. Sebanyak delapan 

calon PMI Ilegal ini diamankan di 

Pelabuhan Domestik Tanjungbalai 

Karimun, sebelum diberangkatkan 

tanpa dilengkapi dokumen resmi, 

pada Jumat (28/1/2022). Kasat 

Polairud Polres Karimun, AKP 

Binsar Samosir mengatakan, 

pengungkapan tersebut setelah 

mendapatkan informasi adanya 

PMI Ilegal yang akan masuk ke 

Karimun. Dimana E sebagai 

penyemput, R sebagai 

penampung dan tekong kapal 

yang akan mengantar korban ke 

Malaysia," ucap AKP Binsar. 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123589767/info-loker-januari-2022-pt-belitung-golf-and-resort-buka-lowongan-minimal-smk-akuntansi-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123589767/info-loker-januari-2022-pt-belitung-golf-and-resort-buka-lowongan-minimal-smk-akuntansi-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123589767/info-loker-januari-2022-pt-belitung-golf-and-resort-buka-lowongan-minimal-smk-akuntansi-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123589767/info-loker-januari-2022-pt-belitung-golf-and-resort-buka-lowongan-minimal-smk-akuntansi-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123589767/info-loker-januari-2022-pt-belitung-golf-and-resort-buka-lowongan-minimal-smk-akuntansi-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123589767/info-loker-januari-2022-pt-belitung-golf-and-resort-buka-lowongan-minimal-smk-akuntansi-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123589767/info-loker-januari-2022-pt-belitung-golf-and-resort-buka-lowongan-minimal-smk-akuntansi-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123589878/info-loker-januari-2022-pt-reiken-quality-tools-buka-lowongan-minimal-d3-s1-teknik-mesin-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123589878/info-loker-januari-2022-pt-reiken-quality-tools-buka-lowongan-minimal-d3-s1-teknik-mesin-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123589878/info-loker-januari-2022-pt-reiken-quality-tools-buka-lowongan-minimal-d3-s1-teknik-mesin-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123589878/info-loker-januari-2022-pt-reiken-quality-tools-buka-lowongan-minimal-d3-s1-teknik-mesin-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123589878/info-loker-januari-2022-pt-reiken-quality-tools-buka-lowongan-minimal-d3-s1-teknik-mesin-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123589878/info-loker-januari-2022-pt-reiken-quality-tools-buka-lowongan-minimal-d3-s1-teknik-mesin-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123589878/info-loker-januari-2022-pt-reiken-quality-tools-buka-lowongan-minimal-d3-s1-teknik-mesin-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123589878/info-loker-januari-2022-pt-reiken-quality-tools-buka-lowongan-minimal-d3-s1-teknik-mesin-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123589878/info-loker-januari-2022-pt-reiken-quality-tools-buka-lowongan-minimal-d3-s1-teknik-mesin-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123589878/info-loker-januari-2022-pt-reiken-quality-tools-buka-lowongan-minimal-d3-s1-teknik-mesin-cek-kualifikasinya
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/polres-karimun-tangkap-3-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal-ke-malaysia-begini-modusnya
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/polres-karimun-tangkap-3-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal-ke-malaysia-begini-modusnya
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/polres-karimun-tangkap-3-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal-ke-malaysia-begini-modusnya
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/polres-karimun-tangkap-3-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal-ke-malaysia-begini-modusnya
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/polres-karimun-tangkap-3-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal-ke-malaysia-begini-modusnya
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/polres-karimun-tangkap-3-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal-ke-malaysia-begini-modusnya
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/polres-karimun-tangkap-3-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal-ke-malaysia-begini-modusnya
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/polres-karimun-tangkap-3-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal-ke-malaysia-begini-modusnya
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73. 28 

Janua

ry 

2022 

Pemerintah 

Salurkan Dana 

Besar Untuk 

Pembangunan 

Papua Dan 

Papua Barat - 

INTIPNEWS 

Neutr

al 

Intipnews  Oleh : Alfred Jigibalom 

Pemerintah menyalurkan dana 

besar untuk pembangunan Papua 

dan Papua Barat. Papua dan 

Papua Barat juga menjadi 2 

provinsi yang menjadi prioritas 

agar lebih maju dan tidak kalah 

dari daerah lain. Tidak tanggung-

tanggung, pemerintah 

menggelontorkan dana sebesar 

84,7 triliun rupiah untuk 

pembangunan di provinsi Papua 

dan Papua Barat. Uang sebesar itu 

amat wajar karena dibagi untuk 2 

provinsi (Papua dan Papua Barat). 

74. 28 

Janua

ry 

2022 

Terpilih Secara 

Aklamasi, 

Yosminaldi 

Kembali Jabat 

Ketua ASPHRI 

2021-2024 

Positiv

e 

Tribun News Bogor  Yosminaldi mengungkapkan 

bahwa sudah menyusun 

kepengurusan ASPHRI untuk masa 

bakti 2021-2024. Ketua Umum 

ASPHRI, mengatakan, dirinya 

kembali dipercaya untuk menjadi 

ketua umum ASPHRI periode 

2021-2024 yang dipilih secara. 

Yosminaldi menyatakan 

sebagimana diketahui ASPHRI 

adalah salah satu organisasi 

praktisi yang sudah diakui oleh 

semua pihak, khususnya 

pemerintah di kementerian 

ketenagakerjaan. Rakernas ini 

merupakan lanjutan dari 

musyawarah nasional (munas) 

2021 yang di mana memilih ketua 

umum baru untuk tiga tahun 

kedepan. 

75. 28 

Janua

ry 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Jawa Tengah-

DIY 

sosialisasikan 

program ke 

sektor jasa 

konstruksi 

Positiv

e 

Antara Jateng  BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Kantor Wilayah 

Jawa Tengah dan DIY kembali 

melakukan sosialisasi Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

dan Jaminan Kematian (JKm) ke 

sektor jasa konstruksi. Sosialisasi 

yang dikemas dalam bentuk 

Webinar secara daring pada 

http://intipnews.com/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://intipnews.com/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://intipnews.com/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://intipnews.com/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://intipnews.com/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://intipnews.com/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://intipnews.com/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://bogor.tribunnews.com/2022/01/28/terpilih-secara-aklamasi-yosminaldi-kembali-jabat-ketua-asphri-2021-2024
http://bogor.tribunnews.com/2022/01/28/terpilih-secara-aklamasi-yosminaldi-kembali-jabat-ketua-asphri-2021-2024
http://bogor.tribunnews.com/2022/01/28/terpilih-secara-aklamasi-yosminaldi-kembali-jabat-ketua-asphri-2021-2024
http://bogor.tribunnews.com/2022/01/28/terpilih-secara-aklamasi-yosminaldi-kembali-jabat-ketua-asphri-2021-2024
http://bogor.tribunnews.com/2022/01/28/terpilih-secara-aklamasi-yosminaldi-kembali-jabat-ketua-asphri-2021-2024
http://bogor.tribunnews.com/2022/01/28/terpilih-secara-aklamasi-yosminaldi-kembali-jabat-ketua-asphri-2021-2024
http://jateng.antaranews.com/berita/430281/bpjamsostek-jateng-diy-sosialisasikan-program-ke-sektor-jasa-konstruksi
http://jateng.antaranews.com/berita/430281/bpjamsostek-jateng-diy-sosialisasikan-program-ke-sektor-jasa-konstruksi
http://jateng.antaranews.com/berita/430281/bpjamsostek-jateng-diy-sosialisasikan-program-ke-sektor-jasa-konstruksi
http://jateng.antaranews.com/berita/430281/bpjamsostek-jateng-diy-sosialisasikan-program-ke-sektor-jasa-konstruksi
http://jateng.antaranews.com/berita/430281/bpjamsostek-jateng-diy-sosialisasikan-program-ke-sektor-jasa-konstruksi
http://jateng.antaranews.com/berita/430281/bpjamsostek-jateng-diy-sosialisasikan-program-ke-sektor-jasa-konstruksi
http://jateng.antaranews.com/berita/430281/bpjamsostek-jateng-diy-sosialisasikan-program-ke-sektor-jasa-konstruksi
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Jumat tersebut diikuti ratusan 

peserta yang terdiri atas 

perusahaan jasa konstruksi 

wilayah Jawa Tengah dan DIY dan 

dibuka oleh Deputi Direktur 

Wilayah Jawa Tengah dan DIY 

Cahyaning Indriasari. Naning, 

panggilan akrab Cahyaning 

Indriasari menjelaskan pentingnya 

para pekerja didaftarkan sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan 

karena tingginya risiko pekerjaan, 

sehingga saat terjadi hal yang 

tidak diinginkan tidak membebani 

perusahaan. "Sangat tepat bagi 

bapak-bapak yang telah 

mendaftarkan pekerjanya sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan, 

karena memang risikonya tinggi 

dan tidak tahu berapa biaya yang 

harus dikeluarkan saat terjadi 

risiko seperti pekerja luka parah," 

kata Naning yang mengaku 

mengerti "dunia" jasa konstruksi 

karena ayahnya seorang 

kontraktor. 

76. 28 

Janua

ry 

2022 

Menaker: 

Kemnaker 

Telah Bangun 

450 Desa 

Migran 

Produktif 

Positiv

e 

Merdekanews Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, menyatakan bahwa 

Kementerian Ketenagakerjaan 

hingga kini telah membangun 450 

Desa Migran Produktif 

(Desmigratif). Kami sudah 

membangun 450 Desmigratif," 

kata Menaker, Jakarta, Jumat 

(28/1/2022). Menaker 

menambahkan, Desmiratif juga 

hadir untuk menjaga dan 

melindungi anak-anak pekerja 

migran dengan melibatkan 

komunitas masyarakat 

(community parenting). 

Desmigratif adalah program 

perlindungan terhadap pekerja 

migran sejak dari kampung 

halaman, yang bertujuan untuk 

http://www.merdekanews.co/read/14919/Menaker-Kemnaker-Telah-Bangun-450-Desa-Migran-Produktif
http://www.merdekanews.co/read/14919/Menaker-Kemnaker-Telah-Bangun-450-Desa-Migran-Produktif
http://www.merdekanews.co/read/14919/Menaker-Kemnaker-Telah-Bangun-450-Desa-Migran-Produktif
http://www.merdekanews.co/read/14919/Menaker-Kemnaker-Telah-Bangun-450-Desa-Migran-Produktif
http://www.merdekanews.co/read/14919/Menaker-Kemnaker-Telah-Bangun-450-Desa-Migran-Produktif
http://www.merdekanews.co/read/14919/Menaker-Kemnaker-Telah-Bangun-450-Desa-Migran-Produktif
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memberikan pelindungan yang 

komprehensif bagi PMI dan 

keluarganya. 

77. 28 

Janua

ry 

2022 

PRT asal 

Probolinggo di 

Malaysia tak 

digaji selama 

empat tahun 

Negati

ve 

Antara  Seorang pembantu rumah tangga 

asal Kebonsari Kulon, Kangaran, 

Kabupaten Probolinggo, Provinsi 

Jawa Timur, Ramiyati (60) tidak 

digaji selama empat tahun setelah 

bekerja untuk majikannya di 

Pandan Indah, Ampang, Kuala 

Lumpur, Malaysia. "Menurut 

pengakuan Ibu Ramiyati, dia 

sudah empat tahun tidak digaji. 

Majikannya berjanji hanya akan 

membayar 700 ringgit (Rp 2,4 

juta) per bulan," ujar Bendahara 

Serikat Buruh Migran Indonesia 

(SBMI) Malaysia, Wati ketika 

dihubungi di Kuala Lumpur, 

Jumat. Tentang pertemuannya 

dengan Ramiyati, Wati 

menceritakan awalnya Ketua 

SBMI Malaysia mendapat 

pengaduan langsung dari 

Ramiyati. 

78. 28 

Janua

ry 

2022 

Bensin di 

Jepang Sempat 

Di atas 170 

Yen per Liter 

Sudah Turun 

Kembali Berkat 

Subsidi 

Pemerintah 

Positiv

e 

Tribun News  Subsidi diberikan kepada dealer 

minyak. Akhirnya pemerintah 

(dalam hal ini METI = kementerian 

ekonomi perdagangan dan 

industri Jepang) memutuskan 

untuk menerapkan langkah-

langkah untuk mengekang 

lonjakan tersebut. Mulai tanggal 

27 Januari, subsidi sebesar 3,40 

yen per liter diberikan kepada 

penjual asli untuk bensin, minyak 

tanah, oli ringan, dan oli berat. 

Antrian kendaraan yang mau 

membeli bendin di pompa bensin 

di Jepang tetap seperti biasa 

meskipun harganya sudah turun 

dari 170 yen per liter. 

http://www.antaranews.com/berita/2671865/prt-asal-probolinggo-di-malaysia-tak-digaji-selama-empat-tahun
http://www.antaranews.com/berita/2671865/prt-asal-probolinggo-di-malaysia-tak-digaji-selama-empat-tahun
http://www.antaranews.com/berita/2671865/prt-asal-probolinggo-di-malaysia-tak-digaji-selama-empat-tahun
http://www.antaranews.com/berita/2671865/prt-asal-probolinggo-di-malaysia-tak-digaji-selama-empat-tahun
http://www.antaranews.com/berita/2671865/prt-asal-probolinggo-di-malaysia-tak-digaji-selama-empat-tahun
http://www.tribunnews.com/internasional/2022/01/28/bensin-di-jepang-sempat-di-atas-170-yen-per-liter-sudah-turun-kembali-berkat-subsidi-pemerintah
http://www.tribunnews.com/internasional/2022/01/28/bensin-di-jepang-sempat-di-atas-170-yen-per-liter-sudah-turun-kembali-berkat-subsidi-pemerintah
http://www.tribunnews.com/internasional/2022/01/28/bensin-di-jepang-sempat-di-atas-170-yen-per-liter-sudah-turun-kembali-berkat-subsidi-pemerintah
http://www.tribunnews.com/internasional/2022/01/28/bensin-di-jepang-sempat-di-atas-170-yen-per-liter-sudah-turun-kembali-berkat-subsidi-pemerintah
http://www.tribunnews.com/internasional/2022/01/28/bensin-di-jepang-sempat-di-atas-170-yen-per-liter-sudah-turun-kembali-berkat-subsidi-pemerintah
http://www.tribunnews.com/internasional/2022/01/28/bensin-di-jepang-sempat-di-atas-170-yen-per-liter-sudah-turun-kembali-berkat-subsidi-pemerintah
http://www.tribunnews.com/internasional/2022/01/28/bensin-di-jepang-sempat-di-atas-170-yen-per-liter-sudah-turun-kembali-berkat-subsidi-pemerintah
http://www.tribunnews.com/internasional/2022/01/28/bensin-di-jepang-sempat-di-atas-170-yen-per-liter-sudah-turun-kembali-berkat-subsidi-pemerintah
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79. 28 

Janua

ry 

2022 

PRT asal 

Probolinggo 

tak digaji 

selama empat 

tahun di 

Malaysia 

Negati

ve 

Antara Jatim  Seorang pembantu rumah tangga 

asal Kebonsari Kulon, Kangaran, 

Kabupaten Probolinggo, Jawa 

Timur, bernama Ramiyati (60), 

tidak pernah digaji selama empat 

tahun setelah bekerja untuk 

majikannya di Pandan Indah, 

Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia. 

"Menurut pengakuan Ibu 

Ramiyati, dia sudah empat tahun 

tidak digaji. Majikannya berjanji 

hanya akan membayar 700 ringgit 

(Rp 2,4 juta) per bulan," ujar 

Bendahara Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) Malaysia Wati 

ketika dihubungi di Kuala Lumpur, 

Jumat. Tentang pertemuannya 

dengan Ramiyati, Wati 

menceritakan awalnya Ketua 

SBMI Malaysia mendapat 

pengaduan langsung dari 

Ramiyati. 

80. 28 

Janua

ry 

2022 

Polisi Batam 

Tangkap 

Pemilik Kapal 

Pembawa PMI 

Ilegal Terbalik 

di Johor 

Malaysia 

Positiv

e 

Tribun News Batam Nugroho Tri 

Nuryanto 

Diketahui kedua pelaku tersebut 

berperan penting dalam insiden 

kapal terbalik di perairan Pulau 

Pisang, Johor, Malaysia, Selasa 

(18/1/2022) lalu. Yuslan ditangkap 

polisi di Perum Baloi Lubuk Baja, 

Batam pada Rabu (19/1/2022) 

lalu, sedangkan Zamri ditangkap 

di Pulau Terong. Pengungkapan 

ini berkat adanya informasi KBRI 

Johor Malaysia, jika ada kapal 

tenggelam di Johor yang 

merupakan kapal milik Indonesia. 

Kapal Terbalik di Johor. 

81. 28 

Janua

ry 

2022 

5 Hal yang 

Dilakukan 

untuk Menjadi 

Support 

System Teman 

Kerja di Kantor 

Positiv

e 

Tribun News 

Ambon 

 Berikut 5 hal yang perlu dilakukan 

untuk menjadi support system 

teman kerja di kantor,. 5 Hal yang 

Dilakukan untuk Menjadi Support 

System Teman Kerja di Kantor. 

Rutinitas dan kebiasaan dalam 

pekerjaan bisa membuat kita 

terjebak dalam rasa bosan. Maka 

http://jatim.antaranews.com/berita/570333/prt-asal-probolinggo-tak-digaji-selama-empat-tahun-di-malaysia
http://jatim.antaranews.com/berita/570333/prt-asal-probolinggo-tak-digaji-selama-empat-tahun-di-malaysia
http://jatim.antaranews.com/berita/570333/prt-asal-probolinggo-tak-digaji-selama-empat-tahun-di-malaysia
http://jatim.antaranews.com/berita/570333/prt-asal-probolinggo-tak-digaji-selama-empat-tahun-di-malaysia
http://jatim.antaranews.com/berita/570333/prt-asal-probolinggo-tak-digaji-selama-empat-tahun-di-malaysia
http://jatim.antaranews.com/berita/570333/prt-asal-probolinggo-tak-digaji-selama-empat-tahun-di-malaysia
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/polisi-batam-tangkap-pemilik-kapal-pembawa-pmi-ilegal-terbalik-di-johor-malaysia
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/polisi-batam-tangkap-pemilik-kapal-pembawa-pmi-ilegal-terbalik-di-johor-malaysia
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/polisi-batam-tangkap-pemilik-kapal-pembawa-pmi-ilegal-terbalik-di-johor-malaysia
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/polisi-batam-tangkap-pemilik-kapal-pembawa-pmi-ilegal-terbalik-di-johor-malaysia
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/polisi-batam-tangkap-pemilik-kapal-pembawa-pmi-ilegal-terbalik-di-johor-malaysia
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/polisi-batam-tangkap-pemilik-kapal-pembawa-pmi-ilegal-terbalik-di-johor-malaysia
http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/polisi-batam-tangkap-pemilik-kapal-pembawa-pmi-ilegal-terbalik-di-johor-malaysia
http://ambon.tribunnews.com/2022/01/28/5-hal-yang-dilakukan-untuk-menjadi-support-system-teman-kerja-di-kantor
http://ambon.tribunnews.com/2022/01/28/5-hal-yang-dilakukan-untuk-menjadi-support-system-teman-kerja-di-kantor
http://ambon.tribunnews.com/2022/01/28/5-hal-yang-dilakukan-untuk-menjadi-support-system-teman-kerja-di-kantor
http://ambon.tribunnews.com/2022/01/28/5-hal-yang-dilakukan-untuk-menjadi-support-system-teman-kerja-di-kantor
http://ambon.tribunnews.com/2022/01/28/5-hal-yang-dilakukan-untuk-menjadi-support-system-teman-kerja-di-kantor
http://ambon.tribunnews.com/2022/01/28/5-hal-yang-dilakukan-untuk-menjadi-support-system-teman-kerja-di-kantor
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dari itu, kita membutuhkan 

adanya support system untuk 

menunjang kinerja dikantor. 

82. 28 

Janua

ry 

2022 

Kapolresta 

Barelang Gelar 

Konferensi 

Pers Ungkap 

Pelaku Tindak 

Pidana 

Penempatan 

PMI Ilegal 

Negati

ve 

Lintas Hukum 

Indonesia 

Nugroho Tri 

Nuryanto,Jeong 

Man Sik 

Kapolresta Barelang Kombes Pol 

Nugroho Tri Nuryanto, SH, SIK, 

MH pimpin langsung Konferensi 

Pers Pengungkapan Kasus Tindak 

Pidana Perdagangan Orang 

(TPPO), dan atau Orang 

Perseorangan Dilarang 

Melaksanakan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

yang di dampingi oleh Kasat 

Reskrim Polresta Barelang Kompol 

Reza Morandy Tarigan, SIK, MH, 

Kasi Humas Polresta Barelang AKP 

Tigor Sidabariba, S.H, dan Kanit 

PPA Iptu Dwi Dea Anggraini, S. 

Tr.K bertempat di Lobby utama 

Mapolresta Barelang. Kapolresta 

Barelang Kombes Pol Nugroho Tri 

Nuryanto, SH, SIK, MH 

mengatakan sejak tanggal 19 

januari 2022 Polda Kepri 

melaksanakan Operasi Bunga 

Seligi 2022 yang menjadi atensi 

Kapolda Kepri. Kapolresta 

Barelang Kombes Pol Nugroho Tri 

Nuryanto, SH, SIK, MH 

menghimbau kepada masyarakat 

Kota Batam baik tingkat RT, RW, 

Kelurahan ataupun Kecamatan 

untuk tidak bosan bosan 

memberikan informasi kepada 

Kepolisian, jika ada yang melihat 

atau mendengar informasi apabila 

di wilayahnya ada Kost Kost an 

untuk penampungan PMI Ilegal, 

Segera melapor ke kantor polisi 

terdekat. Ungkap Kapolresta 

Barelang Kombes Pol Nugroho Tri 

Nuryanto, SH, SIK, MH. Atas 

perbuatannya pelaku Tindak 

Pidana "Orang Perseorangan 

dilarang menempatkan Pekerja 

http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/01/kapolresta-barelang-gelar-konferensi.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/01/kapolresta-barelang-gelar-konferensi.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/01/kapolresta-barelang-gelar-konferensi.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/01/kapolresta-barelang-gelar-konferensi.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/01/kapolresta-barelang-gelar-konferensi.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/01/kapolresta-barelang-gelar-konferensi.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/01/kapolresta-barelang-gelar-konferensi.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/01/kapolresta-barelang-gelar-konferensi.html
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Migran Indonesia Keluar Negeri", 

dijerat dengan pasal 81 Jo pasal 

83 Undang-undang Republik 

Indonesia No. 18 Tahun 2017 

tentang Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) jo Pasal 

55 Ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana. 

Dengan Ancaman Hukuman 

Pidana penjara paling lama 10 

tahun dan denda paling banyak 

Rp 15.000.000.000,00 (lima belas 

miliar rupiah). 

83. 28 

Janua

ry 

2022 

Info Loker: 

RUC 

Cementation 

Indonesia 

Membuka 

Lowongan 

Pekerjaan 

Lulusan SMA 

Sederajat, Ini 

Kualifikasinya 

Neutr

al 

Pikiran Rakyat 

Bekasi 

 RUC Cementation Indonesia 

membuka kesempatan lowongan 

kerja (loker) bagi pria untuk 

mengisi formasi yang tersedia. 

RUC Cementation Indonesia saat 

ini sedang membuka lowongan 

kerja untuk ditempatkan di 

wilayah Tembagapura, Kabupaten 

Mimika. "RUC Cementation 

Indonesia membuka kesempatan 

bagimu untuk mengisi formasi 

yang tersedia. Melalui akun 

Instagram @kemenaker Jumat, 28 

Januari 2022 mengunggah 

informasi lowongan kerja terbaru 

untuk formasi Equipment 

Operator. 

84. 28 

Janua

ry 

2022 

Bingung 

Bedakan Take 

Home Pay, 

Gross Salary, 

dan Gaji 

Pokok? Cek di 

Aplikasi Ini 

Negati

ve 

Idx Channel  Apa perbedaan antara Take Home 

Pay, Gross Salary, dan gaji pokok? 

Hal itu terjadi karena yang Anda 

terima setiap bulan adalah take 

home pay bukan gaji pokok 

apalagi gross salary. Setelah 

mengetahui aplikasi slip gaji 

terbaik, Anda tentunya harus tahu 

apa beda dari Take Home Pay, 

Gross Salary, dan Gaji Pokok. 

Aplikasi Slip Gaji: Apa itu Gaji 

Pokok?. 

85. 28 

Janua

Peneliti: 

Kolaborasi 

Industri Dan 

Neutr

al 

Rmco.id  Kolaborasi antara industri dengan 

pendidikan vokasi masih perlu 

ditingkatkan. Lulusan pendidikan 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123590509/info-loker-ruc-cementation-indonesia-membuka-lowongan-pekerjaan-lulusan-sma-sederajat-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123590509/info-loker-ruc-cementation-indonesia-membuka-lowongan-pekerjaan-lulusan-sma-sederajat-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123590509/info-loker-ruc-cementation-indonesia-membuka-lowongan-pekerjaan-lulusan-sma-sederajat-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123590509/info-loker-ruc-cementation-indonesia-membuka-lowongan-pekerjaan-lulusan-sma-sederajat-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123590509/info-loker-ruc-cementation-indonesia-membuka-lowongan-pekerjaan-lulusan-sma-sederajat-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123590509/info-loker-ruc-cementation-indonesia-membuka-lowongan-pekerjaan-lulusan-sma-sederajat-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123590509/info-loker-ruc-cementation-indonesia-membuka-lowongan-pekerjaan-lulusan-sma-sederajat-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123590509/info-loker-ruc-cementation-indonesia-membuka-lowongan-pekerjaan-lulusan-sma-sederajat-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123590509/info-loker-ruc-cementation-indonesia-membuka-lowongan-pekerjaan-lulusan-sma-sederajat-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123590509/info-loker-ruc-cementation-indonesia-membuka-lowongan-pekerjaan-lulusan-sma-sederajat-ini-kualifikasinya
http://www.idxchannel.com/milenomic/bingung-bedakan-take-home-pay-gross-salary-dan-gaji-pokok-cek-di-aplikasi-ini
http://www.idxchannel.com/milenomic/bingung-bedakan-take-home-pay-gross-salary-dan-gaji-pokok-cek-di-aplikasi-ini
http://www.idxchannel.com/milenomic/bingung-bedakan-take-home-pay-gross-salary-dan-gaji-pokok-cek-di-aplikasi-ini
http://www.idxchannel.com/milenomic/bingung-bedakan-take-home-pay-gross-salary-dan-gaji-pokok-cek-di-aplikasi-ini
http://www.idxchannel.com/milenomic/bingung-bedakan-take-home-pay-gross-salary-dan-gaji-pokok-cek-di-aplikasi-ini
http://www.idxchannel.com/milenomic/bingung-bedakan-take-home-pay-gross-salary-dan-gaji-pokok-cek-di-aplikasi-ini
http://www.idxchannel.com/milenomic/bingung-bedakan-take-home-pay-gross-salary-dan-gaji-pokok-cek-di-aplikasi-ini
http://rm.id/baca-berita/nasional/110208/peneliti-kolaborasi-industri-dan-vokasi-masih-perlu-ditingkatkan
http://rm.id/baca-berita/nasional/110208/peneliti-kolaborasi-industri-dan-vokasi-masih-perlu-ditingkatkan
http://rm.id/baca-berita/nasional/110208/peneliti-kolaborasi-industri-dan-vokasi-masih-perlu-ditingkatkan
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ry 

2022 

Vokasi Masih 

Perlu 

Ditingkatkan 

vokasi yang berdaya saing dan 

skillful dapat memenuhi 

kebutuhan industri akan pekerja 

yang kompeten dan mampu 

meningkatkan produktivitas 

industri. Head of Education Unit 

Center for Indonesian Policy 

Studies (CIPS) Latasha Safira 

mengatakan, pendidikan vokasi 

seringkali terlupakan dan kurang 

mendapatkan perhatian. Padahal 

lulusan pendidikan vokasi 

memiliki skill dan keterampilan 

yang memadai di bidang tertentu. 

86. 28 

Janua

ry 

2022 

Alhamdulillah, 

Eks Pekerja 

Migran di 

Cilacap akan 

Diberdayakan 

Berwirausaha 

Positiv

e 

Serayunews.com Fitri 

Handayani,Saki

na Rosellasari 

Saat itu ada masukan terkait 

dengan purna migran di 

Kabupaten Cilacap yang 

membutuhkan pemberdayaan. 

Sehingga pihaknya 

menindaklanjutinya dengan 

menggelar focus grup discussion 

(FGD), dengan melibatkan Dinas 

Ketenagakerjaan dan 

Perindustrian Cilacap, perbankan, 

akademisi, forum purna migran, 

dan Komisi E, digelar secara 

virtual di Aula Balai Latihan Kerja 

di Cilacap, Jumat (28/01/2022). 

Selain itu, Kabupaten Cilacap 

dipilih sebagai salah satu 

sasarannya dikarenakan Cilacap 

sebagai kantong migran dengan 

berbagai latar belakang dan 

ditemui sejumlah kendala 

maupun permasalahan, sehingga 

yang eks PMI diharapkan tidak 

kembali ke luar, melainkan 

memiliki usaha dengan modal 

hasil kerjanya selama menjadi 

PMI. Nanti kita lakukan 

identifikasi masukan dari 

pemerhati dari akademisi, forum 

purna migran Cilacap, pesertanya 

dari itu, termasuk dari Dinas 

http://rm.id/baca-berita/nasional/110208/peneliti-kolaborasi-industri-dan-vokasi-masih-perlu-ditingkatkan
http://rm.id/baca-berita/nasional/110208/peneliti-kolaborasi-industri-dan-vokasi-masih-perlu-ditingkatkan
http://rm.id/baca-berita/nasional/110208/peneliti-kolaborasi-industri-dan-vokasi-masih-perlu-ditingkatkan
http://serayunews.com/alhamdulillah-eks-pekerja-migran-di-cilacap-akan-diberdayakan-berwirausaha
http://serayunews.com/alhamdulillah-eks-pekerja-migran-di-cilacap-akan-diberdayakan-berwirausaha
http://serayunews.com/alhamdulillah-eks-pekerja-migran-di-cilacap-akan-diberdayakan-berwirausaha
http://serayunews.com/alhamdulillah-eks-pekerja-migran-di-cilacap-akan-diberdayakan-berwirausaha
http://serayunews.com/alhamdulillah-eks-pekerja-migran-di-cilacap-akan-diberdayakan-berwirausaha
http://serayunews.com/alhamdulillah-eks-pekerja-migran-di-cilacap-akan-diberdayakan-berwirausaha
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Ketenagakerjaan Cilacap," 

katanya. 

87. 28 

Janua

ry 

2022 

126 Orang 

Korban 

Perdagangan 

Orang Melapor 

ke LPSK, 

Kebanyakan 

Perempuan 

Negati

ve 

Gonews.co Edwin Partogi 126 orang korban perdagangan 

orang meminta perlindungan 

kepada Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban (LPSK) 

sepanjang 2021. Dari jumlah itu, 

120 korban merupakan 

perempuan dan 6 orang lainnya 

laki-laki. Demikian disampaikan 

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi 

dalam keterangan tertulis yang 

dikutip Jumat (28/1/2022). 

"Potret korban perdagangan 

orang yang didominasi 

perempuan memberikan 

gambaran bentuk eksploitasi yang 

dialami korban, yakni 51 korban 

dieksploitasi secara seksual dan 

66 korban diperdagangkan 

sebagai pekerja migran," ujar 

Edwin dikutip GoNEWS.co dari 

Antara. 

88. 28 

Janua

ry 

2022 

Kapresta 

Barelang Gelar 

Konferensi 

Pers Ungkap 

Pelaku Tindak 

Pidana 

Penempatan 

PMI Ilegal 

Negati

ve 

Sigap88news Nugroho Tri 

Nuryanto,Jeong 

Man Sik 

Kapolresta Barelang Kombes Pol 

Nugroho Tri Nuryanto, SH, SIK, 

MH Pimpin langsung Konferensi 

Pers Pengungkapan Kasus Tindak 

Pidana Perdagangan Orang 

(TPPO), dan atau Orang 

Perseorangan Dilarang 

Melaksanakan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

yang di dampingi oleh Kasat 

Reskrim Polresta Barelang Kompol 

Reza Morandy Tarigan, SIK, MH, 

Kasi Humas Polresta Barelang AKP 

Tigor Sidabariba, S.H, dan Kanit 

PPA Iptu Dwi Dea Anggraini, S. 

Tr.K bertempat di Lobby utama 

Mapolresta Barelang. Ungkap 

Kapolresta Barelang Kombes Pol 

Nugroho Tri Nuryanto, SH, SIK, 

MH. Atas perbuatannya pelaku 

Tindak Pidana "Orang 

http://www.gonews.co/berita/baca/2022/01/28/126-orang-korban-perdagangan-orang-melapor-ke-lpsk-kebanyakan-perempuan
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/01/28/126-orang-korban-perdagangan-orang-melapor-ke-lpsk-kebanyakan-perempuan
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/01/28/126-orang-korban-perdagangan-orang-melapor-ke-lpsk-kebanyakan-perempuan
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/01/28/126-orang-korban-perdagangan-orang-melapor-ke-lpsk-kebanyakan-perempuan
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/01/28/126-orang-korban-perdagangan-orang-melapor-ke-lpsk-kebanyakan-perempuan
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/01/28/126-orang-korban-perdagangan-orang-melapor-ke-lpsk-kebanyakan-perempuan
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/01/28/126-orang-korban-perdagangan-orang-melapor-ke-lpsk-kebanyakan-perempuan
http://www.sigap88news.com/2022/01/28/kapresta-barelang-gelar-konferensi-pers-ungkap-pelaku-tindak-pidana-penempatan-pmi-ilegal
http://www.sigap88news.com/2022/01/28/kapresta-barelang-gelar-konferensi-pers-ungkap-pelaku-tindak-pidana-penempatan-pmi-ilegal
http://www.sigap88news.com/2022/01/28/kapresta-barelang-gelar-konferensi-pers-ungkap-pelaku-tindak-pidana-penempatan-pmi-ilegal
http://www.sigap88news.com/2022/01/28/kapresta-barelang-gelar-konferensi-pers-ungkap-pelaku-tindak-pidana-penempatan-pmi-ilegal
http://www.sigap88news.com/2022/01/28/kapresta-barelang-gelar-konferensi-pers-ungkap-pelaku-tindak-pidana-penempatan-pmi-ilegal
http://www.sigap88news.com/2022/01/28/kapresta-barelang-gelar-konferensi-pers-ungkap-pelaku-tindak-pidana-penempatan-pmi-ilegal
http://www.sigap88news.com/2022/01/28/kapresta-barelang-gelar-konferensi-pers-ungkap-pelaku-tindak-pidana-penempatan-pmi-ilegal
http://www.sigap88news.com/2022/01/28/kapresta-barelang-gelar-konferensi-pers-ungkap-pelaku-tindak-pidana-penempatan-pmi-ilegal
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Perseorangan dilarang 

menempatkan Pekerja Migran 

Indonesia Keluar Negeri", dijerat 

dengan pasal 81 Jo pasal 83 

Undang-undang Republik 

Indonesia No. 18 Tahun 2017 

tentang Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) jo Pasal 

55 Ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana. 

Dengan Ancaman Hukuman 

Pidana penjara paling lama 10 

tahun dan denda paling banyak 

Rp 15.000.000.000,00 (lima belas 

miliar rupiah). Pada Rabu 

(26/01/2022) Satreskrim Polresta 

Barelang kembali mengamankan 

para Calon PMI berada di 

sekitaran Bandara Hang Nadim 

Kec. Nongsa- Kota Batam dengan 

mengamankan Pelaku inisial SA 

(48 Tahun) dan BS (51 Tahun) 

serta 9 Korban Calon PMI Ilegal 

yang akan di berangkatkan ke 

Malaysia. Mari sama sama kita 

Ungkap Kasus Penempatan PMI 

Ilegal. 

89. 28 

Janua

ry 

2022 

ART Asal 

Probolinggo di 

Malaysia Tak 

Digaji Selama 4 

Tahun 

Negati

ve 

Voi  Seorang asisten rumah tangga 

asal Kebonsari Kulon, Kangaran, 

Kabupaten Probolinggo, Provinsi 

Jawa Timur, Ramiyati (60) tidak 

digaji selama empat tahun setelah 

bekerja untuk majikannya di 

Pandan Indah, Ampang, Kuala 

Lumpur, Malaysia. Majikannya 

berjanji hanya akan membayar 

700 ringgit (Rp 2,4 juta) per 

bulan," ujar Bendahara Serikat 

Buruh Migran Indonesia (SBMI) 

Malaysia, Wati dikutip Antara, 

Jumat, 28 Januari. Tentang 

pertemuannya dengan Ramiyati, 

Wati menceritakan awalnya Ketua 

SBMI Malaysia mendapat 

pengaduan langsung dari 

Ramiyati. "Ibu Ramiyati mengaku 

http://voi.id/berita/129243/art-asal-probolinggo-di-malaysia-tak-digaji-selama-4-tahun
http://voi.id/berita/129243/art-asal-probolinggo-di-malaysia-tak-digaji-selama-4-tahun
http://voi.id/berita/129243/art-asal-probolinggo-di-malaysia-tak-digaji-selama-4-tahun
http://voi.id/berita/129243/art-asal-probolinggo-di-malaysia-tak-digaji-selama-4-tahun
http://voi.id/berita/129243/art-asal-probolinggo-di-malaysia-tak-digaji-selama-4-tahun
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sudah hampir 15 tahun di 

Malaysia dengan pindah-pindah 

majikan dan agen. 

90. 28 

Janua

ry 

2022 

Miris, Seorang 

Pembantu 

Rumah Tangga 

Asal Indonesia 

Tak Digaji 4 

Tahun di 

Malaysia 

Negati

ve 

Suara.com  Seorang pembantu rumah tangga 

asal Kebonsari Kulon, Kangaran, 

Kabupaten Probolinggo, Jawa 

Timur, Ramiyati (60), tidak digaji 

selama empat tahun bekerja 

untuk majikannya di Pandan 

Indah, Ampang, Kuala Lumpur, 

Malaysia. Majikannya berjanji 

hanya akan membayar 700 ringgit 

(Rp 2,4 juta) per bulan," ujar 

Bendahara Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) Malaysia, Wati, 

Jumat (28/1/2022). Tentang 

pertemuannya dengan Ramiyati, 

Wati menceritakan awalnya Ketua 

SBMI Malaysia mendapat 

pengaduan langsung dari 

Ramiyati. "Ibu Ramiyati mengaku 

sudah hampir 15 tahun di 

Malaysia dengan pindah-pindah 

majikan dan agen. 

91. 28 

Janua

ry 

2022 

Info Loker: PT 

Astra 

International 

Tbk membuka 

Lowongan 

Pekerjaan 

untuk Tiga 

Formasi, Ini 

Kualifikasinya 

Neutr

al 

Pikiran Rakyat 

Bekasi 

 PT Astra International Tbk 

membuka kesempatan lowongan 

kerja bagi pria dan wanita untuk 

mengisi formasi yang tersedia. 

Ruang lingkup kegiatan utama PT 

Astra International Tbk yakni 

meliputi perakitan dan 

penyaluran mobil, sepeda motor 

dengan suku cadangnya, 

penjualan dan penyewaan alat 

berat, pertambangan dan jasa 

terkait, pengembangan 

perkebunan, jasa keuangan, 

infrastruktur dan teknologi 

informasi. PT Astra International 

Tbk saat ini sedang membuka 

lowongan kerja untuk 

ditempatkan di seluruh cabang PT 

Astra International Tbk. Adapun 

lowongan kerja yang dibuka PT 

http://sumbar.suara.com/read/2022/01/28/203440/miris-seorang-pembantu-rumah-tangga-asal-indonesia-tak-digaji-4-tahun-di-malaysia
http://sumbar.suara.com/read/2022/01/28/203440/miris-seorang-pembantu-rumah-tangga-asal-indonesia-tak-digaji-4-tahun-di-malaysia
http://sumbar.suara.com/read/2022/01/28/203440/miris-seorang-pembantu-rumah-tangga-asal-indonesia-tak-digaji-4-tahun-di-malaysia
http://sumbar.suara.com/read/2022/01/28/203440/miris-seorang-pembantu-rumah-tangga-asal-indonesia-tak-digaji-4-tahun-di-malaysia
http://sumbar.suara.com/read/2022/01/28/203440/miris-seorang-pembantu-rumah-tangga-asal-indonesia-tak-digaji-4-tahun-di-malaysia
http://sumbar.suara.com/read/2022/01/28/203440/miris-seorang-pembantu-rumah-tangga-asal-indonesia-tak-digaji-4-tahun-di-malaysia
http://sumbar.suara.com/read/2022/01/28/203440/miris-seorang-pembantu-rumah-tangga-asal-indonesia-tak-digaji-4-tahun-di-malaysia
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123591134/info-loker-pt-astra-international-tbk-membuka-lowongan-pekerjaan-untuk-tiga-formasi-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123591134/info-loker-pt-astra-international-tbk-membuka-lowongan-pekerjaan-untuk-tiga-formasi-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123591134/info-loker-pt-astra-international-tbk-membuka-lowongan-pekerjaan-untuk-tiga-formasi-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123591134/info-loker-pt-astra-international-tbk-membuka-lowongan-pekerjaan-untuk-tiga-formasi-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123591134/info-loker-pt-astra-international-tbk-membuka-lowongan-pekerjaan-untuk-tiga-formasi-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123591134/info-loker-pt-astra-international-tbk-membuka-lowongan-pekerjaan-untuk-tiga-formasi-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123591134/info-loker-pt-astra-international-tbk-membuka-lowongan-pekerjaan-untuk-tiga-formasi-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123591134/info-loker-pt-astra-international-tbk-membuka-lowongan-pekerjaan-untuk-tiga-formasi-ini-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123591134/info-loker-pt-astra-international-tbk-membuka-lowongan-pekerjaan-untuk-tiga-formasi-ini-kualifikasinya
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Astra International Tbk adalah 

sebagai berikut. 

92. 28 

Janua

ry 

2022 

SDM dan Size 

Keuangan 

Syariah Kunci 

Naiknya 

Pangsa Pasar 

Neutr

al 

Republika  Dalam MoU tersebut Iqtishad 

Consulting dan LSP EKBISI IAEI 

sepakat saling menunjang dalam 

pelaksanaan peningkatan 

Pengembangan Sumberdaya 

Manusia di Bidang Keuangan dan 

Perbankan Syariah. 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM) dan ukuran 

industri keuangan syariah menjadi 

kunci naiknya pangsa pasar. 

Terutama dengan melahirkan 

SDM yang profesional dan 

berkompeten. Sertifikasi ekonomi, 

perbankan dan keuangan syariah 

perlu didorong agar semakin 

banyak SDM yang memiliki tingkat 

kompetensi dan kualitas semakin 

profesional. 

93. 28 

Janua

ry 

2022 

17 Tahun 

Tanpa Kabar, 

Relawan PKS 

Bantu 

Pemulangan 

TKW Purabaya 

Sukabumi 

Positiv

e 

Radar Sukabumi M Sodikin Suasana haru bercampur gembira 

mewarnai kedatangan salah 

seorang Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) asal Kampung Selakopi 

Desa Cimerang Kecamatan 

Purabaya pada Jumat Pagi 

(28/01/2022). Betapa tidak sosok 

TKW yang diketahui bernama 

Salamah ini, sudah 17 tahun 

bekerja di luar Negeri. 

Menurutnya, dengan adanya 

kasus tersebut membuat 

keprihatian yang mendalam, 

pasalnya selama 17 tahun TKW 

malang ini tidak bisa 

berkomunikasi dengan keluarga. 

Bahkan, kepedihan semakin 

menjadi-jadi, ketika Salamah 

pulang dengan tangan hampa 

atau tdampa membawa uang 

hasil 17 tahun bekerja. 

http://www.republika.co.id/berita/r6farb457/sdm-dan-size-keuangan-syariah-kunci-naiknya-pangsa-pasar
http://www.republika.co.id/berita/r6farb457/sdm-dan-size-keuangan-syariah-kunci-naiknya-pangsa-pasar
http://www.republika.co.id/berita/r6farb457/sdm-dan-size-keuangan-syariah-kunci-naiknya-pangsa-pasar
http://www.republika.co.id/berita/r6farb457/sdm-dan-size-keuangan-syariah-kunci-naiknya-pangsa-pasar
http://www.republika.co.id/berita/r6farb457/sdm-dan-size-keuangan-syariah-kunci-naiknya-pangsa-pasar
http://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/17-tahun-tanpa-kabar-relawan-pks-bantu-pemulangan-tkw-purabaya-sukabumi
http://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/17-tahun-tanpa-kabar-relawan-pks-bantu-pemulangan-tkw-purabaya-sukabumi
http://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/17-tahun-tanpa-kabar-relawan-pks-bantu-pemulangan-tkw-purabaya-sukabumi
http://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/17-tahun-tanpa-kabar-relawan-pks-bantu-pemulangan-tkw-purabaya-sukabumi
http://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/17-tahun-tanpa-kabar-relawan-pks-bantu-pemulangan-tkw-purabaya-sukabumi
http://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/17-tahun-tanpa-kabar-relawan-pks-bantu-pemulangan-tkw-purabaya-sukabumi
http://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/17-tahun-tanpa-kabar-relawan-pks-bantu-pemulangan-tkw-purabaya-sukabumi
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94. 28 

Janua

ry 

2022 

<p>Lowongan 

Kerja, PT 

Reiken Quality 

Tools Cari 

Lulusan Teknik 

Mesin, Segera 

Kirim Lamaran 

Anda</p> 

Neutr

al 

Ini Purworejo  Lowongan kerja Januari 2022, PT 

Reiken Quality Tools membuka 

kesempatan para pencari kerja 

untuk mengisi formasi yang 

tersedia. Lowongan kerja di PT 

Reiken Quality Tools yaitu Sales 

Enginer. Berikut lowongan kerja 

Januari 2022 yang ditawarkan PT 

Reiken Quality Tools. Segera kirim 

lamaran anda karena lowongan 

kerja ini akan ditutup pada 31 

Januari 2022. 

95. 28 

Janua

ry 

2022 

Lindungi 

Keluarga PMI, 

Kemnaker 

Telah Bangun 

450 Desa 

Migran 

Produktif 

Positiv

e 

Detik Ida Fauziyah Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) hingga saat ini telah 

membangun 450 Desa Migran 

Produktif (Desmigratif). 

Desmigratif merupakan program 

perlindungan terhadap pekerja 

migran sejak dari kampung 

halaman, yang bertujuan untuk 

memberikan pelindungan yang 

komprehensif bagi PMI dan 

keluarganya. "Kami membangun 

Desmigratif sebagai sarana untuk 

meningkatkan produktivitas 

terutama keluarga yang 

ditinggalkan dan PMI purna. Kami 

sudah membangun 450 

Desmigratif," ujar Menaker Ida 

Fauziyah dalam keterangan 

tertulis, Jumat (28/1/2022). 

96. 28 

Janua

ry 

2022 

Cegah 

Kecelakaan 

Truk dan Bus , 

Hino Resmikan 

Training 

Center HTSCC 

Positiv

e 

Otomotifnet  Berlokasi di kawasan Kota Bukit 

IndahPurwakarta, Jawa Barat, 

HTSCC memiliki beragam fasilitas. 

HTSCC dibangun di atas lahan 

seluas 24.000-meter persegi, 

digunakan untuk pelatihan 

berkendara truk dan bus yang 

aman. Dalam rangka merayakan 

40 tahun Hino Indonesia, PT Hino 

Motors Sales Indonesiakonsisten 

mengadakan berbagai program 

keselamatan berkendara. Mulai 

dari Hino Safety Driving 

http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373592627/lowongan-kerja-pt-reiken-quality-tools-cari-lulusan-teknik-mesin-segera-kirim-lamaran-anda
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373592627/lowongan-kerja-pt-reiken-quality-tools-cari-lulusan-teknik-mesin-segera-kirim-lamaran-anda
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373592627/lowongan-kerja-pt-reiken-quality-tools-cari-lulusan-teknik-mesin-segera-kirim-lamaran-anda
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373592627/lowongan-kerja-pt-reiken-quality-tools-cari-lulusan-teknik-mesin-segera-kirim-lamaran-anda
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373592627/lowongan-kerja-pt-reiken-quality-tools-cari-lulusan-teknik-mesin-segera-kirim-lamaran-anda
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373592627/lowongan-kerja-pt-reiken-quality-tools-cari-lulusan-teknik-mesin-segera-kirim-lamaran-anda
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373592627/lowongan-kerja-pt-reiken-quality-tools-cari-lulusan-teknik-mesin-segera-kirim-lamaran-anda
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373592627/lowongan-kerja-pt-reiken-quality-tools-cari-lulusan-teknik-mesin-segera-kirim-lamaran-anda
http://news.detik.com/berita/d-5919375/lindungi-keluarga-pmi-kemnaker-telah-bangun-450-desa-migran-produktif
http://news.detik.com/berita/d-5919375/lindungi-keluarga-pmi-kemnaker-telah-bangun-450-desa-migran-produktif
http://news.detik.com/berita/d-5919375/lindungi-keluarga-pmi-kemnaker-telah-bangun-450-desa-migran-produktif
http://news.detik.com/berita/d-5919375/lindungi-keluarga-pmi-kemnaker-telah-bangun-450-desa-migran-produktif
http://news.detik.com/berita/d-5919375/lindungi-keluarga-pmi-kemnaker-telah-bangun-450-desa-migran-produktif
http://news.detik.com/berita/d-5919375/lindungi-keluarga-pmi-kemnaker-telah-bangun-450-desa-migran-produktif
http://news.detik.com/berita/d-5919375/lindungi-keluarga-pmi-kemnaker-telah-bangun-450-desa-migran-produktif
http://otomotifnet.gridoto.com/read/233116578/cegah-kecelakaan-truk-dan-bus-hino-resmikan-training-center-htscc
http://otomotifnet.gridoto.com/read/233116578/cegah-kecelakaan-truk-dan-bus-hino-resmikan-training-center-htscc
http://otomotifnet.gridoto.com/read/233116578/cegah-kecelakaan-truk-dan-bus-hino-resmikan-training-center-htscc
http://otomotifnet.gridoto.com/read/233116578/cegah-kecelakaan-truk-dan-bus-hino-resmikan-training-center-htscc
http://otomotifnet.gridoto.com/read/233116578/cegah-kecelakaan-truk-dan-bus-hino-resmikan-training-center-htscc
http://otomotifnet.gridoto.com/read/233116578/cegah-kecelakaan-truk-dan-bus-hino-resmikan-training-center-htscc
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Competition yang sudah dimulai 

sejak tahun 2017, seminar dan 

keselamatan bersama 

Kementerian Perhubungan dan 

KNKT. 

97. 28 

Janua

ry 

2022 

Pemkab 

Gunungkidul 

Beri Subsidi 

Bunga 

Program Kredit 

Usaha Rakyat 

Daerah 

Positiv

e 

Kabar Handayani Suci 

Sulistyawati 

Pemkab Gunungkidul 

menggelontorkan dana berbentuk 

subsidi program Kredit Usaha 

Rakyat Daerah (KURDA). 

Peluncuran KURDA dilakukan oleh 

Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, 

Rabu, (26/1/2022) lalu. 

Pemerintah Kabupaten 

Gunungkidul merespon hal 

tersebut dengan aksi nyata yaitu 

dengan menerbitkan Peraturan 

Bupati Nomor 112 tahun 2021 

tentang Kredit Usaha Rakyat 

Daerah (KURDA) Kabupaten 

Gunungkidul sebagai salah satu 

bentuk upaya mensinergikan 

antara kebijakan pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah. 

Pada kesempatan tersebut juga 

dilakukan penandatangan naskah 

Kerjasama penyaluran oleh 

Sekretaris Daerah Kabupaten 

Gunungkidul, Drajad Ruswandono 

dengan Direktur Utama PT. BPR 

BDG, Rini Widiyanti. 

98. 28 

Janua

ry 

2022 

Kapal CPMI 

ilegal karam 

lagi, polisi 

tetapkan 2 

tersangka 

Positiv

e 

Antara  Polresta Barelang menangkap dua 

tersangka pengirim 13 calon 

pekerja migran Indonesia (CPMI) 

illegal yang kapalnya karam di 

Perairan Ponti, Malaysia, pada 18 

Januari lalu. Pengungkapan kasus 

ini pun telah menambah total 6 

tersangka dari 4 perkara tindak 

pidana perdagangan orang yang 

diungkap dalam dua pekan 

terakhir. 

99. 28 

Janua

<p>Lowongan 

Kerja, PT Bank 

Tabungan 

Neutr

al 

Ini Purworejo  Lowongan kerja Januari 2022, PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk membuka kesempatan para 

http://kabarhandayani.com/pemkab-gunungkidul-beri-subsidi-bunga-program-kredit-usaha-rakyat-daerah
http://kabarhandayani.com/pemkab-gunungkidul-beri-subsidi-bunga-program-kredit-usaha-rakyat-daerah
http://kabarhandayani.com/pemkab-gunungkidul-beri-subsidi-bunga-program-kredit-usaha-rakyat-daerah
http://kabarhandayani.com/pemkab-gunungkidul-beri-subsidi-bunga-program-kredit-usaha-rakyat-daerah
http://kabarhandayani.com/pemkab-gunungkidul-beri-subsidi-bunga-program-kredit-usaha-rakyat-daerah
http://kabarhandayani.com/pemkab-gunungkidul-beri-subsidi-bunga-program-kredit-usaha-rakyat-daerah
http://kabarhandayani.com/pemkab-gunungkidul-beri-subsidi-bunga-program-kredit-usaha-rakyat-daerah
http://www.antaranews.com/video/2672249/kapal-cpmi-ilegal-karam-lagi-polisi-tetapkan-2-tersangka
http://www.antaranews.com/video/2672249/kapal-cpmi-ilegal-karam-lagi-polisi-tetapkan-2-tersangka
http://www.antaranews.com/video/2672249/kapal-cpmi-ilegal-karam-lagi-polisi-tetapkan-2-tersangka
http://www.antaranews.com/video/2672249/kapal-cpmi-ilegal-karam-lagi-polisi-tetapkan-2-tersangka
http://www.antaranews.com/video/2672249/kapal-cpmi-ilegal-karam-lagi-polisi-tetapkan-2-tersangka
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373592862/lowongan-kerja-pt-bank-tabungan-negara-persero-tbk-buka-lowongan-untuk-lulusan-s1
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373592862/lowongan-kerja-pt-bank-tabungan-negara-persero-tbk-buka-lowongan-untuk-lulusan-s1
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373592862/lowongan-kerja-pt-bank-tabungan-negara-persero-tbk-buka-lowongan-untuk-lulusan-s1
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ry 

2022 

Negara 

(Persero) Tbk 

Buka 

Lowongan 

untuk Lulusan 

S1</p> 

pencari kerja untuk mengisi 

formasi yang tersedia. Lowongan 

kerja di PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbks yaitu ODP Syariah 

dan ODP Bisnis. Berikut lowongan 

kerja Januari 2022 yang 

ditawarkan PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk. Segera 

kirim lamaran anda karena 

lowongan kerja ini akan ditutup 

pada 5 Februari 2022. 

10

0. 

28 

Janua

ry 

2022 

UPT BP2MI 

Jawa Tengah 

Serap Aspirasi 

untuk 

Perbaikan Tata 

Kelola ABK 

Positiv

e 

Tribun News Jateng  Potensi pelaut awak kapal dan 

pelaut perikanan di Jawa Tengah 

khususnya pantura merupakan 

pengirim ABK yang sangat besar 

ke luar negeri. Demikian 

disampaikan Kepala UPT BP2MI 

Semarang wilayah Jawa Tengah 

Pujiono, di kantornya, Jalan 

Kalipepe III 64 Pudakpayung, 

Semarang, Jumat (28/1). 

Dijelaskannya dalam rangka untuk 

perbaikan tatakelola pelaut awak 

kapal dan pelaut perikanan ia 

melakukan diskusi dengan 

Asosiasi ICMAAl untuk menyerap 

aspirasi terakait tata kelola ABK di 

Jawa Tengah khususnya mulai 

legalitas kelembagaan, sistem 

rekrutmen, hingga penyiapan 

komptensi demi memberikan 

perlindungan kepada CPMI. Tidak 

cukup berhenti disitu Pujiono juga 

memastikan kegiatan pelatihan 

CPMI sektor fishing yang berada 

di Pati Jawa tengah yang 

dilakukan oleh Pusat Pelatihan 

Mandiri Kelautan dan perikanan 

Terkait pelaksanaan ujian BST 

yang pelaksanaannya bekerja 

sama dengan Lembaga Pelatihan 

Kerja Swasta. 

10

1. 

28 

Janua

Pemkot 

Medan dorong 

Neutr

al 

Antara Sumut Khairul Syahnan "Pemkot Medan mendukung 

kebijakan, khususnya agar seluruh 

http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373592862/lowongan-kerja-pt-bank-tabungan-negara-persero-tbk-buka-lowongan-untuk-lulusan-s1
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373592862/lowongan-kerja-pt-bank-tabungan-negara-persero-tbk-buka-lowongan-untuk-lulusan-s1
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373592862/lowongan-kerja-pt-bank-tabungan-negara-persero-tbk-buka-lowongan-untuk-lulusan-s1
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373592862/lowongan-kerja-pt-bank-tabungan-negara-persero-tbk-buka-lowongan-untuk-lulusan-s1
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373592862/lowongan-kerja-pt-bank-tabungan-negara-persero-tbk-buka-lowongan-untuk-lulusan-s1
http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373592862/lowongan-kerja-pt-bank-tabungan-negara-persero-tbk-buka-lowongan-untuk-lulusan-s1
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/28/upt-bp2mi-jawa-tengah-serap-aspirasi-untuk-perbaikan-tata-kelola-abk
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/28/upt-bp2mi-jawa-tengah-serap-aspirasi-untuk-perbaikan-tata-kelola-abk
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/28/upt-bp2mi-jawa-tengah-serap-aspirasi-untuk-perbaikan-tata-kelola-abk
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/28/upt-bp2mi-jawa-tengah-serap-aspirasi-untuk-perbaikan-tata-kelola-abk
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/28/upt-bp2mi-jawa-tengah-serap-aspirasi-untuk-perbaikan-tata-kelola-abk
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/28/upt-bp2mi-jawa-tengah-serap-aspirasi-untuk-perbaikan-tata-kelola-abk
http://sumut.antaranews.com/berita/456269/pemkot-medan-dorong-pekerja-terdaftar-program-bpjs-ketenagakerjaan
http://sumut.antaranews.com/berita/456269/pemkot-medan-dorong-pekerja-terdaftar-program-bpjs-ketenagakerjaan
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ry 

2022 

pekerja 

terdaftar 

program BPJS 

Ketenagakerja

an 

pekerja di Kota Medan masuk 

BPJS Ketenagakerjaan," tutur 

Asisten Ekbang Setda Kota Medan 

Khairul Syahnan di Medan, Jumat. 

Semua pekerjaan, menurut dia, 

memiliki risiko pekerjaannya dan 

Pemkot Medan mengarahkan 

agar setiap pekerja menjamin 

keselamatannya dimulai dari diri 

sendiri. Pemkot Medan saat ini 

terus menggali kemungkinan kerja 

sama lain dengan BPJS 

Ketenagakerjaan, seperti 

memberi jaminan kepada warga 

atau pekerja difabel. Kepala 

Kantor BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Medan Aang Suprana 

mengatakan bahwa pihaknya 

ingin meningkatkan kerja sama 

manfaat bagi tenaga kerja di 

sektor formal maupun informal di 

Kota Medan. 

10

2. 

28 

Janua

ry 

2022 

Para Sopir Truk 

Mengeluh Tak 

Ada Pangkalan 

Truk di Pati 

Neutr

al 

Tribun News Jateng  Puluhan pengemudi truk yang 

tergabung dalam Paguyuban Sopir 

Pati (PSP) beraudiensi dengan 

DPRD Pati, Jumat (28/1/2021). 

Para sopir kendaraan besar yang 

didampingi Serikat Buruh 

Muslimin Indonesia (Sarbumusi) 

Pati mengeluhkan tidak adanya 

pangkalan truk yang bisa mereka 

manfaatkan untuk parkir. 

Audiensi berlangsung di Ruang 

Badan Anggaran DPRD Pati. Tak 

hanya itu, kendaraan besar 

seperti truk tronton dan trailer 

yang diparkir di pinggir jalan juga 

mengganggu pengguna jalan yang 

lain. 

10

3. 

28 

Janua

ry 

2022 

112 Peserta 

ikuti Pelatihan 

Berbasis 

Kompetensi 

Non 

Neutr

al 

Sibernas.id La Ode Haji 

Polondu 

Sebanyak 112 peserta mengikuti 

Pelatihan Berbasis Kompetensi 

Non Institusional atau Mobile 

Training Unit (MTU) yang 

diselenggarakan oleh Balai 

http://sumut.antaranews.com/berita/456269/pemkot-medan-dorong-pekerja-terdaftar-program-bpjs-ketenagakerjaan
http://sumut.antaranews.com/berita/456269/pemkot-medan-dorong-pekerja-terdaftar-program-bpjs-ketenagakerjaan
http://sumut.antaranews.com/berita/456269/pemkot-medan-dorong-pekerja-terdaftar-program-bpjs-ketenagakerjaan
http://sumut.antaranews.com/berita/456269/pemkot-medan-dorong-pekerja-terdaftar-program-bpjs-ketenagakerjaan
http://sumut.antaranews.com/berita/456269/pemkot-medan-dorong-pekerja-terdaftar-program-bpjs-ketenagakerjaan
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/28/para-sopir-truk-mengeluh-tak-ada-pangkalan-truk-di-pati
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/28/para-sopir-truk-mengeluh-tak-ada-pangkalan-truk-di-pati
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/28/para-sopir-truk-mengeluh-tak-ada-pangkalan-truk-di-pati
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/28/para-sopir-truk-mengeluh-tak-ada-pangkalan-truk-di-pati
http://sibernas.id/112-peserta-ikuti-pelatihan-berbasis-kompetensi-non-institusional-di-busel-5666
http://sibernas.id/112-peserta-ikuti-pelatihan-berbasis-kompetensi-non-institusional-di-busel-5666
http://sibernas.id/112-peserta-ikuti-pelatihan-berbasis-kompetensi-non-institusional-di-busel-5666
http://sibernas.id/112-peserta-ikuti-pelatihan-berbasis-kompetensi-non-institusional-di-busel-5666
http://sibernas.id/112-peserta-ikuti-pelatihan-berbasis-kompetensi-non-institusional-di-busel-5666
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Institusional di 

Busel 

Sibernas.id 

Latihan Kerja (BLK) Kendari 

bekerja sama dengan PT ASDP 

Indonesia Ferry (PERSERO) 

Cabang Baubau di Kelurahan 

Lakambau Kecamatan Batauga 

Kabupaten Buton Selatan (Busel), 

Rabu (26/1/2022). 

Penyelenggaraan pelatihan 

tersebut diikuti 112 peserta yang 

terbagi menjadi 16 orang pada 

tujuh program pelatihan yakni 

Asisten Pembuat Pakaian, Fitter 

Struktur (Las), Tata Rias 

Kecantikan, Pembudidayaan 

Hidroponik, Pembuatan Roti dan 

Kue, Audio Video, dan Servis 

Sepeda Motor Konvensional. 

"Alhamdulillah, pelatihan yang 

terselenggara hari ini (Rabu,red) 

merupakan paket pelatihan 

pertama yang diselenggarakan 

BLK Kendari pada tahun 2022 ini 

atas bekerjasama dengan PT ASDP 

Cabang Baubau, dimana 

Kabupaten Buton Selatan 

mendapatkan tujuh paket," kata 

Kepala BLK Kendari Dr La Ode Haji 

Polondu dalam sambutannya. Ia 

menjelaskan, dalam pelatihan 

yang terlaksana tersebut, setiap 

siswa mendapatkan seragam 

pelatihan berupa dua baju PDH 

merah putih sebagai pakaian kerja 

dan satu pasang kaos pakaian 

olah raga, alat tulis, perlengkapan 

perlindungan diri dari penyebaran 

Covid-19, makan siang, modul dan 

sertifikat kompeten jika lulus. 

10

4. 

28 

Janua

ry 

2022 

Pemerintah 

Salurkan Dana 

Besar Untuk 

Pembangunan 

Papua Dan 

Papua Barat 

Neutr

al 

Pepnews.com  Pemerintah menyalurkan dana 

besar untuk pembangunan Papua 

dan Papua Barat. Papua dan 

Papua Barat juga menjadi 2 

provinsi yang menjadi prioritas 

agar lebih maju dan tidak kalah 

dari daerah lain. Tidak tanggung-

http://sibernas.id/112-peserta-ikuti-pelatihan-berbasis-kompetensi-non-institusional-di-busel-5666
http://sibernas.id/112-peserta-ikuti-pelatihan-berbasis-kompetensi-non-institusional-di-busel-5666
http://sibernas.id/112-peserta-ikuti-pelatihan-berbasis-kompetensi-non-institusional-di-busel-5666
http://pepnews.com/sketsa/p-f16473389028288/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://pepnews.com/sketsa/p-f16473389028288/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://pepnews.com/sketsa/p-f16473389028288/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://pepnews.com/sketsa/p-f16473389028288/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://pepnews.com/sketsa/p-f16473389028288/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
http://pepnews.com/sketsa/p-f16473389028288/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-papua-barat
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tanggung, pemerintah 

menggelontorkan dana sebesar 

84,7 triliun rupiah untuk 

pembangunan di provinsi Papua 

dan Papua Barat. Uang sebesar itu 

amat wajar karena dibagi untuk 2 

provinsi (Papua dan Papua Barat). 

10

5. 

28 

Janua

ry 

2022 

Kapolresta 

Barelang 

Pimpin 

Langsung 

Konfrensi Pers 

Pengungkapan 

PMI Ilegal 

Negati

ve 

Detaknews.co.id Nugroho Tri 

Nuryanto 

Detak News, BATAM- Kapolresta 

Barelang Kombes Pol Nugroho Tri 

Nuryanto, SH, SIK, MH Pimpin 

langsung Konferensi Pers 

Pengungkapan Kasus Tindak 

Pidana Perdagangan Orang 

(TPPO), dan atau Orang 

Perseorangan Dilarang 

Melaksanakan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

yang di dampingi oleh Kasat 

Reskrim Polresta Barelang Kompol 

Reza Morandy Tarigan, SIK, MH, 

Kasi Humas Polresta Barelang AKP 

Tigor Sidabariba, S.H, dan Kanit 

PPA Iptu Dwi Dea Anggraini, S. 

Tr.K bertempat di Lobby utama 

Mapolresta Barelang, Jumat 

(28/01/2022) Sekira Pukul 15.00 

Wib. Kapolresta Barelang Kombes 

Pol Nugroho Tri Nuryanto, SH, SIK, 

MH mengatakan sejak tanggal 19 

januari 2022 Polda Kepri 

melaksanakan Operasi Bunga 

Seligi 2022 yang menjadi atensi 

Kapolda Kepri. Kapolresta 

Barelang Kombes Pol Nugroho Tri 

Nuryanto, SH, SIK, MH 

menghimbau kepada masyarakat 

Kota Batam baik tingkat RT, RW, 

Kelurahan ataupun Kecamatan 

untuk tidak bosan bosan 

memberikan informasi kepada 

Kepolisian, jika ada yang melihat 

atau mendengar informasi apabila 

di wilayahnya ada Kost Kost an 

untuk penampungan PMI Ilegal, 

Segera melapor ke kantor polisi 

http://detaknews.co.id/2022/01/28/kapolresta-barelang-pimpin-langsung-konfrensi-pers-pengungkapan-pmi-ilegal
http://detaknews.co.id/2022/01/28/kapolresta-barelang-pimpin-langsung-konfrensi-pers-pengungkapan-pmi-ilegal
http://detaknews.co.id/2022/01/28/kapolresta-barelang-pimpin-langsung-konfrensi-pers-pengungkapan-pmi-ilegal
http://detaknews.co.id/2022/01/28/kapolresta-barelang-pimpin-langsung-konfrensi-pers-pengungkapan-pmi-ilegal
http://detaknews.co.id/2022/01/28/kapolresta-barelang-pimpin-langsung-konfrensi-pers-pengungkapan-pmi-ilegal
http://detaknews.co.id/2022/01/28/kapolresta-barelang-pimpin-langsung-konfrensi-pers-pengungkapan-pmi-ilegal
http://detaknews.co.id/2022/01/28/kapolresta-barelang-pimpin-langsung-konfrensi-pers-pengungkapan-pmi-ilegal
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terdekat. Ungkap Kapolresta 

Barelang Kombes Pol Nugroho Tri 

Nuryanto, SH, SIK, MH. Atas 

perbuatannya pelaku Tindak 

Pidana "Orang Perseorangan 

dilarang menempatkan Pekerja 

Migran Indonesia Keluar Negeri", 

dijerat dengan pasal 81 Jo pasal 

83 Undang-undang Republik 

Indonesia No. 18 Tahun 2017 

tentang Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) jo Pasal 

55 Ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana. 

Dengan Ancaman Hukuman 

Pidana penjara paling lama 10 

tahun dan denda paling banyak 

Rp 15.000.000.000,00 (lima belas 

miliar rupiah). 

10

6. 

29 

Janua

ry 

2022 

Dewan Dukung 

Pendirian BLK 

Disnaker 

Katingan 

Positiv

e 

Kalimantan Post Rudi Hartono Kalangan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Katingan mendukung 

rencana Pemerintah Kabupaten 

Katingan membangun Balai 

Latihan Kerja (BLK) di bawah 

naungan Dinas Tenaga Kerja 

setempat. Menurut Legislator asal 

daerah pemilihan III ini, sejumlah 

kategori pelatihan ada di BLK, 

seperti elektronik, montir, 

perhotelan, peternakan, tata rias 

dan sejumlah pelatihan yang 

dapat memberdayakan 

masyarakat Katingan, utamanya 

para generasi muda dan 

masyarakat yang putus sekolah 

serta masyarakat yang ingin 

mengembangkan usahanya. 

Sementara itu, Kepala 

Distransnaker Katingan, Hariawan 

menjelaskan, BLK itu nantinya jika 

sudah dibangun secara 

administrasi dibawah kendali 

Disnaker setempat. "Kalau sudah 

rampung Dokumen Raperda BLK 

http://kalimantanpost.com/2022/01/dewan-dukung-pendirian-blk-disnaker-katingan
http://kalimantanpost.com/2022/01/dewan-dukung-pendirian-blk-disnaker-katingan
http://kalimantanpost.com/2022/01/dewan-dukung-pendirian-blk-disnaker-katingan
http://kalimantanpost.com/2022/01/dewan-dukung-pendirian-blk-disnaker-katingan
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ini, baru kita usulkan ke DPRD 

Kabupaten Katingan," terangnya. 

10

7. 

29 

Janua

ry 

2022 

Musyawarah 

PUK SPEE 

FSPMI PT 

Varta Angkat 

Tema Negara 

Sejahtera 

Tanpa 

Omnibuslaw 

Positiv

e 

Warta Kepri Deddy Iskandar Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat 

Pekerja Elektronik Elektrik, 

Federasi Serikat Pekerja Metal 

Indonesia SPEE FSPMI PT. Varta 

menggelar Musyawarah Unit 

Kerja (Musnik) ke-7 pada Sahid 

Hotel Batam, Kecamatan Batam 

Kota, Kota Batam, Sabtu 

(29/1/2022). Turut hadir dalam 

kegiatan tersebut, Kadisnaker 

kota Batam Rudi Syakya Kirti, Vice 

Presiden FSPMI Kepri Herlina, 

DPW FSPMI Kepri Hendri 

Wahyudi, Ketua KC Ramon yapet, 

Waketum PP EE Alfitoni, ketua PC 

SPEE Fspmi Batam Masrial, dan 

pengurus PUK Varta serta 

perwakilan anggota.(*). Dewan 

Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI 

Kepri sekaligus Ketua PUK Varta, 

Deddy Iskandar dalam 

sambutanya mengatakan, agenda 

Musnik tersebut merupakan 

agenda yang telah rutin berjalan 

selama 4 tahun dengan tujuan 

meregenerasi jajaran 

kepengurusan tingkat PUK. 

Disamping itu, Deddy juga 

menyampaikan bahwasanya 

agenda berdasarkan tema 

"Negara Sejahtera Tanpa 

Omnibudlaw" menjadi topik 

utama dalam Musnik yang ada. 

10

8. 

29 

Janua

ry 

2022 

LSP Digital 

Nusantara 

Bersama BNSP 

Uji Asesor 

Kompetensi 

Neutr

al 

Mitrabantennews Abdul Manan LSP Digital Nusantara merupakan 

lembaga diklat yang sebagai 

Penyelenggara Pendidikan dan 

Pelatihan bekerja sama dengan 

BNSP (Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi ) menyelenggarakan diklat 

dan uji Asesor kompetensi LSP 

Digital Nusatara 29 Januari- 2 

Februari 2022 di Hotel D Jakarta 

http://wartakepri.co.id/2022/01/29/musyawarah-puk-spee-fspmi-pt-varta-angkat-tema-negara-sejahtera-tanpa-omnibuslaw
http://wartakepri.co.id/2022/01/29/musyawarah-puk-spee-fspmi-pt-varta-angkat-tema-negara-sejahtera-tanpa-omnibuslaw
http://wartakepri.co.id/2022/01/29/musyawarah-puk-spee-fspmi-pt-varta-angkat-tema-negara-sejahtera-tanpa-omnibuslaw
http://wartakepri.co.id/2022/01/29/musyawarah-puk-spee-fspmi-pt-varta-angkat-tema-negara-sejahtera-tanpa-omnibuslaw
http://wartakepri.co.id/2022/01/29/musyawarah-puk-spee-fspmi-pt-varta-angkat-tema-negara-sejahtera-tanpa-omnibuslaw
http://wartakepri.co.id/2022/01/29/musyawarah-puk-spee-fspmi-pt-varta-angkat-tema-negara-sejahtera-tanpa-omnibuslaw
http://wartakepri.co.id/2022/01/29/musyawarah-puk-spee-fspmi-pt-varta-angkat-tema-negara-sejahtera-tanpa-omnibuslaw
http://wartakepri.co.id/2022/01/29/musyawarah-puk-spee-fspmi-pt-varta-angkat-tema-negara-sejahtera-tanpa-omnibuslaw
http://www.mitrabantennews.com/lsp-digital-nusantara-bersama-bnsp-uji-asesor-kompetensi
http://www.mitrabantennews.com/lsp-digital-nusantara-bersama-bnsp-uji-asesor-kompetensi
http://www.mitrabantennews.com/lsp-digital-nusantara-bersama-bnsp-uji-asesor-kompetensi
http://www.mitrabantennews.com/lsp-digital-nusantara-bersama-bnsp-uji-asesor-kompetensi
http://www.mitrabantennews.com/lsp-digital-nusantara-bersama-bnsp-uji-asesor-kompetensi
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Selatan. Pembukaan kegiatan ini 

dilakukan oleh Direktur LSP Digital 

Nusantara (Abdul Manan M.Kom) 

bersama Master Asesor BNSP Ibu 

Fitri Kusumawardani dan Bp. 

Implementasi sistem Pelatihan 

dan Penilaian Berbasis 

Kompetensi, mensyaratkan 

tersedianya Asesor Kompetensi 

(Workplace Assessors) sebagai 

salah satu komponen utama 

dalam proses penilaian. Diklat 

pemenuhan dan Uji Kompetensi 

bagi Peserta uji asesorinya 

merupakan pelatihan yang 

diselenggarakan dalam rangka 

membekali para peseta 

kompenten sesuai standarnya ujar 

Manan. 

10

9. 

29 

Janua

ry 

2022 

Sepanjang 

2021, Delapan 

PMI asal 

Gresik 

Tersangkut 

Kasus Hukum 

Negati

ve 

Radar Gersik Budi Rahardjo Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Kabupaten Gresik mencatat 

sepanjang 2021 sedikitnya ada 

delapan Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) asal Kabupaten Gresik 

tersandung persoalan hukum di 

luar negeri. Kepala Disnaker 

Gresik, Budi Raharjo berharap 

persoalan hukum yang membelit 

para PMI asal Gresik tidak terjadi 

lagi di tahun ini. Disebutkan, 

untuk agen penyalur tenaga kerja 

migran di Gresik saat ini hanya 

ada dua. "Rata-rata PMI 

berangkat dari agen di luar Gresik. 

11

0. 

29 

Janua

ry 

2022 

150 Buruh 

Migran Warga 

Sukabumi Jadi 

ODGJ Sepulang 

dari Luar 

Negeri, 

Penyebabnya 

Mengejutkan 

Negati

ve 

Okezone  Sebanyak 150 orang Pekerja 

Migran Indonesia mmengalami 

depresi ringan hingga tingkatan 

berat dan dikategorikan Orang 

Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

sepulang bekerja di luar negeri. 

Jadi memang banyak faktor 

ratusan mantan buruh migran ini 

menjadi ODGJ," ujar Ojang. 

"Selain itu obat-obatan yang tidak 

http://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/29/01/2022/sepanjang-2021-delapan-pmi-asal-gresik-tersangkut-kasus-hukum
http://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/29/01/2022/sepanjang-2021-delapan-pmi-asal-gresik-tersangkut-kasus-hukum
http://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/29/01/2022/sepanjang-2021-delapan-pmi-asal-gresik-tersangkut-kasus-hukum
http://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/29/01/2022/sepanjang-2021-delapan-pmi-asal-gresik-tersangkut-kasus-hukum
http://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/29/01/2022/sepanjang-2021-delapan-pmi-asal-gresik-tersangkut-kasus-hukum
http://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/29/01/2022/sepanjang-2021-delapan-pmi-asal-gresik-tersangkut-kasus-hukum
http://news.okezone.com/read/2022/01/29/340/2539595/150-buruh-migran-warga-sukabumi-jadi-odgj-sepulang-dari-luar-negeri-penyebabnya-mengejutkan
http://news.okezone.com/read/2022/01/29/340/2539595/150-buruh-migran-warga-sukabumi-jadi-odgj-sepulang-dari-luar-negeri-penyebabnya-mengejutkan
http://news.okezone.com/read/2022/01/29/340/2539595/150-buruh-migran-warga-sukabumi-jadi-odgj-sepulang-dari-luar-negeri-penyebabnya-mengejutkan
http://news.okezone.com/read/2022/01/29/340/2539595/150-buruh-migran-warga-sukabumi-jadi-odgj-sepulang-dari-luar-negeri-penyebabnya-mengejutkan
http://news.okezone.com/read/2022/01/29/340/2539595/150-buruh-migran-warga-sukabumi-jadi-odgj-sepulang-dari-luar-negeri-penyebabnya-mengejutkan
http://news.okezone.com/read/2022/01/29/340/2539595/150-buruh-migran-warga-sukabumi-jadi-odgj-sepulang-dari-luar-negeri-penyebabnya-mengejutkan
http://news.okezone.com/read/2022/01/29/340/2539595/150-buruh-migran-warga-sukabumi-jadi-odgj-sepulang-dari-luar-negeri-penyebabnya-mengejutkan
http://news.okezone.com/read/2022/01/29/340/2539595/150-buruh-migran-warga-sukabumi-jadi-odgj-sepulang-dari-luar-negeri-penyebabnya-mengejutkan
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tersedia membuat pengobatan 

ODGJ terhambat dan sering 

mengamuk ketika tidak ada obat 

yang dikonsumsinya, oleh karena 

itu kami mengharapkan adanya 

bantuan dari berbagai pihak 

untuk dapat terus merawat ODGJ 

ini hingga sembuh," pungkasnya. 

"Totalnya ada 150 orang, namun 

saat ini yang kita layani berjumlah 

70 orang, alasannya karena masih 

dalam usia produktif atau sampai 

usia 45 tahun," ujarnya kepada 

MNC Portal Indonesia, Jumat 

(28/1/2022). 

11

1. 

29 

Janua

ry 

2022 

Surat Al-Hajj 

Ayat 20-39 

Arab: Arti, 

Kandungan 

dan 

Keutamaan 

Neutr

al 

Idn Times  1. Surat Al-Hajj ayat 20-39 beserta 

artinya. Berikut bacaan arab Surat 

Al-Hajj ayat 20 sampai 39, latin 

dan artinya. 2. Kandungan surat 

Al-Hajj ayat 20-39. 3. Keutamaan 

Surat Al-Hajj. 

11

2. 

29 

Janua

ry 

2022 

Pengemudi 

Ojol di 

Vietnam, 

Bukan TKA 

Tiongkok 

Neutr

al 

Jawa Pos Choi Ye Bin NARASI keliru berkaitan dengan 

Tiongkok masih banyak dijumpai 

di media sosial. Misalnya 

informasi yang menyebutkan 

salah seorang tenaga kerja asing 

(TKA) Tiongkok menjadi tenaga 

ahli di Indonesia. Bukan hanya itu, 

keterangan tersebut juga 

menyatakan bahwa TKA Tiongkok 

yang menyamar menjadi tukang 

ojek itu beroperasi dari Citayam 

ke Cipayung. Tapi, ada bendera 

Vietnam di dada sebelah kanan. 

11

3. 

29 

Janua

ry 

2022 

Gula Kristal 

Cilongok 

Diekspor ke 

Brazil dan 

Jepang - 

BANYUMAS 

EKSPRES 

Neutr

al 

Banyumas Ekspres  Saat ditemui Banyumas Ekspres di 

rumahnya, Rabu, (26/1/2022), 

Ditam menceritakan awal mula 

dia merintis produksi gula serbuk 

(gula kristal). PURWOKERTO-

Kelompok Nira Barokah di Desa 

Sudimara Kecamatan Cilongok, 

Banyumas yang dipimpin Ditam 

berhasil mengekspor gula kristal 

buatan mereka hingga ke Brazil 

http://www.idntimes.com/life/inspiration/cynthia-nanda/surat-al-hajj-ayat-20-39-arab-arti-kandungan-dan-keutamaan
http://www.idntimes.com/life/inspiration/cynthia-nanda/surat-al-hajj-ayat-20-39-arab-arti-kandungan-dan-keutamaan
http://www.idntimes.com/life/inspiration/cynthia-nanda/surat-al-hajj-ayat-20-39-arab-arti-kandungan-dan-keutamaan
http://www.idntimes.com/life/inspiration/cynthia-nanda/surat-al-hajj-ayat-20-39-arab-arti-kandungan-dan-keutamaan
http://www.idntimes.com/life/inspiration/cynthia-nanda/surat-al-hajj-ayat-20-39-arab-arti-kandungan-dan-keutamaan
http://www.idntimes.com/life/inspiration/cynthia-nanda/surat-al-hajj-ayat-20-39-arab-arti-kandungan-dan-keutamaan
http://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/29/01/2022/pengemudi-ojol-di-vietnam-bukan-tka-tiongkok
http://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/29/01/2022/pengemudi-ojol-di-vietnam-bukan-tka-tiongkok
http://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/29/01/2022/pengemudi-ojol-di-vietnam-bukan-tka-tiongkok
http://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/29/01/2022/pengemudi-ojol-di-vietnam-bukan-tka-tiongkok
http://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/29/01/2022/pengemudi-ojol-di-vietnam-bukan-tka-tiongkok
http://www.banyumasekspres.id/banyumas/gula-kristal-cilongok-diekspor-ke-brazil-dan-jepang/29/01/2022
http://www.banyumasekspres.id/banyumas/gula-kristal-cilongok-diekspor-ke-brazil-dan-jepang/29/01/2022
http://www.banyumasekspres.id/banyumas/gula-kristal-cilongok-diekspor-ke-brazil-dan-jepang/29/01/2022
http://www.banyumasekspres.id/banyumas/gula-kristal-cilongok-diekspor-ke-brazil-dan-jepang/29/01/2022
http://www.banyumasekspres.id/banyumas/gula-kristal-cilongok-diekspor-ke-brazil-dan-jepang/29/01/2022
http://www.banyumasekspres.id/banyumas/gula-kristal-cilongok-diekspor-ke-brazil-dan-jepang/29/01/2022
http://www.banyumasekspres.id/banyumas/gula-kristal-cilongok-diekspor-ke-brazil-dan-jepang/29/01/2022
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dan Jepang. Menurut Ditam, dia 

menjadi penderes sejak tahun 

2014. Tak hanya Ditam, 

masyarakat di desa Ditam 

kebanyakan memiliki profesi yang 

sama. 

11

4. 

29 

Janua

ry 

2022 

Kapolresta 

Barelang 

Ungkap 

Jaringan TPPO 

Berkedok Agen 

PMI, Ini 

Kronologi 

Neutr

al 

Mediakepri.co.id Reza Morandy 

Tarigan,Nugroh

o Tri Nuryanto 

Kapolresta Barelang, Kombes Pol 

Nugroho Tri Nuryanto, 

membongkar kasus Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO) 

berkedok agen Pekerja Migran 

Indonesia (PMI). Kapolresta 

pimpin konferensi Pers di Lobby 

utama Mapolresta Barelang 

Jumat, 28 Januari 2022 sekitar 

pukul 3 sore. Turut mendampingi 

Kapolres yaitu, Kasat Reskrim 

Polresta Barelang, Kompol Reza 

Morandy Tarigan, Kasi Humas 

Polresta Barelang AKP Tigor 

Sidabariba, dan Kanit PPA Iptu 

Dwi Dea Anggraini. Kapolresta 

Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri 

Nuryanto, saat memintai 

keterangan kepada seorang 

pelaku agen CPMI ilegal. 

11

5. 

29 

Janua

ry 

2022 

Rakernas 

ASPHRI 2022, 

7 

Rekomendasi 

Digulirkan 

Kepada 

Pemerintah 

Neutr

al 

Onediginews  COM | Asosiasi Praktisi Human 

Resource Indonesia (ASPHRI) 

Masa Bakti 2021- 2024 menggelar 

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 

2022 di Hotel Grand Mulya, 

Sentul, Bogor Jum'at, 

(28/1/2022). Asosiasi Praktisi 

Human Resource Indonesia 

(ASPHRI) sebagai Lembaga mitra 

pemerintah ini berkomitmen 

menjembatani kepentingan dunia 

usaha dan industrial melalui 

sejumlah program kerja. MH. 

Sebagai Ketua Umum Dewan 

Pengurus Pusat (DPD) ASPHRI, 

menjelaskan, dalam rakernas ini 

dilakukan pengesahan program 

kerja hasil dari rapat DPD dengan 

http://mediakepri.co.id/2022/01/kapolresta-barelang-ungkap-jaringan-tppo-berkedok-agen-pmi-ini-kronologi
http://mediakepri.co.id/2022/01/kapolresta-barelang-ungkap-jaringan-tppo-berkedok-agen-pmi-ini-kronologi
http://mediakepri.co.id/2022/01/kapolresta-barelang-ungkap-jaringan-tppo-berkedok-agen-pmi-ini-kronologi
http://mediakepri.co.id/2022/01/kapolresta-barelang-ungkap-jaringan-tppo-berkedok-agen-pmi-ini-kronologi
http://mediakepri.co.id/2022/01/kapolresta-barelang-ungkap-jaringan-tppo-berkedok-agen-pmi-ini-kronologi
http://mediakepri.co.id/2022/01/kapolresta-barelang-ungkap-jaringan-tppo-berkedok-agen-pmi-ini-kronologi
http://mediakepri.co.id/2022/01/kapolresta-barelang-ungkap-jaringan-tppo-berkedok-agen-pmi-ini-kronologi
http://www.onediginews.com/rakernas-asphri-2022-7-rekomendasi-digulirkan-kepada-pemerintah
http://www.onediginews.com/rakernas-asphri-2022-7-rekomendasi-digulirkan-kepada-pemerintah
http://www.onediginews.com/rakernas-asphri-2022-7-rekomendasi-digulirkan-kepada-pemerintah
http://www.onediginews.com/rakernas-asphri-2022-7-rekomendasi-digulirkan-kepada-pemerintah
http://www.onediginews.com/rakernas-asphri-2022-7-rekomendasi-digulirkan-kepada-pemerintah
http://www.onediginews.com/rakernas-asphri-2022-7-rekomendasi-digulirkan-kepada-pemerintah
http://www.onediginews.com/rakernas-asphri-2022-7-rekomendasi-digulirkan-kepada-pemerintah
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masing- masing bidang. "Program 

kerja tersebut adalah program 

yang terkait kompetensi, 

peningkatan profesionalisme dan 

produktivitas tenaga kerja di 

seluruh Indonesia," jelasnya 

kepada Onediginews.com. Bang 

Yos sapaan akrab Ketua Umum 

ASPHRI, mengungkapkan bahwa 

sebagai organisasi yang diakui 

semua pihak, ASPHRI akan selalu 

turut diikutsertakan dalam semua 

program pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan. 

11

6. 

29 

Janua

ry 

2022 

Gratis, UPT 

BLK Mojokerto 

Buka 

Pendaftaran 

Pelatihan 

Berbasis 

Kompetensi, 

Ini Syarat dan 

Caranya 

Positiv

e 

Info Mojokerto  Unit Pelaksana Teknis Balai 

Latihan Kerja (UPT BLK) 

Mojokerto membuka kembali 

pelatihan berbasis kompetensi 

tahap 1- APBN 2022. 7. Berkas 

diserahkan ke Kios 3in1 UPT BLK 

Mojokerto yang beralamat di Jl. 

Raya Jabon, Kec. Mojoanyar, Kab. 

Mojokerto. Setelah mendaftar 

online, segera serahkan berkas 

pendaftaran ke Kios 3in1 UPT BLK 

Mojokerto paling lambat 1x24 jam 

setelah mendaftar. Pelatihan 

tersebut dilaksanakan tanpa 

dipungut biaya alias gratis. 

11

7. 

29 

Janua

ry 

2022 

Dapat Ikuti 

Pelatihan 

Gratis, 6 

Peserta 

Sampaikan 

Terima kasih 

Pada Bupati 

Positiv

e 

Infopublik.id  Terima kasih Ibu Bupati," pungkas 

Erpin. "Alhamdulillah, Ibu Bupati 

berkenan memberikan 

rekomendasi kepada 6 nama 

untuk kita fasilitasi mengikuti 

pelatihan di Cepu," jelas Erpin 

ketika dihubungi melalui telepon 

selulernya pada Jum'at, 

28/1/2022. Dalam postingan 

video yang mereka kirimkan 

kepada Bupati Nina dan Kepala 

Disnaker, mereka 

mengungkapkan banyak terima 

kasih. "Mereka menyampaikan 

http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/55991/Gratis-UPT-BLK-Mojokerto-Buka-Pendaftaran-Pelatihan-Berbasis-Kompetensi-Ini-Syarat-dan-Caranya
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/55991/Gratis-UPT-BLK-Mojokerto-Buka-Pendaftaran-Pelatihan-Berbasis-Kompetensi-Ini-Syarat-dan-Caranya
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/55991/Gratis-UPT-BLK-Mojokerto-Buka-Pendaftaran-Pelatihan-Berbasis-Kompetensi-Ini-Syarat-dan-Caranya
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/55991/Gratis-UPT-BLK-Mojokerto-Buka-Pendaftaran-Pelatihan-Berbasis-Kompetensi-Ini-Syarat-dan-Caranya
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/55991/Gratis-UPT-BLK-Mojokerto-Buka-Pendaftaran-Pelatihan-Berbasis-Kompetensi-Ini-Syarat-dan-Caranya
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/55991/Gratis-UPT-BLK-Mojokerto-Buka-Pendaftaran-Pelatihan-Berbasis-Kompetensi-Ini-Syarat-dan-Caranya
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/55991/Gratis-UPT-BLK-Mojokerto-Buka-Pendaftaran-Pelatihan-Berbasis-Kompetensi-Ini-Syarat-dan-Caranya
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/55991/Gratis-UPT-BLK-Mojokerto-Buka-Pendaftaran-Pelatihan-Berbasis-Kompetensi-Ini-Syarat-dan-Caranya
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/55991/Gratis-UPT-BLK-Mojokerto-Buka-Pendaftaran-Pelatihan-Berbasis-Kompetensi-Ini-Syarat-dan-Caranya
http://infopublik.id/kategori/nusantara/601763/dapat-ikuti-pelatihan-gratis-6-peserta-sampaikan-terima-kasih-pada-bupati
http://infopublik.id/kategori/nusantara/601763/dapat-ikuti-pelatihan-gratis-6-peserta-sampaikan-terima-kasih-pada-bupati
http://infopublik.id/kategori/nusantara/601763/dapat-ikuti-pelatihan-gratis-6-peserta-sampaikan-terima-kasih-pada-bupati
http://infopublik.id/kategori/nusantara/601763/dapat-ikuti-pelatihan-gratis-6-peserta-sampaikan-terima-kasih-pada-bupati
http://infopublik.id/kategori/nusantara/601763/dapat-ikuti-pelatihan-gratis-6-peserta-sampaikan-terima-kasih-pada-bupati
http://infopublik.id/kategori/nusantara/601763/dapat-ikuti-pelatihan-gratis-6-peserta-sampaikan-terima-kasih-pada-bupati
http://infopublik.id/kategori/nusantara/601763/dapat-ikuti-pelatihan-gratis-6-peserta-sampaikan-terima-kasih-pada-bupati
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rasa syukur dan terima kasih 

kepada Ibu Bupati. 

11

8. 

29 

Janua

ry 

2022 

Bupati 

Pasaman 

Terharu Saat 

Menyerahkan 

Santunan BPJS 

Ketenagakerja

an 

Positiv

e 

Berita Minang  Bupati Pasaman H.Benny Utama 

serahkan santunan Jaminan 

Kematian dari nilai manfaat 

kepesertaan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan Cabang 

pembantu Kabupaten Pasaman,. 

Santunan tersebut diberikan 

kepada isteri Richa Afandy yang 

merupakan Ahli waris almarhum, 

Richa Afandy yang meninggal 

dunia saat menjabat selaku Wali 

Nagari Durian Tinggi, Kecamatan 

Lubuksikaping. Penyerahan 

bantuan tersebut di laksanakan 

diruangan rapat Bupati Pasaman 

pada hari Jumat (28/01/2022). 

Bupati Pasaman H.Benny Utama 

dalam kesempatan tersebut 

kepada Ahli waris menyampaikan, 

atas nama pribadi, keluarga, dan 

pemerintah daerah turut bela 

sungkawa terhadap almarhum 

Richa, dan semoga almarhum 

Khusnul khotimah serta di 

tempatkan pada tempat yang 

sebaik-baiknya,. Hadir dalam 

penyerahan santunan tersebut, 

Bupati Pasaman H.Benny Utama, 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Pembantu Pasaman 

Andhika Catur Putra, Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat 

Kabupaten Pasaman yang diwakili 

oleh Muas, Camat Lubuk Sikaping 

Nina Damayanti, Wali Nagari 

Durian Tinggi Bayu Matio Kardo, 

Ketua Bamus Nagari Durian Tinggi 

Arsali Susandi. 

11

9. 

29 

Janua

Platform Ini 

Bisa 

Positiv

e 

Vivanews  Data Kementerian 

Ketenagakerjaan mencatat 

sebesar 88 persen perusahaan di 

http://www.beritaminang.com/berita/14492/bupati-pasaman-terharu-saat-menyerahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan.html
http://www.beritaminang.com/berita/14492/bupati-pasaman-terharu-saat-menyerahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan.html
http://www.beritaminang.com/berita/14492/bupati-pasaman-terharu-saat-menyerahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan.html
http://www.beritaminang.com/berita/14492/bupati-pasaman-terharu-saat-menyerahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan.html
http://www.beritaminang.com/berita/14492/bupati-pasaman-terharu-saat-menyerahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan.html
http://www.beritaminang.com/berita/14492/bupati-pasaman-terharu-saat-menyerahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan.html
http://www.beritaminang.com/berita/14492/bupati-pasaman-terharu-saat-menyerahkan-santunan-bpjs-ketenagakerjaan.html
http://www.viva.co.id/digital/digilife/1444819-platform-ini-bisa-menyelamatkan-karyawan
http://www.viva.co.id/digital/digilife/1444819-platform-ini-bisa-menyelamatkan-karyawan
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ry 

2022 

Menyelamatka

n Karyawan 

Indonesia mencatatkan kerugian 

selama pandemi COVID-19. Hal ini 

berdampak pada banyaknya 

perusahaan dan pekerja yang 

kesulitan membayarkan berbagai 

biaya operasional, termasuk gaji 

karyawan. Laporan Nielsen IQ 

pada Maret 2021 dengan 

responden yang berusia 25-35 

tahun, menunjukkan hanya 16 

persen kalangan pekerja muda 

yang memiliki dana darurat. Hal 

ini menunjukkan adanya 

kebutuhan pendanaan alternatif 

bagi kalangan pekerja untuk 

memenuhi berbagai 

kebutuhannya. 

12

0. 

29 

Janua

ry 

2022 

Kemnaker 

Bangun 

Ratusan Desa 

Migran 

Produktif 

Positiv

e 

Kontan Ida Fauziyah . Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

menyatakan, Kementerian 

Ketenagakerjaan hingga kini telah 

membangun 450 Desa Migran 

Produktif (Desmigratif). Ini adalah 

program perlindungan terhadap 

pekerja migran sejak dari 

kampung halaman, yang 

bertujuan untuk memberikan 

pelindungan yang komprehensif 

bagi pekerja migran Indonesia 

(PMI) dan keluarganya. "Kami 

membangun Desmigratif sebagai 

sarana untuk meningkatkan 

produktivitas terutama keluarga 

yang ditinggalkan dan PMI purna. 

Kami sudah membangun 450 

Desmigratif," kata menaker, 

Jumat. 

12

1. 

29 

Janua

ry 

2022 

Bupati Benny 

Utama 

Serahkan 

Bantuan BPJS 

Ketenaga 

Kerjaan 

Kepada Ahli 

Positiv

e 

Andalas Time  Bupati Pasaman H Benny Utama 

serahkan santunan Jaminan 

Kematian dari nilai manfaat 

kepesertaan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan Cabang 

pembantu Kabupaten Pasaman, 

http://www.viva.co.id/digital/digilife/1444819-platform-ini-bisa-menyelamatkan-karyawan
http://www.viva.co.id/digital/digilife/1444819-platform-ini-bisa-menyelamatkan-karyawan
http://insight.kontan.co.id/news/kemnaker-bangun-ratusan-desa-migran-produktif
http://insight.kontan.co.id/news/kemnaker-bangun-ratusan-desa-migran-produktif
http://insight.kontan.co.id/news/kemnaker-bangun-ratusan-desa-migran-produktif
http://insight.kontan.co.id/news/kemnaker-bangun-ratusan-desa-migran-produktif
http://insight.kontan.co.id/news/kemnaker-bangun-ratusan-desa-migran-produktif
http://andalas-time.com/bupati-benny-utama-serahkan-bantuan-bpjs-ketenaga-kerjaan-kepada-ahli-waris-richa-afandy
http://andalas-time.com/bupati-benny-utama-serahkan-bantuan-bpjs-ketenaga-kerjaan-kepada-ahli-waris-richa-afandy
http://andalas-time.com/bupati-benny-utama-serahkan-bantuan-bpjs-ketenaga-kerjaan-kepada-ahli-waris-richa-afandy
http://andalas-time.com/bupati-benny-utama-serahkan-bantuan-bpjs-ketenaga-kerjaan-kepada-ahli-waris-richa-afandy
http://andalas-time.com/bupati-benny-utama-serahkan-bantuan-bpjs-ketenaga-kerjaan-kepada-ahli-waris-richa-afandy
http://andalas-time.com/bupati-benny-utama-serahkan-bantuan-bpjs-ketenaga-kerjaan-kepada-ahli-waris-richa-afandy
http://andalas-time.com/bupati-benny-utama-serahkan-bantuan-bpjs-ketenaga-kerjaan-kepada-ahli-waris-richa-afandy
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Waris Richa 

Afandy | 

Andalas Time 

Santunan tersebut diberikan 

kepada isteri Richa Afandy yang 

merupakan Ahli waris almarhum, 

Richa Afandiy yang meninggal 

dunia saat menjabat selaku Wali 

Nagari Durian Tinggi, Kecamatan 

Lubuksikaping,. Berita Lainnya. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Pembantu Pasaman, 

Andhika Catur Putra pada 

kesempatan tersebut 

mengatakan, santunan Jaminan 

Kematian dan Jaminan Hari Tua 

bagi Ahli waris yang diserahkan 

senilai 85.248.613,00. Rupiah, 

Program yang memberikan 

manfaat berupa uang tunai yang 

diberikan kepada ahli waris ketika 

peserta meninggal dunia adalah 

saat kepesertaan aktif, disamping 

itu dengan adanya program dari 

BPJS tenaga kerja ini akan dapat 

memberikan ketenangan bagi 

para pekerja dalam bekerja, 

Dalam hal ini yang bersangkutan 

termasuk peserta yang aktif 

terhadap BPJS tenaga kerja, 

Sedangkan dari 4 program 

ketenaga kerjaan BPJS tenaga 

kerja Kabupaten Pasaman untuk 

tahun 2001 sudah membayarkan 

manfaat bagi pekerja hampir 

mencapai 90 milyard dari 4 

program tersebut diantaranya, 

Jaminan hari tua, jaminan 

keselamatan kerja, jaminan 

kematian dan jaminan pensiun 

ucap andhika Bupati Pasaman H 

Benny Utama dalam kesempatan 

tersebut kepada Ahli waris 

menyampaikan, atas nama 

pribadi, keluarga, dan pemerintah 

daerah turut bela sungkawa 

terhadap almarhum Richa, dan 

semoga almarhum Khusnul 

khotimah dan di tempatkab pada 

http://andalas-time.com/bupati-benny-utama-serahkan-bantuan-bpjs-ketenaga-kerjaan-kepada-ahli-waris-richa-afandy
http://andalas-time.com/bupati-benny-utama-serahkan-bantuan-bpjs-ketenaga-kerjaan-kepada-ahli-waris-richa-afandy
http://andalas-time.com/bupati-benny-utama-serahkan-bantuan-bpjs-ketenaga-kerjaan-kepada-ahli-waris-richa-afandy
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tempat yang layak, Disamping itu 

kepada keluarga yang t 

ditinggalkan terutama terhadap 

Isteri Almarhum kiranya bisa 

menerima takdir atas kehilangan 

suami atau anak, kita manusia 

tidak tau kapan dan dimana kita 

menemui takdir kita, tambahnya, 

Terkhusus kepada Isteri 

Almarhum Benny utama 

berpesan, Dengan adanya 

santunan yang di terima dari BPJS 

tersebut, hendaknya bisa di 

manfaatkan sebaik baiknya, guna 

bisa membantu masa anak 

kedepanya, Kita sangat Apresiasi 

terhadap BPJS yang telah dapat 

meringankan beban keluarga yang 

di tinggalkan, tentu hal ini patut di 

pertahankan dan bahkan lebih di 

tingkat kan, tutup nya. Hadir 

dalam penyerahan santunan 

tersebut, Bupati Pasaman H 

Benny Utama, Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang 

Pembantu Pasaman, Andhika 

Catur Putra, Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Kabupaten Pasaman 

yang diwakili oleh Muas, Camat 

Lubuk Sikaping Nina Damayanti, 

Wali Nagari Durian Tinggi Bayu 

Matio Kardo, Ketua Bamus Nagari 

Durian Tinggi Arsali Susandi. 

Penyerahan bantuan tersebut di 

laksanakan di Ruangan Rapat 

Bupati Pasaman pada hari Jumat 

(28/01/2022). 

12

2. 

29 

Janua

ry 

2022 

Pemkot 

Medan Ajak 

Pekerja 

Terdaftar 

Program BPJS 

Ketenagakerja

an 

Neutr

al 

Gantari.id Khairul Syahnan "Pemkot Medan mendukung 

kebijakan, khususnya agar seluruh 

pekerja di Kota Medan masuk 

BPJS Ketenagakerjaan," tutur 

Asisten Ekbang Setda Kota Medan 

Khairul Syahnan di Medan, Jumat. 

Semua pekerjaan, menurut dia, 

memiliki risiko pekerjaannya dan 

http://gantari.id/pemkot-medan-ajak-pekerja-terdaftar-program-bpjs-ketenagakerjaan/tiar
http://gantari.id/pemkot-medan-ajak-pekerja-terdaftar-program-bpjs-ketenagakerjaan/tiar
http://gantari.id/pemkot-medan-ajak-pekerja-terdaftar-program-bpjs-ketenagakerjaan/tiar
http://gantari.id/pemkot-medan-ajak-pekerja-terdaftar-program-bpjs-ketenagakerjaan/tiar
http://gantari.id/pemkot-medan-ajak-pekerja-terdaftar-program-bpjs-ketenagakerjaan/tiar
http://gantari.id/pemkot-medan-ajak-pekerja-terdaftar-program-bpjs-ketenagakerjaan/tiar
http://gantari.id/pemkot-medan-ajak-pekerja-terdaftar-program-bpjs-ketenagakerjaan/tiar
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Pemkot Medan mengarahkan 

agar setiap pekerja menjamin 

keselamatannya dimulai dari diri 

sendiri. Pemkot Medan saat ini 

terus menggali kemungkinan kerja 

sama lain dengan BPJS 

Ketenagakerjaan, seperti 

memberi jaminan kepada warga 

atau pekerja difabel. Kepala 

Kantor BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Medan Aang Suprana 

mengatakan bahwa pihaknya 

ingin meningkatkan kerja sama 

manfaat bagi tenaga kerja di 

sektor formal maupun informal di 

Kota Medan. 

12

3. 

29 

Janua

ry 

2022 

Lindungi 

Keluarga PMI, 

Kemnaker 

Telah Bangun 

450 

Desmigratif - 

Dobrak 

Neutr

al 

Dobrak.co Ida Fauziyah Kami sudah membangun 450 

Desmigratif," kata Menaker, 

Jakarta, Jumat (28/1/2022). 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah, 

menyatakan bahwa Kementerian 

Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) 

hingga kini telah membangun 450 

Desa Migran Produktif ( 

Desmigratif ). Desmigratif sendiri 

merupakan program perlindungan 

terhadap pekerja migran sejak 

dari kampung halaman, yang 

bertujuan untuk memberikan 

perlindungan yang komprehensif 

bagi Pekerja Migran Indonesia ( 

PMI ) dan keluarganya. "Kami 

membangun Desmigratif sebagai 

sarana untuk meningkatkan 

produktivitas terutama keluarga 

yang ditinggalkan dan PMI purna. 

12

4. 

29 

Janua

ry 

2022 

PT Astra 

Internasional 

Tbk Buka 

Lowongan 

Kerja untuk 3 

Posisi, Cek 

Informasi 

Neutr

al 

Info Mojokerto  Demikian informasi terkait 

lowongan kerja PT Astra 

Internasional tbk untuk 3 posisi 

yang berbeda. Info lowongan 

kerja PT Astra Internasional Tbk.-

instagram @kemnaker-instagram 

@kemnaker. PT Astra 

http://www.dobrak.co/news/pr-932562786/lindungi-keluarga-pmi-kemnaker-telah-bangun-450-desmigratif
http://www.dobrak.co/news/pr-932562786/lindungi-keluarga-pmi-kemnaker-telah-bangun-450-desmigratif
http://www.dobrak.co/news/pr-932562786/lindungi-keluarga-pmi-kemnaker-telah-bangun-450-desmigratif
http://www.dobrak.co/news/pr-932562786/lindungi-keluarga-pmi-kemnaker-telah-bangun-450-desmigratif
http://www.dobrak.co/news/pr-932562786/lindungi-keluarga-pmi-kemnaker-telah-bangun-450-desmigratif
http://www.dobrak.co/news/pr-932562786/lindungi-keluarga-pmi-kemnaker-telah-bangun-450-desmigratif
http://www.dobrak.co/news/pr-932562786/lindungi-keluarga-pmi-kemnaker-telah-bangun-450-desmigratif
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/56025/PT-Astra-Internasional-Tbk-Buka-Lowongan-Kerja-untuk-3-Posisi-Cek-Informasi-Lengkapnya-dan-Segera-Daftar
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/56025/PT-Astra-Internasional-Tbk-Buka-Lowongan-Kerja-untuk-3-Posisi-Cek-Informasi-Lengkapnya-dan-Segera-Daftar
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/56025/PT-Astra-Internasional-Tbk-Buka-Lowongan-Kerja-untuk-3-Posisi-Cek-Informasi-Lengkapnya-dan-Segera-Daftar
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/56025/PT-Astra-Internasional-Tbk-Buka-Lowongan-Kerja-untuk-3-Posisi-Cek-Informasi-Lengkapnya-dan-Segera-Daftar
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/56025/PT-Astra-Internasional-Tbk-Buka-Lowongan-Kerja-untuk-3-Posisi-Cek-Informasi-Lengkapnya-dan-Segera-Daftar
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/56025/PT-Astra-Internasional-Tbk-Buka-Lowongan-Kerja-untuk-3-Posisi-Cek-Informasi-Lengkapnya-dan-Segera-Daftar
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/56025/PT-Astra-Internasional-Tbk-Buka-Lowongan-Kerja-untuk-3-Posisi-Cek-Informasi-Lengkapnya-dan-Segera-Daftar
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Lengkapnya 

dan Segera 

Daftar! 

Internasional sedang membuka 

lowongan kerja untuk 3 posisi 

yang berbeda bagi lulusan baru 

maupun yang sudah 

berpengalaman. < PT Astra 

International Tbk. 

12

5. 

29 

Janua

ry 

2022 

Nenek 

Ramiyati tak 

Digaji Selama 4 

Tahun Saat 

Bekerja di 

Malaysia 

Positiv

e 

Borneonews  Seorang nenek berusia 60 tahun 

yang menjadi pembantu rumah 

tangga di Pandan Indah, Ampang, 

Kuala Lumpur, Malaysia tidak 

digaji oleh majikannya selama 4 

tahun. Majikannya berjanji hanya 

akan membayar 700 ringgit (Rp 

2,4 juta) per bulan," ujar 

Bendahara Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) Malaysia, Wati 

ketika dihubungi di Kuala Lumpur, 

Jumat. Tentang pertemuannya 

dengan Ramiyati, Wati 

menceritakan awalnya Ketua 

SBMI Malaysia mendapat 

pengaduan langsung dari 

Ramiyati. "Ibu Ramiyati mengaku 

sudah hampir 15 tahun di 

Malaysia dengan pindah-pindah 

majikan dan agen. 

12

6. 

29 

Janua

ry 

2022 

Puncak Bulan 

K3, 

BPJamsostek 

Serahkan 

Manfaat 

Kepesertaan 

hingga Rp500 

Juta Lebih 

Positiv

e 

Suara Ntb Arifin,I Gede 

Putu Aryadi 

Selain itu, Sekda yang didampingi 

Kepala Dinas Nakertrans Nusa 

Tenggara Barat, I Gede Putu 

Aryadi, S.Sos, M.H, dan Kepala 

BPJamsostek Nusa Tenggara 

Barat, Adventus Edison Souhuwat 

juga menyerahkan secara simbolis 

manfaat kepesertaan Jaminan 

Kematian yang diterima oleh ahli 

waris Pegawai Non-ASN RS Jiwa 

Mutiara Sukma sebesar 

Rp42.000.000. Disambung juga 

dengan Penyerahan Kepesertaan 

Baru BPJamsostek kepada 

Lombok Vaganza Hotel yang ikut 

memberikan perlindungan bagi 

pekerja dan mendukung 

suksesnya event MotoGP 2022. 

http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/56025/PT-Astra-Internasional-Tbk-Buka-Lowongan-Kerja-untuk-3-Posisi-Cek-Informasi-Lengkapnya-dan-Segera-Daftar
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/56025/PT-Astra-Internasional-Tbk-Buka-Lowongan-Kerja-untuk-3-Posisi-Cek-Informasi-Lengkapnya-dan-Segera-Daftar
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/56025/PT-Astra-Internasional-Tbk-Buka-Lowongan-Kerja-untuk-3-Posisi-Cek-Informasi-Lengkapnya-dan-Segera-Daftar
http://www.borneonews.co.id/berita/252762-nenek-ramiyati-tak-digaji-selama-4-tahun-saat-bekerja-di-malaysia
http://www.borneonews.co.id/berita/252762-nenek-ramiyati-tak-digaji-selama-4-tahun-saat-bekerja-di-malaysia
http://www.borneonews.co.id/berita/252762-nenek-ramiyati-tak-digaji-selama-4-tahun-saat-bekerja-di-malaysia
http://www.borneonews.co.id/berita/252762-nenek-ramiyati-tak-digaji-selama-4-tahun-saat-bekerja-di-malaysia
http://www.borneonews.co.id/berita/252762-nenek-ramiyati-tak-digaji-selama-4-tahun-saat-bekerja-di-malaysia
http://www.borneonews.co.id/berita/252762-nenek-ramiyati-tak-digaji-selama-4-tahun-saat-bekerja-di-malaysia
http://www.suarantb.com/puncak-bulan-k3-bpjamsostek-serahkan-manfaat-kepesertaan-hingga-rp500-juta-lebih
http://www.suarantb.com/puncak-bulan-k3-bpjamsostek-serahkan-manfaat-kepesertaan-hingga-rp500-juta-lebih
http://www.suarantb.com/puncak-bulan-k3-bpjamsostek-serahkan-manfaat-kepesertaan-hingga-rp500-juta-lebih
http://www.suarantb.com/puncak-bulan-k3-bpjamsostek-serahkan-manfaat-kepesertaan-hingga-rp500-juta-lebih
http://www.suarantb.com/puncak-bulan-k3-bpjamsostek-serahkan-manfaat-kepesertaan-hingga-rp500-juta-lebih
http://www.suarantb.com/puncak-bulan-k3-bpjamsostek-serahkan-manfaat-kepesertaan-hingga-rp500-juta-lebih
http://www.suarantb.com/puncak-bulan-k3-bpjamsostek-serahkan-manfaat-kepesertaan-hingga-rp500-juta-lebih
http://www.suarantb.com/puncak-bulan-k3-bpjamsostek-serahkan-manfaat-kepesertaan-hingga-rp500-juta-lebih
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Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Nusa 

Tenggara Barat merayakan 

puncak Bulan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) di Kantor 

Badan Riset dan Inovasi Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

Jumat, 28 Januari 2022. 

Menyerahkan secara simbolis 

manfaat Jamsostek kepada ahli 

waris peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, atau yang 

sekarang disebut BPJamsostek. 

Manfaat Jamsostek ini diberikan 

kepada dua ahli waris dari peserta 

Jamsostek. 

12

7. 

29 

Janua

ry 

2022 

Video Para 

Sopir 

Mengeluh Tak 

Ada Pangkalan 

Truk di Pati 

Neutr

al 

Tribun News Jateng  Berikut video para sopir mengeluh 

tak ada pangkalan truk di Pati. 

Puluhan pengemudi truk yang 

tergabung dalam Paguyuban Sopir 

Pati (PSP) beraudiensi dengan 

DPRD Pati, Jumat (28/1/2021). 

Audiensi berlangsung di Ruang 

Badan Anggaran DPRD Pati. Para 

sopir kendaraan besar yang 

didampingi Serikat Buruh 

Muslimin Indonesia (Sarbumusi) 

Pati mengeluhkan tidak adanya 

pangkalan truk yang bisa mereka 

manfaatkan untuk parkir. 

12

8. 

29 

Janua

ry 

2022 

Gedung 

Karantina TKI 

Positif 

Omicron 

Positiv

e 

Radar Malang Didik Gatot 

Subroto 

Guna meminimalkan merebaknya 

penyebaran varian Omicron di 

Bumi Kanjuruhan, Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) Malang 

bakal memberi perhatian penuh 

terhadap pekerja migran 

Indonesia (PMI). Sebelum tiba di 

Kabupaten Malang, para tenaga 

kerja Indonesia atau TKI itu akan 

dikarantina terlebih dahulu. 

Sementara soal perkembangan 

kasus Omicron, suami dari Hanik 

Dwi Martya itu menyebut hingga 

saat ini belum ada tambahan 

http://jateng.tribunnews.com/2022/01/29/video-para-sopir-mengeluh-tak-ada-pangkalan-truk-di-pati
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/29/video-para-sopir-mengeluh-tak-ada-pangkalan-truk-di-pati
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/29/video-para-sopir-mengeluh-tak-ada-pangkalan-truk-di-pati
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/29/video-para-sopir-mengeluh-tak-ada-pangkalan-truk-di-pati
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/29/video-para-sopir-mengeluh-tak-ada-pangkalan-truk-di-pati
http://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kanjuruhan/29/01/2022/gedung-karantina-tki-positif-omicron
http://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kanjuruhan/29/01/2022/gedung-karantina-tki-positif-omicron
http://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kanjuruhan/29/01/2022/gedung-karantina-tki-positif-omicron
http://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kanjuruhan/29/01/2022/gedung-karantina-tki-positif-omicron
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kasus baru. Guna meminimalkan 

merebaknya penyebaran varian 

Omicron di Bumi Kanjuruhan, 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Malang bakal memberi perhatian 

penuh terhadap pekerja migran 

Indonesia (PMI). 

12

9. 

29 

Janua

ry 

2022 

Timboel 

Siregar: 

Menhub 

Belum Serius 

Lindungi Driver 

Ojol 

Negati

ve 

Pelopor.id Timboel Siregar Sekretaris Jenderal Organisasi 

Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) 

Timboel Siregar menilai, Menteri 

Perhubungan masih belum serius 

melindungi driver ojol. Wibawa 

Pak Presiden dipertaruhkan dalam 

Inpres ini Pak," tandas Timboel 

Siregar. Sebab menurutnya, 

Instruksi Presiden (Inpres) no. 2 

Tahun 2021 tentang Optimalisasi 

Pelasaksanaan Program Jaminan 

Sosial Ketengakerjaan, sebentar 

lagi akan "berulang tahun" namun 

sepertinya dampaknya belum 

signifikan. Timbul mengatakan, 

ketidakseriusan ini terlihat dari 

hanya sekitar 120 ribuan Pekerja 

(driver) Ojek Online (Ojol) yang 

sudah menjadi peserta JKK JKM di 

BP JAMSOSTEK, dari perkiraan 

jumlah seluruh driver Ojol sekitar 

4 juta orang. 
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Janua

ry 

2022 

Dandim 

0824/Jember : 

Dandim 

0824/Jember 

Ikut Terima 

Kedatangan 

PMI 

Neutr

al 

Media Komando 

Bhayangkara 

 Komando Bhayangkara, Jember- 

Dalam mengantisipasi 

perkembangan varian baru covid 

19, dengan mengintensifkan 3 T 

(Testing, Treatment dan Tracing), 

seperti yang dilakukan di 

Kabupaten Jember, terutama bagi 

PMI yang baru datang, Dandim 

0824/Jember ikut menerima 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

dari Malaysia, untuk melakukan 

pemeriksaan dulu di Hotel Kebon 

Agung, pada Jum'at 28/01/2022. 

Menyikapi hal tersebut, Dandim 

0824/Jember Letkol Inf Batara C 

http://pelopor.id/2022/01/29/timboel-siregar-menhub-belum-serius-lindungi-driver-ojol
http://pelopor.id/2022/01/29/timboel-siregar-menhub-belum-serius-lindungi-driver-ojol
http://pelopor.id/2022/01/29/timboel-siregar-menhub-belum-serius-lindungi-driver-ojol
http://pelopor.id/2022/01/29/timboel-siregar-menhub-belum-serius-lindungi-driver-ojol
http://pelopor.id/2022/01/29/timboel-siregar-menhub-belum-serius-lindungi-driver-ojol
http://pelopor.id/2022/01/29/timboel-siregar-menhub-belum-serius-lindungi-driver-ojol
http://www.komandobhayangkara.id/2022/01/dandim-0824jember-dandim-0824jember.html
http://www.komandobhayangkara.id/2022/01/dandim-0824jember-dandim-0824jember.html
http://www.komandobhayangkara.id/2022/01/dandim-0824jember-dandim-0824jember.html
http://www.komandobhayangkara.id/2022/01/dandim-0824jember-dandim-0824jember.html
http://www.komandobhayangkara.id/2022/01/dandim-0824jember-dandim-0824jember.html
http://www.komandobhayangkara.id/2022/01/dandim-0824jember-dandim-0824jember.html
http://www.komandobhayangkara.id/2022/01/dandim-0824jember-dandim-0824jember.html
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Pangaribuan menyampaikan, 

bahwa keberadaan PMI ini sudah 

menjalani pemeriksaan kesehatan 

setelah turun dari pesawat 

terbang di Surabaya, mereka telah 

melalui sejumlah pemeriksaan 

kesehatan. Tegas Dandim 

0824/Jember. Sebanyak 10 PMI 

yang tiba berasal dari Malaysia 

dengan rincian 5 orang 

Perempuan dan 5 orang laki-laki, 

setelah melakukan pemeriksaan 

kesehatan oleh tenaga kesehatan 

dari Puskesmas Kaliwates. 

13

1. 

29 

Janua

ry 

2022 

Cara 

Mendapatkan 

Sertifikat 

Vaksinasi 

COVID-19 

Internasional 

sesuai Standar 

WHO, Lewat 

Aplikasi 

PeduliLindungi 

Positiv

e 

Pikiran Rakyat 

Pangandaran 

 Bentuk dan informasi yang tertera 

pada sertifikat vaksin 

Internasional sudah disesuaikan 

dengan standar WHO, termasuk 

kode QR yang tercantum di 

dalamnya agar bisa terbaca dan 

diakui di luar negeri. Sertifikat 

vaksin Internasional dapat 

digunakan oleh Pelaku Perjalanan 

Luar Negeri (PPLN) dan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) sebagai 

bukti telah menerima vaksinasi 

primer lengkap. Berikut cara 

mendapatkan sertifikat vaksin 

internasional melalui aplikasi 

PeduliLindungi menurut 

keterangan dari Chief of Digital 

Transformation Office 

Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes), Setiaji dilansir 

Pangandarantalk. Com dari laman 

resmi Setkab pada 29 Januari 

2022. 
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29 

Janua

ry 
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PT Astra 

International 

Tbk Buka 

Lowongan 

Kerja Fresh 

Graduate, Ini 

Syarat Dan 

Positiv

e 

Semarangku.com  PT Astra International Tbk 

membuka lowongan kerja bagi 

fresh graduate. Berikut 

persyaratan dan cara daftar 

lowongan kerja fresh graduate 

yang dibuka PT Astra International 

Tbk. Melalui Instagram resminya, 

http://pangandaran.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-103594178/cara-mendapatkan-sertifikat-vaksinasi-covid-19-internasional-sesuai-standar-who-lewat-aplikasi-pedulilindungi
http://pangandaran.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-103594178/cara-mendapatkan-sertifikat-vaksinasi-covid-19-internasional-sesuai-standar-who-lewat-aplikasi-pedulilindungi
http://pangandaran.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-103594178/cara-mendapatkan-sertifikat-vaksinasi-covid-19-internasional-sesuai-standar-who-lewat-aplikasi-pedulilindungi
http://pangandaran.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-103594178/cara-mendapatkan-sertifikat-vaksinasi-covid-19-internasional-sesuai-standar-who-lewat-aplikasi-pedulilindungi
http://pangandaran.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-103594178/cara-mendapatkan-sertifikat-vaksinasi-covid-19-internasional-sesuai-standar-who-lewat-aplikasi-pedulilindungi
http://pangandaran.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-103594178/cara-mendapatkan-sertifikat-vaksinasi-covid-19-internasional-sesuai-standar-who-lewat-aplikasi-pedulilindungi
http://pangandaran.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-103594178/cara-mendapatkan-sertifikat-vaksinasi-covid-19-internasional-sesuai-standar-who-lewat-aplikasi-pedulilindungi
http://pangandaran.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-103594178/cara-mendapatkan-sertifikat-vaksinasi-covid-19-internasional-sesuai-standar-who-lewat-aplikasi-pedulilindungi
http://pangandaran.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-103594178/cara-mendapatkan-sertifikat-vaksinasi-covid-19-internasional-sesuai-standar-who-lewat-aplikasi-pedulilindungi
http://pangandaran.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-103594178/cara-mendapatkan-sertifikat-vaksinasi-covid-19-internasional-sesuai-standar-who-lewat-aplikasi-pedulilindungi
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-313595464/pt-astra-international-tbk-buka-lowongan-kerja-fresh-graduate-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-313595464/pt-astra-international-tbk-buka-lowongan-kerja-fresh-graduate-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-313595464/pt-astra-international-tbk-buka-lowongan-kerja-fresh-graduate-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-313595464/pt-astra-international-tbk-buka-lowongan-kerja-fresh-graduate-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-313595464/pt-astra-international-tbk-buka-lowongan-kerja-fresh-graduate-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-313595464/pt-astra-international-tbk-buka-lowongan-kerja-fresh-graduate-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-313595464/pt-astra-international-tbk-buka-lowongan-kerja-fresh-graduate-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
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Cara Daftarnya 

- Semarangku 

Kemnaker menginformasikan 

lowongan kerja bagi fresh 

graduate yang dibuka PT Astra 

International Tbk. "PT Astra 

International Tbk membuka 

kesempatan bagimu untuk 

mengisi formasi yang tersedia, " 

tulis Kemnaker pada Instagram 

resminya. 

13

3. 

29 

Janua

ry 

2022 

Penyelundup 

Pekerja Migran 

Ilegal 

Ditangkap 

Negati

ve 

Koran Jakarta  "Polisi akan berkoordinasi dengan 

BP2MI (Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia) di 

daerah masing-masing terkait 

pembinaan korban PMI ilegal ini," 

katanya. Pelaku penyelundupan 

PMI ilegal terancam melanggar 

Pasal 81 jo Pasal 83 UU Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 

2 UU Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, 

dengan ancaman pidana penjara 

paling sedikit 3 Tahun paling lama 

5 Tahun. Kepolisian Resor (Polres) 

Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), 

menangkap delapan pelaku 

penyelundupan pekerja migran 

Indonesia (PMI) ilegal yang terdiri 

atas enam pria dan dua wanita. 

Penangkapan berawal dari pelaku 

utama berinisial ZA di Kecamatan 

Meral Barat, Kabupaten Karimun, 

yang berperan sebagai 

penampung. 

13

4. 

29 

Janua

ry 

2022 

BPJamsostek 

dan RS Mardi 

Rahayu Kudus 

Jamin Pekerja 

Rentan 

Negati

ve 

Radar Kudus Pujianto Direktur RS Mardi Rahayu dr 

Pujianto mengatakan, RS Mardi 

Rahayu sangat mendukung dalam 

Program Gerakan Nasional 

Perlindungan Pekerja Rentan 

dengan pembayaran iuran 291 

pekerja rentan selama satu tahun. 

Maka, RS Mardi Rahayu siap 

menjadi mitra," katanya. Direktur 

http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-313595464/pt-astra-international-tbk-buka-lowongan-kerja-fresh-graduate-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-313595464/pt-astra-international-tbk-buka-lowongan-kerja-fresh-graduate-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://koran-jakarta.com/penyelundup-pekerja-migran-ilegal-ditangkap
http://koran-jakarta.com/penyelundup-pekerja-migran-ilegal-ditangkap
http://koran-jakarta.com/penyelundup-pekerja-migran-ilegal-ditangkap
http://koran-jakarta.com/penyelundup-pekerja-migran-ilegal-ditangkap
http://radarkudus.jawapos.com/kudus/29/01/2022/bpjamsostek-dan-rs-mardi-rahayu-kudus-jamin-pekerja-rentan
http://radarkudus.jawapos.com/kudus/29/01/2022/bpjamsostek-dan-rs-mardi-rahayu-kudus-jamin-pekerja-rentan
http://radarkudus.jawapos.com/kudus/29/01/2022/bpjamsostek-dan-rs-mardi-rahayu-kudus-jamin-pekerja-rentan
http://radarkudus.jawapos.com/kudus/29/01/2022/bpjamsostek-dan-rs-mardi-rahayu-kudus-jamin-pekerja-rentan
http://radarkudus.jawapos.com/kudus/29/01/2022/bpjamsostek-dan-rs-mardi-rahayu-kudus-jamin-pekerja-rentan
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RS Mardi Rahayu dr Pujianto 

mengatakan, RS Mardi Rahayu 

sangat mendukung dalam 

Program Gerakan Nasional 

Perlindungan Pekerja Rentan 

dengan pembayaran iuran 291 

pekerja rentan selama satu tahun. 

Maka, RS Mardi Rahayu siap 

menjadi mitra," katanya. 

13

5. 

29 

Janua

ry 

2022 

Ketua DPD 

GWI DKI 

Jakarta Arry 

Kurniawan, 

Audiensi 

dengan Kepala 

BP2MI Benny 

Rhamdani 

dalam Rangka 

Berkolaborasi - 

Pospublik.com 

Neutr

al 

Pos Publik  (27/01/2022, Perihal banyaknya 

pengaduan masyarakat terhadap 

perusahaan PJTKI Illegal alias 

bodong, yang merugikan para 

pencari kerja hingga ratusan juta 

rupiah, Ketua DPD GWI DKI 

Jakarta mengadakan Audiensi 

dengan BP2MI di kantor nya Jl MT 

Haryono Kav 52, Jakarta Selatan. 

JAKARTA, (PP)- Pada Kamis, 

Berdasarkan keterangan dari 

sejumlah TKI tersebut, Arry 

Kurniawan sebagai Ketua GWI 

DPD DKI segera melakukan 

audiensi kepada beberapa 

lembaga atau Instansi yang 

khusus menangani permasalah 

sejumlah TKI terkait Proses 

Perekrutan dan langkah langkah 

kedepan. " Jika perusahaan nya 

memiliki Ijin Resmi, namun pada 

saat proses perekrutan calon TKI 

yang akan diberangkatkan illegal 

maka bisa segera melaporkan 

kepada kami, kami pasti akan 

tindak lanjuti" Ucap Kepala 

Pimpinan BP2MI Oleh karena itu, 

Ketua GWI DPD DKI, Arry 

Kurniawan menyatakan sikapnya 

untuk siap Berkolaborasi dengan 

pihak BP2MI jika ada perusahaan 

PJTKI yang melakukan kegiatan 

Illegal segera dilaporkan kepada 

pihak BP2MI dengan melibatkan 

Pihak Berwajib. 

http://pospublik.com/2022/01/29/ketua-dpd-gwi-dki-jakarta-arry-kurniawan-audiensi-dengan-kepala-bp2mi-benny-rhamdani-dalam-rangka-berkolaborasi
http://pospublik.com/2022/01/29/ketua-dpd-gwi-dki-jakarta-arry-kurniawan-audiensi-dengan-kepala-bp2mi-benny-rhamdani-dalam-rangka-berkolaborasi
http://pospublik.com/2022/01/29/ketua-dpd-gwi-dki-jakarta-arry-kurniawan-audiensi-dengan-kepala-bp2mi-benny-rhamdani-dalam-rangka-berkolaborasi
http://pospublik.com/2022/01/29/ketua-dpd-gwi-dki-jakarta-arry-kurniawan-audiensi-dengan-kepala-bp2mi-benny-rhamdani-dalam-rangka-berkolaborasi
http://pospublik.com/2022/01/29/ketua-dpd-gwi-dki-jakarta-arry-kurniawan-audiensi-dengan-kepala-bp2mi-benny-rhamdani-dalam-rangka-berkolaborasi
http://pospublik.com/2022/01/29/ketua-dpd-gwi-dki-jakarta-arry-kurniawan-audiensi-dengan-kepala-bp2mi-benny-rhamdani-dalam-rangka-berkolaborasi
http://pospublik.com/2022/01/29/ketua-dpd-gwi-dki-jakarta-arry-kurniawan-audiensi-dengan-kepala-bp2mi-benny-rhamdani-dalam-rangka-berkolaborasi
http://pospublik.com/2022/01/29/ketua-dpd-gwi-dki-jakarta-arry-kurniawan-audiensi-dengan-kepala-bp2mi-benny-rhamdani-dalam-rangka-berkolaborasi
http://pospublik.com/2022/01/29/ketua-dpd-gwi-dki-jakarta-arry-kurniawan-audiensi-dengan-kepala-bp2mi-benny-rhamdani-dalam-rangka-berkolaborasi
http://pospublik.com/2022/01/29/ketua-dpd-gwi-dki-jakarta-arry-kurniawan-audiensi-dengan-kepala-bp2mi-benny-rhamdani-dalam-rangka-berkolaborasi
http://pospublik.com/2022/01/29/ketua-dpd-gwi-dki-jakarta-arry-kurniawan-audiensi-dengan-kepala-bp2mi-benny-rhamdani-dalam-rangka-berkolaborasi


 

108 

 

13

6. 

29 

Janua

ry 

2022 

Lowongan 

Kerja 

Kalimantan 

Timur: Kirim 

Berkas 

Lamaran 

Sebelum 31 

Januari 2022, 

Cek 

Persyaratanny

a 

Neutr

al 

Tribun News Kaltim  Cek info lowongan kerja di 

wilayah Kalimantan Timur 

(Kalimantan Timur) berikut ini:. 

Lowongan berlaku hingga 31 

Januari 2022. 31 Januari 2022- Di 

SMKN 6 Balikpapan. Join Grup 

Telegram Tribun Kalimantan 

Timur untuk mendapatkan update 

berita pilihan dan breaking news 

setiap hari. 

13

7. 

29 

Janua

ry 

2022 

Apresiasi 

Produk Para 

Penyandang 

Disabilitas, 

Menaker Ida 

Doakan 

Supaya 

Tambah 

Berkembang 

Positiv

e 

Jurnas Ida Fauziyah (Tas) Ini sudah sampe ke New 

York," ucap Menaker saat 

melakukan kunjungan kerja ke 

Halmahera Selatan, Maluku Utara, 

Jumat (28/1/2022). Menurut 

Menaker, melalui produk UMKM 

yang dihasilkan, para penyandang 

disabilitas telah turut memberikan 

kontribusi terhadap 

perekonomian negara. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

menyampaikan apresiasinya 

terhadap produk kerajinan tangan 

dan ecoprint Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) para 

penyandang disabilitas Ternate, 

Maluku Utara. Produk kerajinan 

tersebut bukan hanya dijual di 

Indonesia, tetapi juga sudah 

merambah ke mancanegara. 

13

8. 

29 

Janua

ry 

2022 

BPJS 

ketenagakerja

an Kediri 

Serahkan Bukti 

Kepesertaan 

Bukan 

Penerima 

Upah 

Neutr

al 

Jatim Times  Penyerahan simbolis kepesertaan 

BPJS Ketenagakerjaan diserahkan 

oleh Suharno Abidin selaku kepala 

BPJS Ketenagakerjaan Kediri 

kepada Ison Auni Zaidan, SH. 

Suharno Abidin Kepala 

BPJAMSOSTEK menjelaskan, 

perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan ini merupakan 

bentuk CSR PT. Surya Zig Zag 

selaku peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. "PT. Surya Zig 

Zag turut berpartisipasi dalam 

http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/29/lowongan-kerja-kaltim-kirim-berkas-lamaran-sebelum-31-januari-2022-cek-persyaratannya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/29/lowongan-kerja-kaltim-kirim-berkas-lamaran-sebelum-31-januari-2022-cek-persyaratannya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/29/lowongan-kerja-kaltim-kirim-berkas-lamaran-sebelum-31-januari-2022-cek-persyaratannya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/29/lowongan-kerja-kaltim-kirim-berkas-lamaran-sebelum-31-januari-2022-cek-persyaratannya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/29/lowongan-kerja-kaltim-kirim-berkas-lamaran-sebelum-31-januari-2022-cek-persyaratannya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/29/lowongan-kerja-kaltim-kirim-berkas-lamaran-sebelum-31-januari-2022-cek-persyaratannya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/29/lowongan-kerja-kaltim-kirim-berkas-lamaran-sebelum-31-januari-2022-cek-persyaratannya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/29/lowongan-kerja-kaltim-kirim-berkas-lamaran-sebelum-31-januari-2022-cek-persyaratannya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/29/lowongan-kerja-kaltim-kirim-berkas-lamaran-sebelum-31-januari-2022-cek-persyaratannya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/29/lowongan-kerja-kaltim-kirim-berkas-lamaran-sebelum-31-januari-2022-cek-persyaratannya
http://kaltim.tribunnews.com/2022/01/29/lowongan-kerja-kaltim-kirim-berkas-lamaran-sebelum-31-januari-2022-cek-persyaratannya
http://www.jurnas.com/artikel/110372/Apresiasi-Produk-Para-Penyandang-Disabilitas-Menaker-Ida-Doakan-Supaya-Tambah-Berkembang
http://www.jurnas.com/artikel/110372/Apresiasi-Produk-Para-Penyandang-Disabilitas-Menaker-Ida-Doakan-Supaya-Tambah-Berkembang
http://www.jurnas.com/artikel/110372/Apresiasi-Produk-Para-Penyandang-Disabilitas-Menaker-Ida-Doakan-Supaya-Tambah-Berkembang
http://www.jurnas.com/artikel/110372/Apresiasi-Produk-Para-Penyandang-Disabilitas-Menaker-Ida-Doakan-Supaya-Tambah-Berkembang
http://www.jurnas.com/artikel/110372/Apresiasi-Produk-Para-Penyandang-Disabilitas-Menaker-Ida-Doakan-Supaya-Tambah-Berkembang
http://www.jurnas.com/artikel/110372/Apresiasi-Produk-Para-Penyandang-Disabilitas-Menaker-Ida-Doakan-Supaya-Tambah-Berkembang
http://www.jurnas.com/artikel/110372/Apresiasi-Produk-Para-Penyandang-Disabilitas-Menaker-Ida-Doakan-Supaya-Tambah-Berkembang
http://www.jurnas.com/artikel/110372/Apresiasi-Produk-Para-Penyandang-Disabilitas-Menaker-Ida-Doakan-Supaya-Tambah-Berkembang
http://www.jurnas.com/artikel/110372/Apresiasi-Produk-Para-Penyandang-Disabilitas-Menaker-Ida-Doakan-Supaya-Tambah-Berkembang
http://jatimtimes.com/baca/259277/20220129/115000/bpjs-ketenagakerjaan-kediri-serahkan-bukti-kepesertaan-bukan-penerima-upah
http://jatimtimes.com/baca/259277/20220129/115000/bpjs-ketenagakerjaan-kediri-serahkan-bukti-kepesertaan-bukan-penerima-upah
http://jatimtimes.com/baca/259277/20220129/115000/bpjs-ketenagakerjaan-kediri-serahkan-bukti-kepesertaan-bukan-penerima-upah
http://jatimtimes.com/baca/259277/20220129/115000/bpjs-ketenagakerjaan-kediri-serahkan-bukti-kepesertaan-bukan-penerima-upah
http://jatimtimes.com/baca/259277/20220129/115000/bpjs-ketenagakerjaan-kediri-serahkan-bukti-kepesertaan-bukan-penerima-upah
http://jatimtimes.com/baca/259277/20220129/115000/bpjs-ketenagakerjaan-kediri-serahkan-bukti-kepesertaan-bukan-penerima-upah
http://jatimtimes.com/baca/259277/20220129/115000/bpjs-ketenagakerjaan-kediri-serahkan-bukti-kepesertaan-bukan-penerima-upah
http://jatimtimes.com/baca/259277/20220129/115000/bpjs-ketenagakerjaan-kediri-serahkan-bukti-kepesertaan-bukan-penerima-upah
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Gerakan Nasional Lingkaran BPJS 

Ketenagakerjaan berupa 

Perlindungan Jaminan Kecelakaan 

Kerja dan Jaminan kematian 

kepada para pekerja rentan yang 

bekerja sebagai petani, tukang 

batu, pedagang," terangnya. 

Untuk itu BPJS Ketenagakerjaan 

hadir Melindungi, melayani dan 

mensejahterakan pejerja dan 

keluarga melalui Program Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan yang 

diberikan,"pungkasnya. 

13

9. 

29 

Janua

ry 

2022 

Lowongan 

Kerja Cirebon 

2022 

Perusahaan 

Ternama PT 

Cipta Hasil 

Sugiarto Butuh 

Banyak Staf, 

Segera Daftar! 

Neutr

al 

Pikiran Rakyat 

Indramayu 

 Lowongan kerja Januari 2022 PT 

Cipta Hasil Sugiarto (CHAS) 

membuka peluang kerja bagi para 

pencari kerja di Cirebon dan 

sekitarnya. Dilansir Indramayu 

Hits dari Instagram 

@pengantarkerja.crbkota yang 

dikelola Disnaker Kota Cirebon 

pada 29 Januari 2022, PT Cipta 

Hasil Sugiarto (CHAS) 

membutuhkan sejumlah tenaga 

kerja dengan persyaratan sebagai 

berikut:. Lowongan kerja Cirebon 

Januari 2022, PT CHAS 

membutuhkan tenaga kerja untuk 

sejumlah posisi yang dibutuhkan 

perusahaan tersebut. Lowongan 

kerja Cirebon Januari 2022 PT 

CHAS ini dibuka untuk umum 

dengan kualifikasi pendidikan 

sesuai dengan kebutuhan. 

14

0. 

29 

Janua

ry 

2022 

Menaker 

Apresiasi 

Produk UMKM 

Penyandang 

Disabilitas 

Ternate 

Positiv

e 

Tempo.co Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah menyampaikan 

apresiasinya terhadap produk 

kerajinan tangan dan ecoprint 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) para penyandang 

disabilitas asal Ternate, Maluku 

Utara. (Tas) Ini sudah sampai ke 

New York," ucap Menaker saat 

melakukan kunjungan kerja ke 

http://indramayu.pikiran-rakyat.com/cimajakuning/pr-113596098/lowongan-kerja-cirebon-2022-perusahaan-ternama-pt-cipta-hasil-sugiarto-butuh-banyak-staf-segera-daftar
http://indramayu.pikiran-rakyat.com/cimajakuning/pr-113596098/lowongan-kerja-cirebon-2022-perusahaan-ternama-pt-cipta-hasil-sugiarto-butuh-banyak-staf-segera-daftar
http://indramayu.pikiran-rakyat.com/cimajakuning/pr-113596098/lowongan-kerja-cirebon-2022-perusahaan-ternama-pt-cipta-hasil-sugiarto-butuh-banyak-staf-segera-daftar
http://indramayu.pikiran-rakyat.com/cimajakuning/pr-113596098/lowongan-kerja-cirebon-2022-perusahaan-ternama-pt-cipta-hasil-sugiarto-butuh-banyak-staf-segera-daftar
http://indramayu.pikiran-rakyat.com/cimajakuning/pr-113596098/lowongan-kerja-cirebon-2022-perusahaan-ternama-pt-cipta-hasil-sugiarto-butuh-banyak-staf-segera-daftar
http://indramayu.pikiran-rakyat.com/cimajakuning/pr-113596098/lowongan-kerja-cirebon-2022-perusahaan-ternama-pt-cipta-hasil-sugiarto-butuh-banyak-staf-segera-daftar
http://indramayu.pikiran-rakyat.com/cimajakuning/pr-113596098/lowongan-kerja-cirebon-2022-perusahaan-ternama-pt-cipta-hasil-sugiarto-butuh-banyak-staf-segera-daftar
http://indramayu.pikiran-rakyat.com/cimajakuning/pr-113596098/lowongan-kerja-cirebon-2022-perusahaan-ternama-pt-cipta-hasil-sugiarto-butuh-banyak-staf-segera-daftar
http://indramayu.pikiran-rakyat.com/cimajakuning/pr-113596098/lowongan-kerja-cirebon-2022-perusahaan-ternama-pt-cipta-hasil-sugiarto-butuh-banyak-staf-segera-daftar
http://www.tempo.co/read/1555289/menaker-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-ternate
http://www.tempo.co/read/1555289/menaker-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-ternate
http://www.tempo.co/read/1555289/menaker-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-ternate
http://www.tempo.co/read/1555289/menaker-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-ternate
http://www.tempo.co/read/1555289/menaker-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-ternate
http://www.tempo.co/read/1555289/menaker-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-ternate
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Halmahera Selatan, Maluku Utara, 

Jumat, 28 Januari 2022. Produk 

kerajinan tersebut bukan hanya 

dijual di Indonesia, tetapi juga 

sudah merambah ke 

mancanegara. "Ini adalah karya 

UKM temen-temen disabilitas. 

14

1. 

29 

Janua

ry 

2022 

Menaker: 

Produk UMKM 

yang 

Dihasilkan 

Disabilitas 

Berkontribusi 

terhadap 

Perekonomian 

Positiv

e 

Suara.com Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah 

melakukan kunjungan kerja ke 

Halmahera Selatan, Maluku Utara 

pada Jumat, (28/1/2022). Di sana, 

dia melihat produk kerajinan 

tangan dan ecoprint Usaha Mikro 

Kecil dan Menenengah ( UMKM ) 

yang dihasilkan oleh para 

penyandang disabilitas. Pada 

kesempatan tersebut, Ida 

menyampaikan apresiasinya. 

Terlebih, produk kerajinan 

tersebut bukan hanya dijual di 

Indonesia, tetapi juga sudah 

merambah ke mancanegara. 

14

2. 

29 

Janua

ry 

2022 

Soal Karyawan 

Merokok 

Dipecat, IKPP 

Abaikan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Siak 

Neutr

al 

Jatim Aktual Amin Budyadi Anjuran surat dari Pemerintah 

Kabupaten Siak melalui Dinas 

Tenaga Kerja, belum digubris para 

petinggi di perusahaan dibawah 

pengawasan objek vital negara 

tersebut. Sementara itu, Kepala 

Dinas Transmigrasi dan Tenaga 

Kerja (Distransnaker) Kabupaten 

Siak Amin Budyadi masih 

menyampaikan hal yang sama 

sebelumnya terkait persoalan 

buruh bernama Surat. Seperti 

diberitakan sebelumnya, Surat 

mendapatkan sanksi 

diberhentikan secara tidak 

hormat dari perusahaan raksasa 

di Kecamatan Tualang, Siak 

tersebut pada Agustus 2020 lalu. 

Babak baru persoalan mantan 

karyawan IKPP (Indah Kiat Pulp 

http://www.suara.com/bisnis/2022/01/29/115956/menaker-produk-umkm-yang-dihasilkan-disabilitas-berkontribusi-terhadap-perekonomian
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/29/115956/menaker-produk-umkm-yang-dihasilkan-disabilitas-berkontribusi-terhadap-perekonomian
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/29/115956/menaker-produk-umkm-yang-dihasilkan-disabilitas-berkontribusi-terhadap-perekonomian
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/29/115956/menaker-produk-umkm-yang-dihasilkan-disabilitas-berkontribusi-terhadap-perekonomian
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/29/115956/menaker-produk-umkm-yang-dihasilkan-disabilitas-berkontribusi-terhadap-perekonomian
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/29/115956/menaker-produk-umkm-yang-dihasilkan-disabilitas-berkontribusi-terhadap-perekonomian
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/29/115956/menaker-produk-umkm-yang-dihasilkan-disabilitas-berkontribusi-terhadap-perekonomian
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/29/115956/menaker-produk-umkm-yang-dihasilkan-disabilitas-berkontribusi-terhadap-perekonomian
http://www.jatimaktual.com/2022/01/soal-karyawan-merokok-dipecat-ikpp.html
http://www.jatimaktual.com/2022/01/soal-karyawan-merokok-dipecat-ikpp.html
http://www.jatimaktual.com/2022/01/soal-karyawan-merokok-dipecat-ikpp.html
http://www.jatimaktual.com/2022/01/soal-karyawan-merokok-dipecat-ikpp.html
http://www.jatimaktual.com/2022/01/soal-karyawan-merokok-dipecat-ikpp.html
http://www.jatimaktual.com/2022/01/soal-karyawan-merokok-dipecat-ikpp.html
http://www.jatimaktual.com/2022/01/soal-karyawan-merokok-dipecat-ikpp.html


 

111 

 

and Paper), Surat, saat ini belum 

kunjung tuntas. 

14

3. 

29 

Janua

ry 

2022 

Menaker 

Apresiasi 

Produk UMKM 

Penyandang 

Disabilitas 

Ternate 

Positiv

e 

Pripos Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, menyampaikan 

apresiasinya terhadap produk 

kerajinan tangan dan ecoprint 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) para penyandang 

disabilitas Ternate, Maluku Utara. 

Produk kerajinan tersebut bukan 

hanya dijual di Indonesia, tetapi 

juga sudah merambah ke 

mancanegara. "Ini adalah karya 

UKM temen-temen disabilitas. 

14

4. 

29 

Janua

ry 

2022 

Menaker Ida 

Mendukung 

Pengembanga

n Produk 

Penyandang 

Disabilitas 

Ternate 

Positiv

e 

Jawa Post National 

Network 

Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

mengapresiasi produk kerajinan 

tangan dan ecoprint usaha mikro, 

kecil, dan menengah (UMKM) 

para penyandang disabilitas 

Ternate, Maluku Utara. Tas Ini 

sudah sampai ke New York," ucap 

Menaker Ida saat melakukan 

kunjungan kerja ke Halmahera 

Selatan, Maluku Utara, Jumat 

(28/1). Selain di Indonesia, produk 

kerajinan tersebut sudah 

merambah ke mancanegara. "Ini 

adalah karya UKM teman-teman 

disabilitas. 

14

5. 

29 

Janua

ry 

2022 

Disnakertrans 

Kotabaru 

Ekspos 

Supertax 

Deduction dan 

Utamakan 

Tenaga Kerja 

Lokal 

Neutr

al 

Tribun News 

Banjarmasin 

 Rencananya, lanjut dia, tanggal 9 

Februari 2022, Disnakertrans 

Kotabaru akan mengundang 

seluruh perusahaan untuk 

mrmbahas teknis tentang 

pelaksanaan supertax deduction 

itu. Semua rekrutmen karyawan 

oleh perusahaan wajib dilaporkan 

ke Disnakertrans Kotabaru dan 

melibatkan kami, sesuai 

ketentuan," jelasnya. Mengawali 

tahun 2022 dan pimpinan baru, 

Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Kotabaru melakukan 

http://pripos.id/menaker-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-ternate
http://pripos.id/menaker-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-ternate
http://pripos.id/menaker-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-ternate
http://pripos.id/menaker-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-ternate
http://pripos.id/menaker-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-ternate
http://pripos.id/menaker-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-ternate
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-mendukung-pengembangan-produk-penyandang-disabilitas-ternate
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-mendukung-pengembangan-produk-penyandang-disabilitas-ternate
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-mendukung-pengembangan-produk-penyandang-disabilitas-ternate
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-mendukung-pengembangan-produk-penyandang-disabilitas-ternate
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-mendukung-pengembangan-produk-penyandang-disabilitas-ternate
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-mendukung-pengembangan-produk-penyandang-disabilitas-ternate
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-mendukung-pengembangan-produk-penyandang-disabilitas-ternate
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/01/29/disnakertrans-kotabaru-ekspos-supertax-deduction-dan-utamakan-tenaga-kerja-lokal
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/01/29/disnakertrans-kotabaru-ekspos-supertax-deduction-dan-utamakan-tenaga-kerja-lokal
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/01/29/disnakertrans-kotabaru-ekspos-supertax-deduction-dan-utamakan-tenaga-kerja-lokal
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/01/29/disnakertrans-kotabaru-ekspos-supertax-deduction-dan-utamakan-tenaga-kerja-lokal
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/01/29/disnakertrans-kotabaru-ekspos-supertax-deduction-dan-utamakan-tenaga-kerja-lokal
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/01/29/disnakertrans-kotabaru-ekspos-supertax-deduction-dan-utamakan-tenaga-kerja-lokal
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/01/29/disnakertrans-kotabaru-ekspos-supertax-deduction-dan-utamakan-tenaga-kerja-lokal
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/01/29/disnakertrans-kotabaru-ekspos-supertax-deduction-dan-utamakan-tenaga-kerja-lokal
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terobosan dengan menggelar 

workshop di Rattan Inn 

Banjarmasin Hotel. "Workshop ini 

bekerjasama dengan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Selatan yang 

penyelenggaranya Politeknik 

Kotabaru," kata Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

Kotabaru, Sugian Noor SH, MSi, 

MHum, Sabtu (29/1/2022). 

14

6. 

29 

Janua

ry 

2022 

Mengapa 

Kabupaten 

Pati Tidak 

Miliki 

Pangkalan 

Truk? Berikut 

Keluhan Para 

Sopir 

Negati

ve 

Tribun News 

Banyumas 

Ali 

Badrudin,Muha

mmad Amin Al-

husaini 

Puluhan pengemudi truk yang 

tergabung dalam Paguyuban Sopir 

Pati (PSP) beraudiensi dengan 

beberapa anggota DPRD 

Kabupaten Pati, Jumat 

(28/1/2021). Audiensi itu 

berlangsung di Ruang Banggar 

DPRD Kabupaten Pati. Para sopir 

kendaraan besar yang didampingi 

Serikat Buruh Muslimin Indonesia 

(Sarbumusi) Kabupaten Pati 

mengeluhkan tidak adanya 

pangkalan truk yang bisa mereka 

manfaatkan untuk parkir. Mereka 

meminta Pemkab Pati 

membangun pangkalan truk yang 

representatif. 

14

7. 

29 

Janua

ry 

2022 

Kapolresta 

Barelang 

Pimpin 

Langsung 

Konferensi 

Pers 

Pengungkapan 

Kasus TPPO 

Negati

ve 

Lampung1.com Nugroho Tri 

Nuryanto,Jeong 

Man Sik 

Kapolresta Barelang Kombes Pol 

Nugroho Tri Nuryanto, SH, SIK, 

MH Pimpin langsung Konferensi 

Pers Pengungkapan Kasus Tindak 

Pidana Perdagangan Orang 

(TPPO), dan atau Orang 

Perseorangan Dilarang 

Melaksanakan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

yang di dampingi oleh Kasat 

Reskrim Polresta Barelang Kompol 

Reza Morandy Tarigan, SIK, MH, 

Kasi Humas Polresta Barelang AKP 

Tigor Sidabariba, S.H, dan Kanit 

PPA Iptu Dwi Dea Anggraini, S. 

Tr.K bertempat di Lobby utama 

http://banyumas.tribunnews.com/2022/01/29/mengapa-kabupaten-pati-tidak-miliki-pangkalan-truk-berikut-keluhan-para-sopir
http://banyumas.tribunnews.com/2022/01/29/mengapa-kabupaten-pati-tidak-miliki-pangkalan-truk-berikut-keluhan-para-sopir
http://banyumas.tribunnews.com/2022/01/29/mengapa-kabupaten-pati-tidak-miliki-pangkalan-truk-berikut-keluhan-para-sopir
http://banyumas.tribunnews.com/2022/01/29/mengapa-kabupaten-pati-tidak-miliki-pangkalan-truk-berikut-keluhan-para-sopir
http://banyumas.tribunnews.com/2022/01/29/mengapa-kabupaten-pati-tidak-miliki-pangkalan-truk-berikut-keluhan-para-sopir
http://banyumas.tribunnews.com/2022/01/29/mengapa-kabupaten-pati-tidak-miliki-pangkalan-truk-berikut-keluhan-para-sopir
http://banyumas.tribunnews.com/2022/01/29/mengapa-kabupaten-pati-tidak-miliki-pangkalan-truk-berikut-keluhan-para-sopir
http://banyumas.tribunnews.com/2022/01/29/mengapa-kabupaten-pati-tidak-miliki-pangkalan-truk-berikut-keluhan-para-sopir
http://www.lampung1.com/2022/01/kapolresta-barelang-pimpin-langsung-konferensi-pers-pengungkapan-kasus-tppo
http://www.lampung1.com/2022/01/kapolresta-barelang-pimpin-langsung-konferensi-pers-pengungkapan-kasus-tppo
http://www.lampung1.com/2022/01/kapolresta-barelang-pimpin-langsung-konferensi-pers-pengungkapan-kasus-tppo
http://www.lampung1.com/2022/01/kapolresta-barelang-pimpin-langsung-konferensi-pers-pengungkapan-kasus-tppo
http://www.lampung1.com/2022/01/kapolresta-barelang-pimpin-langsung-konferensi-pers-pengungkapan-kasus-tppo
http://www.lampung1.com/2022/01/kapolresta-barelang-pimpin-langsung-konferensi-pers-pengungkapan-kasus-tppo
http://www.lampung1.com/2022/01/kapolresta-barelang-pimpin-langsung-konferensi-pers-pengungkapan-kasus-tppo
http://www.lampung1.com/2022/01/kapolresta-barelang-pimpin-langsung-konferensi-pers-pengungkapan-kasus-tppo
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Mapolresta Barelang. Kapolresta 

Barelang Kombes Pol Nugroho Tri 

Nuryanto, SH, SIK, MH 

mengatakan sejak tanggal 19 

januari 2022 Polda Kepri 

melaksanakan Operasi Bunga 

Seligi 2022 yang menjadi atensi 

Kapolda Kepri. Kapolresta 

Barelang Kombes Pol Nugroho Tri 

Nuryanto, SH, SIK, MH 

menghimbau kepada masyarakat 

Kota Batam baik tingkat RT, RW, 

Kelurahan ataupun Kecamatan 

untuk tidak bosan bosan 

memberikan informasi kepada 

Kepolisian, jika ada yang melihat 

atau mendengar informasi apabila 

di wilayahnya ada Kost Kost an 

untuk penampungan PMI Ilegal, 

Segera melapor ke kantor polisi 

terdekat. Ungkap Kapolresta 

Barelang Kombes Pol Nugroho Tri 

Nuryanto, SH, SIK, MH. Atas 

perbuatannya pelaku Tindak 

Pidana "Orang Perseorangan 

dilarang menempatkan Pekerja 

Migran Indonesia Keluar Negeri", 

dijerat dengan pasal 81 Jo pasal 

83 Undang-undang Republik 

Indonesia No. 18 Tahun 2017 

tentang Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) jo Pasal 

55 Ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana. 

Dengan Ancaman Hukuman 

Pidana penjara paling lama 10 

tahun dan denda paling banyak 

Rp 15.000.000.000,00 (lima belas 

miliar rupiah). 

14

8. 

29 

Janua

ry 

2022 

Menaker Ida 

Apresiasi 

Produk UMKM 

Penyandang 

Disabilitas di 

Positiv

e 

Dobrak.co Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah, 

menyampaikan apresiasinya 

terhadap produk kerajinan tangan 

dan ecoprint Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah ( UMKM ) para 

penyandang disabilitas Ternate, 

http://www.dobrak.co/news/pr-932564444/menaker-ida-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-di-ternate
http://www.dobrak.co/news/pr-932564444/menaker-ida-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-di-ternate
http://www.dobrak.co/news/pr-932564444/menaker-ida-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-di-ternate
http://www.dobrak.co/news/pr-932564444/menaker-ida-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-di-ternate
http://www.dobrak.co/news/pr-932564444/menaker-ida-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-di-ternate
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Ternate - 

Dobrak 

Maluku Utara. (Tas) Ini sudah 

sampe ke New York," ucap 

Menaker saat melakukan 

kunjungan kerja ke Halmahera 

Selatan, Maluku Utara, Jumat 

(28/1/2022). Menurut Menaker, 

melalui produk UMKM yang 

dihasilkan, para penyandang 

disabilitas telah turut memberikan 

kontribusi terhadap 

perekonomian negara. Produk 

kerajinan tersebut bukan hanya 

dijual di Indonesia, tetapi juga 

sudah merambah ke 

mancanegara. 

14

9. 

29 

Janua

ry 

2022 

Lowongan 

Kerja Asisten 

Deputi Bidang 

Reksadana di 

BPJS 

Ketenagakerja

an Januari 

2022 

Neutr

al 

Portal Jember  BPJS Ketenagakerjaan pada Bulan 

Januari ini sedang membuka 

lowongan pekerjaan pada posisi 

Asisten Deputi Bidang Reksadana. 

Tertarik ingin bergabung dengan 

BPJS Ketenagakerjaan pada posisi 

ini? Ingin tahu apa saja tugas dan 

tanggung jawab sebagai asisten 

deputi bidang reksadana? s imak 

ulasannya berikut ini. Bukan 

merupakan Anak, Saudara 

Kandung, Saudara Ipar dari 

Karyawan Aktif, Direksi Aktif, 

Dewan Pengawas Aktif serta 

Anggota Komite Non Dewan 

Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. 

15

0. 

29 

Janua

ry 

2022 

Lowongan 

Kerja Deputi 

Direktur 

Bidang 

Hubungan 

Masyarakat 

dan Antar 

Lembaga di 

BPJS 

Ketenagakerja

an 

Neutr

al 

Portal Jember  Pada Bulan Januari 2022 ini, BPJS 

Ketenagakerjaan membuka 

lowongan pekerjaan sebagai 

Deputi Direktur Bidang Hubungan 

Masyarakat dan Antar Lembaga. 

BPJS Ketenagakerjaan sedang 

memberi kesempatan bagi para 

pencari lowongan kerja untuk 

bergabung. Com dari laman 

rekrutmen.bpjsketenagakerjaan.g

o.id, yang diakses pada Kamis, 27 

Januari 2022, adapun tugas dan 

tanggung jawab serta persyaratan 

http://www.dobrak.co/news/pr-932564444/menaker-ida-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-di-ternate
http://www.dobrak.co/news/pr-932564444/menaker-ida-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-di-ternate
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595409/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-reksadana-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595409/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-reksadana-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595409/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-reksadana-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595409/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-reksadana-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595409/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-reksadana-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595409/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-reksadana-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595409/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-reksadana-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595409/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-reksadana-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595358/lowongan-kerja-deputi-direktur-bidang-hubungan-masyarakat-dan-antar-lembaga-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595358/lowongan-kerja-deputi-direktur-bidang-hubungan-masyarakat-dan-antar-lembaga-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595358/lowongan-kerja-deputi-direktur-bidang-hubungan-masyarakat-dan-antar-lembaga-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595358/lowongan-kerja-deputi-direktur-bidang-hubungan-masyarakat-dan-antar-lembaga-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595358/lowongan-kerja-deputi-direktur-bidang-hubungan-masyarakat-dan-antar-lembaga-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595358/lowongan-kerja-deputi-direktur-bidang-hubungan-masyarakat-dan-antar-lembaga-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595358/lowongan-kerja-deputi-direktur-bidang-hubungan-masyarakat-dan-antar-lembaga-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595358/lowongan-kerja-deputi-direktur-bidang-hubungan-masyarakat-dan-antar-lembaga-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595358/lowongan-kerja-deputi-direktur-bidang-hubungan-masyarakat-dan-antar-lembaga-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595358/lowongan-kerja-deputi-direktur-bidang-hubungan-masyarakat-dan-antar-lembaga-di-bpjs-ketenagakerjaan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595358/lowongan-kerja-deputi-direktur-bidang-hubungan-masyarakat-dan-antar-lembaga-di-bpjs-ketenagakerjaan
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dari lowongan pekerjaan sebagai 

Deputi Direktur Bidang Hubungan 

Masyarakat dan Antar Lembaga 

adalah sebagai berikut:. 6. 

Menjalin dan membina hubungan 

baik dengan para pemangku 

kepentingan: Legislatif, Eksekutif, 

Organisasi Perusahaan, Organisasi 

Pekerja, Organisasi Masyarakat lai 

nya untuk dapat menyampaikan 

informasi yang diperlukan dengan 

cepat, tepat, dan akurat serta 

menciptakan citra positif BPJS 

Ketenagakerjaan. 

15

1. 

29 

Janua

ry 

2022 

Menaker 

Apresiasi 

Produk UMKM 

Penyandang 

Disabilitas 

Ternate 

Positiv

e 

Infopublik.id Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah, 

menyampaikan apresiasinya 

terhadap produk kerajinan tangan 

dan ecoprint Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) para 

penyandang disabilitas Ternate, 

Maluku Utara. (Tas) Ini sudah 

sampe ke New York," ucap 

Menaker saat melakukan 

kunjungan kerja ke Halmahera 

Selatan, Maluku Utara, Jumat 

(28/1/2022). Menurut Menaker, 

melalui produk UMKM yang 

dihasilkan, para penyandang 

disabilitas telah turut memberikan 

kontribusi terhadap 

perekonomian negara. "Apa yang 

dilakukan oleh teman-teman 

disabilitas ini merupakan wujud 

nyata dalam membangun 

perekonomian negara," kata 

Menaker. 

15

2. 

29 

Janua

ry 

2022 

LSP Pariwisata 

Gunadharma 

Utama Satu di 

Antara 2 LSP di 

Indonesia 

Berstandar 

Asean 

Neutr

al 

Tribun News Jateng  Menurutnya lewat uji kompetesi, 

LSP Pariwisata Gunadharma 

Utama LSP kedua yang memiliki 

standar pariwisata Asean di 

Indonesia. Dilanjutkannya, 

terdapat 12 skema Asean yang 

diujikan dalam uji kompetensi 

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/601854/menaker-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-ternate
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/601854/menaker-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-ternate
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/601854/menaker-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-ternate
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/601854/menaker-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-ternate
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/601854/menaker-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-ternate
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/601854/menaker-apresiasi-produk-umkm-penyandang-disabilitas-ternate
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/29/lsp-pariwisata-gunadharma-utama-satu-di-antara-2-lsp-di-indonesia-berstandar-asean
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/29/lsp-pariwisata-gunadharma-utama-satu-di-antara-2-lsp-di-indonesia-berstandar-asean
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/29/lsp-pariwisata-gunadharma-utama-satu-di-antara-2-lsp-di-indonesia-berstandar-asean
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/29/lsp-pariwisata-gunadharma-utama-satu-di-antara-2-lsp-di-indonesia-berstandar-asean
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/29/lsp-pariwisata-gunadharma-utama-satu-di-antara-2-lsp-di-indonesia-berstandar-asean
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/29/lsp-pariwisata-gunadharma-utama-satu-di-antara-2-lsp-di-indonesia-berstandar-asean
http://jateng.tribunnews.com/2022/01/29/lsp-pariwisata-gunadharma-utama-satu-di-antara-2-lsp-di-indonesia-berstandar-asean
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yang digelar LSP Pariwisata 

Gunadharma Utama. Adapun, 

Wakil Ketua BNSP, Maiftakul Aziz, 

yang langsung mengawasi 

pelaksanaan uji kompetensi 

menuturkan, uji kompetensi 

dilakukan untuk melisensi LSP 

Pariwisata Gunadharma Utama 

menjadi standar Asean. "Asesor 

yang mengampu juga standar 

Asean dengan mater memakai 

bahasa Inggris, hal itu untuk 

membuktikan bahwa LSP 

Pariwisata Gunadharma Utama 

mampu mengelar uji kompetensi 

skala Asean, namun juga 

menerapkan asesmen bidang 

pariwisata berstandar Asean," 

imbuhnya. 

15

3. 

29 

Janua

ry 

2022 

Lowongan 

Kerja Asisten 

Deputi Bidang 

Optimalisasi 

Aset di BPJS 

Ketenagakerja

an Januari 

2022 

Positiv

e 

Portal Jember  Pada Bulan Januari 2022, BPJS 

Ketenagakerjaan sedang 

membuka lowongan pekerjaan 

sebagai asisten deputi bidang 

optimalisasi aset. Posisi ini akan 

betugas untuk menyusul sistem 

dan prosedur kerja, rencana kerja 

jangka panjang, rencana kerja dan 

anggaran tahunan atau RKAT, 

serta mengkoordinasikan proses 

kajian atas optimalisasi lahan 

milik BPJS Ketenagakerjaan. Selain 

itu, tugas pada posisi ini adalah 

melakukan koordinasi dengan 

berbagai pihak di internal dan 

eksternal BPJS ketenagakerjaan. 

Ditambah melakukan koordinasi 

dengan berbagai pihak di internal 

dan eksternal BPJS 

Ketenagakerjaan dalam rangka 

penyalura MLT. 

15

4. 

29 

Janua

ry 

2022 

Mengapa TKI 

Disebut 

Sebagai 

Neutr

al 

Kompas  Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

kerap dijuluki sebagai pahlawan 

devisa. Namun pernahkah 

terpikirkan mengapa TKI disebut 

http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595655/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-optimalisasi-aset-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595655/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-optimalisasi-aset-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595655/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-optimalisasi-aset-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595655/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-optimalisasi-aset-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595655/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-optimalisasi-aset-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595655/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-optimalisasi-aset-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595655/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-optimalisasi-aset-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595655/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-optimalisasi-aset-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://money.kompas.com/read/2022/01/29/134000926/mengapa-tki-disebut-sebagai-pahlawan-devisa-
http://money.kompas.com/read/2022/01/29/134000926/mengapa-tki-disebut-sebagai-pahlawan-devisa-
http://money.kompas.com/read/2022/01/29/134000926/mengapa-tki-disebut-sebagai-pahlawan-devisa-
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Pahlawan 

Devisa? 

sebagai pahlawan devisa?. 

Sebelum mengetahui alasan TKI 

disebut sebagai pahlawan devisa, 

ada baiknya memahami apa itu 

devisa terlebih dahulu. Devisa 

adalah alat pembayaran 

antarnegara yang dapat diterima 

oleh dunia internasional. 

15

5. 

29 

Janua

ry 

2022 

Produk 

Kerajinan 

UMKM 

Penyandang 

Disabilitas 

Ternate Dijual 

Hingga 

Mancanegara 

Neutr

al 

Progresnews.info Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, menyampaikan 

apresiasinya terhadap produk 

kerajinan tangan dan ecoprint 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) para penyandang 

disabilitas Ternate, Maluku Utara. 

Produk kerajinan tersebut bukan 

hanya dijual di Indonesia, tetapi 

juga sudah merambah ke 

mancanegara. "Ini adalah karya 

UKM temen-temen disabilitas. 

(Tas) Ini sudah sampe ke New 

York," ucap Menaker saat 

melakukan kunjungan kerja ke 

Halmahera Selatan, Maluku Utara, 

Jumat (28/1/2022). 

15

6. 

29 

Janua

ry 

2022 

Lowongan 

Kerja Asisten 

Deputi Bidang 

Pasar Utang di 

BPJS 

Ketenagakerja

an Januari 

2022 

Negati

ve 

Portal Jember  BPJS Ketenagakerjaan sedang 

membuka lowongan pekerjaan 

sebagai Asisten Deputi Bidang 

Pasar Utang. Adapun persyaratan 

dari lowongan pekerjaan pada 

posisi asisten deputi bidang pasar 

utang adalah sebagai berikut:. 7. 

Bukan merupakan Anak, Saudara 

Kandung, Saudara Ipar dari 

Karyawan Aktif, Direksi Aktif, 

Dewan Pengawas Aktif serta 

Anggota Komite Non Dewan 

Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. 

Seperti lowongan lainnya, apabila 

diterima sebagai karyawan di BPJS 

Ketenagakerjaan, maka akan 

langsung dikontrak selama 2 

tahun dengan penempatan dari 

http://money.kompas.com/read/2022/01/29/134000926/mengapa-tki-disebut-sebagai-pahlawan-devisa-
http://money.kompas.com/read/2022/01/29/134000926/mengapa-tki-disebut-sebagai-pahlawan-devisa-
http://progresnews.info/2022/01/29/6845
http://progresnews.info/2022/01/29/6845
http://progresnews.info/2022/01/29/6845
http://progresnews.info/2022/01/29/6845
http://progresnews.info/2022/01/29/6845
http://progresnews.info/2022/01/29/6845
http://progresnews.info/2022/01/29/6845
http://progresnews.info/2022/01/29/6845
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595710/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-pasar-utang-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595710/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-pasar-utang-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595710/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-pasar-utang-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595710/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-pasar-utang-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595710/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-pasar-utang-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595710/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-pasar-utang-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595710/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-pasar-utang-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163595710/lowongan-kerja-asisten-deputi-bidang-pasar-utang-di-bpjs-ketenagakerjaan-januari-2022
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lowongan pekerjaan ini adalah di 

kantor pusat. 

15

7. 

29 

Janua

ry 

2022 

BPJamsostek 

Buka 

Lowongan 

Kerja untuk 19 

Posisi, Segera 

Kirim Lamaran 

Paling Lambat 

30 Januari 

2022 

Negati

ve 

Tribun News Jakarta Dian Agung 

Senoaji 

Dijelaskan bahwa informasi lebih 

lanjut, termasuk posisi dan syarat 

lowongan pekerjaan di BP 

Jamsostek tertera pada laman 

https://rekrutmen.bpjsketenagak

erjaan.go.id. Terdapat 19 posisi 

pekerjaan yang ditawarkan 

dengan berbagai kualifikasi. 

Registrasi dibuka mulai 21 hingga 

30 Januari 2022. Berikut info 

Lowongan kerja BPJamsostek 

periode bulan Januari 2022, bakal 

ditutup 2 hari lagi!. Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan atau BP 

Jamsostek membuka banyak 

lowongan kerja berbagai posisi 

pada Januari 2022. 

15

8. 

29 

Janua

ry 

2022 

Kunker ke 

Ternate, 

Malut, 

Menaker 

Apresiasi 

Produk UMKM 

Penyandang 

Disabilitas 

Positiv

e 

Wartapembaruan.c

o.id 

Ida Fauziyah Kunker ke Ternate, Malut, 

Menaker Apresiasi Produk UMKM 

Penyandang Disabilitas. 

Halmahera Selatan, 

Wartapembaruan.co.id- Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah, melakukan Kunjungan 

Kerja (Kunker) ke Halmahera, 

Maluku Utara (Malut), Jumat 

(28/1) 2022. Dalam Kunkernya, 

Ida menyampaikan apresiasi 

terhadap produk kerajinan tangan 

dan ecoprint Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) para 

penyandang disabilitas Ternate, 

Maluku Utara, yang bukan hanya 

dijual di Indonesia, tetapi juga 

sudah merambah ke 

mancanegara. "Ini adalah karya 

UKM temen-temen disabilitas. 

15

9. 

29 

Janua

Warga Minim 

Bekerja di 

Negati

ve 

Sumatera Ekspres  "Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa 

dan Asuransi Serikat Pekerja 

Seluruh Indonesia (SP NIBA SPSI) 

merupakan pihak kedua diduga 

http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/29/bpjamsostek-buka-lowongan-kerja-untuk-19-posisi-segera-kirim-lamaran-paling-lambat-30-januari-2022
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/29/bpjamsostek-buka-lowongan-kerja-untuk-19-posisi-segera-kirim-lamaran-paling-lambat-30-januari-2022
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/29/bpjamsostek-buka-lowongan-kerja-untuk-19-posisi-segera-kirim-lamaran-paling-lambat-30-januari-2022
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/29/bpjamsostek-buka-lowongan-kerja-untuk-19-posisi-segera-kirim-lamaran-paling-lambat-30-januari-2022
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/29/bpjamsostek-buka-lowongan-kerja-untuk-19-posisi-segera-kirim-lamaran-paling-lambat-30-januari-2022
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/29/bpjamsostek-buka-lowongan-kerja-untuk-19-posisi-segera-kirim-lamaran-paling-lambat-30-januari-2022
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/29/bpjamsostek-buka-lowongan-kerja-untuk-19-posisi-segera-kirim-lamaran-paling-lambat-30-januari-2022
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/29/bpjamsostek-buka-lowongan-kerja-untuk-19-posisi-segera-kirim-lamaran-paling-lambat-30-januari-2022
http://jakarta.tribunnews.com/2022/01/29/bpjamsostek-buka-lowongan-kerja-untuk-19-posisi-segera-kirim-lamaran-paling-lambat-30-januari-2022
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kunker-ke-ternate-malut-menaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kunker-ke-ternate-malut-menaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kunker-ke-ternate-malut-menaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kunker-ke-ternate-malut-menaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kunker-ke-ternate-malut-menaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kunker-ke-ternate-malut-menaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kunker-ke-ternate-malut-menaker.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/kunker-ke-ternate-malut-menaker.html
http://sumeks.co/warga-minim-bekerja-di-perusahaan-kades-protes
http://sumeks.co/warga-minim-bekerja-di-perusahaan-kades-protes
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ry 

2022 

Perusahaan, 

Kades Protes 

tidak melibatkan masyarakat 

bekerja di perusahaan itu," kata 

Kades Cinta Jaya, Budiman. 

Mewakili warganya, Kepala Desa 

Cinta Jaya, Kecamatan 

Pedamaran, Kabupaten Ogan 

Komering Ilir (OKI), 

mempertanyakan banyaknya 

masyarakat pribumi tidak 

diberdayakan dan minimnya 

masyarakat asli desa yang bekerja 

di pabrik PT Kelantan Sakti, 

perusahanan perkebunan sawit. 

Dia menjelaskan, ini adalah 

aspirasi dari ratusan Kepala 

Keluarga (KK) untuk 

mempertanyakan dan 

menindaklanjuti, mengapa 

minimnya masyarakat asli pribumi 

yang diperdayakan untuk bekerja 

disana. "Saat berkoordinasi 

langsung kepada pihak manajer 

pabrik PT Kelantan Sakti, untuk 

membagi kuota perekrutan 

ketenagakerjaan secara 50:50 

dikelola langsung oleh Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDesa). 

16

0. 

29 

Janua

ry 

2022 

Said Iqbal : 

Dalam Tiga 

Putaran 

Pemilu, Partai 

Buruh 

Targetkan 

Kuasai 

Parlemen 

Neutr

al 

Halosemarang.id Aulia Hakim HALO SEMARANG- Presiden Partai 

Buruh, Said Iqbal menyatakan 

optimistis bisa meraih target lima 

persen suara, dalam pemilihan 

umum (Pemilu) 2024 mendatang. 

Hal tersebut diungkapkan Said 

Iqbal dalam konsolidasi ideologi 

strategi perjuangan kelas komite 

eksekutif kabupaten dan kota 

Partai Buruh se-Jawa Tengah, 

Jumat (28/1/2022). Dia juga 

menyatakan optimistis, dalam tiga 

putaran pemilu ke depan, Partai 

Buruh bakal mengusai parlemen. 

Dia mengatakan, saat ini Partai 

Buruh sedang berupaya 

http://sumeks.co/warga-minim-bekerja-di-perusahaan-kades-protes
http://sumeks.co/warga-minim-bekerja-di-perusahaan-kades-protes
http://halosemarang.id/said-iqbal-dalam-tiga-putaran-pemilu-partai-buruh-targetkan-kuasai-parlemen
http://halosemarang.id/said-iqbal-dalam-tiga-putaran-pemilu-partai-buruh-targetkan-kuasai-parlemen
http://halosemarang.id/said-iqbal-dalam-tiga-putaran-pemilu-partai-buruh-targetkan-kuasai-parlemen
http://halosemarang.id/said-iqbal-dalam-tiga-putaran-pemilu-partai-buruh-targetkan-kuasai-parlemen
http://halosemarang.id/said-iqbal-dalam-tiga-putaran-pemilu-partai-buruh-targetkan-kuasai-parlemen
http://halosemarang.id/said-iqbal-dalam-tiga-putaran-pemilu-partai-buruh-targetkan-kuasai-parlemen
http://halosemarang.id/said-iqbal-dalam-tiga-putaran-pemilu-partai-buruh-targetkan-kuasai-parlemen
http://halosemarang.id/said-iqbal-dalam-tiga-putaran-pemilu-partai-buruh-targetkan-kuasai-parlemen
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memperoleh verifikasi dari Komisi 

Pemilihan Umum (KPU). 

16

1. 

29 

Janua

ry 

2022 

Polresta 

Barelang 

Ungkap 4 

Kasus 

Penyelundupa

n PMI Ilegal 

dalam Sepekan 

Positiv

e 

Batam Today Nugroho Tri 

Nuryanto 

Selama 7 hari terakhir, Satuan 

Reserse Kriminal Polresta 

Barelang berhasil mengungkap 

empat kasus pengiriman Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) ilegal. 

Kapolresta Barelang, Kombes 

Nugroho Tri Nuryanto, 

mengatakan, pengungkapan ini 

tergabung dalam Operasi Bunga 

Seligi. Setelah tau tenggelam, saya 

kabur," kata Y. Selain Y dan Z, 

Satreskrim Polresta Barelang juga 

menangkap TL pada, Jumat 

(21/1/2022) lalu. Selanjutnya, 

polisi menggerebek lokasi 

penampungan PMI ilegal di 

Cluster Lavante, Bengkong, Senin 

(24/1/2022). 

16

2. 

29 

Janua

ry 

2022 

PRT asal 

Probolinggo 4 

Tahun Tidak 

Digaji Majikan 

Malaysia 

Neutr

al 

Tempo.co  Seorang pembantu rumah tangga 

di asal Kebonsari Kulon, Kangaran, 

Kabupaten Probolinggo, Jawa 

Timur, Ramiyati, 60 tahun, 

mengadu ke KBRI Kuala Lumpur 

karena tidak digaji selama empat 

tahun. Majikannya berjanji hanya 

akan membayar 700 ringgit (Rp 

2,4 juta) per bulan," ujar 

Bendahara Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) Malaysia, Wati 

ketika dihubungi di Kuala Lumpur, 

Jumat, 28 Januari 2022. Tentang 

pertemuannya dengan Ramiyati, 

Wati menceritakan awalnya Ketua 

SBMI Malaysia mendapat 

pengaduan langsung dari 

Ramiyati. "Ibu Ramiyati mengaku 

sudah hampir 15 tahun di 

Malaysia dengan pindah-pindah 

majikan dan agen. 

16

3. 

29 

Janua

Rakernas 

ASPHRI 2022, 

Hasilkan 

Positiv

e 

Radarbogor.id  Asosiasi Praktisi Human Resource 

Indonesia atau ASPHRI Masa Bakti 

2021- 2024 menggelar Rapat 

http://batamtoday.com/home/read/172110/Polresta-Barelang-Ungkap-4-Kasus-Penyelundupan-PMI-Ilegal-dalam-Sepekan
http://batamtoday.com/home/read/172110/Polresta-Barelang-Ungkap-4-Kasus-Penyelundupan-PMI-Ilegal-dalam-Sepekan
http://batamtoday.com/home/read/172110/Polresta-Barelang-Ungkap-4-Kasus-Penyelundupan-PMI-Ilegal-dalam-Sepekan
http://batamtoday.com/home/read/172110/Polresta-Barelang-Ungkap-4-Kasus-Penyelundupan-PMI-Ilegal-dalam-Sepekan
http://batamtoday.com/home/read/172110/Polresta-Barelang-Ungkap-4-Kasus-Penyelundupan-PMI-Ilegal-dalam-Sepekan
http://batamtoday.com/home/read/172110/Polresta-Barelang-Ungkap-4-Kasus-Penyelundupan-PMI-Ilegal-dalam-Sepekan
http://batamtoday.com/home/read/172110/Polresta-Barelang-Ungkap-4-Kasus-Penyelundupan-PMI-Ilegal-dalam-Sepekan
http://dunia.tempo.co/read/1555340/prt-asal-probolinggo-4-tahun-tidak-digaji-majikan-malaysia
http://dunia.tempo.co/read/1555340/prt-asal-probolinggo-4-tahun-tidak-digaji-majikan-malaysia
http://dunia.tempo.co/read/1555340/prt-asal-probolinggo-4-tahun-tidak-digaji-majikan-malaysia
http://dunia.tempo.co/read/1555340/prt-asal-probolinggo-4-tahun-tidak-digaji-majikan-malaysia
http://dunia.tempo.co/read/1555340/prt-asal-probolinggo-4-tahun-tidak-digaji-majikan-malaysia
http://www.radarbogor.id/2022/01/29/rakernas-asphri-2022-hasilkan-rekomendasi-untuk-peningkatan-dunia-ketenagakerjaan-di-indonesia
http://www.radarbogor.id/2022/01/29/rakernas-asphri-2022-hasilkan-rekomendasi-untuk-peningkatan-dunia-ketenagakerjaan-di-indonesia
http://www.radarbogor.id/2022/01/29/rakernas-asphri-2022-hasilkan-rekomendasi-untuk-peningkatan-dunia-ketenagakerjaan-di-indonesia
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ry 

2022 

Rekomendasi 

untuk 

Peningkatan 

Dunia 

Ketenagakerja

an di Indonesia 

Kerja Nasional (Rakernas) 2022 di 

Hotel Grand Mulya, Sentul, Bogor 

Jum'at, (28/1/2022). Banyak 

kegiatan ASPHRI yang telah 

bergaung ke seluruh pelosok 

Indonesia melalui 19 DPD dan 

DPC kota dan kabupaten. Di tahun 

2022 ini, ASPHRI menargetkan 

terbentuknya DPD di 30 provinsi 

sehingga terus bergulir dan 

terbentuk di 34 provinsi di 

Indonesia. Selain menggelar 

berbagai kegiatan, ASPHRI juga 

selalu mengeluarkan rekomendasi 

hasil pemikiran dan kontribusi 

untuk peningkatan dunia 

ketenagakerjaan dan hubungan 

industrial di Indonesia. 

16

4. 

29 

Janua

ry 

2022 

Go Global, 

Produk UMKM 

Disabilitas 

Ternate Ini 

Diapresiasi 

Menaker 

Positiv

e 

Detik Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

mengapresiasi produk kerajinan 

tangan dan ecoprint Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) 

para penyandang disabilitas di 

Ternate, Maluku Utara. Apresiasi 

tersebut disampaikan saat 

kunjungan kerjanya ke Halmahera 

Selatan, Maluku Utara pada Jumat 

(28/1) kemarin. Pasalnya, produk 

kerajinan tersebut bukan hanya 

laku terjual di Indonesia, tetapi 

juga sudah merambah ke 

mancanegara. "Ini adalah karya 

UKM temen-temen disabilitas. 

16

5. 

29 

Janua

ry 

2022 

Gelar 

Rakernas, 

ASPHRI 

Sampaikan 7 

Rekomendasi 

Hubungan 

Industrial 

Neutr

al 

Dakta Sutiyoso Asosiasi Praktisi Human Resource 

Indonesia (ASPHRI) Masa Bakti 

2021-2024 menyampaikan tujuh 

rekomendasi kepada seluruh 

pemangku kepentingan 

ketenagakerjaan yang terdiri dari 

pengusaha, pemerintah, pekerja, 

tokoh masyarakat yang terkait 

dengan hubungan industrial 

Indonesia. Ketua Umum ASPHRI, 

http://www.radarbogor.id/2022/01/29/rakernas-asphri-2022-hasilkan-rekomendasi-untuk-peningkatan-dunia-ketenagakerjaan-di-indonesia
http://www.radarbogor.id/2022/01/29/rakernas-asphri-2022-hasilkan-rekomendasi-untuk-peningkatan-dunia-ketenagakerjaan-di-indonesia
http://www.radarbogor.id/2022/01/29/rakernas-asphri-2022-hasilkan-rekomendasi-untuk-peningkatan-dunia-ketenagakerjaan-di-indonesia
http://www.radarbogor.id/2022/01/29/rakernas-asphri-2022-hasilkan-rekomendasi-untuk-peningkatan-dunia-ketenagakerjaan-di-indonesia
http://www.radarbogor.id/2022/01/29/rakernas-asphri-2022-hasilkan-rekomendasi-untuk-peningkatan-dunia-ketenagakerjaan-di-indonesia
http://www.radarbogor.id/2022/01/29/rakernas-asphri-2022-hasilkan-rekomendasi-untuk-peningkatan-dunia-ketenagakerjaan-di-indonesia
http://news.detik.com/berita/d-5920038/go-global-produk-umkm-disabilitas-ternate-ini-diapresiasi-menaker
http://news.detik.com/berita/d-5920038/go-global-produk-umkm-disabilitas-ternate-ini-diapresiasi-menaker
http://news.detik.com/berita/d-5920038/go-global-produk-umkm-disabilitas-ternate-ini-diapresiasi-menaker
http://news.detik.com/berita/d-5920038/go-global-produk-umkm-disabilitas-ternate-ini-diapresiasi-menaker
http://news.detik.com/berita/d-5920038/go-global-produk-umkm-disabilitas-ternate-ini-diapresiasi-menaker
http://news.detik.com/berita/d-5920038/go-global-produk-umkm-disabilitas-ternate-ini-diapresiasi-menaker
http://dakta.com/news/28973/gelar-rakernas-asphri-sampaikan-7-rekomendasi-hubungan-industrial
http://dakta.com/news/28973/gelar-rakernas-asphri-sampaikan-7-rekomendasi-hubungan-industrial
http://dakta.com/news/28973/gelar-rakernas-asphri-sampaikan-7-rekomendasi-hubungan-industrial
http://dakta.com/news/28973/gelar-rakernas-asphri-sampaikan-7-rekomendasi-hubungan-industrial
http://dakta.com/news/28973/gelar-rakernas-asphri-sampaikan-7-rekomendasi-hubungan-industrial
http://dakta.com/news/28973/gelar-rakernas-asphri-sampaikan-7-rekomendasi-hubungan-industrial
http://dakta.com/news/28973/gelar-rakernas-asphri-sampaikan-7-rekomendasi-hubungan-industrial
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Yosminaldi seusai menggelar 

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di 

Sentul Bogor, Sabtu (29/1) 

mengatakan sebagai organisasi 

perkumpulan HR di perusahaan 

meminta agar elemen bipartit 

selalu mengedepankan dialog dan 

musyawarah dalam setiap 

penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial, agar terjadi 

kesepakatan yang adil, saling 

menguntungkan dan terbuka. 

"ASPHRI menghimbau kepada 

Pemerintah untuk menyusun 

formula kenaikan Upah Minimum 

yang dapat diterima oleh pihak, 

agar tercipta ketenangan 

berusaha, peningkatan motivasi, 

kinerja dan produktivitas pekerja 

serta kesinambungan bisnis untuk 

jangka panjang," jelasnya. ASPHRI 

yang telah didirikan sejak 2008 

lalu kini telah beranggotakan 900 

praktisi HR dan memiliki 19 DPD 

dan DPC di seluruh Indonesia. 

16

6. 

29 

Janua

ry 

2022 

BPJamsostek 

Cabang Tegal 

Serahkan 

Santunan 

kepada 2 Ahli 

Waris 

Positiv

e 

Times Indonesia  Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

cabang Tegal atau BPJamsostek 

menyerahkan santunan kepada 2 

orang ahli waris masing-masing 

almarhum Lukman Hakim dan 

Abdul Rozak. Saat dihubungi 

Times Indonesia, Sabtu 

(29/1/2022) Kepala BPJamsostek 

cabang Tegal, Mulyono Adi 

Nugroho mengatakan, santunan 

tersebut diberikan kepada 2 ahli 

waris yang pertama adalah 

almarhum Lukman Hakim yang 

berprofesi sebagai pekerja 

bengkel Las Life Art. "Kami 

memberikan santunan JKM dan 

Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 

Rp. Santunan tersebut diserahkan 

langsung oleh Wali Kota Tegal, H 

http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394083/bpjamsostek-cabang-tegal-serahkan-santunan-kepada-2-ahli-waris
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394083/bpjamsostek-cabang-tegal-serahkan-santunan-kepada-2-ahli-waris
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394083/bpjamsostek-cabang-tegal-serahkan-santunan-kepada-2-ahli-waris
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394083/bpjamsostek-cabang-tegal-serahkan-santunan-kepada-2-ahli-waris
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394083/bpjamsostek-cabang-tegal-serahkan-santunan-kepada-2-ahli-waris
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394083/bpjamsostek-cabang-tegal-serahkan-santunan-kepada-2-ahli-waris
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Dedy Yon Supriyono didampingi 

dengan Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan, Mulyono Adi 

Nugroho saat acara sosialisasi 

mekanisme penetapan peserta 

dan pembayaran iuran 

kepesertaan Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian 

(JKM) bagi pegawai non ASN 

Pemkot Tegal di Grand Dian Slawi, 

Kabupaten Tegal, Selasa 

(25/1/2022) kemarin. 45.640.250 

kepada almarhum Lukman Hakim 

yang beralamat di Randugunting, 

Tegal Selatan Kota Tegal yang 

aktif menjadi peserta dari 1 Mei 

2019," katanya. 

16

7. 

29 

Janua

ry 

2022 

Menaker 

Apresiasi 

Produk UMKM 

Disabilitas 

Ternate yang 

Go Global 

Positiv

e 

Bogordaily.net Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

mengapresiasi produk kerajinan 

tangan dan ecoprint Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) 

para penyandang disabilitas 

Ternate, Maluku Utara. Apresiasi 

tersebut disampaikan saat 

kunjungan kerjanya ke Halmahera 

Selatan, Maluku Utara pada Jumat 

28 Januari 2022. Pasalnya, produk 

kerajinan tersebut bukan hanya 

laku terjual di Indonesia, tetapi 

juga sudah merambah ke 

mancanegara. "Ini adalah karya 

UKM temen-temen disabilitas. 

16

8. 

29 

Janua

ry 

2022 

Dinkes 

Kalimantan 

Barat Komit 

Cegah 

Omicron di 

Perbatasan 

Antar Negara 

Positiv

e 

Rrinews Pontianak  Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas 

Kesehatan Provinsi Kalimantan 

Barat Erna Yulianti mengatakan 

pihaknya meningkatkan 

pelaksanaan 3T yakni Testing, 

Tracing dan Treatment pasca 

ditemukan kasus Omicron. 

Menurutnya, pemeriksaan pada 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

yang masuk di Pos Lintas Batas 

Negara (PLBN) Entikong, Sanggau 

http://bogordaily.net/2022/01/menaker-apresiasi-produk-umkm-disabilitas-ternate-yang-go-global
http://bogordaily.net/2022/01/menaker-apresiasi-produk-umkm-disabilitas-ternate-yang-go-global
http://bogordaily.net/2022/01/menaker-apresiasi-produk-umkm-disabilitas-ternate-yang-go-global
http://bogordaily.net/2022/01/menaker-apresiasi-produk-umkm-disabilitas-ternate-yang-go-global
http://bogordaily.net/2022/01/menaker-apresiasi-produk-umkm-disabilitas-ternate-yang-go-global
http://bogordaily.net/2022/01/menaker-apresiasi-produk-umkm-disabilitas-ternate-yang-go-global
http://rri.co.id/pontianak/kesehatan/1342215/dinkes-kalbar-komit-cegah-omicron-di-perbatasan-antar-negara
http://rri.co.id/pontianak/kesehatan/1342215/dinkes-kalbar-komit-cegah-omicron-di-perbatasan-antar-negara
http://rri.co.id/pontianak/kesehatan/1342215/dinkes-kalbar-komit-cegah-omicron-di-perbatasan-antar-negara
http://rri.co.id/pontianak/kesehatan/1342215/dinkes-kalbar-komit-cegah-omicron-di-perbatasan-antar-negara
http://rri.co.id/pontianak/kesehatan/1342215/dinkes-kalbar-komit-cegah-omicron-di-perbatasan-antar-negara
http://rri.co.id/pontianak/kesehatan/1342215/dinkes-kalbar-komit-cegah-omicron-di-perbatasan-antar-negara
http://rri.co.id/pontianak/kesehatan/1342215/dinkes-kalbar-komit-cegah-omicron-di-perbatasan-antar-negara
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dan Aruk, Bengkayang. 

Pemeriksaan yang dilakukan itu 

juga dilakukan pada petugas. 

"Termasuk semua petugas baik di 

Upelkes, LPMP dan Dokinwil 

sudah kami lakukan swab dan 

hasilnya negatif," jelas Erna. 

16

9. 

29 

Janua

ry 

2022 

Sejarah Baru, 

Sertifikasi 

Wartawan 

Melalui LSP 

Pers Indonesia 

Resmi Diakui 

Oleh BNSP 

Positiv

e 

Tabloid Mantap Jusuf Rizal Babak baru sejarah pers tertoreh, 

setelah Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi (BNSP) secara resmi 

mengakui Sertifikasi Wartawan 

Indonesia melalui Lembaga 

Sertifikasi Profesi (LSP) Pers 

Indonesia. Kepada media, Sekjen 

Perkumpulan Perusahaan Media 

Online Indonesia (MOI) dan 

Ketum Perkumpulan Wartawan 

Media Online Indonesia (PWMOI), 

HM. Jusuf Rizal mengatakan 

menyambut baik terobosan 

tersebut. Dengan hadirnya 

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 

Pers Indonesia yang diakui oleh 

negara, menurut Jusuf Rizal yang 

juga Presiden LSM LIRA (Lumbung 

Informasi Rakyat), MOI dan 

PWMOI akan bekerjasama guna 

melakukan Sertifikasi Kompetensi 

Wartawan (SKW) bagi seluruh 

Wartawan anggotanya. Dengan 

demikian, Dewan Pers tidak lagi 

memonopoli sertifikasi uji 

kompetensi bagi para wartawan. 

17

0. 

29 

Janua

ry 

2022 

Sulitnya 

Dapatkan 

Pekerjaan di 

Masa Pandemi 

Covid-19 

Negati

ve 

Times Indonesia Margo Yuwono Pandemi Covid-19 telah 

memengaruhi semua aspek 

pembangunan ekonomi, termasuk 

pasar tenaga kerja. Sementara itu, 

ILO menduga pandemi Covid-19 

akan berdampak pada 25 juta 

pekerja di Indonesia dan 2,8 juta 

di antaranya akan mengalami PHK 

atau dirumahkan. Pentingnya 

sebuah kolaborasi yang 

mengharuskan suatu penguatan 

http://tabloidmantap.com/2022/01/29/sejarah-baru-sertifikasi-wartawan-melalui-lsp-pers-indonesia-resmi-diakui-oleh-bnsp
http://tabloidmantap.com/2022/01/29/sejarah-baru-sertifikasi-wartawan-melalui-lsp-pers-indonesia-resmi-diakui-oleh-bnsp
http://tabloidmantap.com/2022/01/29/sejarah-baru-sertifikasi-wartawan-melalui-lsp-pers-indonesia-resmi-diakui-oleh-bnsp
http://tabloidmantap.com/2022/01/29/sejarah-baru-sertifikasi-wartawan-melalui-lsp-pers-indonesia-resmi-diakui-oleh-bnsp
http://tabloidmantap.com/2022/01/29/sejarah-baru-sertifikasi-wartawan-melalui-lsp-pers-indonesia-resmi-diakui-oleh-bnsp
http://tabloidmantap.com/2022/01/29/sejarah-baru-sertifikasi-wartawan-melalui-lsp-pers-indonesia-resmi-diakui-oleh-bnsp
http://tabloidmantap.com/2022/01/29/sejarah-baru-sertifikasi-wartawan-melalui-lsp-pers-indonesia-resmi-diakui-oleh-bnsp
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394104/sulitnya-dapatkan-pekerjaan-di-masa-pandemi-covid19
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394104/sulitnya-dapatkan-pekerjaan-di-masa-pandemi-covid19
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394104/sulitnya-dapatkan-pekerjaan-di-masa-pandemi-covid19
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394104/sulitnya-dapatkan-pekerjaan-di-masa-pandemi-covid19
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394104/sulitnya-dapatkan-pekerjaan-di-masa-pandemi-covid19
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kemampuan untuk beradaptasi 

dengan kondisi baru pasca 

pandemi Covid-19. 19 telah 

berlangsung di Negara Indonesia 

kurang lebih hampir memasuki 

usia 2 tahun, tentunya hal ini 

sangat berdampak pada banyak 

sektor, salah satunya sektor 

perekonomian yang meliputi 

usaha maupun pekerjaan. 

17

1. 

29 

Janua

ry 

2022 

150 Pekerja 

Migran dari 

Brunei 

Darussalam 

Tiba di Juanda 

31 Januari 

Neutr

al 

Suara Surabaya  Sebanyak 150 pekerja migran 

Indonesia (PMI) dari Brunei 

Darussalam akan tiba di Bandara 

Juanda pada Senin (31/1/2022) 

mendatang. Sugianto Kepala 

Asrama Haji Surabaya 

mengatakan, PMI ini akan landing 

di Bandara Juanda sekitar pukul 

14.00 WIB menggunakan pesawat 

carter Garuda. "(Asal PMI) 

bervariasi, kemarin saya lihat di 

manivesnya bervariasi. 90 persen 

dari Jawa Timur," kata Sugianto 

dihubungi Suara Surabaya, Sabtu 

(29/1/2022). 

17

2. 

29 

Janua

ry 

2022 

Polisi Tangkap 

6 Anggota 

Sindikat 

Penyelundupa

n Pekerja 

Migran Ilegal 

Positiv

e 

Antvklik Nugroho Tri 

Nuryanto 

Para pelaku menjanjikan 

pekerjaan di malaysia dengan gaji 

besar dengan syarat para calon 

pekerja migran menanggung 

biaya selama perjalanan sebesar 3 

hingga 6 juta rupiah. Keenam 

anggota sindikat pengiriman 

pekerja migran illegal ini 

tertangkap setelah adanya 

laporan enam orang pekerja 

mingran yang tewas tenggelam di 

Perairan Johor Malaysia. Petugas 

lalu menangkap pelaku inisial Z 

yang bertugas menyediakan kapal 

dan perlengkapan sebelum 

berangkat ke Malaysia. Dari 

pengembangan polisi kemudian 

menangkap F pemilik kapal 

akhirnya polisi berhasil 

http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/150-pekerja-migran-dari-brunei-darussalam-tiba-di-juanda-31-januari
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/150-pekerja-migran-dari-brunei-darussalam-tiba-di-juanda-31-januari
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/150-pekerja-migran-dari-brunei-darussalam-tiba-di-juanda-31-januari
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/150-pekerja-migran-dari-brunei-darussalam-tiba-di-juanda-31-januari
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/150-pekerja-migran-dari-brunei-darussalam-tiba-di-juanda-31-januari
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/150-pekerja-migran-dari-brunei-darussalam-tiba-di-juanda-31-januari
http://www.antvklik.com/headline/polisi-tangkap-6-anggota-sindikat-penyelundupan-pekerja-migran-ilegal
http://www.antvklik.com/headline/polisi-tangkap-6-anggota-sindikat-penyelundupan-pekerja-migran-ilegal
http://www.antvklik.com/headline/polisi-tangkap-6-anggota-sindikat-penyelundupan-pekerja-migran-ilegal
http://www.antvklik.com/headline/polisi-tangkap-6-anggota-sindikat-penyelundupan-pekerja-migran-ilegal
http://www.antvklik.com/headline/polisi-tangkap-6-anggota-sindikat-penyelundupan-pekerja-migran-ilegal
http://www.antvklik.com/headline/polisi-tangkap-6-anggota-sindikat-penyelundupan-pekerja-migran-ilegal
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menangkap 4 tersangka lainnya 

yang berperan sebagai perekrut 

dan penampung pekerja migran 

illegal. 

17

3. 

29 

Janua

ry 

2022 

LSP Digital 

Nusantara 

Bersama BNSP 

Uji Asesor 

Kompetensi 

Neutr

al 

Cari Berita News Abdul Manan LSP Digital Nusantara merupakan 

lembaga diklat yang sebagai 

Penyelenggara Pendidikan dan 

Pelatihan bekerja sama dengan 

BNSP (Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi ) menyelenggarakan diklat 

dan uji Asesor kompetensi LSP 

Digital Nusatara 29 2 Februari 

2022 di Hotel D Jakarta Selatan. 

Pembukaan kegiatan ini dilakukan 

oleh Direktur LSP Digital 

Nusantara (Abdul Manan M.Kom) 

bersama Master Asesor BNSP Ibu 

Fitri Kusumawardani dan Bp. 

Implementasi sistem Pelatihan 

dan Penilaian Berbasis 

Kompetensi, mensyaratkan 

tersedianya Asesor Kompetensi 

(Workplace Assessors) sebagai 

salah satu komponen utama 

dalam proses penilaian. Diklat 

pemenuhan dan Uji Kompetensi 

bagi Peserta uji asesorinya 

merupakan pelatihan yang 

diselenggarakan dalam rangka 

membekali para peseta 

kompenten sesuai standarnya ujar 

Manan. 

17

4. 

29 

Janua

ry 

2022 

Delapan 

pelaku 

penyelundupa

n PMI ilegal 

ditangkap, 

korbannya 

berasal dari 

Nusa Tenggara 

Barat 

Negati

ve 

Antara Mataram  Kepolisian Resor (Polres) Karimun, 

Kepulauan Riau (Kepri), 

menangkap delapan pelaku 

penyelundupan pekerja migran 

Indonesia (PMI) ilegal yang terdiri 

atas enam pria dan dua wanita. 

Mereka berasal dari berbagai 

daerah, seperti Pulau Jawa, Nusa 

Tenggara Timur, dan Nusa 

Tenggara Barat. Kasat Reskrim 

Polres Karimun AKP Arsyad 

Arsandi, di Karimun, Jumat, 

http://www.cariberitanews.com/2022/01/lsp-digital-nusantara-bersama-bnsp-uji.html
http://www.cariberitanews.com/2022/01/lsp-digital-nusantara-bersama-bnsp-uji.html
http://www.cariberitanews.com/2022/01/lsp-digital-nusantara-bersama-bnsp-uji.html
http://www.cariberitanews.com/2022/01/lsp-digital-nusantara-bersama-bnsp-uji.html
http://www.cariberitanews.com/2022/01/lsp-digital-nusantara-bersama-bnsp-uji.html
http://mataram.antaranews.com/berita/184469/delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal-ditangkap-korbannya-berasal-dari-ntb
http://mataram.antaranews.com/berita/184469/delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal-ditangkap-korbannya-berasal-dari-ntb
http://mataram.antaranews.com/berita/184469/delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal-ditangkap-korbannya-berasal-dari-ntb
http://mataram.antaranews.com/berita/184469/delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal-ditangkap-korbannya-berasal-dari-ntb
http://mataram.antaranews.com/berita/184469/delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal-ditangkap-korbannya-berasal-dari-ntb
http://mataram.antaranews.com/berita/184469/delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal-ditangkap-korbannya-berasal-dari-ntb
http://mataram.antaranews.com/berita/184469/delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal-ditangkap-korbannya-berasal-dari-ntb
http://mataram.antaranews.com/berita/184469/delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal-ditangkap-korbannya-berasal-dari-ntb
http://mataram.antaranews.com/berita/184469/delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal-ditangkap-korbannya-berasal-dari-ntb
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mengatakan penangkapan 

berawal dari pelaku utama 

berinisial ZA di Kecamatan Meral 

Barat, Kabupaten Karimun, yang 

berperan sebagai penampung. 

"ZA berperan sebagai penampung 

sekaligus penyalur PMI yang akan 

diberangkatkan secara ilegal ke 

Malaysia melalui jalur tikus dari 

perairan Karimun," kata AKP 

Arsyad. 
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Info Loker: 

Bank BTN Buka 

Lowongan 

Pekerjaan, 

Intip Formasi 

yang 

Dibutuhkan 

Positiv

e 

Pikiran Rakyat 

Bekasi 

 PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk atau Bank BTN 

membuka kesempatan lowongan 

kerja (loker) bagi pria dan wanita 

untuk mengisi formasi yang 

tersedia. Bank BTN adalah Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak di bidang Perbankan. 

Selama ini Bank BTN telah 

melayani dan mendukung 

pembiayaan sektor perumahan 

melalui tiga produk utama di 

antaranya perbankan 

perseorangan, bisnis dan syariah. 

Bank BTN saat ini sedang 

membuka lowongan kerja untuk 

ditempatkan di seluruh cabang PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk, yakni Jakarta, Bandung, 

Yogyakarta, Surabaya, Medan dan 

Makassar. 
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BPJAMSOSTEK 

Lhokseumawe 

bayar klaim 

capai Rp126,1 

miliar 

Neutr

al 

Antara Aceh  Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Lhokseumawe 

menyatakan telah membayar 

klaim Rp126,1 miliar lebih 

sepanjang 2021 untuk empat 

program jaminan. "Klaim yang 

paling banyak dibayarkan adalah 

jaminan hari tua sebanyak 6.576 

klaim dengan nominal sebesar 

Rp113,59 miliar," kata Kepala 

BPJAMSOSTEK Cabang 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123598046/info-loker-bank-btn-buka-lowongan-pekerjaan-intip-formasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123598046/info-loker-bank-btn-buka-lowongan-pekerjaan-intip-formasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123598046/info-loker-bank-btn-buka-lowongan-pekerjaan-intip-formasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123598046/info-loker-bank-btn-buka-lowongan-pekerjaan-intip-formasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123598046/info-loker-bank-btn-buka-lowongan-pekerjaan-intip-formasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123598046/info-loker-bank-btn-buka-lowongan-pekerjaan-intip-formasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123598046/info-loker-bank-btn-buka-lowongan-pekerjaan-intip-formasi-yang-dibutuhkan
http://aceh.antaranews.com/berita/266329/bpjamsostek-lhokseumawe-bayar-klaim-capai-rp1261-miliar
http://aceh.antaranews.com/berita/266329/bpjamsostek-lhokseumawe-bayar-klaim-capai-rp1261-miliar
http://aceh.antaranews.com/berita/266329/bpjamsostek-lhokseumawe-bayar-klaim-capai-rp1261-miliar
http://aceh.antaranews.com/berita/266329/bpjamsostek-lhokseumawe-bayar-klaim-capai-rp1261-miliar
http://aceh.antaranews.com/berita/266329/bpjamsostek-lhokseumawe-bayar-klaim-capai-rp1261-miliar
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Lhokseumawe Syarifah Wan 

Fatimah di Lhokseumawe, Sabtu. 

"Jadi total klaim yang dibayarkan 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Lhokseumawe kepada peserta 

pada 2021 mencapai Rp126,1 

miliar," sebut Syarifah Wan 

Fatimah. Kemudian, kata Syarifah 

Wan Fatimah, jaminan pensiun 

sebanyak 928 klaim sebesar 

Rp1,226 milliar, jaminan kematian 

dengan 250 kasus sebesar 

Rp9,892 miliar dan jaminan 

kecelakaan kerja 55 kasus sebesar 

Rp1,493 miliar. 
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Cara Dapat 

Sertifikat 

Vaksin 

Internasional 

Standar WHO, 

Simak Langkah 

Ini - Galamedia 

News 

Positiv

e 

Galamedia  Berikut ini cara mendapatkan 

sertifikat vaksin internasional 

standar WHO yang baru saja 

dikeluarkan oleh Kemenkes. ( 

WHO ). Dikeluarkannya sertifikat 

internasional yang sesuai standar 

WHO ini dimaksudkan untuk 

mengantisipasi adanya isu bahwa 

sertifikat vaksin Indonesia tak 

dikenali di sejumlah negara luar 

negeri. Mengutip laman resmi 

Kemenkes, Chief of Digital 

Transformation Office Kemenkes, 

Setiaji mengungkpakan bahwa 

informasi yang tertera di dalam 

sertifikat vaksin internasional ini 

telah disesuaikan dengan standar 

WHO. Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) telah menerbitkan 

sertifikat vaksin internasional 

standar Organisasi Kesehatan 

Dunia 
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Cara Mudah 

Dapatkan 

Sertifikasi 

Vaksin 

Internasional 

Standar WHO, 

Berikut Syarat 

Neutr

al 

Gorajuara.com  Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) terbitkan sertifikat 

vaksin internasional standar 

Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO). Dikeluarkannya sertifikat 

vaksin internasional standar WHO 

tersebut untuk menepis adanya 

http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353599034/cara-dapat-sertifikat-vaksin-internasional-standar-who-simak-langkah-ini
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353599034/cara-dapat-sertifikat-vaksin-internasional-standar-who-simak-langkah-ini
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353599034/cara-dapat-sertifikat-vaksin-internasional-standar-who-simak-langkah-ini
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353599034/cara-dapat-sertifikat-vaksin-internasional-standar-who-simak-langkah-ini
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353599034/cara-dapat-sertifikat-vaksin-internasional-standar-who-simak-langkah-ini
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353599034/cara-dapat-sertifikat-vaksin-internasional-standar-who-simak-langkah-ini
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353599034/cara-dapat-sertifikat-vaksin-internasional-standar-who-simak-langkah-ini
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353599034/cara-dapat-sertifikat-vaksin-internasional-standar-who-simak-langkah-ini
http://www.gorajuara.com/nasional/pr-1002565894/cara-mudah-dapatkan-sertifikasi-vaksin-internasional-standar-who-berikut-syarat-dan-ketentuannya
http://www.gorajuara.com/nasional/pr-1002565894/cara-mudah-dapatkan-sertifikasi-vaksin-internasional-standar-who-berikut-syarat-dan-ketentuannya
http://www.gorajuara.com/nasional/pr-1002565894/cara-mudah-dapatkan-sertifikasi-vaksin-internasional-standar-who-berikut-syarat-dan-ketentuannya
http://www.gorajuara.com/nasional/pr-1002565894/cara-mudah-dapatkan-sertifikasi-vaksin-internasional-standar-who-berikut-syarat-dan-ketentuannya
http://www.gorajuara.com/nasional/pr-1002565894/cara-mudah-dapatkan-sertifikasi-vaksin-internasional-standar-who-berikut-syarat-dan-ketentuannya
http://www.gorajuara.com/nasional/pr-1002565894/cara-mudah-dapatkan-sertifikasi-vaksin-internasional-standar-who-berikut-syarat-dan-ketentuannya
http://www.gorajuara.com/nasional/pr-1002565894/cara-mudah-dapatkan-sertifikasi-vaksin-internasional-standar-who-berikut-syarat-dan-ketentuannya
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dan 

Ketentuannya 

- Gora Juara 

anggapan bahwa sertifikasi vaksin 

Indonesia tidak dikenal di 

sejumlah negara lain. Lalu 

bagaimana cara mendapatkan 

sertivikasi vaksin internasional 

berstandar WHO? Chief of Digital 

Transformation Office Kemenkes, 

Setiaji mengatakan, informasi 

yang tertera di dalam sertifikat 

vaksin internasional ini telah 

disesuaikan dengan standar WHO. 
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<p>Waspadai 

Omicron, 

Pemkab 

Wonogiri Kirim 

Sampel untuk 

Dites WGS</p> 

Positiv

e 

Sonora.id Joko Sutopo Wonogiri, Pemkab Wonogiri 

mewaspadai kasus Omicron yang 

semakin meluas di wilayah 

Indonesia. Untuk itu, Pemkab 

Wonogiri mengantisipasi 

masuknya Omnicron di Wonogiri 

dengan mengirimkan 12 sampel 

untul di lakukan tes WGS, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui 

Omicron sudah masuk ke 

Wonogiri atau belum. Untuk itu, 

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, 

mengatakan masyarakat harus 

waspada dengan mendisiplinkan 

diri dalam pelaksanaan protokol 

kesehatan. Jekek, sapaan akrab 

Bupati, mengatakan bahwa 

semua pihak tidak perlu 

berspekulasi apakah varian 

omicron bakal sampai ke wilayah 

Wonogiri ataupun tidak dan yang 

paling penting adalah bagaimana 

cara mengantisipasi hal yang tidak 

diinginkan. 
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Apresiasi BLK 

Ternate, 

Menaker 

Harap 

Wujudkan 

SDM yang 

Kompeten di 

Ternate 

Positiv

e 

Jurnas Ida Fauziyah Dalam kunkernya, Menaker 

memberikan apresiasi kepada BLK 

Ternate yang terus berupaya 

menjaga, mengembangkan, dan 

meningkatkan kualitas SDM 

melalui berbagai latihan di 

Maluku Utara. "Saya 

mengapresiasi langkah BLK 

Ternate yang telah memulai 

http://www.gorajuara.com/nasional/pr-1002565894/cara-mudah-dapatkan-sertifikasi-vaksin-internasional-standar-who-berikut-syarat-dan-ketentuannya
http://www.gorajuara.com/nasional/pr-1002565894/cara-mudah-dapatkan-sertifikasi-vaksin-internasional-standar-who-berikut-syarat-dan-ketentuannya
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http://www.jurnas.com/artikel/110390/Apresiasi-BLK-Ternate-Menaker-Harap-Wujudkan-SDM-yang-Kompeten-di-Ternate
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program pelatihan ini. Adanya 

pelatihan ini diharapkan dapat 

mewujudkan tenaga yang 

kompeten, berkualitas, dan 

berdaya saing di Ternate, " kata 

Menaker Ida. Usai mengikuti 

pelatihan, para peserta akan 

dilakukan uji kompetensi melalui 

Lembaga Sertifikasi Profesi-Pihak 

Kedua (LSP P2) BLK Ternate. 
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Ini Ungkapan 

Rindu 

Perantau pada 

Kampung 

Halaman di 

Tulungagung 

Positiv

e 

Jatim Times  Demikian juga Kabupaten 

Tulungagung yang terkenal 

ramah, indah dan damai ternyata 

juga membuat rindu para 

perantau yang kini tinggal di luar 

kota bahkan di luar negeri. Anisa 

(21) misalnya, mahasiswi yang kini 

tinggal di Yogjakarta ini mengaku 

kangen kampung halamannya di 

Tulungagung. Saat di hubungi, 

Anisa yang biasanya pulang 

kampung 6 bulan sekali ini 

mengaku rasa rindunya pada 

Tulungagung sering tak 

terbendung ketika hatinya suntuk 

dan suasana bahagia. Bukan 

hanya Anisa, Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) asal Tulungagung di Taiwan 

yang bernama Lia (32) asal 

Kecamatan Besuki juga 

mengatakan sering bernostalgia 

virtual. 
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Kemnaker 

Dorong BLK 

Ternate 

Kembangkan 

Kualitas SDM 

Neutr

al 

Jawa Post National 

Network 

Ida Fauziyah Dalam kunkernya, Menaker 

memberikan apresiasi kepada BLK 

Ternate yang terus berupaya 

menjaga, mengembangkan, dan 

meningkatkan kualitas SDM 

melalui berbagai latihan di 

Maluku Utara. "Saya 

mengapresiasi langkah BLK 

Ternate yang telah memulai 

program pelatihan ini. Usai 

mengikuti pelatihan, para peserta 

akan dilakukan uji kompetensi 

http://jatimtimes.com/baca/259309/20220129/195100/ini-ungkapan-rindu-perantau-pada-kampung-halaman-di-tulungagung
http://jatimtimes.com/baca/259309/20220129/195100/ini-ungkapan-rindu-perantau-pada-kampung-halaman-di-tulungagung
http://jatimtimes.com/baca/259309/20220129/195100/ini-ungkapan-rindu-perantau-pada-kampung-halaman-di-tulungagung
http://jatimtimes.com/baca/259309/20220129/195100/ini-ungkapan-rindu-perantau-pada-kampung-halaman-di-tulungagung
http://jatimtimes.com/baca/259309/20220129/195100/ini-ungkapan-rindu-perantau-pada-kampung-halaman-di-tulungagung
http://jatimtimes.com/baca/259309/20220129/195100/ini-ungkapan-rindu-perantau-pada-kampung-halaman-di-tulungagung
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-dorong-blk-ternate-kembangkan-kualitas-sdm
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-dorong-blk-ternate-kembangkan-kualitas-sdm
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-dorong-blk-ternate-kembangkan-kualitas-sdm
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-dorong-blk-ternate-kembangkan-kualitas-sdm
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melalui Lembaga Sertifikasi 

Profesi-Pihak Kedua (LSP P2) BLK 

Ternate. Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah mengadakan 

kunjungan kerja ke Balai Latihan 

Kerja (BLK) Ternate, Maluku 

Utara. 
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Menaker Ida 

Sebut New 

York Cinta 

Kerajinan 

Tangan RI 

Positiv

e 

Idx Channel Ida Fauziyah (Tas) Ini sudah sampe ke New 

York," ucap Menaker di Jakarta, 

Sabtu (29/1/2022). Menurut 

Menaker, melalui produk UMKM 

yang dihasilkan, para penyandang 

disabilitas telah turut memberikan 

kontribusi terhadap 

perekonomian negara. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

menyampaikan apresiasinya 

terhadap produk kerajinan tangan 

dan ecoprint Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) para 

penyandang disabilitas Ternate, 

Maluku Utara. Produk kerajinan 

tersebut bukan hanya dijual di 

Indonesia, tetapi juga sudah 

merambah ke mancanegara. 
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Go Global, 

Produk UMKM 

Disabilitas 

Ternate Ini 

Diapresiasi 

Menaker 

Positiv

e 

Poros Timur Ida Fauziyah Porostimur.com, Ternate- 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

mengapresiasi produk kerajinan 

tangan dan ecoprint Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) 

para penyandang disabilitas di 

Ternate, Maluku Utara. Apresiasi 

tersebut disampaikan saat 

kunjungan kerjanya ke Halmahera 

Selatan, Maluku Utara pada Jumat 

(28/1/2022) kemarin. Pasalnya, 

produk kerajinan tersebut bukan 

hanya laku terjual di Indonesia, 

tetapi juga sudah merambah ke 

mancanegara. "Ini adalah karya 

UKM temen-temen disabilitas. 

http://www.idxchannel.com/economics/menaker-ida-sebut-new-york-cinta-kerajinan-tangan-ri
http://www.idxchannel.com/economics/menaker-ida-sebut-new-york-cinta-kerajinan-tangan-ri
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http://www.idxchannel.com/economics/menaker-ida-sebut-new-york-cinta-kerajinan-tangan-ri
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http://porostimur.com/go-global-produk-umkm-disabilitas-ternate-ini-diapresiasi-menaker
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18

5. 

29 

Janua

ry 

2022 

BPJamsostek 

Sosialisasikan 

Program 

Jaminan Sosial 

Ketenagakerja

an - Galamedia 

News 

Positiv

e 

Galamedia Suwilwan 

Rachmat 

PJS Ketenagakerjaan atau 

BPJamsostek Kantor Wilayah Jawa 

Barat melaksanakan kegiatan 

sosialisasi program kepada agen-

agen, O-Ranger Pos, Kantor 

Cabang Bandung Raya, Cirebon, 

Karawang dan Kantor Pos 

Regional 3 Jawa Barat. Deputi 

Direktur BPJS Ketenagakerjaan 

Wilayah Jawa Barat, Suwilwan 

Rachmat mengatakan, sosialisasi 

tersebut, berfokus pada 5 

program BPJamsostek yaitu 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Kematian (JKM), Jaminan 

Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun 

(JP) dan Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP). Sosialisasi 

program juga diberikan kepada 11 

KCP Kantor Pos Cabang Depok. 

Kegiatan ini juga merupakan 

tindaklanjut kerjasama antara 

BPJamsostek dan PT. Pos 

Indonesia terkait 

penyelenggaraan program 

jaminan sosial ketenagakerjaan 

yang secara resmi telah 

dilaunching Dirut BPJamsostek 

Anggoro Eko Cahyo, bersama 

Dirut PT Pos Indonesia, Faizal 

Rochmad Djoemadi di Pos Bloc 

Jakarta. 

18

6. 

29 

Janua

ry 

2022 

Produk UMKM 

Disabilitas 

Rambah Pasar 

Amerika 

Neutr

al 

Okezone Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

menyatakan apresiasi terhadap 

produk kerajinan tangan dan 

ecoprint Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) para 

penyandang disabilitas Ternate, 

Maluku Utara. Produk kerajinan 

tersebut bukan hanya dijual di 

Indonesia, tetapi juga sudah 

merambah ke mancanegara. Ini 

sudah sampe ke New York, 

Amerika Serikat (AS)," ucap 

http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353600007/bpjamsostek-sosialisasikan-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353600007/bpjamsostek-sosialisasikan-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353600007/bpjamsostek-sosialisasikan-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353600007/bpjamsostek-sosialisasikan-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353600007/bpjamsostek-sosialisasikan-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353600007/bpjamsostek-sosialisasikan-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353600007/bpjamsostek-sosialisasikan-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://economy.okezone.com/read/2022/01/29/320/2539829/produk-umkm-disabilitas-rambah-pasar-amerika
http://economy.okezone.com/read/2022/01/29/320/2539829/produk-umkm-disabilitas-rambah-pasar-amerika
http://economy.okezone.com/read/2022/01/29/320/2539829/produk-umkm-disabilitas-rambah-pasar-amerika
http://economy.okezone.com/read/2022/01/29/320/2539829/produk-umkm-disabilitas-rambah-pasar-amerika
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Menaker di Jakarta, Sabtu 

(29/1/2022). Menurut dia, melalui 

produk UMKM yang dihasilkan, 

para penyandang disabilitas telah 

turut memberikan kontribusi 

terhadap perekonomian negara. 

18

7. 

29 

Janua

ry 

2022 

Alhamdulillah, 

TKW Karawang 

yang Viral 

Minta Tolong 

sudah Pulang 

ke Indonesia 

Neutr

al 

Berita Center  Tenaga kerja wanita (TKW) asal 

Karawang yang sebelumnya viral 

kini telah berada di Jakarta untuk 

menjalani karantina. TKW yang 

diketahui bernama Fitria itu viral 

usai meminta tolong dipulangkan 

dari Bahrain ke Indonesia. Asosiasi 

Tenaga Kerja Indonesia Raya 

Pembaharuan (Astakira) 

Kabupaten Cianjur yang 

mengawal penyelamatan Fitria 

membenarkan informasi 

kepulangan tersebut. 

"Alhamdulillah bantuan para 

pihak, khususnya teman-teman 

media dan semua pihak, akhirnya 

Fitria PMI asal Karawang yang 

viral di medsos akhirnya pulang. 

18

8. 

29 

Janua

ry 

2022 

Tak Ada Lahan 

Parkir, 

Paguyuban 

Sopir Truk Pati 

Wadul DPRD 

Neutr

al 

Pati News  Tak Ada Lahan Parkir, Paguyuban 

Sopir Truk Pati Wadul DPRD. PATI, 

PATINEWS.COM. Karena tidak 

tersedianya lahan parkir untuk 

truk kontainer, Persatuan Sopir 

Pati (PSP) didampingi Serikat 

Buruh Muslim Indonesia 

(Sarbumusi) datangi kantor DPRD 

Kabupaten Pati untuk melakukan 

audiensi, Jumat, 28 Januari 2022. 

Pasalnya, lahan pangkalan truk 

yang dulu ada di Pati, kini telah 

berubah fungsi menjadi Plaza 

Pragolo Pati dan setelah Plaza 

Pragolo ini berdiri tidak ada 

pangkalan truk pengganti, hanya 

ada parkiran truk di depan 

Stadion Joyokusumo namun itu 

terlalu kecil untuk parkir truk 

besar seperti truk trailer. Untuk 

http://beritacenter.com/news-303296-alhamdulillah-tkw-karawang-yang-viral-minta-tolong-sudah-pulang-ke-indonesia.html
http://beritacenter.com/news-303296-alhamdulillah-tkw-karawang-yang-viral-minta-tolong-sudah-pulang-ke-indonesia.html
http://beritacenter.com/news-303296-alhamdulillah-tkw-karawang-yang-viral-minta-tolong-sudah-pulang-ke-indonesia.html
http://beritacenter.com/news-303296-alhamdulillah-tkw-karawang-yang-viral-minta-tolong-sudah-pulang-ke-indonesia.html
http://beritacenter.com/news-303296-alhamdulillah-tkw-karawang-yang-viral-minta-tolong-sudah-pulang-ke-indonesia.html
http://beritacenter.com/news-303296-alhamdulillah-tkw-karawang-yang-viral-minta-tolong-sudah-pulang-ke-indonesia.html
http://www.patinews.com/tak-ada-lahan-parkir-paguyuban-sopir-truk-pati-wadul-dprd
http://www.patinews.com/tak-ada-lahan-parkir-paguyuban-sopir-truk-pati-wadul-dprd
http://www.patinews.com/tak-ada-lahan-parkir-paguyuban-sopir-truk-pati-wadul-dprd
http://www.patinews.com/tak-ada-lahan-parkir-paguyuban-sopir-truk-pati-wadul-dprd
http://www.patinews.com/tak-ada-lahan-parkir-paguyuban-sopir-truk-pati-wadul-dprd
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itu, Ketua Sarbumusi Pati Husaini 

bersama teman-teman PSP ini 

sudah berdiskusi bahwasannya, 

mereka meminta agar Pemkab 

Pati menyediakan pangkalan truk 

kontainer. 

18

9. 

29 

Janua

ry 

2022 

Menaker 

Apresiasi BLK 

Ternate Terus 

Menjaga, 

Mengembangk

an, dan 

Meningkatkan 

Kualitas SDM 

Positiv

e 

Wartapembaruan.c

o.id 

Ida Fauziyah Menaker Apresiasi BLK Ternate 

Terus Menjaga, Mengembangkan, 

dan Meningkatkan Kualitas SDM. 

Dalam kunkernya, Ida 

memberikan apresiasi kepada BLK 

Ternate yang terus berupaya 

menjaga, mengembangkan, dan 

meningkatkan kualitas SDM 

melalui berbagai latihan di 

Maluku Utara. "Saya 

mengapresiasi langkah BLK 

Ternate yang telah memulai 

program pelatihan ini. Ida 

menambahkan, usai mengikuti 

pelatihan, para peserta akan 

dilakukan uji kompetensi melalui 

Lembaga Sertifikasi Profesi-Pihak 

Kedua (LSP P2) BLK Ternate. 

19

0. 

29 

Janua

ry 

2022 

Menaker 

Apresiasi 

Produk 

Ecoprint 

Penyandang 

Disabilitas 

Ternate - 

KORAN 

NUSANTARA 

Positiv

e 

Mediakorannusanta

ra.com 

Ida Fauziyah Com- Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah, 

menyampaikan apresiasinya 

terhadap produk kerajinan tangan 

dan ecoprint Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) para 

penyandang disabilitas Ternate, 

Maluku Utara. (Tas) Ini sudah 

sampe ke New York," ucap 

Menaker saat melakukan 

kunjungan kerja ke Halmahera 

Selatan, Maluku Utara, Jumat 

(28/1/2022). Menurut Menaker, 

melalui produk UMKM yang 

dihasilkan, para penyandang 

disabilitas telah turut memberikan 

kontribusi terhadap 

perekonomian negara. "Apa yang 

dilakukan oleh teman-teman 

disabilitas ini merupakan wujud 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/menaker-apresiasi-blk-ternate-terus.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/menaker-apresiasi-blk-ternate-terus.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/menaker-apresiasi-blk-ternate-terus.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/menaker-apresiasi-blk-ternate-terus.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/menaker-apresiasi-blk-ternate-terus.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/menaker-apresiasi-blk-ternate-terus.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/menaker-apresiasi-blk-ternate-terus.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/01/menaker-apresiasi-blk-ternate-terus.html
http://mediakorannusantara.com/menaker-apresiasi-produk-ecoprint-penyandang-disabilitas-ternate
http://mediakorannusantara.com/menaker-apresiasi-produk-ecoprint-penyandang-disabilitas-ternate
http://mediakorannusantara.com/menaker-apresiasi-produk-ecoprint-penyandang-disabilitas-ternate
http://mediakorannusantara.com/menaker-apresiasi-produk-ecoprint-penyandang-disabilitas-ternate
http://mediakorannusantara.com/menaker-apresiasi-produk-ecoprint-penyandang-disabilitas-ternate
http://mediakorannusantara.com/menaker-apresiasi-produk-ecoprint-penyandang-disabilitas-ternate
http://mediakorannusantara.com/menaker-apresiasi-produk-ecoprint-penyandang-disabilitas-ternate
http://mediakorannusantara.com/menaker-apresiasi-produk-ecoprint-penyandang-disabilitas-ternate
http://mediakorannusantara.com/menaker-apresiasi-produk-ecoprint-penyandang-disabilitas-ternate
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nyata dalam membangun 

perekonomian negara," kata 

Menaker. 

19

1. 

29 

Janua

ry 

2022 

SPN Kota 

dumai Gelar 

Aksi Serentak 

ke Disnaker 

Neutr

al 

Cakra Pos Satrio Wibowo DUMAI- Gelaran aksi serentak 

yang di usung serikat pekerja 

nasional pada daerah-daerah 

terus berjalan,Tak terkecuali 

untuk Provinsi Riau. Meneruskan 

surat instruksi organisasi dari 

Dewan Pimpinan Pusat Serikat 

Pekerja Nasional (DPP SPN) 

perihal Instruksi aksi serentak 

nasional yang diadakan pada 19 

Januari 2022 yang lalu dan 

berdasarkan surat internal 

organisasi dari Dewan Pimpinan 

Daerah Serikat Pekerja nasional 

(DPD SPN) provinsi Riau kepada 

Dewan Pimpinan Cabang Serikat 

Pekerja Nasional (DPC SPN) Kota 

Dumai. Serikat pekerja nasional 

Kota Dumai melalui musyawarah 

pengurus dan anggota 

menyatakan sikap melaksanakan 

Instruksi aksi serentak nasional 

dengan cara melakukan audiensi 

ke Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kota 

Dumai.(20/01/2022). Bertempat 

di Ruangan mediasi pada Kantor 

Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kota Dumai, dihadiri 

unsur pengurus Dewan Pimpinan 

Cabang (DPC) dan unsur pengurus 

Pimpinan serikat pekerja (PSP) 

pertemuan tersebut disambut 

baik oleh Kepala Disnakertrans 

Kota Dumai beserta Kabid, Kasi 

dan staff. 

19

2. 

30 

Janua

ry 

2022 

Pemegang 

Kartu BPJS 

Ketenagakerja

an Bakal Dapat 

Dua Bantuan 

Positiv

e 

Transkepri.com  Ada kabar gembira untuk 

pemegang kartu BPJS 

Ketenagakerjaan yang akan 

mendapatkan 2 bantuan 

pemerintah. Pada awal tahun 

http://cakrapos.com/nasional/spn-kota-dumai-gelar-aksi-serentak-ke-disnaker
http://cakrapos.com/nasional/spn-kota-dumai-gelar-aksi-serentak-ke-disnaker
http://cakrapos.com/nasional/spn-kota-dumai-gelar-aksi-serentak-ke-disnaker
http://cakrapos.com/nasional/spn-kota-dumai-gelar-aksi-serentak-ke-disnaker
http://transkepri.com/news/detail/12393/pemegang-kartu-bpjs-ketenagakerjaan-bakal-dapat-dua-bantuan-dari-pemerintah
http://transkepri.com/news/detail/12393/pemegang-kartu-bpjs-ketenagakerjaan-bakal-dapat-dua-bantuan-dari-pemerintah
http://transkepri.com/news/detail/12393/pemegang-kartu-bpjs-ketenagakerjaan-bakal-dapat-dua-bantuan-dari-pemerintah
http://transkepri.com/news/detail/12393/pemegang-kartu-bpjs-ketenagakerjaan-bakal-dapat-dua-bantuan-dari-pemerintah
http://transkepri.com/news/detail/12393/pemegang-kartu-bpjs-ketenagakerjaan-bakal-dapat-dua-bantuan-dari-pemerintah
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dari 

Pemerintah 

2022 pemerintah telah 

mengumumkan beberpa bantuan 

lama dan baru yang akan 

disalurkan di tahun 2022, salah 

satunya bantuan yang akan 

diberikan kepada pemegang kartu 

BPJS Ketenagakerjaan. 

Pemerintah telah mengumumkan 

bahwa akan memberikan 2 

bantuan untuk pemegang kartu 

BPJS Ketenagakerjaan di tahun 

2022 bagi yang memenuhi 

persyaratan yang telah 

ditentukan. Berikut ini kabar 

gembira untuk pemegang kartu 

BPJS Ketenagakerjaan akan 

mendapatkan 2 bantuan 

pemerintah, dilansir dari kanal 

YouTube Andromeda Oktoberia 

pada Minggu 30 Januari 2022. 

19

3. 

30 

Janua

ry 

2022 

DPC SPN 

Batang Resmi 

Dilantik, Ini 

Pesan Wakil 

Bupati Batang 

untuk 

Pengurus Baru 

Neutr

al 

Ayo Semarang  Hal itu disampaikan Wakil Bupati 

Batang Suyono, saat hadir 

pelantikan pengurus DPC SPN 

Batang di Pondok Pesantren 

Manba'ul Athfal Desa Botolambat, 

Kecamatan Kandeman, Kabupaten 

Batang, Minggu 30 Januari 2022. 

Suyono juga meminta DPC SPN 

Batang untuk menjadi wadah, 

agar mampu menyeimbangkan 

antara hak dan kewajiban para 

pekerja di Kabupaten Batang. 

Berdirinya Kawasan Industri 

Terpadu (KIT) dan kawasan 

industri lainya di Kabupaten 

Batang tentunya akan ada ribuan 

pekerja yang mencari nafkah dia 

area tersebut. Maka, setalah 

dilantiknya pengurus Dewan 

Pimpinan Cabang (DPC) Serikat 

Pekerja Nasional (SPN), 

diharapkan bisa segera 

berkolaborasi dengan pimpinan 

http://transkepri.com/news/detail/12393/pemegang-kartu-bpjs-ketenagakerjaan-bakal-dapat-dua-bantuan-dari-pemerintah
http://transkepri.com/news/detail/12393/pemegang-kartu-bpjs-ketenagakerjaan-bakal-dapat-dua-bantuan-dari-pemerintah
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-772570083/dpc-spn-batang-resmi-dilantik-ini-pesan-wakil-bupati-batang-untuk-pengurus-baru
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-772570083/dpc-spn-batang-resmi-dilantik-ini-pesan-wakil-bupati-batang-untuk-pengurus-baru
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-772570083/dpc-spn-batang-resmi-dilantik-ini-pesan-wakil-bupati-batang-untuk-pengurus-baru
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-772570083/dpc-spn-batang-resmi-dilantik-ini-pesan-wakil-bupati-batang-untuk-pengurus-baru
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-772570083/dpc-spn-batang-resmi-dilantik-ini-pesan-wakil-bupati-batang-untuk-pengurus-baru
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-772570083/dpc-spn-batang-resmi-dilantik-ini-pesan-wakil-bupati-batang-untuk-pengurus-baru
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-772570083/dpc-spn-batang-resmi-dilantik-ini-pesan-wakil-bupati-batang-untuk-pengurus-baru
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perusahaan untuk membicarakan 

nasib para pekerja. 

19

4. 

30 

Janua

ry 

2022 

PT Adya 

Mandala 

Persada Buka 

Lowongan 

Kerja Terbaru, 

Khusus Wanita 

Lulusan D3 

dan S1 - Harian 

Sederhana 

Positiv

e 

Hariansederhana.co

m 

 Info loker ini dari PT Adya 

Mandala Persada membuka 

lowongan kerja untuk satu 

formasi khusus untuk wanita. 

Com dari akun Instagram 

@kemnaker pada Minggu, 30 

Januari 2022 PT Adya Mandala 

Persada membuka kesempatan 

bagimu untuk mengisi formasi 

yang tersedia untuk wanita 

lulusan D3 dan S1. Berikut 

formasi, kualifikasi, dan deskripsi 

pekerjaan di PT Adya Mandala 

Persada. Info loker ! bagi para 

pencari kerja khusus untuk 

wanita. 

19

5. 

30 

Janua

ry 

2022 

Atur Gaji 

Bulanan Biar 

Hidup 

Tenteram 

Positiv

e 

Kompas.id Agustina Fitri Ngopi dan nongkrong di kafe tak 

ada salahnya. Tetapi jangan 

sampai menguras habis gaji 

bulanan. Anak muda pun harus 

melek finansial agar hidup lebih 

tenteram. Ertika Festya Amangku 

(26), seorang pekerja muda di 

sebuah perusahaan farmasi yang 

berlokasi di Cempaka Putih, 

Jakarta memiliki penghasilan 10 

juta per bulan. 

19

6. 

30 

Janua

ry 

2022 

KONGRES II 

KPBI 

Menetapkan 

bung 

Ilhamsyah 

Sebagai Ketua 

Umum Periode 

2022-2026 - 

MitaNews 

Neutr

al 

Mitanews  Dalam sambutan Ketua umum 

KPBI Ilhamsyah pasca terpilihnya 

menyampaikan "We are the 

working class". Dalam kongres ini 

diakhir-akhir acara Ketua Umum 

SPIIS Arba A Silalahi 

menyempatkan diri untuk 

berdialog dengan bung Ilhamsyah, 

tentang nasib pekerja/buruh pada 

sektor Perkebunan kelapa Sawit. 

Perjuangan kita masih panjang 

tidak hannya mensukseskan 

kongres ini" Tegas Ilhamsyah. 

Lanjut Ilhamsyah, tetapi masih 

ada perjuangan yang lebih besar 

http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012567267/pt-adya-mandala-persada-buka-lowongan-kerja-terbaru-khusus-wanita-lulusan-d3-dan-s1
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012567267/pt-adya-mandala-persada-buka-lowongan-kerja-terbaru-khusus-wanita-lulusan-d3-dan-s1
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012567267/pt-adya-mandala-persada-buka-lowongan-kerja-terbaru-khusus-wanita-lulusan-d3-dan-s1
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012567267/pt-adya-mandala-persada-buka-lowongan-kerja-terbaru-khusus-wanita-lulusan-d3-dan-s1
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012567267/pt-adya-mandala-persada-buka-lowongan-kerja-terbaru-khusus-wanita-lulusan-d3-dan-s1
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012567267/pt-adya-mandala-persada-buka-lowongan-kerja-terbaru-khusus-wanita-lulusan-d3-dan-s1
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012567267/pt-adya-mandala-persada-buka-lowongan-kerja-terbaru-khusus-wanita-lulusan-d3-dan-s1
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012567267/pt-adya-mandala-persada-buka-lowongan-kerja-terbaru-khusus-wanita-lulusan-d3-dan-s1
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012567267/pt-adya-mandala-persada-buka-lowongan-kerja-terbaru-khusus-wanita-lulusan-d3-dan-s1
http://www.kompas.id/baca/muda/2022/01/28/atur-gaji-bulanan-biar-hidup-tenteram
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http://www.kompas.id/baca/muda/2022/01/28/atur-gaji-bulanan-biar-hidup-tenteram
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http://mitanews.co.id/kongres-ii-kpbi-menetapkan-bung-ilhamsyah-sebagai-ketua-umum-periode-2022-2026
http://mitanews.co.id/kongres-ii-kpbi-menetapkan-bung-ilhamsyah-sebagai-ketua-umum-periode-2022-2026
http://mitanews.co.id/kongres-ii-kpbi-menetapkan-bung-ilhamsyah-sebagai-ketua-umum-periode-2022-2026
http://mitanews.co.id/kongres-ii-kpbi-menetapkan-bung-ilhamsyah-sebagai-ketua-umum-periode-2022-2026
http://mitanews.co.id/kongres-ii-kpbi-menetapkan-bung-ilhamsyah-sebagai-ketua-umum-periode-2022-2026
http://mitanews.co.id/kongres-ii-kpbi-menetapkan-bung-ilhamsyah-sebagai-ketua-umum-periode-2022-2026
http://mitanews.co.id/kongres-ii-kpbi-menetapkan-bung-ilhamsyah-sebagai-ketua-umum-periode-2022-2026
http://mitanews.co.id/kongres-ii-kpbi-menetapkan-bung-ilhamsyah-sebagai-ketua-umum-periode-2022-2026
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didepan kita yaitu menyalurkan 

aspirasi lewat kenderaan politik 

Partai Buruh. 

19

7. 

30 

Janua

ry 

2022 

Rasio Jumlah 

Produk UMKM 

dan Tenaga 

Kurator Masih 

Timpang, 

Kadin Jawa 

Timur Cari 

Solusi 

Positiv

e 

Malang Voice Dwi Putranto Jawa Timur merupakan daerah 

penghasil produk-produk UMKM 

yang melimpah. Berdasarkan 

catatan Kadin Jawa Timur, di 

provinsi ini terdapat 9 juta pelaku 

usaha yang menjadi tulang 

punggung perekonomian nasional 

ini. Direktur Institut Kadin Jawa 

Timur, Nurul Indah Susanti 

mengatakan, di Jawa Timur 

tenaga kurator yang berkompeten 

hanya 100 orang saja. Untuk 

mencukupi kebutuhan itu, Kadin 

Jawa Timur dan Kadin Batu 

bekerja sama dengan Bank 

Indonesia telah menggelar uji 

kompetensi kurator di Kota Batu. 

19

8. 

30 

Janua

ry 

2022 

Lakukan 

Kunjungan ke 

BLK Ternate, 

Menaker 

Apresiasi 

Program 

Pelatihan 

untuk 

Tingkatkan 

Kualitas SDM 

Positiv

e 

Tribun News Ida Fauziyah Dalam kunkernya, Menaker 

memberikan apresiasi kepada BLK 

Ternate yang terus berupaya 

menjaga, mengembangkan, dan 

meningkatkan kualitas SDM 

melalui berbagai latihan di 

Maluku Utara. "Saya 

mengapresiasi langkah BLK 

Ternate yang telah memulai 

program pelatihan ini. Adanya 

pelatihan ini diharapkan dapat 

mewujudkan tenaga yang 

kompeten, berkualitas, dan 

berdaya saing di Ternate, " kata 

Menaker Ida. Usai mengikuti 

pelatihan, para peserta akan 

dilakukan uji kompetensi melalui 

Lembaga Sertifikasi Profesi-Pihak 

Kedua (LSP P2) BLK Ternate. 

19

9. 

30 

Janua

ry 

2022 

Kunjungi 

Maluku Utara, 

Menaker 

Apresiasi BLK 

Ternate yang 

Positiv

e 

Suara.com  Ia memberikan apresiasi kepada 

BLK Ternate yang terus berupaya 

menjaga, mengembangkan, dan 

meningkatkan kualitas SDM 

melalui berbagai latihan di 

http://malangvoice.com/rasio-jumlah-produk-umkm-dan-tenaga-kurator-masih-timpang-kadin-jatim-cari-solusi
http://malangvoice.com/rasio-jumlah-produk-umkm-dan-tenaga-kurator-masih-timpang-kadin-jatim-cari-solusi
http://malangvoice.com/rasio-jumlah-produk-umkm-dan-tenaga-kurator-masih-timpang-kadin-jatim-cari-solusi
http://malangvoice.com/rasio-jumlah-produk-umkm-dan-tenaga-kurator-masih-timpang-kadin-jatim-cari-solusi
http://malangvoice.com/rasio-jumlah-produk-umkm-dan-tenaga-kurator-masih-timpang-kadin-jatim-cari-solusi
http://malangvoice.com/rasio-jumlah-produk-umkm-dan-tenaga-kurator-masih-timpang-kadin-jatim-cari-solusi
http://malangvoice.com/rasio-jumlah-produk-umkm-dan-tenaga-kurator-masih-timpang-kadin-jatim-cari-solusi
http://malangvoice.com/rasio-jumlah-produk-umkm-dan-tenaga-kurator-masih-timpang-kadin-jatim-cari-solusi
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/01/30/lakukan-kunjungan-ke-blk-ternate-menaker-apresiasi-program-pelatihan-untuk-tingkatkan-kualitas-sdm
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/01/30/lakukan-kunjungan-ke-blk-ternate-menaker-apresiasi-program-pelatihan-untuk-tingkatkan-kualitas-sdm
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/01/30/lakukan-kunjungan-ke-blk-ternate-menaker-apresiasi-program-pelatihan-untuk-tingkatkan-kualitas-sdm
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/01/30/lakukan-kunjungan-ke-blk-ternate-menaker-apresiasi-program-pelatihan-untuk-tingkatkan-kualitas-sdm
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/01/30/lakukan-kunjungan-ke-blk-ternate-menaker-apresiasi-program-pelatihan-untuk-tingkatkan-kualitas-sdm
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/01/30/lakukan-kunjungan-ke-blk-ternate-menaker-apresiasi-program-pelatihan-untuk-tingkatkan-kualitas-sdm
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/01/30/lakukan-kunjungan-ke-blk-ternate-menaker-apresiasi-program-pelatihan-untuk-tingkatkan-kualitas-sdm
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/01/30/lakukan-kunjungan-ke-blk-ternate-menaker-apresiasi-program-pelatihan-untuk-tingkatkan-kualitas-sdm
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/01/30/lakukan-kunjungan-ke-blk-ternate-menaker-apresiasi-program-pelatihan-untuk-tingkatkan-kualitas-sdm
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/01/30/lakukan-kunjungan-ke-blk-ternate-menaker-apresiasi-program-pelatihan-untuk-tingkatkan-kualitas-sdm
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/30/100907/kunjungi-maluku-utara-menaker-apresiasi-blk-ternate-yang-terus-berupaya-tingkatkan-kualitas-sdm
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/30/100907/kunjungi-maluku-utara-menaker-apresiasi-blk-ternate-yang-terus-berupaya-tingkatkan-kualitas-sdm
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/30/100907/kunjungi-maluku-utara-menaker-apresiasi-blk-ternate-yang-terus-berupaya-tingkatkan-kualitas-sdm
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/30/100907/kunjungi-maluku-utara-menaker-apresiasi-blk-ternate-yang-terus-berupaya-tingkatkan-kualitas-sdm
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/30/100907/kunjungi-maluku-utara-menaker-apresiasi-blk-ternate-yang-terus-berupaya-tingkatkan-kualitas-sdm
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Terus 

Berupaya 

Tingkatkan 

Kualitas SDM 

Maluku Utara. "Saya 

mengapresiasi langkah BLK 

Ternate yang telah memulai 

program pelatihan ini. Usai 

mengikuti pelatihan, para peserta 

akan dilakukan uji kompetensi 

melalui Lembaga Sertifikasi 

Profesi-Pihak Kedua (LSP P2) BLK 

Ternate. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mengunjungi Balai Latihan Kerja 

(BLK) Ternate, Maluku Utara. 

20

0. 

30 

Janua

ry 

2022 

250 Pendaftar 

Ikut Seleksi 

Tertulis & 

Wawacara di 

LLK Tarakan , 

Ada 28 Paket, 

Target Alumni 

Bekerja 

Neutr

al 

Tribun Kaltara Andi Arfan - UPTD Lembaga Latihan Kerja 

(LLK) Kota Tarakan kembali 

menerima peserta pelatihan di 

tahun 2022. Sampai dengan 

Minggu (30/1/2022) hari ini, total 

sebanyak 250 pendaftar terdata di 

sistem yang akan melalui seleksi 

baik tertulis maupun wawancara. 

Saat ini kata Kepala UPTD 

Lembaga Latihan Kerja (LLK) Kota 

Tarakan, Andi Arfan, tahapannya 

sedang berjalan proses 

pendaftaran sejak tanggal 10 

Januari 2022. "Pendaftar sampai 

saat ini melebihi dari 250 

pendaftar. 

20

1. 

30 

Janua

ry 

2022 

Aktif 

Tingkatkan 

Kualitas SDM, 

Menaker 

Apresiasi BLK 

Ternate 

Positiv

e 

Tempo.co Ida Fauziyah Dalam kunjungannya, Ida 

memberikan apresiasi kepada BLK 

Ternate yang terus berupaya 

menjaga, mengembangkan, dan 

meningkatkan kualitas SDM 

melalui berbagai latihan di 

Maluku Utara. "Saya 

mengapresiasi langkah BLK 

Ternate yang telah memulai 

program pelatihan ini. Usai 

mengikuti pelatihan, para peserta 

akan dilakukan uji kompetensi 

melalui Lembaga Sertifikasi 

Profesi-Pihak Kedua (LSP P2) BLK 

Ternate. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

http://www.suara.com/bisnis/2022/01/30/100907/kunjungi-maluku-utara-menaker-apresiasi-blk-ternate-yang-terus-berupaya-tingkatkan-kualitas-sdm
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/30/100907/kunjungi-maluku-utara-menaker-apresiasi-blk-ternate-yang-terus-berupaya-tingkatkan-kualitas-sdm
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/30/100907/kunjungi-maluku-utara-menaker-apresiasi-blk-ternate-yang-terus-berupaya-tingkatkan-kualitas-sdm
http://www.suara.com/bisnis/2022/01/30/100907/kunjungi-maluku-utara-menaker-apresiasi-blk-ternate-yang-terus-berupaya-tingkatkan-kualitas-sdm
http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/30/250-pendaftar-ikut-seleksi-tertulis-wawacara-di-llk-tarakan-ada-28-paket-target-alumni-bekerja
http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/30/250-pendaftar-ikut-seleksi-tertulis-wawacara-di-llk-tarakan-ada-28-paket-target-alumni-bekerja
http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/30/250-pendaftar-ikut-seleksi-tertulis-wawacara-di-llk-tarakan-ada-28-paket-target-alumni-bekerja
http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/30/250-pendaftar-ikut-seleksi-tertulis-wawacara-di-llk-tarakan-ada-28-paket-target-alumni-bekerja
http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/30/250-pendaftar-ikut-seleksi-tertulis-wawacara-di-llk-tarakan-ada-28-paket-target-alumni-bekerja
http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/30/250-pendaftar-ikut-seleksi-tertulis-wawacara-di-llk-tarakan-ada-28-paket-target-alumni-bekerja
http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/30/250-pendaftar-ikut-seleksi-tertulis-wawacara-di-llk-tarakan-ada-28-paket-target-alumni-bekerja
http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/30/250-pendaftar-ikut-seleksi-tertulis-wawacara-di-llk-tarakan-ada-28-paket-target-alumni-bekerja
http://www.tempo.co/read/1555523/aktif-tingkatkan-kualitas-sdm-menaker-apresiasi-blk-ternate
http://www.tempo.co/read/1555523/aktif-tingkatkan-kualitas-sdm-menaker-apresiasi-blk-ternate
http://www.tempo.co/read/1555523/aktif-tingkatkan-kualitas-sdm-menaker-apresiasi-blk-ternate
http://www.tempo.co/read/1555523/aktif-tingkatkan-kualitas-sdm-menaker-apresiasi-blk-ternate
http://www.tempo.co/read/1555523/aktif-tingkatkan-kualitas-sdm-menaker-apresiasi-blk-ternate
http://www.tempo.co/read/1555523/aktif-tingkatkan-kualitas-sdm-menaker-apresiasi-blk-ternate
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melakukan kunjungan kerja ke 

Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate, 

Maluku Utara. 

20

2. 

30 

Janua

ry 

2022 

Bank 

Tabungan 

Negara (BTN) 

Buka 

Lowongan 

Kerja, Posisi: 

ODP Syariah 

dan ODP Bisnis 

Neutr

al 

Tribun News 

Ambon 

 Formasi yang dibutuhkan yaitu 

ODP Syariah dan ODP Bisnis. PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk. PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk. PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk. 

20

3. 

30 

Janua

ry 

2022 

Kiat Jalankan 

Usaha tanpa 

Karyawan 

Neutr

al 

Tempo.co  Tak mudah menjalankan usaha 

sendiri tanpa bantuan karyawan. 

Menjalankan bisnis tanpa 

karyawan dapat dilakukan dengan 

strategi dan pendekatan yang 

tepat. Banyak pengusaha 

memulai dan keluar dari usaha 

tanpa pernah memiliki satu pun 

karyawan baru. Namun, ada 

beberapa cara yang dapat 

membantu agar bisnis tetap 

berjalan baik. 

20

4. 

30 

Janua

ry 

2022 

Tak Ada Lahan 

Parkir Truk 

Kontainer, 

Persatuan 

Sopir Pati 

Wadul ke 

DPRD 

Kabupaten 

Pati 

Positiv

e 

Warta Pati  PATI Akibat tidak tersedianya 

lahan parkir untuk truk kontainer, 

Persatuan Sopir Pati (PSP) 

didampingi Serikat Buruh Muslim 

Indonesia (Sarbumusi) datangi 

kantor DPRD Kabupaten Pati 

untuk melakukan audiensi, Jumat 

(28/1) pagi ini. Pasalnya, lahan 

pangkalan truk yang dulu ada di 

Pati, kini telah berubah fungsi 

menjadi Plaza Pragolo Pati dan 

setelah Plaza Pragolo ini berdiri 

tidak ada pangkalan truk 

pengganti, hanya ada parkiran 

truk di depan Stadion Joyokusumo 

namun itu terlalu kecil untuk 

parkir truk besar seperti truk 

trailer. Untuk itu, Ketua 

Sarbumusi Pati Husaini bersama 

teman-teman PSP ini sudah 

berdiskusi bahwasannya, mereka 

http://ambon.tribunnews.com/2022/01/30/bank-tabungan-negara-btn-buka-lowongan-kerja-posisi-odp-syariah-dan-odp-bisnis
http://ambon.tribunnews.com/2022/01/30/bank-tabungan-negara-btn-buka-lowongan-kerja-posisi-odp-syariah-dan-odp-bisnis
http://ambon.tribunnews.com/2022/01/30/bank-tabungan-negara-btn-buka-lowongan-kerja-posisi-odp-syariah-dan-odp-bisnis
http://ambon.tribunnews.com/2022/01/30/bank-tabungan-negara-btn-buka-lowongan-kerja-posisi-odp-syariah-dan-odp-bisnis
http://ambon.tribunnews.com/2022/01/30/bank-tabungan-negara-btn-buka-lowongan-kerja-posisi-odp-syariah-dan-odp-bisnis
http://ambon.tribunnews.com/2022/01/30/bank-tabungan-negara-btn-buka-lowongan-kerja-posisi-odp-syariah-dan-odp-bisnis
http://ambon.tribunnews.com/2022/01/30/bank-tabungan-negara-btn-buka-lowongan-kerja-posisi-odp-syariah-dan-odp-bisnis
http://ambon.tribunnews.com/2022/01/30/bank-tabungan-negara-btn-buka-lowongan-kerja-posisi-odp-syariah-dan-odp-bisnis
http://gaya.tempo.co/read/1555535/kiat-jalankan-usaha-tanpa-karyawan
http://gaya.tempo.co/read/1555535/kiat-jalankan-usaha-tanpa-karyawan
http://gaya.tempo.co/read/1555535/kiat-jalankan-usaha-tanpa-karyawan
http://wartapati.com/tak-ada-lahan-parkir-truk-kontainer-persatuan-sopir-pati-wadul-ke-dprd-kabupaten-pati
http://wartapati.com/tak-ada-lahan-parkir-truk-kontainer-persatuan-sopir-pati-wadul-ke-dprd-kabupaten-pati
http://wartapati.com/tak-ada-lahan-parkir-truk-kontainer-persatuan-sopir-pati-wadul-ke-dprd-kabupaten-pati
http://wartapati.com/tak-ada-lahan-parkir-truk-kontainer-persatuan-sopir-pati-wadul-ke-dprd-kabupaten-pati
http://wartapati.com/tak-ada-lahan-parkir-truk-kontainer-persatuan-sopir-pati-wadul-ke-dprd-kabupaten-pati
http://wartapati.com/tak-ada-lahan-parkir-truk-kontainer-persatuan-sopir-pati-wadul-ke-dprd-kabupaten-pati
http://wartapati.com/tak-ada-lahan-parkir-truk-kontainer-persatuan-sopir-pati-wadul-ke-dprd-kabupaten-pati
http://wartapati.com/tak-ada-lahan-parkir-truk-kontainer-persatuan-sopir-pati-wadul-ke-dprd-kabupaten-pati
http://wartapati.com/tak-ada-lahan-parkir-truk-kontainer-persatuan-sopir-pati-wadul-ke-dprd-kabupaten-pati
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meminta agar Pemkab Pati 

menyediakan pangkalan truk 

kontainer. Ketua PSP Pati M. 

Syahidul Anam juga 

menambahkan, akibat dari 

dampak parkir liar ini pihaknya 

harus bersitegang dengan pihak 

masyarakat dan Kepolisian. 

20

5. 

30 

Janua

ry 

2022 

Omicron 

Melonjak, 

RSDC Wisma 

Atlet Rawat 

2.687 Pasien 

Negati

ve 

Bisnis Indonesia Aris Mudian Rumah Sakit Darurat Covid-19 

(RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, 

Jakarta merawat 4.483 pasien 

Covid-19 pada Minggu 

(30/1/2022). Lebih lanjut, RSDC 

Wisma Atlet Pademangan kini 

merawat inap 1.710 pasien 

repatriasi atau pekerja migran 

Indonesia (PMI) atau berkurang 

681 orang dibandingkan hari 

sebelumnya 2.391. Kepala 

Penerangan Kogabwilhan I 

Kolonel Aris Mudian mengatakan, 

jumlah pasien yang dirawat 

bertambah 548 orang dibanding 

dengan hari sebelumnya 3.935, 

dengan rincian laki-laki 2.048 dan 

perempuan 2.435. Secara 

keseluruhan, total pasien Covid-

19 yang terdaftar di Wisma Atlet 

di Tower 4, 5, 6, dan 7 mencapai 

139. 490 orang. Sementara itu, 

RSDC Rusun Nagrak saat ini 

merawat inap 2.600 orang pasen 

Covid-19 dengan perincian 1.208 

Pria, 1.392 Wanita. 

20

6. 

30 

Janua

ry 

2022 

Menaker Ida 

Apresiasi BLK 

Ternate Terus 

Tingkatkan 

Kualitas SDM - 

Dobrak 

Positiv

e 

Dobrak.co Ida Fauziyah Dalam kunkernya, Menaker Ida 

memberikan apresiasi kepada BLK 

Ternate yang terus berupaya 

menjaga, mengembangkan, dan 

meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia ( SDM ) melalui 

berbagai latihan di Maluku Utara. 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah, 

melakukan kunjungan kerja ke 

http://jakarta.bisnis.com/read/20220130/77/1494921/omicron-melonjak-rsdc-wisma-atlet-rawat-2687-pasien
http://jakarta.bisnis.com/read/20220130/77/1494921/omicron-melonjak-rsdc-wisma-atlet-rawat-2687-pasien
http://jakarta.bisnis.com/read/20220130/77/1494921/omicron-melonjak-rsdc-wisma-atlet-rawat-2687-pasien
http://jakarta.bisnis.com/read/20220130/77/1494921/omicron-melonjak-rsdc-wisma-atlet-rawat-2687-pasien
http://jakarta.bisnis.com/read/20220130/77/1494921/omicron-melonjak-rsdc-wisma-atlet-rawat-2687-pasien
http://www.dobrak.co/news/pr-932568492/menaker-ida-apresiasi-blk-ternate-terus-tingkatkan-kualitas-sdm
http://www.dobrak.co/news/pr-932568492/menaker-ida-apresiasi-blk-ternate-terus-tingkatkan-kualitas-sdm
http://www.dobrak.co/news/pr-932568492/menaker-ida-apresiasi-blk-ternate-terus-tingkatkan-kualitas-sdm
http://www.dobrak.co/news/pr-932568492/menaker-ida-apresiasi-blk-ternate-terus-tingkatkan-kualitas-sdm
http://www.dobrak.co/news/pr-932568492/menaker-ida-apresiasi-blk-ternate-terus-tingkatkan-kualitas-sdm
http://www.dobrak.co/news/pr-932568492/menaker-ida-apresiasi-blk-ternate-terus-tingkatkan-kualitas-sdm
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Balai Latihan Kerja ( BLK ) Ternate, 

Maluku Utara pada Sabtu 

(29/1/2022). "Saya mengapresiasi 

langkah BLK Ternate yang telah 

memulai program pelatihan ini. 

Adanya pelatihan ini diharapkan 

dapat mewujudkan tenaga yang 

kompeten, berkualitas, dan 

berdaya saing di Ternate, " kata 

Menaker Ida. 

20

7. 

30 

Janua

ry 

2022 

Kisah Dibalik 

150 Warga 

Kebonpedes 

Sukabumi Jadi 

ODGJ Sepulang 

dari Luar 

Negeri 

Neutr

al 

Sukabumi Update  Yayasan Unit Informasi Layanan 

Sosial (UILS) Orang Dalam 

Gangguan Jiwa (ODGJ) Kecamatan 

Kebonpedes, Kabupaten 

Sukabumi mencatat 150 warga 

Kecamatan Kebonpedes 

mengalami gangguan jiwa setelah 

bekerja dari luar negeri. Ketua 

Yayasan UILS ODGJ Kecamatan 

Kebonpedes Ojang Sopandi 

mengatakan, jumlah tersebut 

merupakan data dari tahun 2012 

sampai awal tahun 2022. Dari 

jumlah mantan buruh migran 

tersebut yang terdata hanya 70 

orang yang dilayani UILS. "Karena 

usia produktif atau sampai usia 45 

tahun. 
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Kunjungi 

Maluku Utara, 

Menaker 

Apresiasi BLK 

Ternate yang 

Terus 

Berupaya 

Tingkatkan 

Kualitas SDM 

Positiv

e 

Poros Timur  Ia memberikan apresiasi kepada 

BLK Ternate yang terus berupaya 

menjaga, mengembangkan, dan 

meningkatkan kualitas SDM 

melalui berbagai latihan di 

Maluku Utara. "Saya 

mengapresiasi langkah BLK 

Ternate yang telah memulai 

program pelatihan ini. Usai 

mengikuti pelatihan, para peserta 

akan dilakukan uji kompetensi 

melalui Lembaga Sertifikasi 

Profesi-Pihak Kedua (LSP P2) BLK 

Ternate. Porostimur.com, 

Ternate- Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

http://sukabumiupdate.com/posts/94720/kisah-dibalik-150-warga-kebonpedes-sukabumi-jadi-odgj-sepulang-dari-luar-negeri
http://sukabumiupdate.com/posts/94720/kisah-dibalik-150-warga-kebonpedes-sukabumi-jadi-odgj-sepulang-dari-luar-negeri
http://sukabumiupdate.com/posts/94720/kisah-dibalik-150-warga-kebonpedes-sukabumi-jadi-odgj-sepulang-dari-luar-negeri
http://sukabumiupdate.com/posts/94720/kisah-dibalik-150-warga-kebonpedes-sukabumi-jadi-odgj-sepulang-dari-luar-negeri
http://sukabumiupdate.com/posts/94720/kisah-dibalik-150-warga-kebonpedes-sukabumi-jadi-odgj-sepulang-dari-luar-negeri
http://sukabumiupdate.com/posts/94720/kisah-dibalik-150-warga-kebonpedes-sukabumi-jadi-odgj-sepulang-dari-luar-negeri
http://sukabumiupdate.com/posts/94720/kisah-dibalik-150-warga-kebonpedes-sukabumi-jadi-odgj-sepulang-dari-luar-negeri
http://porostimur.com/kunjungi-maluku-utara-menaker-apresiasi-blk-ternate-yang-terus-berupaya-tingkatkan-kualitas-sdm
http://porostimur.com/kunjungi-maluku-utara-menaker-apresiasi-blk-ternate-yang-terus-berupaya-tingkatkan-kualitas-sdm
http://porostimur.com/kunjungi-maluku-utara-menaker-apresiasi-blk-ternate-yang-terus-berupaya-tingkatkan-kualitas-sdm
http://porostimur.com/kunjungi-maluku-utara-menaker-apresiasi-blk-ternate-yang-terus-berupaya-tingkatkan-kualitas-sdm
http://porostimur.com/kunjungi-maluku-utara-menaker-apresiasi-blk-ternate-yang-terus-berupaya-tingkatkan-kualitas-sdm
http://porostimur.com/kunjungi-maluku-utara-menaker-apresiasi-blk-ternate-yang-terus-berupaya-tingkatkan-kualitas-sdm
http://porostimur.com/kunjungi-maluku-utara-menaker-apresiasi-blk-ternate-yang-terus-berupaya-tingkatkan-kualitas-sdm
http://porostimur.com/kunjungi-maluku-utara-menaker-apresiasi-blk-ternate-yang-terus-berupaya-tingkatkan-kualitas-sdm
http://porostimur.com/kunjungi-maluku-utara-menaker-apresiasi-blk-ternate-yang-terus-berupaya-tingkatkan-kualitas-sdm
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mengunjungi Balai Latihan Kerja 

(BLK) Ternate, Maluku Utara. 
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30 Januari, 

2.600 Pekerja 

Migran 

Indonesia 

Karantina di 

Rusun Nagrak 

Neutr

al 

Medcom.id Aris Mudian Pekerja migran Indonesia (PMI) 

yang menjalani karantina di 

Rumah Susun (Rusun) Nagrak, 

Jakarta Utara, bertambah 36 

orang. "Sehingga 2.600 PMI 

menjalani karantina di Rusun 

Nagrak," kata Kepala Penerangan 

Komando Gabungan Wilayah 

Pertahanan (Kogabwilhan-I) 

Kolonel Marinir Aris Mudian 

dalam keterangan tertulis, 

Minggu, 30 Januari 2022. Aris 

menyebut 11.716 pasien terdaftar 

sejak Rusun Nagrak beroperasi 

pada 21 Desember 2021. Fasilitas 

anyar itu dikhususkan bagi PMI 

untuk mengurangi penumpukan 

orang. 
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Provinsi 

Maluku Utara 

Kehilangan 

PAD Milaran 

Rupiah 

Negati

ve 

Times Indonesia  Penyesuaian Peraturan Presiden 

nomor 20 tahun 2018 tentang 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

(TKA) berdampak pada 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Provinsi Maluku Utara. "Izin 

penggunaan TKA, sekarang hanya 

dibutuhkan Rencana Penggunaan 

TKA (RPTKA), tidak lagi perlu Izin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja 

Asing (IMTA),"ujar Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

Provinsi Maluku Utara (Malut), 

Ridwan Hasan ketika dikonfirmasi 

beberapa waktu lalu. Bahkan data 

jumlah TKA yang masuk ke 

Maluku Utara juga semua 

terpusat. Sementara itu, data 

Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda), Provinsi Maluku Utara, 

menunjukkan perkembangan 

realisasi IMTA 2019 dengab target 

Rp6,3 miliar realisasinya 

http://www.medcom.id/nasional/metro/9K5X4ABk-30-januari-2-600-pekerja-migran-indonesia-karantina-di-rusun-nagrak
http://www.medcom.id/nasional/metro/9K5X4ABk-30-januari-2-600-pekerja-migran-indonesia-karantina-di-rusun-nagrak
http://www.medcom.id/nasional/metro/9K5X4ABk-30-januari-2-600-pekerja-migran-indonesia-karantina-di-rusun-nagrak
http://www.medcom.id/nasional/metro/9K5X4ABk-30-januari-2-600-pekerja-migran-indonesia-karantina-di-rusun-nagrak
http://www.medcom.id/nasional/metro/9K5X4ABk-30-januari-2-600-pekerja-migran-indonesia-karantina-di-rusun-nagrak
http://www.medcom.id/nasional/metro/9K5X4ABk-30-januari-2-600-pekerja-migran-indonesia-karantina-di-rusun-nagrak
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394191/provinsi-maluku-utara-kehilangan-pad-milaran-rupiah
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394191/provinsi-maluku-utara-kehilangan-pad-milaran-rupiah
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394191/provinsi-maluku-utara-kehilangan-pad-milaran-rupiah
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394191/provinsi-maluku-utara-kehilangan-pad-milaran-rupiah
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394191/provinsi-maluku-utara-kehilangan-pad-milaran-rupiah
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mencapai Rp9,5 miliar atau 

149,65 persen. 
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BPJAMSOSTEK 

Lhokseumawe 

Bayar Klaim 

Capai Rp126,1 

miliar 

Neutr

al 

Harian Rakyat Aceh  Syarifah Wan Fatimah 

menjelaskan, BPJAMSOSTEK 

Lhokseumawe yang mengelola 

perlindungan tenaga kerja di 

Kabupaten Aceh Utara dan Kota 

Lhokseumawe saat ini terus 

berupaya menjangkau seluruh 

lapisan pekerja tanpa terkecuali, 

baik pekerja sektor formal 

maupun sektor informal seperti 

petani, nelayan dan pekerja 

konstruksi. "Dengan segmentasi 

pekerja yang beragam, 

BPJAMSOSTEK Lhokseumawe 

harus aktif berkoordinasi dengan 

seluruh elemen pemerintahan, 

stakeholder bahkan masyarakat 

untuk mewujudkan harapan 

perlindungan dan kesejahteraan 

masyarakat secara menyeluruh," 

tutup Syarifah Wan Fatimah. 

HARIANRAKYATACEH.COM-Badan 

Penyelenggaran Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

Lhokseumawe menyatakan telah 

membayar klaim sebesar Rp126,1 

miliar lebih sepanjang tahun 2021 

untuk empat program jaminan. 

"Klaim yang paling banyak kita 

bayarkan pada tahun 2021 adalah 

Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 

6.576 klaim dengan nominal 

sebesar Rp113,59 miliar," kata 

Kepala BPJAMSOSTEK Cabang 

Lhokseumawe, Syarifah Wan 

Fatimah di Lhokseumawe, Sabtu 

(29/1). 
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Varian 

Omicron 

Belum 

Terdeteksi di 

Kaltara, Satgas 

Positiv

e 

Tribun Kaltara Agust Suwandy 19 di Kaltara belum menunjukan 

kenaikan dalam beberapa waktu 

belakangan. Hingga 29 Januari 

2022, jumlah kasus aktif Covid-19 

di Kaltara tercatat ada 10 kasus, 

http://harianrakyataceh.com/2022/01/30/bpjamsostek-lhokseumawe-bayar-klaim-capai-rp1261-miliar
http://harianrakyataceh.com/2022/01/30/bpjamsostek-lhokseumawe-bayar-klaim-capai-rp1261-miliar
http://harianrakyataceh.com/2022/01/30/bpjamsostek-lhokseumawe-bayar-klaim-capai-rp1261-miliar
http://harianrakyataceh.com/2022/01/30/bpjamsostek-lhokseumawe-bayar-klaim-capai-rp1261-miliar
http://harianrakyataceh.com/2022/01/30/bpjamsostek-lhokseumawe-bayar-klaim-capai-rp1261-miliar
http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/30/varian-omicron-belum-terdeteksi-di-kaltara-satgas-covid-19-belum-ada-indikasi-ke-sana
http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/30/varian-omicron-belum-terdeteksi-di-kaltara-satgas-covid-19-belum-ada-indikasi-ke-sana
http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/30/varian-omicron-belum-terdeteksi-di-kaltara-satgas-covid-19-belum-ada-indikasi-ke-sana
http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/30/varian-omicron-belum-terdeteksi-di-kaltara-satgas-covid-19-belum-ada-indikasi-ke-sana
http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/30/varian-omicron-belum-terdeteksi-di-kaltara-satgas-covid-19-belum-ada-indikasi-ke-sana
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Covid-19: 

Belum Ada 

Indikasi ke 

Sana 

yang terjadi dalam sepekan 

terakhir. Satgas Covid-19 Kaltara 

mengatakan, dalam beberapa 

pekan belakangan, pihaknya juga 

tidak mengirimkan sampel untuk 

diuji dalam laboratorium whole 

genome sequencing (WGS) di 

Balitbangkes Kemenkes, guna 

menentukan adanya varian 

Omicron. Mengingat hingga saat 

ini, kondisi kasus Covid-19 di 

Kaltara belum memenuhi 

prasyarat atau indikasi adanya 

kasus varian Omicron. 
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Produk 

Kerajinan 

Karya UMKM 

Difabel Maluku 

Utara Rambah 

Pasar 

Mancanegara - 

Lontar.id 

Neutr

al 

Lontar Ida Fauziyah Lontar.id- Produk kerajinan 

tangan dan ecoprint Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) 

para penyandang disabilitas 

Ternate, Maluku Utara merambah 

pasar luar negeri. (Tas) Ini sudah 

sampe ke New York," ucap 

Menaker saat melakukan 

kunjungan kerja ke Halmahera 

Selatan, Maluku Utara, Jumat 

(28/1/2022), seperti tertulis 

dalam keterangan tertulis. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, menyampaikan 

apresiasinya terhadap produk 

kerajinan tersebut. "Ini adalah 

karya UKM temen-temen 

disabilitas. 
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Baru Gajian 

Saldo 

Langsung 

Kosong, Begini 

Cara Kelola 

Gaji agar Bisa 

Menabung 

Positiv

e 

Okezone  Menabung merupakan salah satu 

alternatif agar memiliki uang 

untuk disimpan. Namun, dengan 

kebutuhan yang semakin banyak, 

tidak jarang banyak orang yang 

masih kesulitan untuk menabung. 

Lantas, bagaimana cara 

menabung yang benar?. Dikutip 

dari akun Instagram resmi 

Kementerian Ketenagakerjaan 

@kemnaker, ada beberapa cara 

menabung yang benar. 

http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/30/varian-omicron-belum-terdeteksi-di-kaltara-satgas-covid-19-belum-ada-indikasi-ke-sana
http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/30/varian-omicron-belum-terdeteksi-di-kaltara-satgas-covid-19-belum-ada-indikasi-ke-sana
http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/30/varian-omicron-belum-terdeteksi-di-kaltara-satgas-covid-19-belum-ada-indikasi-ke-sana
http://kaltara.tribunnews.com/2022/01/30/varian-omicron-belum-terdeteksi-di-kaltara-satgas-covid-19-belum-ada-indikasi-ke-sana
http://lontar.id/produk-kerajinan-karya-umkm-difabel-maluku-utara-rambah-pasar-mancanegara
http://lontar.id/produk-kerajinan-karya-umkm-difabel-maluku-utara-rambah-pasar-mancanegara
http://lontar.id/produk-kerajinan-karya-umkm-difabel-maluku-utara-rambah-pasar-mancanegara
http://lontar.id/produk-kerajinan-karya-umkm-difabel-maluku-utara-rambah-pasar-mancanegara
http://lontar.id/produk-kerajinan-karya-umkm-difabel-maluku-utara-rambah-pasar-mancanegara
http://lontar.id/produk-kerajinan-karya-umkm-difabel-maluku-utara-rambah-pasar-mancanegara
http://lontar.id/produk-kerajinan-karya-umkm-difabel-maluku-utara-rambah-pasar-mancanegara
http://lontar.id/produk-kerajinan-karya-umkm-difabel-maluku-utara-rambah-pasar-mancanegara
http://economy.okezone.com/read/2022/01/30/622/2539982/baru-gajian-saldo-langsung-kosong-begini-cara-kelola-gaji-agar-bisa-menabung
http://economy.okezone.com/read/2022/01/30/622/2539982/baru-gajian-saldo-langsung-kosong-begini-cara-kelola-gaji-agar-bisa-menabung
http://economy.okezone.com/read/2022/01/30/622/2539982/baru-gajian-saldo-langsung-kosong-begini-cara-kelola-gaji-agar-bisa-menabung
http://economy.okezone.com/read/2022/01/30/622/2539982/baru-gajian-saldo-langsung-kosong-begini-cara-kelola-gaji-agar-bisa-menabung
http://economy.okezone.com/read/2022/01/30/622/2539982/baru-gajian-saldo-langsung-kosong-begini-cara-kelola-gaji-agar-bisa-menabung
http://economy.okezone.com/read/2022/01/30/622/2539982/baru-gajian-saldo-langsung-kosong-begini-cara-kelola-gaji-agar-bisa-menabung
http://economy.okezone.com/read/2022/01/30/622/2539982/baru-gajian-saldo-langsung-kosong-begini-cara-kelola-gaji-agar-bisa-menabung
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BUPATI 

PASAMAN H. 

BENNY UTAMA 

TERHARU 

SAAT 

SERAHKAN 

BANTUAN BPJS 

KETENAGA 

KERJAAN 
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Rangkiang Nagari  - Bupati Pasaman H Benny Utama 

serahkan santunan Jaminan 

Kematian dari nilai manfaat 

kepesertaan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan Cabang 

pembantu Kabupaten Pasaman. 

Bupati Pasaman H Benny Utama 

dalam kesempatan tersebut 

kepada Ahli waris menyampaikan, 

atas nama pribadi, keluarga, dan 

pemerintah daerah turut bela 

sungkawa terhadap almarhum 

Richa, dan semoga almarhum 

Khusnul khotimah dan di 

tempatkab pada tempat yang 

layak. Hadir dalam penyerahan 

santunan tersebut, Bupati 

Pasaman H Benny Utama, Kepala 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Pembantu Pasaman, Andhika 

Catur Putra, Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Kabupaten Pasaman 

yang diwakili oleh Muas, Camat 

Lubuk Sikaping Nina Damayanti, 

Wali Nagari Durian Tinggi Bayu 

Matio Kardo, Ketua Bamus Nagari 

Durian Tinggi Arsali Susandi. 

Penyerahan bantuan tersebut di 

laksanakan di Ruangan Rapat 

Bupati Pasaman pada hari Jumat 

(28/01/2022). 
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Industri Batik 

di Kulon Progo 

Mulai Bergeliat 

Melalui 

Penciptaan 

Keunikan 

Karakter Motif 

Batik 

Positiv

e 

Tribun Jogja Agung 

Kurniawan 

Ia mampu menjual motif Batik 

khas Kulon Progo ini sebanyak 

1.000 sampai 1.500 potong Batik 

per bulan. Kepala Dinas 

Komunikasi dan Informatika 

(Diskominfo) Kabupaten Kulon 

Progo, Agung Kurniawan 

mengatakan pihaknya akan 

membantu dalam menggerakkan 

dunia usaha dan publikasi produk 

lokal. "Kami bersama pewarta 

yang bertugas di Kulon Progo 

akan membantu dalam hal 

http://www.rangkiangnagari.id/2022/01/bupati-pasaman-h-benny-utama-terharu.html
http://www.rangkiangnagari.id/2022/01/bupati-pasaman-h-benny-utama-terharu.html
http://www.rangkiangnagari.id/2022/01/bupati-pasaman-h-benny-utama-terharu.html
http://www.rangkiangnagari.id/2022/01/bupati-pasaman-h-benny-utama-terharu.html
http://www.rangkiangnagari.id/2022/01/bupati-pasaman-h-benny-utama-terharu.html
http://www.rangkiangnagari.id/2022/01/bupati-pasaman-h-benny-utama-terharu.html
http://www.rangkiangnagari.id/2022/01/bupati-pasaman-h-benny-utama-terharu.html
http://www.rangkiangnagari.id/2022/01/bupati-pasaman-h-benny-utama-terharu.html
http://www.rangkiangnagari.id/2022/01/bupati-pasaman-h-benny-utama-terharu.html
http://jogja.tribunnews.com/2022/01/30/industri-batik-di-kulon-progo-mulai-bergeliat-melalui-penciptaan-keunikan-karakter-motif-batik
http://jogja.tribunnews.com/2022/01/30/industri-batik-di-kulon-progo-mulai-bergeliat-melalui-penciptaan-keunikan-karakter-motif-batik
http://jogja.tribunnews.com/2022/01/30/industri-batik-di-kulon-progo-mulai-bergeliat-melalui-penciptaan-keunikan-karakter-motif-batik
http://jogja.tribunnews.com/2022/01/30/industri-batik-di-kulon-progo-mulai-bergeliat-melalui-penciptaan-keunikan-karakter-motif-batik
http://jogja.tribunnews.com/2022/01/30/industri-batik-di-kulon-progo-mulai-bergeliat-melalui-penciptaan-keunikan-karakter-motif-batik
http://jogja.tribunnews.com/2022/01/30/industri-batik-di-kulon-progo-mulai-bergeliat-melalui-penciptaan-keunikan-karakter-motif-batik
http://jogja.tribunnews.com/2022/01/30/industri-batik-di-kulon-progo-mulai-bergeliat-melalui-penciptaan-keunikan-karakter-motif-batik
http://jogja.tribunnews.com/2022/01/30/industri-batik-di-kulon-progo-mulai-bergeliat-melalui-penciptaan-keunikan-karakter-motif-batik
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publikasi agar produksi batik di 

Kulon Progo semakin dilirik oleh 

pasar," ucapnya. 19. 
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BPJS 

Ketenagakerja

an Cabang 

Surakarta 

Klaim Jaminan 

Kematian 

Mendominasi 

Negati

ve 

Radar Solo Hasan Fahmi Sepanjang 2021, pembayaran 

klaim atau jaminan yang 

dikucurkan BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Surakarta secara 

konsolidasi mencapai 55.968 

kasus. SOLO- Sepanjang 2021, 

pembayaran klaim atau jaminan 

yang dikucurkan BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang 

Surakarta secara konsolidasi 

mencapai 55.968 kasus. Senilai Rp 

444.777.738.287. Jumlah ini 

mengalami kenaikan yang 

signifikan pada kasus klaim 

jaminan kematian (JKM). 
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Pengumuman! 

Sertifikat 

Vaksin 

Internasional 

Sudah 

Tersedia di 

PeduliLindungi 

Positiv
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20 Detik  Sertifikat ini dapat diakses melalui 

aplikasi PeduliLindungi dan dapat 

digunakan bagi pelaku perjalanan 

luar negeri (PPLN) dan pekerja 

migran Indonesia (PMI). 

Kemenkes resmi menerbitkan 

sertifikat vaksin Covid-19 

internasional sesuai dengan 

standar Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO). 
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Pengangguran 

Kaum Muda 

Jadi Tren Pasar 

Tenaga Kerja 

Saat Ini? - 

BACAMALANG

.COM 

Positiv

e 

Bacamalang.com  Saat ini, proporsi jumlah pekerja 

muda yang terlibat dalam 

lekerjaan yang non-standart 

meningkat, termasuk di dalamnya 

yaitu pekerjaan paruh waktu, dan 

bukti yang nampak menunjukkan 

bahwa ini bukanlah pilihan yang 

mereka inginkan. Artikel ini 

kemudian akan membahas 

penyebab-penyebab 

pengangguran kaum muda di 

negara kita Indonesia. Namun, 

akhir-akhir ini akibat dari pandemi 

Covid-19 posisi kaum muda di 

pasar tenaga kerja menghadapi 

ancaman yang jauh lebih besar 
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dan mengerikan. Namun, 

perusahaan memburuhkan 

keterampilan yang lebih baik yang 

tidak dimiliki oleh anak-anak 

muda yang putus sekolah ini. 

22

0. 

30 
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ry 

2022 

Yuk Daftar! PT 

Adya Mandala 

Persada 

Surabaya Buka 

Lowongan 

Kerja, Simak 

Kualifikasi dan 

Besaran 

Gajinya di Sini! 

Neutr

al 

Info Mojokerto  PT Adya Mandala Persada 

merupakan sebuah perusahaan 

yang berlokasi di Kota Surabaya 

dan saat ini tengah membuka 

lowongan pekerjaan. PT Adya 

Mandala Persada saat ini sedang 

membuka lowongan kerja untuk 

posisi Admin Perpajakan bagi 

lulusan minimal D3/S1 jurusan 

tertentu. Lowongan kerja ini 

memiliki jam kerja full time dan 

akan ditempatkan di Darmo, 

Surabaya, Jawa Timur. 

Perusahaan yang sudah berdiri 

sejak tahun 2012 ini berfokus 

dalam bidang distribusi peralatan 

bangunan dan manufaktur. 
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30 

Janua

ry 

2022 

Lowongan 

Kerja Berbagai 

Formasi di 

BTN, Ini Syarat 

dan Cara 

Daftar di PT 

Bank 

Tabungan 

Negara 

(Persero) Tbk - 

Semarangku 

Neutr

al 

Semarangku.com  "PT Bank Tabungan Negara. 

(Persero) Tbk membuka 

kesempatan bagimu untuk 

mengisi formasi. Yang tersedia, " 

tulis Kemnaker pada Instagram 

resminya. Formasi Jabatan :. -

Officer Development Program 

(ODP) Syariah. 
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Nelayan 

tradisional 

Bintan tolak 

penyelundupa

n PMI ilegal 

Negati

ve 

Antara Kepri  Nelayan yang tergabung dalam 

Kesatuan Nelayan Tradisional 

Indonesia (KNTI) Kabupaten 

Bintan, Provinsi Kepri, 

mendeklarasikan penolakan 

penyelundupan pekerja migran 

Indonesia (PMI) ilegal melalui 

daerah tersebut. "Kami prihatin, 

belakangan ini kasus 

penyelundupan PMI ilegal ke 

Malaysia melalui perairan Bintan 
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makin marak," kata Ketua KNTI 

Kabupaten Bintan Buyung Adly, di 

Bintan, Sabtu. Ia menyoroti 

penyelundupan PMI ilegal dari 

jalur pelabuhan tikus di wilayah 

Bintan telah memakan banyak 

korban, bahkan meninggal dunia 

dalam perjalanan menuju negara 

seberang. Pada tanggal 15 

Desember 2021, katanya, kapal 

yang membawa 60 PMI ilegal dari 

Bintan karam di Perairan Tanjung 

Balau, Johor, Malaysia. 
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Yuk Dicoba! 

Raffi Ahmad 

hingga BUMN 

Farmasi Buka 

Lowongan 

Kerja 

Neutr

al 

Detik  Raffi Ahmad hingga beberapa 

BUMN membuka lowongan kerja 

besar-besaran pekan ini. RANS 

Entertainment membuka 

lowongan kerja besar-besaran 

menjadi Calon Pegawai Nagita 

Slavina (CPNS) di Badan Usaha 

Milik Nagita (BUMN). Lowongan 

yang dibuka Raffi Ahmad itu mulai 

dari Accounting, Finance, Social 

Media, hingga Design Grafis. Bagi 

yang sedang mencari kerja bisa 

langsung mencoba daftar. 
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SPN Diminta 

Seimbangkan 

Hak dan 

Kewajiban 

Pekerja 

Positiv

e 

Infopublik.id Edi Susilo Pasca dilantik, pengurus Dewan 

Pimpinan Cabang (DPC) Serikat 

Pekerja Nasional (SPN) diminta 

untuk menjadi wadah, agar 

mampu menyeimbangkan antara 

hak dan kewajiban para pekerja di 

Kabupaten Batang. Jika kolaborasi 

antara SPN dan perusahaan itu 

terjalin kuat, kaum pekerja bisa 

sejahtera. Para pengurus DPC SPN 

Batang dilantik langsung oleh 

Ketua DPD SPN Jawa Tengah 

Sutarjo, di Pondok Pesantren 

Manba'ul Athfal Desa Botolambat, 

Kecamatan Kandeman, Kabupaten 

Batang, Minggu (30/1/2022). 

Suyono mengapresiasi pelantikan 

http://finance.detik.com/lainnya/d-5921312/yuk-dicoba-raffi-ahmad-hingga-bumn-farmasi-buka-lowongan-kerja
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pengurus DPC SPN digelar di 

Ponpes Manba'ul Athfal. 
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BPJAMSOSTEK 

Sekupang 

Meriahkan 

Gerakan Sejuta 

Langkah 

Sembari 

Sosialisasi 

Program Ke 

Pedagang 

Pasar 

Positiv

e 

Central Batam  Kepala BPJAMSOSTEK Sekupang, 

Moch Faisal mengatakan kegiatan 

ini bertujuan untuk mengedukasi 

dan memberikan pemahaman 

kepada pedagang pasar agar 

mengenal manfaat dan program-

program dari BPJAMSOSTEK. 

Sosialisasi ke pedagang pasar ini 

merupakan salah satu kegiatan 

BPJAMSOSTEK Sekupang untuk 

mendukung gerakan sejuta 

langkah karyawan BPJS 

Ketenagakerjaan yang dipelopori 

pihak Manajemen BPJS 

Ketenagakerjaan. Tak hanya itu, 

pegawai BPJAMSOSTEK Sekupang 

pun turun langsung memberikan 

pemahaman kepada pedagang 

secara langsung. Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan Sekupang 

menggelar kegiatan sejuta 

langkah Sembari Sosialisasi 

Program ke Pedagang Pasar. 
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70 Tahun 

berkiprah, 

Apindo Jawa 

Timur dorong 

harmonisasi 

dan kualitas 

tenaga kerja 

Positiv

e 

Kabar Bisnis Eddy 

Widjanarko 

Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) Jawa Timur 

berkomitmen untuk terus 

berkontribusi dalam peningkatan 

ekonomi Jawa Timur, terlebih 

pada masa pemulihan ekonomi 

nasional pasca pandemi Covid-19 

dan membantu Jawa Timur 

mencapai target ekonomi yang 

telah ditetapkan. Hal ini 

ditegaskan oleh Ketua Apindo 

Jawa Timur Eddy Widjanarko saat 

merayakan Hari Ulang Tahun 

(HUT) Apindo ke-70 di kantor 

Apindo Jawa Timur, Surabaya, 

Minggu (30/1/2022). Hadir dalam 

kesempatan tersebut, sejumlah 

pengusaha dan pengurus Apindo 
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Jawa Timur serta Ketua Dewan 

Pertimbangan Apindo Jawa Timur 

Alim Markus. Apindo akan 

melakukan pelatihan dan 

sertifikasi tenaga kerja melalui 

kerjasama dengan berbagai pihak, 

termasuk dengan Kamar Dagang 

dan Industri (Kadin) Jawa Timur 

yang memiliki Kadin Institute 

sebagai tempat atau wadah 

pelatihan dan sertifikasi tenaga 

kerja. 
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Karya UMKM 

Disabilitas 

Ternate 

Tembus 

Mancanegara, 

Bantu 

Perekonomian 

Negara - Berita 

KBB 

Positiv

e 

Beritakbb.com Ida Fauziyah BERITA KBB- Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

menyampaikan apresiasinya 

terhadap produk kerajinan tangan 

dan ecoprint Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah ( UMKM ) para 

penyandang disabilitas Ternate, 

Maluku Utara. Produk kerajinan 

tersebut bukan hanya dijual di 

Indonesia, tetapi juga sudah 

merambah ke mancanegara. "Ini 

adalah karya UKM temen-temen 

disabilitas. (Tas) Ini sudah sampe 

ke New York," ucap Menaker saat 

melakukan kunjungan kerja ke 

Halmahera Selatan, Maluku Utara, 

Jumat (28/1/2022). 
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Marak Kasus 

Kekerasan 

Seksual dan 

Perdagangan 

Orang, Midji 

Dukung 

Keberadaan 

LPSK di 

Kalimantan 

Barat 

Positiv

e 

Kalbar Online Hasto Atmojo 

Suroyo 

Marak Kasus Kekerasan Seksual 

dan Perdagangan Orang, Midji 

Dukung Keberadaan LPSK di 

Kalimantan Barat. "Saya 

mendukung adanya perwakilan 

LPSK di Kalimantan Barat. Itu hal-

hal yang mungkin jadi 

pertimbangan untuk keberadaan 

LPSK di Kalimantan Barat. 

Sementara Ketua LPSK Hasto 

Atmojo Suroyo mengatakan 

bahwa kehadiran pihaknya di 

Kalimantan Barat dalam rangka 

meminta dukungan dan fasilitas 

dari Gubernur untuk bisa 
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http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963607068/karya-umkm-disabilitas-ternate-tembus-mancanegara-bantu-perekonomian-negara
http://www.kalbaronline.com/2022/01/30/marak-kasus-kekerasan-seksual-dan-perdagangan-orang-midji-dukung-keberadaan-lpsk-di-kalbar
http://www.kalbaronline.com/2022/01/30/marak-kasus-kekerasan-seksual-dan-perdagangan-orang-midji-dukung-keberadaan-lpsk-di-kalbar
http://www.kalbaronline.com/2022/01/30/marak-kasus-kekerasan-seksual-dan-perdagangan-orang-midji-dukung-keberadaan-lpsk-di-kalbar
http://www.kalbaronline.com/2022/01/30/marak-kasus-kekerasan-seksual-dan-perdagangan-orang-midji-dukung-keberadaan-lpsk-di-kalbar
http://www.kalbaronline.com/2022/01/30/marak-kasus-kekerasan-seksual-dan-perdagangan-orang-midji-dukung-keberadaan-lpsk-di-kalbar
http://www.kalbaronline.com/2022/01/30/marak-kasus-kekerasan-seksual-dan-perdagangan-orang-midji-dukung-keberadaan-lpsk-di-kalbar
http://www.kalbaronline.com/2022/01/30/marak-kasus-kekerasan-seksual-dan-perdagangan-orang-midji-dukung-keberadaan-lpsk-di-kalbar
http://www.kalbaronline.com/2022/01/30/marak-kasus-kekerasan-seksual-dan-perdagangan-orang-midji-dukung-keberadaan-lpsk-di-kalbar
http://www.kalbaronline.com/2022/01/30/marak-kasus-kekerasan-seksual-dan-perdagangan-orang-midji-dukung-keberadaan-lpsk-di-kalbar
http://www.kalbaronline.com/2022/01/30/marak-kasus-kekerasan-seksual-dan-perdagangan-orang-midji-dukung-keberadaan-lpsk-di-kalbar
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membuka perwakilan di 

Kalimantan Barat. 

22

9. 

30 

Janua

ry 

2022 

Begini Cara 

Hino 

Mencetak 

Duta 

Keselamatan 

Jalan Raya 

Positiv

e 

Medcom.id Santiko 

Wardoyo,Budi 

Setiyadi 

Hino Motors Sales Indonesia 

(HMSI) meresmikan fasilitas 

pelatihan keselamatan 

berkendara yakni Hino Total 

Support Customer Center (HTSCC) 

yang berlokasi di kawasan Kora 

Bukit Indah (KBI) Purwakarta, 

Jawa Barat, Kamis, 27 Januari 

2022. Fasilitas untuk mengasah 

skill para pengemudi bus dan truk 

ini merupakan bentuk komitmen 

Hino demi menekan dan 

mengurangi angka kecelakaan di 

jalan raya khususnya kecelakaan 

bus dan truk. "Kami membangun 

Hino Total Support Training 

Center sebagai pusat pelatihan 

pengemudi untuk membantu 

kelancaran transportasi yang 

aman dan ekonomis melalui 

pengemudi yang handal dan tertib 

berlalu lintas," ujar Presiden 

Direktur HMSI Masato Uchida 

dalam sambutannya di 

Purwakarta, Jawa Barat. Karena 

Hino saat ini memiliki Lembaga 

Sertifikasi Profesi (LSP) Lembaga 

Pelatihan Kerja (LPK) atau disebut 

LSP-LPK PT Hino Motors Sales 

Indonesia. 

23

0. 

30 

Janua

ry 

2022 

9 PMI Asal 

Jember Yang 

Baru Pulang 

Dari LN Positif 

Covid 19 

Positiv

e 

Rmol Jatim  Kasus Covid 19 di Kabupaten 

Jember kembali meningkat. 

Berdasarkan informasi dari satgas 

Penanganan Covid-19, sejak 

tanggal 4- 17 Januari 2022, tidak 

ada tambahan kasus warga 

Jember positif Covid-19 baru. 

Namun baru tanggal 18 baru ada 

tambahan 1 orang warga Jember, 

BMI yang baru pulang dari luar 

negeri. "Malam ini (Sabtu, 30/1), 

ada tambahan 9 orang positif 

http://www.medcom.id/otomotif/mobil/RkjvZoWk-begini-cara-hino-mencetak-duta-keselamatan-jalan-raya
http://www.medcom.id/otomotif/mobil/RkjvZoWk-begini-cara-hino-mencetak-duta-keselamatan-jalan-raya
http://www.medcom.id/otomotif/mobil/RkjvZoWk-begini-cara-hino-mencetak-duta-keselamatan-jalan-raya
http://www.medcom.id/otomotif/mobil/RkjvZoWk-begini-cara-hino-mencetak-duta-keselamatan-jalan-raya
http://www.medcom.id/otomotif/mobil/RkjvZoWk-begini-cara-hino-mencetak-duta-keselamatan-jalan-raya
http://www.medcom.id/otomotif/mobil/RkjvZoWk-begini-cara-hino-mencetak-duta-keselamatan-jalan-raya
http://www.rmoljatim.id/2022/01/30/9-pmi-asal-jember-yang-baru-pulang-dari-ln-positif-covid-19
http://www.rmoljatim.id/2022/01/30/9-pmi-asal-jember-yang-baru-pulang-dari-ln-positif-covid-19
http://www.rmoljatim.id/2022/01/30/9-pmi-asal-jember-yang-baru-pulang-dari-ln-positif-covid-19
http://www.rmoljatim.id/2022/01/30/9-pmi-asal-jember-yang-baru-pulang-dari-ln-positif-covid-19
http://www.rmoljatim.id/2022/01/30/9-pmi-asal-jember-yang-baru-pulang-dari-ln-positif-covid-19
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Covid-19," kata Kepala Dinas 

Kominfo Pemkab Jember, Bobby 

Arie Sandy, dikutip Kantor Berita 

Sabtu (30/1). 

23

1. 

30 

Janua

ry 

2022 

Tandai HUT 

Apindo ke-70, 

Kadin Jawa 

Timur siap 

bersinergi dan 

apresiasi 

peningkatan 

kualitas tenaga 

kerja 

Positiv

e 

Mercury Fm Eddy 

Widjanarko,Dwi 

Putranto 

Ketua Umum Kamar Dagang dan 

Industri (Kadin) Jawa Timur Adik 

Dwi Putranto menyatakan 

kesiapan Kadin Jawa Timur 

bersinergi dengan Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (Apindo) 

Jawa Timur dalam meningkatkan 

kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) atau tenaga kerja di Jawa 

Timur. Dan di Hari Ultah ke-70 

Apindo Jawa Timur ini, kami 

menyatakan siap bersinergi 

dengan Apindo Jawa Timur untuk 

meningkatkan kualitas tenaga 

kerja agar mereka memiliki daya 

saing yang tinggi," ujar Adik di 

Surabaya, Minggu (30/1/2022). 

Sementara itu, Ketua Apindo Jawa 

Timur Eddy Widjanarko saat 

merayakan Hari Ulang Tahun 

(HUT) Apindo ke-70 di kantor 

Apindo Jawa Timur, Surabaya 

menyatakan komitmennya untuk 

menjaga harmonisasi dan 

peningkatan tenaga kerja melalui 

pelatihan dan sertifikasi. Apindo 

akan melakukan pelatihan dan 

sertifikasi tenaga kerja melalui 

kerjasama dengan berbagai pihak, 

termasuk dengan Kamar Dagang 

dan Industri (Kadin) Jawa Timur 

yang memiliki Kadin Institute 

sebagai tempat atau wadah 

pelatihan dan sertifikasi tenaga 

kerja. 

23

2. 

31 

Janua

ry 

2022 

AGS Transact 

makes flat 

debut on BSE 

Neutr

al 

Financial Assets  Payments solutions provider AGS 

Transact Technologies made a flat 

market debut today. Shares of 

AGS Transact Technologies were 

listed at Rs 176 on the BSE 

http://mercuryfm.id/30/30008
http://mercuryfm.id/30/30008
http://mercuryfm.id/30/30008
http://mercuryfm.id/30/30008
http://mercuryfm.id/30/30008
http://mercuryfm.id/30/30008
http://mercuryfm.id/30/30008
http://mercuryfm.id/30/30008
http://mercuryfm.id/30/30008
http://fa.news/articles/ags_transact_makes_flat_debut_on_bse-113112
http://fa.news/articles/ags_transact_makes_flat_debut_on_bse-113112
http://fa.news/articles/ags_transact_makes_flat_debut_on_bse-113112
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compared to the issue price of Rs 

175. The lot size of the AGS 

Transact IPO was 85 shares for 

which one would have to spend 

Rs 14,875. AGS Transact 

Technologies provides customised 

products and services including 

ATM and CRM outsourcing, cash 

management and digital payment 

solutions, including merchant 

solutions, transaction processing 

services and mobile wallets. 

23

3. 

31 

Janua

ry 

2022 

BPJS 

Ketenagakerja

an Bisa 

Merekomenda

sikan 

Pengajuan KPR 

Bagi Peserta 

Dapat Rumah 

Idaman 

Positiv

e 

Seputar Papua  Kabar gembira bagi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan untuk bisa 

mendapatkan rumah idaman 

dengan pengajuan Kredit 

Perumahan Rakyat (KPR). 

Kemudahan ini diberikan kepada 

peserta BPJS Ketenagakerjaan 

yang sudah menjadi peserta 

minimal 1 tahun dan tidak ada 

tunggakan. Informasi ini 

disampaikan Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Mimika, 

Very K Boekan pada saat 

sosialisasi program BPJS 

Ketenagakerjaan di Kegiatan 

Rapat kerja III Kerukunan Keluarga 

Jawa Bersatu (KKJB) Mimika, 

Minggu (30/1/2022) di salah satu 

hotel di Jalan Yos Sudarso, 

Mimika, Papua. "Sekarang ada 

program baru, yakni rekomendasi 

pengajuan KPR dari BPJS 

Ketenagakerjaan," kata Very. 

23

4. 

31 

Janua

ry 

2022 

Uji Kompetensi 

Nashir Wakaf, 

Sepuluh 

Peserta dari 

Sumatra Barat 

Kompeten - 

Harian Haluan 

Positiv

e 

Haluan Ahmad 

Wira,Nurul 

Huda 

Setelah memalui ujian 

kompetensi oleh tim Asesor dari 

Lembaga Sertifikasi Profesi Badan 

Wakaf Indonesia (LSP BWI), 

peserta dari Sumatra Barat 

dinyatakan "Kompeten". Peserta 

dari Sumatra Barat yang 

Kompeten diantaranya adalah 

Rozalinda, Ulfatmi, Jimmi Syah 

http://seputarpapua.com/view/bpjs-ketenagakerjaan-bisa-merekomendasikan-pengajuan-kpr-bagi-peserta-dapat-rumah-idaman.html
http://seputarpapua.com/view/bpjs-ketenagakerjaan-bisa-merekomendasikan-pengajuan-kpr-bagi-peserta-dapat-rumah-idaman.html
http://seputarpapua.com/view/bpjs-ketenagakerjaan-bisa-merekomendasikan-pengajuan-kpr-bagi-peserta-dapat-rumah-idaman.html
http://seputarpapua.com/view/bpjs-ketenagakerjaan-bisa-merekomendasikan-pengajuan-kpr-bagi-peserta-dapat-rumah-idaman.html
http://seputarpapua.com/view/bpjs-ketenagakerjaan-bisa-merekomendasikan-pengajuan-kpr-bagi-peserta-dapat-rumah-idaman.html
http://seputarpapua.com/view/bpjs-ketenagakerjaan-bisa-merekomendasikan-pengajuan-kpr-bagi-peserta-dapat-rumah-idaman.html
http://seputarpapua.com/view/bpjs-ketenagakerjaan-bisa-merekomendasikan-pengajuan-kpr-bagi-peserta-dapat-rumah-idaman.html
http://seputarpapua.com/view/bpjs-ketenagakerjaan-bisa-merekomendasikan-pengajuan-kpr-bagi-peserta-dapat-rumah-idaman.html
http://seputarpapua.com/view/bpjs-ketenagakerjaan-bisa-merekomendasikan-pengajuan-kpr-bagi-peserta-dapat-rumah-idaman.html
http://www.harianhaluan.com/news/pr-102571185/uji-kompetensi-nashir-wakaf-sepuluh-peserta-dari-sumbar-kompeten
http://www.harianhaluan.com/news/pr-102571185/uji-kompetensi-nashir-wakaf-sepuluh-peserta-dari-sumbar-kompeten
http://www.harianhaluan.com/news/pr-102571185/uji-kompetensi-nashir-wakaf-sepuluh-peserta-dari-sumbar-kompeten
http://www.harianhaluan.com/news/pr-102571185/uji-kompetensi-nashir-wakaf-sepuluh-peserta-dari-sumbar-kompeten
http://www.harianhaluan.com/news/pr-102571185/uji-kompetensi-nashir-wakaf-sepuluh-peserta-dari-sumbar-kompeten
http://www.harianhaluan.com/news/pr-102571185/uji-kompetensi-nashir-wakaf-sepuluh-peserta-dari-sumbar-kompeten
http://www.harianhaluan.com/news/pr-102571185/uji-kompetensi-nashir-wakaf-sepuluh-peserta-dari-sumbar-kompeten
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Putra Ginting, Ahmad Wira, M. 

Sobri, Yufrizal, Muslimah, Afni 

Can, Desniwita, dan Eli Warnita. 

Beberapa peserta dari Sumatra 

Barat, turut menyampaikan 

apresiasi atas terselenggaranya 

acara. Rozalinda, Ketua Lembaga 

Wakaf Yarsi Sumatra Barat, 

menyebutkan bahwa pelatihan 

tersebut dapat meningkatkan 

kompetensi nazhir dalam 

menghimpun dan mengelola 

wakaf uang, sehingga ke depan 

aset-aset wakaf yg ada pada Yarsi 

sumbar dapat dikembangkan dan 

diproduktifkan, katanya. 

23

5. 

31 

Janua

ry 

2022 

Siapkan Safe 

House 

Rusunawa 

Kepanjen, 

Wabup 

Malang 

Wajibkan PMI 

Karantina 

Setelah Tiba di 

Tanah Air 

Negati

ve 

Tribun News Jatim Arbani Mukti 

Wibowo,Didik 

Gatot Subroto 

Setelah tiba di Tanah Air, pekerja 

migran Indonesia (PMI) asal 

Kabupaten Malang diminta 

melakukan isolasi di tempat 

karantina. Wakil Bupati Malang, 

Didik Gatot Subroto mengaku 

telah berkoordinasi dengan Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Malang 

untuk mencegah penyebaran 

Covid-19 (virus Corona) varian 

Omicron dari kalangan pekerja 

migran. Didik Gatot Subroto 

menerangkan, para pekerja 

migran akan menjalani masa 

karantina di Safe House Rusunawa 

Kepanjen. Sementara terkait data 

kepulangan pekerja migran asal 

Kabupaten Malang, Didik 

mengaku belum mendapat 

informasi terbaru. 

23

6. 

31 

Janua

ry 

2022 

Astakira 

Cianjur 

tuntaskan 

ratusan 

pengaduan 

pekerja migran 

selama tiga 

tahun 

Positiv

e 

Antara Jabar Ali Hildan Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia 

Raya (Astakira) Pembaharuan 

Cianjur, Jawa Barat, selama tiga 

tahun terakhir dapat 

menuntaskan 318 laporan pekerja 

migran mulai dari tidak 

dibayarkan haknya, hilang kontak 

hingga mengalami cacat 

http://jatim.tribunnews.com/2022/01/31/siapkan-safe-house-rusunawa-kepanjen-wabup-malang-wajibkan-pmi-karantina-setelah-tiba-di-tanah-air
http://jatim.tribunnews.com/2022/01/31/siapkan-safe-house-rusunawa-kepanjen-wabup-malang-wajibkan-pmi-karantina-setelah-tiba-di-tanah-air
http://jatim.tribunnews.com/2022/01/31/siapkan-safe-house-rusunawa-kepanjen-wabup-malang-wajibkan-pmi-karantina-setelah-tiba-di-tanah-air
http://jatim.tribunnews.com/2022/01/31/siapkan-safe-house-rusunawa-kepanjen-wabup-malang-wajibkan-pmi-karantina-setelah-tiba-di-tanah-air
http://jatim.tribunnews.com/2022/01/31/siapkan-safe-house-rusunawa-kepanjen-wabup-malang-wajibkan-pmi-karantina-setelah-tiba-di-tanah-air
http://jatim.tribunnews.com/2022/01/31/siapkan-safe-house-rusunawa-kepanjen-wabup-malang-wajibkan-pmi-karantina-setelah-tiba-di-tanah-air
http://jatim.tribunnews.com/2022/01/31/siapkan-safe-house-rusunawa-kepanjen-wabup-malang-wajibkan-pmi-karantina-setelah-tiba-di-tanah-air
http://jatim.tribunnews.com/2022/01/31/siapkan-safe-house-rusunawa-kepanjen-wabup-malang-wajibkan-pmi-karantina-setelah-tiba-di-tanah-air
http://jatim.tribunnews.com/2022/01/31/siapkan-safe-house-rusunawa-kepanjen-wabup-malang-wajibkan-pmi-karantina-setelah-tiba-di-tanah-air
http://jatim.tribunnews.com/2022/01/31/siapkan-safe-house-rusunawa-kepanjen-wabup-malang-wajibkan-pmi-karantina-setelah-tiba-di-tanah-air
http://jabar.antaranews.com/berita/354417/astakira-cianjur-tuntaskan-ratusan-pengaduan-pekerja-migran-selama-tiga-tahun
http://jabar.antaranews.com/berita/354417/astakira-cianjur-tuntaskan-ratusan-pengaduan-pekerja-migran-selama-tiga-tahun
http://jabar.antaranews.com/berita/354417/astakira-cianjur-tuntaskan-ratusan-pengaduan-pekerja-migran-selama-tiga-tahun
http://jabar.antaranews.com/berita/354417/astakira-cianjur-tuntaskan-ratusan-pengaduan-pekerja-migran-selama-tiga-tahun
http://jabar.antaranews.com/berita/354417/astakira-cianjur-tuntaskan-ratusan-pengaduan-pekerja-migran-selama-tiga-tahun
http://jabar.antaranews.com/berita/354417/astakira-cianjur-tuntaskan-ratusan-pengaduan-pekerja-migran-selama-tiga-tahun
http://jabar.antaranews.com/berita/354417/astakira-cianjur-tuntaskan-ratusan-pengaduan-pekerja-migran-selama-tiga-tahun
http://jabar.antaranews.com/berita/354417/astakira-cianjur-tuntaskan-ratusan-pengaduan-pekerja-migran-selama-tiga-tahun
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permanen. Ketua Astakira 

Pembaharuan Cianjur, Ali Hildan 

di Cianjur, Minggu, mengatakan 

total pengaduan yang diterima 

pihaknya selama tiga tahun 

terakhir lebih dari seribu laporan, 

namun hingga awal tahun 2022, 

318 diantaranya tuntas termasuk 

memulangkan ratusan pekerja 

migran. Ia menjelaskan, selama 

tiga tahun terakhir, masih banyak 

pekerja migran asal Cianjur dan 

beberapa kota/kabupaten di 

Indonesia yang diberangkatkan 

bekerja ke timur tengah, meski 

masih terlarang dan mengalami 

berbagai permasalahan. 

"Sebagian besar laporan yang 

masuk merupakan pekerja migran 

ilegal atau non prosedural, dari se 

ribuan laporan itu, 318 

diantaranya dapat tuntas, mulai 

dari hak yang dibayarkan, 

pemulangan hingga ke daerah 

asal, sampai menemukan pekerja 

yang hilang kontak puluhan 

tahun," katanya. 

23

7. 

31 

Janua

ry 

2022 

Pelatihan di 

LLK Tabanan 

Mulai Dibuka 

Februari 2022, 

Daya Tampung 

122 Orang 

untuk 7 Paket 

Pelatihan 

Neutr

al 

Tribun Bali  Pelatihan di LLK Tabanan Mulai 

Dibuka Februari 2022, Daya 

Tampung 122 Orang untuk 7 

Paket Pelatihan. Lembaga Latihan 

Kerja (LLK) Tabanan mendapat 

jatah 7 paket (kelas) di tahun 

2022. Terpenting, untuk mereka 

yang sudah pernah mengikuti 

pelatihan, tidak bisa lagi 

mengikuti program pelatihan dari 

LLK Tabanan ini. "Kami akan mulai 

buka proses pendaftarannya 

Februari mendatang," ungkap 

Kepala UPTD LLK Tabanan I Gede 

Nengah Sugiarta saat 

dikonfirmasi, Minggu 30 Januari 

2022. 

http://bali.tribunnews.com/2022/01/31/pelatihan-di-llk-tabanan-mulai-dibuka-februari-2022daya-tampung-122-orang-untuk-7-paket-pelatihan
http://bali.tribunnews.com/2022/01/31/pelatihan-di-llk-tabanan-mulai-dibuka-februari-2022daya-tampung-122-orang-untuk-7-paket-pelatihan
http://bali.tribunnews.com/2022/01/31/pelatihan-di-llk-tabanan-mulai-dibuka-februari-2022daya-tampung-122-orang-untuk-7-paket-pelatihan
http://bali.tribunnews.com/2022/01/31/pelatihan-di-llk-tabanan-mulai-dibuka-februari-2022daya-tampung-122-orang-untuk-7-paket-pelatihan
http://bali.tribunnews.com/2022/01/31/pelatihan-di-llk-tabanan-mulai-dibuka-februari-2022daya-tampung-122-orang-untuk-7-paket-pelatihan
http://bali.tribunnews.com/2022/01/31/pelatihan-di-llk-tabanan-mulai-dibuka-februari-2022daya-tampung-122-orang-untuk-7-paket-pelatihan
http://bali.tribunnews.com/2022/01/31/pelatihan-di-llk-tabanan-mulai-dibuka-februari-2022daya-tampung-122-orang-untuk-7-paket-pelatihan
http://bali.tribunnews.com/2022/01/31/pelatihan-di-llk-tabanan-mulai-dibuka-februari-2022daya-tampung-122-orang-untuk-7-paket-pelatihan
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23

8. 

31 

Janua

ry 

2022 

Info Penting 

Bagi Pemilik 

BPJS 

Ketenagakerja

an Tahun 

2022, 2 

Bantuan akan 

Disalurkan - 

Kabar 

Wonosobo 

Positiv

e 

Kabar Wonosobo  Pada tahun 2022 pemerintah 

akan segera menyalurkan bantuan 

bagi pemilik kartu BPJS 

Ketenagakerjaan. Berikut 2 

bantuan yang akan disalurkan 

bagi pemilik BPJS 

Ketenagakerjaan. Peserta 

program JKP akan mendapatkan 

bantuan berupa uang tunai, akses 

informasi pasar kerja, dan 

pelatihan kerja.*** Sumber : 

berbagai sumber Deskripsi : 

Tahun 2022 pemerintah akan 

menyalurkan bantuan bagi 

pemilik kartu BPJS 

Ketenagakerjaan. Tahun 2022 

pemerintah masih menyalurkan 

beberapa bantuan di berbagai 

bidang, salah satunya di BPJS 

Kesehatan. 

23

9. 

31 

Janua

ry 

2022 

Minta 

Perbaikan 

Sarana Jalan di 

Reses 

Zulihartono di 

Kwala Gebang 

Langkat 

Negati

ve 

Top Metro  Anggota DPRD Langkat dari Fraksi 

Nasdem, Zulihartono, kembali 

menggelar reses di Desa Kwala 

Gebang, Kecamatan Gebang, 

Kabupaten Langkat, Minggu 

(30/1/2022). Terkait usulan jalan 

hotmix dan rehab dua SD di Kwala 

Gebang, Zuli juga berjanji akan 

memperjuangkannya. Jangan lupa 

juga perjuangkan juga di 

Musrenbang Desa Kwala Gebang," 

janji Zulihartono kepada 

masyarakat Desa Kwala Gebang. 

Mendengar aspirasi warga, 

Zulihartono berharap, warga 

dapat bersatupadu dan 

menguatkan kerjasama untuk 

bidang pariwisata. 

24

0. 

31 

Janua

ry 

2022 

HRD Cari 5 Hal 

Ini dari 

Pelamar Kerja, 

Cara Respon 

Undangan 

Neutr

al 

Portal Jember  Berikut informasi mengenai 5 hal 

yang dicari atau dilihat HRD dari 

pelamar kerja, cara merespon 

undangan wawancara salah 

satunya. Untuk dapat memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari, 

http://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1563607858/info-penting-bagi-pemilik-bpjs-ketenagakerjaan-tahun-2022-2-bantuan-akan-disalurkan
http://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1563607858/info-penting-bagi-pemilik-bpjs-ketenagakerjaan-tahun-2022-2-bantuan-akan-disalurkan
http://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1563607858/info-penting-bagi-pemilik-bpjs-ketenagakerjaan-tahun-2022-2-bantuan-akan-disalurkan
http://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1563607858/info-penting-bagi-pemilik-bpjs-ketenagakerjaan-tahun-2022-2-bantuan-akan-disalurkan
http://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1563607858/info-penting-bagi-pemilik-bpjs-ketenagakerjaan-tahun-2022-2-bantuan-akan-disalurkan
http://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1563607858/info-penting-bagi-pemilik-bpjs-ketenagakerjaan-tahun-2022-2-bantuan-akan-disalurkan
http://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1563607858/info-penting-bagi-pemilik-bpjs-ketenagakerjaan-tahun-2022-2-bantuan-akan-disalurkan
http://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1563607858/info-penting-bagi-pemilik-bpjs-ketenagakerjaan-tahun-2022-2-bantuan-akan-disalurkan
http://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1563607858/info-penting-bagi-pemilik-bpjs-ketenagakerjaan-tahun-2022-2-bantuan-akan-disalurkan
http://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1563607858/info-penting-bagi-pemilik-bpjs-ketenagakerjaan-tahun-2022-2-bantuan-akan-disalurkan
http://topmetro.news/138772/anggota-dprd-langkat-zulihartono-kembali-menggelar-reses
http://topmetro.news/138772/anggota-dprd-langkat-zulihartono-kembali-menggelar-reses
http://topmetro.news/138772/anggota-dprd-langkat-zulihartono-kembali-menggelar-reses
http://topmetro.news/138772/anggota-dprd-langkat-zulihartono-kembali-menggelar-reses
http://topmetro.news/138772/anggota-dprd-langkat-zulihartono-kembali-menggelar-reses
http://topmetro.news/138772/anggota-dprd-langkat-zulihartono-kembali-menggelar-reses
http://topmetro.news/138772/anggota-dprd-langkat-zulihartono-kembali-menggelar-reses
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163608289/hrd-cari-5-hal-ini-dari-pelamar-kerja-cara-respon-undangan-wawancara-salah-satunya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163608289/hrd-cari-5-hal-ini-dari-pelamar-kerja-cara-respon-undangan-wawancara-salah-satunya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163608289/hrd-cari-5-hal-ini-dari-pelamar-kerja-cara-respon-undangan-wawancara-salah-satunya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163608289/hrd-cari-5-hal-ini-dari-pelamar-kerja-cara-respon-undangan-wawancara-salah-satunya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163608289/hrd-cari-5-hal-ini-dari-pelamar-kerja-cara-respon-undangan-wawancara-salah-satunya
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Wawancara 

Salah Satunya 

manusia membutuhkan uang 

yang bisa didapatkan dari hasil 

bekerja. Namun seiring 

berjalannya waktu jumlah pesaing 

untuk mendapatkan suatu 

pekerjaan semakin bertambah 

banyak. Oleh karena itu perlu 

untuk dapat menampilkan 

kualitas diri yang dimiliki dengan 

baik sehingga dapat menonjol 

dibandingkan dengan pelamar 

kerja lainnya. 

24

1. 

31 

Janua

ry 

2022 

Viral Video Ibu 

ODGJ 

Mengasuh 

Anaknya 

Penuh Cinta, 

Netizen: Air 

Mataku 

Menetes 

Neutr

al 

Azka News  VIRAL video seorang ibu yang 

merupakan orang dengan 

gangguan jiawa (ODGJ) namun 

tetap mengasuh anaknya dengan 

penuh cinta dan kasih sayang. 

Sang pemilik akun mengunggah 

momen kala ODGJ bernama Isah 

sedang merawat anaknya dengan 

telaten. Sehat terus ya mbk isah," 

tulis use*****. 150 Buruh Migran 

Warga Sukabumi Jadi ODGJ 

Sepulang dari Luar Negeri, 

Penyebabnya Mengejutkan "Ya 

Allah, semoga bisa lekas pulih 

dengan adanya yang sayang dan 

peduli dengan Isah seperti 

mbk,semoga mbk selalu murah 

rejeki," kata aek*****. Kisah ini 

diunggah oleh akun TikTok 

@vera_vew. 

24

2. 

31 

Janua

ry 

2022 

Wakil Bupati 

Malang : 

Pekerja Migran 

Segera 

Karantina 

Begitu Tiba di 

Tanah Air 

Neutr

al 

Surya Arbani Mukti 

Wibowo,Didik 

Gatot Subroto 

Wakil Bupati Malang, Didik Gatot 

Subroto menyerukan langkah 

percepatan pemindahan pekerja 

migran Indonesia asal Kabupaten 

Malang ke tempat karantina 

begitu tiba di tanah air. Didik 

mengaku telah berkoordinasi 

dengan Dinas Tenaga Kerja 

Kabupaten Malang untuk 

mencegah penyebaran virus 

corona varian omicron dari 

kalangan pekerja migran. Terkait 

http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163608289/hrd-cari-5-hal-ini-dari-pelamar-kerja-cara-respon-undangan-wawancara-salah-satunya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163608289/hrd-cari-5-hal-ini-dari-pelamar-kerja-cara-respon-undangan-wawancara-salah-satunya
http://news.azka.id/viral-video-ibu-odgj-mengasuh-anaknya-penuh-cinta-netizen-air-mataku-menetes
http://news.azka.id/viral-video-ibu-odgj-mengasuh-anaknya-penuh-cinta-netizen-air-mataku-menetes
http://news.azka.id/viral-video-ibu-odgj-mengasuh-anaknya-penuh-cinta-netizen-air-mataku-menetes
http://news.azka.id/viral-video-ibu-odgj-mengasuh-anaknya-penuh-cinta-netizen-air-mataku-menetes
http://news.azka.id/viral-video-ibu-odgj-mengasuh-anaknya-penuh-cinta-netizen-air-mataku-menetes
http://news.azka.id/viral-video-ibu-odgj-mengasuh-anaknya-penuh-cinta-netizen-air-mataku-menetes
http://news.azka.id/viral-video-ibu-odgj-mengasuh-anaknya-penuh-cinta-netizen-air-mataku-menetes
http://news.azka.id/viral-video-ibu-odgj-mengasuh-anaknya-penuh-cinta-netizen-air-mataku-menetes
http://surabaya.tribunnews.com/2022/01/31/wakil-bupati-malang-pekerja-migran-segera-karantina-begitu-tiba-di-tanah-air
http://surabaya.tribunnews.com/2022/01/31/wakil-bupati-malang-pekerja-migran-segera-karantina-begitu-tiba-di-tanah-air
http://surabaya.tribunnews.com/2022/01/31/wakil-bupati-malang-pekerja-migran-segera-karantina-begitu-tiba-di-tanah-air
http://surabaya.tribunnews.com/2022/01/31/wakil-bupati-malang-pekerja-migran-segera-karantina-begitu-tiba-di-tanah-air
http://surabaya.tribunnews.com/2022/01/31/wakil-bupati-malang-pekerja-migran-segera-karantina-begitu-tiba-di-tanah-air
http://surabaya.tribunnews.com/2022/01/31/wakil-bupati-malang-pekerja-migran-segera-karantina-begitu-tiba-di-tanah-air
http://surabaya.tribunnews.com/2022/01/31/wakil-bupati-malang-pekerja-migran-segera-karantina-begitu-tiba-di-tanah-air
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data kepulangan pekerja migran 

asal Kabupaten Malang, Didik 

mengaku belum mendapat 

informasi terbaru. Kami minta 

disnaker (dinas tenaga kerja) dan 

pihak imigrasi melaporkan tiap 

kali ada kepulangan pekerja 

migran, khususnya di Kabupaten 

Malang," kata Didik, Minggu 

(30/1/2022). 

24

3. 

31 

Janua

ry 

2022 

Ditargetkan 

40.373 

Nelayan Bali 

Terlindungi 

Jaminan Sosial 

Ketenagakerja

an 

Positiv

e 

Bisnisbali.com  Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan atau 

BPJamsostek menargetkan 

potensi nelayan di Bali 40.373 

dapat terlindungi jaminan sosial 

ketenagakerjaan pada tahun 2022 

dan yang terdaftar sekitar 17.078 

nelayan. Ketua Himpunan 

Nelayan Seluruh Indonesia 

Provinsi Bali I Nengah 

Manumudhita mengatakan upaya 

kolaborasi dengan melibatkan 

berbagai komponen merupakan 

hal yang terus dikembangkan 

untuk mengangkat harkat para 

nelayan. "Salah satu caranya 

adalah dengan memberikan 

asuransi dan jaminan hari tua" 

katanya disela-sela 

penandatanganan Kerjasama 

antara BPJS Ketenagakerjaan Bali 

Denpasar bersama HNSI 

(Himpunan Nelayan Seluruh 

Indonesia) Provinsi Bali. 

Sementara di tempat sama Kepala 

BPJAMSOSTEK Cabang Bali 

Denpasar Opik Taufik 

memaparkan kegiatan kali ini juga 

merupakan wujud pelaksanaan 

Inpres No 2 Tahun 2021 tentang 

Optimalisasi Pelaksanaan Program 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

  

http://bisnisbali.com/ditargetkan-40-373-nelayan-bali-terlindungi-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://bisnisbali.com/ditargetkan-40-373-nelayan-bali-terlindungi-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://bisnisbali.com/ditargetkan-40-373-nelayan-bali-terlindungi-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://bisnisbali.com/ditargetkan-40-373-nelayan-bali-terlindungi-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://bisnisbali.com/ditargetkan-40-373-nelayan-bali-terlindungi-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://bisnisbali.com/ditargetkan-40-373-nelayan-bali-terlindungi-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://bisnisbali.com/ditargetkan-40-373-nelayan-bali-terlindungi-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
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Title LPK Seoluna Bandung Berangkatkan 26 Pekerja Migran Indonesia 

Ke Korea Selatan 

Author _noname 

Media Radaronline.id Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://www.radaronline.id/2022/01/28/lpk-seoluna-bandung-berangkatkan-26-pekerja-

migran-indonesia-ke-korea-selatan 

Summary Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Seoluna memberangkatkan sebanyak 26 Pekerja Migran 

Indonesia ke negara Korea Selatan. Hal itu terungkap saat Bupati Bandung Dadang Supriatna 

ikut melepas 26 Pekerja Migran ke Negara Korea di Soreang Bandung, Kamis (28/1/2022). 

"Saya berharap para pekerja bisa memanfaatkan dengan baik serta dapat menanamkan 

sikap disiplin dan jujur," pungkas Bupati seraya menandaskan ketika pulang ke Indonesia 

nanti diharapkan bisa menjadi pengusaha dan enterpreneur muda. Para pekerja Migran 

tersebut sebelumnya di latih serta di didik oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. 

 

 

 

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Seoluna memberangkatkan sebanyak 26 Pekerja Migran Indonesia ke 

negara Korea Selatan.Para pekerja Migran tersebut sebelumnya di latih serta di didik oleh Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Bandung.Hal itu terungkap saat Bupati Bandung Dadang Supriatna ikut melepas 26 

Pekerja Migran ke Negara Korea di Soreang Bandung, Kamis (28/1/2022).Dalam kesempatan tersebut 

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan dana akomodasi, pemberangkatan pekerja dan yang 

lainnya ditanggung oleh APBD kabupaten Bandung.Biaya APBD dikeluarkan sebagai bentuk suport 

Pemkab Bandung untuk masyarakat dalam mencari kerja."Saya berharap para pekerja bisa 

memanfaatkan dengan baik serta dapat menanamkan sikap disiplin dan jujur," pungkas Bupati seraya 

menandaskan ketika pulang ke Indonesia nanti diharapkan bisa menjadi pengusaha dan enterpreneur 

muda. (ASP)Editor:NasLPK Seoluna Bandung prime 
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Title Pemko Medan akan Optimalkan Progam Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2021 

Author _noname 

Media Dnaberita Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://dnaberita.com/2022/01/28/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-

sosial-ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021 

Summary Pemko Medan siap mendukung setiap kebijakan khususnya terkait agar seluruh pekerja di 

Kota Medan ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Demikian hal ini disampaikan Asisten Ekbang 

Pemko Medan Khairul Syahnan ketika membuka pertemuan Forum Group Discusion (FGD) 

terkait Inpres No. 2 tahun 2021 yang digelar BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Adimulia, Jalan 

Diponegoro, Kamis (27/1). 

 

 

Pemko Medan siap mendukung setiap kebijakan khususnya terkait agar seluruh pekerja di Kota Medan 

ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi sesuai dengan Instruksi 

Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program jaminan sosial 

ketenagakerjaan.Demikian hal ini disampaikan Asisten Ekbang Pemko Medan Khairul Syahnan ketika 

membuka pertemuan Forum Group Discusion (FGD) terkait Inpres No.2 tahun 2021 yang digelar BPJS 

Ketenagakerjaan di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro, Kamis (27/1). Pertemuan ini diikuti oleh OPD di 

lingkungan Pemko MedanDikatakan Asisten Ekbang, Setiap Pekerjaan memiliki resiko pekerjaan untuk 

itu setiap pekerja diarahkan untuk menjamin keselamatan pekerjaannya dimulai dari diri sendiri. Selain 

itu pekerja juga harus mengutamakan keselamatan dalam bekerja, untuk itu jaminan keselamatan 

pekerjaan juga menjadi kebutuhan."Melalui Diskusi ini diharapkan agar terjalin kolaborasi yang baik 

antara setiap sektor baik Pemerintah, instansi terkait, swasta, perusahaan dan seluruh sektor terkait agar 

setiap pekerja di Kota Medan ikut dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sesuai dengan Inpres 

No.2 tahun 2021 ," kata Asisten Ekbang.Khairul Syahnan menambahkan Pemko Medan juga akan terus 

menggali kemungkinan kerjasama lain dengan BPJS Ketenagakerjaan agar terwujudnya masyarakat Kota 

Medan yang berkah, maju dan kondusif. Artinya banyak hal yang dapat dikerjasamakan seperti memberi 

jaminan kepada warga atau pekerja difabel."Kami berharap kedepannya Program yang dapat 

disinergikan adalah Jaminan kerja bagi warga atau pekerja Difabel. Artinya memberikan pendampingan 

kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja yang mengalami kecacatan. Selain itu penyediaan 

rumah murah bagi buruh melalui program Manfaat Layanan Tambahan," Jelasnya.Sebelumnya Kepala 

Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Aang Suprana mengungkapkan bahwa pertemuan ini 

dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait dengan Inpres No. 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi 

Pelaksanaan Program jaminan sosial ketenagakerjaan. Artinya FGD ini dilakukan bersama dengan Pemko 

Medan untuk meningkatkan kerjasama mengenai peningkatan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan 

kepada tenaga kerja formal maupun informal di Kota Medan."Melalui pertemuan ini diharapkan semua 

pemangku kepentingan diharapkan dapat memahami peningkatan manfaat program jaminan sosial 

ketenagakerjaan para pekerja, khususnya non asn atau para pekerja penerima upah maupun bukan 

penerima upah. Sehingga nantinya agar informasi manfaat program tersampaikan dengan baik sesuai 

dengan aturan yang ada," Jelasnya. 
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Title SDM Cirebon Tak Laku di Industri Author _noname 

Media Rakyat Cirebon Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Link http://rakcer.radarcirebon.com/sdm-cirebon-tak-laku-di-industri 

Summary Angka pengangguran di Kabupaten Cirebon tinggi. "Ya, memang industri di Cirebon Timur itu 

kan seharusnya luas padat karya. Dari industri yang mulai bergeliat di Cirebon. Jadi ya kan, 

tidak memenuhi kriteria SDM yang dibutuhkan," kata Siska, kemarin. 

 

 

 

Angka pengangguran di Kabupaten Cirebon tinggi. Penyebabnya, bukan karena minimnya lahan 

pekerjaan, melainkan potensi serta kualitas SDM nya, tidak sesuai dengan kebutuhan industri.Anggota 

DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina SH MH mengatakan saat ini banyak faktor pengangguran terbuka 

usia muda meningkat. Selain, industri yang tidak membatasi pekerja, ada juga fasilitas penunjang Balai 

Latihan Kerja (BLK) di Plumbon, yang tertinggal dari kebutuhan."Ya, memang industri di Cirebon Timur 

itu kan seharusnya luas padat karya. Tapi nyatanya yang diterima misal hanya 200 orang. Kemudian, 

untuk BLK kita baru 1 kan. Hanya di Plumbon. Banyak peminat. Tapi, fasilitas atau peralatannya tertinggal. 

Dari industri yang mulai bergeliat di Cirebon. Jadi ya kan, tidak memenuhi kriteria SDM yang dibutuhkan," 

kata Siska, kemarin.Faktor lainnya penyebab pengangguran terbuka usia muda seperti, diri sendiri. 

Perubahan dilakukan dari diri sendiri. Di era serba cepat, digital, dan pasar terbuka dimana setiap orang 

diberi kesempatan untuk memulai usaha, baik barang atau jasa."Sekarang tuh kan era dimana pasar 

terbuka, persaingan bebas, siapapun bisa memulai usaha. Didukung juga ekraf sedang gencar-gencarnya. 

Jadi, sebagai muda-mudi harus kreatif. Jangan hanya berfikir untuk instan, dapat kerja bagus, fasilitas 

enak, dan gaji tinggi," sebutnya.Kemudian faktor keluarga dan sekolah. keluarga, khususnya orang tua. 

Harusnya tahu minat dan bakat anak. Entah itu seni, olahraga, dan lainnya. Sehingga, minat bakat digali 

kemudian dimatangkan skillnya atau kemampuannya menuju profesional.Bukan keluarga saja, 

seharusnya sekolah pun, disebutkannya, harus mengulik minat bakat siswa, sejak Sekolah Dasar hingga 

SMA."Harusnya tahu ya, orang tua bakat anak apa didorong, agar anak itu memiliki tujuan, kalau dia atlet 

kan bisa profesional bisa dijamin pekerjaannya. Sekolah juga, jangan hanya sebatas memikirkan nilai, tapi 

skill, bakat dan minat, karena untuk tenaga kerja industri setidaknya dibutuhkan kemampuan yang 

mumpuni, jika diketahui sedari dini kan dapat dikembangkan," jelasnya.SKPD Terkait, sebagai Dinas 

terkait harus menentukan aturan-aturan sesuai zamannya. "Sekarang kan sudah beda, aturan perizinan 
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dan sebagainya untuk usaha dipermudah. Karena, banyak generasi muda melalui ekraf melalui karya 

mereka, harus terhambat karena birokrasi jadul. Saya harap, perizinan dan sebagainya mempermudah, 

sehingga lapangan pekerjaan terbuka, pengangguran berkurang," tegasnya.Minim lowongan dan 

kemajuan teknologi pun cukup berkaitan. Karena keduanya saling mendukung. Banyak hal, yang dapat 

dikerjakan robot atau mesin sehingga meminimalisir kerja manusia."Loker itu sekarang sedikit, karena ya 

saat ini teknologi maju. Apalagi, baru saya baca, teller bank akan diganti mesin, jadi semakin banyak 

pengangguran," ujarnya.Banyaknya kelulusan dari tingkat SMA dan SMK dan juga Perguruan Tinggi di 

Kabupaten Cirebon, yang menjadikan persaingan ketat di dalam minimnya lowongan pekerjaan. 
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Title Pemko Medan akan Optimalkan Progam Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2021 

Author _noname 

Media Sentral Berita Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://sentralberita.com/2022/01/pemko-medan-akan-optimalkan-progam-jaminan-sosial-

ketenagakerjaan-sesuai-inpres-nomor-2-tahun-2021 

Summary Pemko Medan siap mendukung setiap kebijakan khususnya terkait agar seluruh pekerja di 

Kota Medan ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Demikian hal ini disampaikan Wali Kota 

Medan Bobby Nasution diwakili Asisten Ekbang Khairul Syahnan ketika membuka pertemuan 

Forum Group Discusion (FGD) terkait Inpres No. 2 tahun 2021 yang digelar BPJS 

Ketenagakerjaan di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro, Kamis (27/1). 

 

Pertemuan Forum Group Discusion (FGD) terkait Inpres No.2 tahun 2021 yang digelar BPJS 

Ketenagakerjaan di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro, Kamis (27/1).(f-hum)sentralberita | Medan ~ 

Pemko Medan siap mendukung setiap kebijakan khususnya terkait agar seluruh pekerja di Kota Medan 

ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan sebagai upayaoptimalisasi sesuai dengan Instruksi 

Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program jaminan sosial 

ketenagakerjaan.Demikian hal ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Asisten Ekbang 

Khairul Syahnan ketika membuka pertemuan Forum Group Discusion (FGD) terkait Inpres No.2 tahun 

2021 yang digelar BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro, Kamis (27/1). Pertemuan 

ini diikuti oleh OPD di lingkungan Pemko MedanDikatakan Asisten Ekbang, Setiap Pekerjaan memiliki 

resiko pekerjaan untuk itu setiap pekerja diarahkan untuk menjamin keselamatan pekerjaannya dimulai 

dari diri sendiri. Selain itu pekerja juga harus mengutamakan keselamatan dalam bekerja, untuk itu 

jaminan keselamatan pekerjaan juga menjadi kebutuhan."Melalui Diskusi ini diharapkan agar terjalin 

kolaborasi yang baik antara setiap sektor baik Pemerintah, instansi terkait, swasta, perusahaan dan 

seluruh sektor terkait agar setiap pekerja di Kota Medan ikut dalam program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. Sesuai dengan Inpres No.2 tahun 2021" Kata Asisten Ekbang.Khairul Syahnan 

menambahkan Pemko Medan juga akan terus menggali kemungkinan kerjasama lain dengan BPJS 

Ketenagakerjaan agar terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif. Artinya 

banyak hal yang dapat dikerjasamakan seperti memberi jaminan kepada warga atau pekerja 

difabel."Kami berharap kedepannya Program yang dapat disinergikan adalah Jaminan kerja bagi warga 

atau pekerja Difabel. Artinya memberikan pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan 

kerja yang mengalami kecacatan. Selain itu penyediaan rumah murah bagi buruh melalui program 

Manfaat Layanan Tambahan," Jelasnya.Sebelumnya Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan 

Aang Suprana mengungkapkan bahwa pertemuan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait 

dengan Inpres No.2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program jaminan sosial 

ketenagakerjaan. Artinya FGD ini dilakukan bersama dengan Pemko Medan untuk meningkatkan 

kerjasama mengenai peningkatan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja formal 

maupun informal di Kota Medan."Melalui pertemuan ini diharapkan semua pemangku kepentingan 

diharapkan dapat memahami peningkatan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan para 

pekerja, khususnya non asn atau para pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah. 
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Title Pemkot Gandeng BPJS Pastikan Jaminan Bagi Non ASN Author _noname 

Media Sinar Pagi News Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://sinarpaginews.com/destinasi/48899/pemkot-gandeng-bpjs-pastikan-jaminan-bagi-

non-asn.html 

Summary Pemerintah Kota Tegal menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan untuk memastikan pekerja Non ASN di Pemerintah Kota Tegal 

mendapatkan jaminan. Kedua instansi tersebut bersinergi melaksanakan Mekanisme 

Penetapan Peserta dan Pembayaran Iuran Kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian Bagi Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Hal tersebut 

terungkap saat dilaksanakannya Sosialisasi Mekanisme Penetapan Peserta dan Pembayaran 

Iuran Kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Non ASN 

di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal di Grand Dian Hotel Slawi kabupaten Tegal, belum lama 

ini. Sementara untuk manfaat yang diperoleh tenaga Non ASN, dikatakan Mulyono, nanti itu 

lebih besar daripada sebelumnya, dimana untuk pengobatan kecelakaan kerja non limited 

tidak ada batasannya, kemudian kematian karena kecelakaan kerja 48 kali gaji, 10 juta untuk 

pemakaman, 500 ribu tiap bulan selama dua tahun dan anaknya mendapatkan beasiswa. 

 

 

 

Pemerintah Kota Tegal menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk 

memastikan pekerja Non ASN di Pemerintah Kota Tegal mendapatkan jaminan.Kedua instansi tersebut 

bersinergi melaksanakan Mekanisme Penetapan Peserta dan Pembayaran Iuran Kepesertaan Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.Hal 

tersebut terungkap saat dilaksanakannya Sosialisasi Mekanisme Penetapan Peserta dan Pembayaran 

Iuran Kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Non ASN di Lingkungan 

Pemerintah Kota Tegal di Grand Dian Hotel Slawi kabupaten Tegal, belum lama ini.Disampaikan oleh 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Tegal, Mulyono Adi Nugroho bahwa dengan biaya lebih 

murah, manfaat yang diterima lebih besar daripada sebelumnya termasuk penghematan anggaran."Jadi 

dalam program ini ada penghematan anggaran di Kota Tegal, karena iuran di Taspen itu Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) itu adalah 0,96 persen dari gaji yang dilaporkan. 

Sementara ditempat kami hanya 0,54 persen jadi kurang lebih separuh nambah sedikit," ucap 
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Mulyono.Sementara untuk manfaat yang diperoleh tenaga Non ASN, dikatakan Mulyono, nanti itu lebih 

besar daripada sebelumnya, dimana untuk pengobatan kecelakaan kerja non limited tidak ada 

batasannya, kemudian kematian karena kecelakaan kerja 48 kali gaji, 10 juta untuk pemakaman, 500 ribu 

tiap bulan selama dua tahun dan anaknya mendapatkan beasiswa.Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon 

Supriyono dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal, 

sebab dengan adanya sosialisasi ini bisa menjadi bekal untuk pegawai-pegawai non ASN menjadi semakin 

terjamin keamanan kerja serta kesejahteraannya.Dikatakan Wali Kota? keberadaan pegawai non ASN ini 

sangat membantu keberlangsungan tugas dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di 

Kota Tegal. Tenaga Non ASN sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan pegawai yang belum bisa 

terpenuhi melalui pengadaan ASN yang setiap tahunnya selalu terbatas dan tidak pernah cukup untuk 

mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ASN yang purna tugas atau meninggal dunia."Karena itulah 

kewajiban kita untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan para pegawai Non ASN ini dalam bekerja, 

seperti kita ketahui bersama bahwa pegawai Non ASN tidak menerima jaminan pensiun setelah mereka 

purna tugas atau meninggal dunia. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini sangat dibutuhkan 

bagi pegawai Non ASN agar mereka memiliki rasa aman dan nyaman selama melaksanakan tugas," ucap 

Dedy Yon.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, R Heru Setyawan dalam laporannya 

menyampaikan bahwa telah dilakukan Kesepakatan Bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketengakerjaan Cabang Tegal Dengan Pemerintah Kota Tegal Nomor Per/23/2020 Dan Nomor 

441.9/001/Mou/VII/2020 Tanggal 24 Juli 2020 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Di Kota Tegal."Juga dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Ketengakerjaan Cabang Tegal Dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Tegal 

Nomor Per/23/122021 Dan Nomor 566.2/005/Pks/Xi/2021 Tanggal 3 Desember 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil 

Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal," ucap Heru.Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan 

penyerahan secara simbolis Kartu Kepesertaan kepada Wali Kota Tegal oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Kota Tegal, Mulyono Adi Nugroho yang dilanjutkan dengan Penyerahan manfaat secara simbolis 

kepada ahli waris Abdul Rozak dan ahli Waris Lukman Hakim. 
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Title SBMI dan PKBM Kerjasama Tingkatkan Skill CPMI, Pihak Terkait 

Dukung Penuh 

Author _noname 

Media Corong Rakyat Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://corongrakyat.co.id/sbmi-dan-pkbm-kerjasama-tingkatkan-skill-cpmi-pihak-terkait-

dukung-penuh 

Summary SBMI Lotim dan PKBM kerjasama untuk tingkatkan skill dan kompetensi CPMI. Terkait 

dengan persoalan itu, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menginisiasi pelatihan bagi 

CPMI melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), di mana nantinya pelaksanaan 

pelatihan itu akan melibatkan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Lombok Timur dan Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (UPT BP2MI) Nusa Tenggara Barat. Nanti lewat PKBM akan diberikan pendidikan 

penyetaraan, dan pelatihan untuk meningkatkan skill, dan hal itu bisa kita atasi," kata Usman 

(27/01/2022). Hadir dalam kesempatan itu, Kepala UPT Prabawa, Danar Prabawa 

mengatakan pihaknya akan mendukung penuh kerja yang dilakukan oleh SBMI Lotim dan 

PKBM, sebab diakui dia, persoalan minimnya penguasaan skill dan kompetensi adalah inang 

masalah dari semua persoalan CPMI, sehingga adanya kesempatan penyalur untuk 

membujuk CPMI melalui jalur ilegal. 

 

 

 

SBMI Lotim dan PKBM kerjasama untuk tingkatkan skill dan kompetensi CPMI. Terkait hal itu, Disnaker, 

DPMD Lotim dan UPT BP2MI Nusa Tenggara Barat mendukung penuh.LOMBOK TIMUR, 

Corongrakyat.co.id- Berbagai masalah yang ditemukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), 

utamanya terkait dengan keterbatasan penguasaan keterampilan kerja memerlukan perhatian penuh 

dari pihak terkait.Terkait dengan persoalan itu, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menginisiasi 

pelatihan bagi CPMI melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), di mana nantinya pelaksanaan 

pelatihan itu akan melibatkan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lombok 

Timur dan Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Nusa 

Tenggara Barat."Nanti kita akan kerjasama dengan semua pihak yang hadir hari ini, karena persoalan 

utama dari CPMI kita sebagian besar terkait skill dan penguasaan bahasa yang kurang, karena banyak 

CPMI kita tidak tamat sekolah. Nanti lewat PKBM akan diberikan pendidikan penyetaraan, dan pelatihan 
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untuk meningkatkan skill, dan hal itu bisa kita atasi," kata Usman (27/01/2022).Masih kata dia, selain hal 

itu, dampak positif lain dari apa yang akan dilakukan adalah pengentasan buta aksara bagi masyarakat 

yanh tidak pernah menamatkan pendidikan formalnya, sebab dengan adanya penyetaraan pendidikan 

paket A,B dan C, maka persoalan tingkat pendidikan minimal yang diberlakukan oleh beberapa negara 

maka dapat diatasi."Ada beberapa negara yang standar pendidikan minimalnya SLTA seperti Singapura, 

dengan adanya program ini maka bisa diatasi," ujarnya.Hadir dalam kesempatan itu, Kepala UPT 

Prabawa, Danar Prabawa mengatakan pihaknya akan mendukung penuh kerja yang dilakukan oleh SBMI 

Lotim dan PKBM, sebab diakui dia, persoalan minimnya penguasaan skill dan kompetensi adalah inang 

masalah dari semua persoalan CPMI, sehingga adanya kesempatan penyalur untuk membujuk CPMI 

melalui jalur ilegal."Kalau CPMI kita sudah memili syarat, maka tidak ada alasan bagi para tekong untuk 

membujuk dan merayu CPMI kita melalui jalur non-prosedural. Kami akan mendukung penuh program 

ini," tandasnya. 
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Title Realisasi Investasi Capai Rp901,02 Triliun, Menteri Bahlil Bikin 

Presiden Jokowi Tersenyum 

Author Ridwan 

Media Industry Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.industry.co.id/read/101448/realisasi-investasi-capai-rp90102-triliun-menteri-

bahlil-bikin-presiden-jokowi-tersenyum 

Summary Jika kita bisa pertahankan di 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa semakin 

membaik," kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

Bahlil Lahadalia di Jakarta (27/1). Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM) mencatat capaian realisasi investasi selama periode Januari hingga Desember 

2021 mencapai Rp901,02 triliun. Capaian ini melebihi 100,1% dari target yang diberikan 

secara khusus. "Sedangkan, lokasi dengan realisasi investasi tertinggi yaitu provinsi Jawa 

Barat sebesar Rp136,1 triliun (15,1%)," tutup Bahlil. 

 

 

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat capaian realisasi investasi 

selama periode Januari hingga Desember 2021 mencapai Rp901,02 triliun.Capaian ini melebihi 100,1% 

dari target yang diberikan secara khususAdapun, lapangan kerja baru yang tercipta dari realisasi investasi 

ini adalah sebanyak 1.207.893 tenaga kerja Indonesia (TKI).Total realisasi investasi sepanjang tahun 2021 

terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp454 triliun (50,4%), atau tumbuh tumbuh 10% 

dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 lalu.Sementara Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) berkontribusi sebesar Rp447 triliun (49,6%) yang juga tumbuh 8,1% dibandingkan tahun 2020 

lalu."Ini sentimen positif dari asing terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Tren ini harus kita jaga. 

Inilah buktinya bahwa UUCK sangat penting. Jika kita bisa pertahankan di 2022, pertumbuhan ekonomi 

Indonesia bisa semakin membaik," kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) Bahlil Lahadalia di Jakarta (27/1).Berdasarkan sebaran wilayahnya, realisasi investasi pada 

Januari-Desember 2021 di luar Jawa masih lebih besar dibandingkan dengan Jawa. Tumbuh sebesar 

12,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 lalu.Total realisasi investasi di luar Jawa 

sepanjang tahun 2021 ini mencapai Rp468,2 triliun (52%). Sementara, realisasi investasi di Jawa pada 

periode yang sama tercatat sebesar Rp432,8 triliun (48%).Berdasarkan negara asal PMA, Singapura masih 

menempati urutan pertama dan disusulAmerika Serikat berhasil masuk dalam 5 besar negara dengan 

total nilai realisasi investasi sebesar US$2,5 miliar (8,2%), hampir mengimbangi Tiongkok di posisi ketiga 

penyumbang realisasi investasi sepanjang tahun 2021 dengan nilai investasi US$3,2 miliar 

(10,2%).Sepanjang tahun 2021 ini, investasi yang mendominasi yaitu di sektor Industri Logam Dasar, 

Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya dengan total realisasi investasi sebesar Rp117,5 triliun 

(13,0%) hampir imbang dengan sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran yaitu sebesar 

Rp117,4 triliun (13,0%)."Sedangkan, lokasi dengan realisasi investasi tertinggi yaitu provinsi Jawa Barat 

sebesar Rp136,1 triliun (15,1%)," tutup Bahlil. 
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Title PMI Hong Kong Tak Surut Kembangkan Potensi di Tengah 

Gejolak Pandemi 

Author _noname 

Media Trans Indonesia Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Link http://transindonesia.co/2022/01/pmi-hong-kong-tak-surut-kembangkan-potensi-di-

tengah-gejolak-pandemi 

Summary Khususnya untuk calon pekerja migran yang akan bekerja di negara Hong Kong harus mampu 

berbahasa Cantonese, adapun bagi pekerja migran yang sudah berpengalaman bisa 

berbahasa Mandarin dan bahasa Inggris merupakan suatu nilai plus baginya sehingga 

memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, saya 

juga sedang mengikuti kelas Ethic and Manners for Personality Development," ucap seorang 

aktivis organisasi saat kami bertemu dan berbincang di sebuah Cafe de Coral Mongkok, Hong 

Kong, pada 2 Januari 2022 lalu. Dimana, baru-baru ini penulis, Kak Atan bersama PMI lainnya 

mengikuti pelatihan secara online yaitu Virtual English Class & Community juga Ethic & 

Manners for Personality Development Class yang diselenggarakan Morning Light Ltd 

berkolaborasi dengan Galang Kemajuan Center Hong Kong bersama organisasi Perempuan 

Indonesia Maju membuka kelas belajar bahasa Inggris secara online dan gratis bagi para 

pekerja migran. TRANSINDONESIA.co | Bekerja sebagai pekerja migran tentunya memiliki 

tantangan tersendiri. 

 

 

 

TRANSINDONESIA.co | Bekerja sebagai pekerja migran tentunya memiliki tantangan tersendiri. Adanya 

perbedaan adat, budaya, bahasa, dan lingkungan di negara penempatan menjadi cobaan dalam 

menempuh tujuan sebagai pekerja migran. Oleh karena itu, sebagai calon pekerja migran diharuskan 

memiliki pengalaman dan keterampilan bekerja, keterampilan berbahasa asing, kesiapan fisik dan 

mental.Khususnya untuk calon pekerja migran yang akan bekerja di negara Hong Kong harus mampu 

berbahasa Cantonese, adapun bagi pekerja migran yang sudah berpengalaman bisa berbahasa Mandarin 

dan bahasa Inggris merupakan suatu nilai plus baginya sehingga memudahkan untuk mendapatkan 

pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.Sebagai pekerja migran harus memiliki pengetahuan yang luas 

agar tidak salah melangkah dan jerih payah selama bekerja di luar negeri tidak akan sia-sia.Saat ini, 

banyak sekali pelatihan baik secara online maupun offline untuk mengembangkan skill dan kemampuan 
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bekerja bagi pekerja migran. Pelatihan yang diberikan untuk pekerja migran bertujuan agar mereka 

memiliki skill dalam bidang yang disukai dan membentuk karakter agar menjadi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) yang cerdas, tangguh, dan berkualitas. Mulai dari instansi, organisasi dan perkumpulan para 

pekerja migran yang menyelenggarakan pelatihan.Pekerja migran dapat memanfaatkan waktu libur 

sebaik mungkin dengan mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang yang diminati seperti, Tata Rias Wajah 

(Make Up Art), Tata Busana (Menjahit), Tata Rambut (Hair style), Kursus Komputer, Kursus Bahasa Asing, 

Pelatihan Berorganisasi, hingga pelatihan menulis, dan lain sebagainya.Sejak mewabahnya Virus mutasi 

varian baru dari Covid-19 yaitu Omicron, maka pelatihan ini dilaksanakan secara online melalui meeting 

di aplikasi Zoom. Meski masa Pandemi belum berakhir, namun semangat para pekerja migran tidak 

pernah surut untuk mengembangkan pengetahuan dan skill."Saat ini, saya tengah aktif berorganisasi, 

bertujuan untuk menginformasikan tentang ketenagakerjaan, membantu teman-teman PMI yang lain 

agar mengetahui Hak dan Kewajiban nya sebagai PMI. Selain itu, saya juga sedang mengikuti kelas Ethic 

and Manners for Personality Development," ucap seorang aktivis organisasi saat kami bertemu dan 

berbincang di sebuah Cafe de Coral Mongkok, Hong Kong, pada 2 Januari 2022 lalu.Sebut saja namanya 

Atan, PMI berparas manis asal Subang, Jawa Barat, ini adalah aktivis organisasi yang sudah 

berpengalaman dan banyak membantu PMI yang bermasalah. Selain itu, ia juga sering mengikuti 

pelatihan untuk pengembangan personalitinya.Penulis kagum dengan semangat dan keberaniannya 

untuk membantu teman-teman PMI yang bermasalah."Meski saat ini masih masa Pandemi, kita masih 

bisa belajar melalui online di Zoom. Selagi ada niat, insyaallah ada jalan untuk meraih apa yang kita 

inginkan," sambung Atan dalam perbincangan saat berada di Cafe De Coral tersebut.Hal ini, menjadi 

motivasi tersendiri bagi PMI untuk lebih mengembangkan pengetahuan dan keterampilan diri. Dimana, 

baru-baru ini penulis, Kak Atan bersama PMI lainnya mengikuti pelatihan secara online yaitu Virtual 

English Class & Community juga Ethic & Manners for Personality Development Class yang 

diselenggarakan Morning Light Ltd berkolaborasi dengan Galang Kemajuan Center Hong Kong bersama 

organisasi Perempuan Indonesia Maju membuka kelas belajar bahasa Inggris secara online dan gratis 

bagi para pekerja migran.Pelatihan ini bertujuan agar semua pekerja migran memiliki pengetahuan dan 

keterampilan berbahasa Inggris supaya memudahkan mereka dalam melaksanakan pekerjaan. 

Setidaknya bisa mengurangi masalah yang timbul akibat kesalahpahaman dalam berkomunikasi dengan 

pemberi kerja (Majikan).Selain itu, bersama Mr. Bernard Hutabarat sebagai pengajar di kelas bahasa 

Inggris, penulis pun mengikuti kelas Ethic & Manners yang dibimbing oleh tutor yang sangat 

berpengalaman yaitu, Eva Hutagalung dan Annie Elizabeth Sinaga.Kelas Ethic dan Manners ini merupakan 

pelatihan yang menyajikan materi mengenai sikap dan perilaku di dalam dunia kerja. Tujuannya, agar 

para pekerja migran bisa memiliki karakter yang sesuai dengan kriteria pemberi kerja, membangun 

kepercayaan diri dan berwawasan luas tentang dunia kerja.Hal ini patut disyukuri masih berkesempatan 

untuk belajar dan mengembangkan potensi diri di dunia yang masih diselimuti kekhawatiran akan 

penyebaran Omicron, namun semangat sebagai pekerja migran tidak boleh luntur. Semangat PMI untuk 

cerdas, tangguh, berpotensi dan profesional.*Kiriman: Uun Kuniri 
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Title OJK BUBARKAN DANA PENSIUN APAC INTI CORPORA. Author _noname 

Media Iqplus Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Link http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-ojk-bubarkan-dana-pensiun-apac-inti-

corpora,27102902.html 

Summary Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana 

Pensiun. Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP- 

6/D.05/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pembubaran Dana Pensiun Apac Inti Corpora, 

membubarkan Dana Pensiun Apac Inti Corpora, yang beralamat di Graha BIP Lantai 11 Jalan 

Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta 12930, terhitung efektif sejak tanggal 31 Oktober 2017. 

 

 

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP- 6/D.05/2022 tanggal 17 

Januari 2022 tentang Pembubaran Dana Pensiun Apac Inti Corpora, membubarkan Dana Pensiun Apac 

Inti Corpora, yang beralamat di Graha BIP Lantai 11 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta 12930, 

terhitung efektif sejak tanggal 31 Oktober 2017.Pembubaran Dana Pensiun Apac Inti Corpora dilakukan 

atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Apac Inti Corpora, yaitu PT Apac Inti Corpora, dengan alasan 

bahwa Pemberi Kerja sudah mengikutsertakan karyawan pada program pensiun BPJS 

Ketenagakerjaan.KDK Nomor KEP-6/D.05/2022 tanggal 17 Januari 2022 tersebut juga menetapkan Tim 

Likuidasi Dana Pensiun Apac Inti Corpora, yaitu sebagai berikut:1. Ade Prima Syarif (Ketua);2. I Wayan 

Widia Adnyana (Anggota);3. Diyah Turi Susanti (Anggota);4. Mailani Hamzah (Anggota);5. Haryo 

Wisanggeni (Anggota);6. Sigit Budi Santoso (Anggota)Dengan alamat Graha BIP Lantai 11 Jalan Jend. 

Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta 12930 Telepon (021) 522888.Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses 

likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 tentang 

Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada Peserta Dana 

Pensiun Apac Inti Corpora untuk tetap tenang karena dana Peserta akan dialihkan ke Dana Pensiun 

Lembaga Keuangan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku 
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Title Peduli Budaya K3, Semen Tonasa Tuan Rumah Webinar Bulan K3 

Nasional SIG 

Author _noname 

Media Suara Celebes Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://suaracelebes.com/28/01/2022/peduli-budaya-k3-semen-tonasa-tuan-rumah-

webinar-bulan-k3-nasional-sig 

Summary Menyambut Bulan K3 Nasional, Semen Tonasa selenggarakan Webinar dengan tema 

"Pencegahan Kecelakaan Kerja Melalui Safety Culture". Selain pelaksanaan webinar, dalam 

rangkaian Bulan K3 tahun ini, Semen Tonasa juga mengadakan sejumlah kegiatan lain seperti 

donor darah, penanaman pohon, lomba poster K3, lomba tanggap darurat, lomba video KTA, 

serta penghargaan terhadap karyawan peduli K3. Direktur Keuangan PT Semen Tonasa 

Ginarko Isnubroto dalam sambutannya mengatakan bahwa peringatan Bulan K3 rutin 

dilakukan setiap tahunnya. Sementara itu GM Komunikasi dan Hukum PT Semen Tonasa Andi 

Muh Said Chalik menyebutkan bahwa penerapan budaya K3 itu merupakan sebuah proses 

yang panjang dan harus dilakukan sejak dini. 

 

 

 

Menyambut Bulan K3 Nasional, Semen Tonasa selenggarakan Webinar dengan tema "Pencegahan 

Kecelakaan Kerja Melalui Safety Culture". Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WITA secara 

hybrid luring di Lantai 6 Kantor Pusat PT Semen Tonasa dan juga secara daring secara virtual melalui 

aplikasi Microsoft Teams, Kamis 27 Januari 2022.Direktur Keuangan PT Semen Tonasa Ginarko Isnubroto 

dalam sambutannya mengatakan bahwa peringatan Bulan K3 rutin dilakukan setiap tahunnya. "Ini 

menjadi bukti bahwa perusahaan sangat concern terhadap masalah K3. Bahkan di tahun 2020 dan 2021 

kemarin Semen Tonasa mendapatkan penghargaan zero accident dari Kementerian Ketenagakerjaan. Itu 

membuktikan budaya K3 di perusahaan ini semakin kuat." tegas Ginarko.Sementara itu Giawan Lussa, 

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan, yang juga pemateri 

dalam webinar kali ini, bahwa ada 9 orang per hari yang meninggal dunia akibat kecelakan kerja dan 

puluhan ribu lainnya mengalami kecelakaan kerja."Safety culture menjadi salah satu media untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Setidaknya ada dua faktor yang menyebakan angka kecelakaan 

kerja masih tinggi. Pertama, kesadaran melapor yang tinggi, dan yang kedua menyangkut lingkup 

pengertian kecelakaan kerja yang lebih luas. Kecelakaan kerja tidak hanya yang terjadi di tempat kerja 
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sesuai UU Keselamatan Kerja, melainkan juga termasuk yang terjadi dalam perjalanan dari rumah ke 

perusahaan dan sebaliknya, serta penugasan ke luar kota."Giawan juga menambahkan bahwa terdapat 

stigma bahwa tempat kerja merupakan klaster penularan. "Stigma negatif ini sebenarnya bisa dibalik. 

Jika setiap karyawan patuh pada K3, termasuk memakai masker, dan ini dibudayakan kepada keluarga di 

rumah, maka bisa dibayangkan betapa besar dampak berantainya. Bayangkan kalau 3-5 orang keluarga 

di rumah patuh terhadap edukasi yang kita berikan, maka itu termasuk upaya pencegahan penularan 

covid yang luar biasa." katanya lagi.Sementara itu GM Komunikasi dan Hukum PT Semen Tonasa Andi 

Muh Said Chalik menyebutkan bahwa penerapan budaya K3 itu merupakan sebuah proses yang panjang 

dan harus dilakukan sejak dini. "Perusahaan memiliki komitmen kuat dalam hal penerapan K3 tidak hanya 

di perusahaan. Tetapi juga di lingkungan keluarga para pekerja. Kami juga selalu mengingatkan rekan 

karyawan, jika memang bekerja untuk keluarga, maka jangan sampai mengalami kecelakaan kerja. 

Caranya tidak lain ya dengan mematuhi K3." ucapnya.Selain pelaksanaan webinar, dalam rangkaian Bulan 

K3 tahun ini, Semen Tonasa juga mengadakan sejumlah kegiatan lain seperti donor darah, penanaman 

pohon, lomba poster K3, lomba tanggap darurat, lomba video KTA, serta penghargaan terhadap 

karyawan peduli K3. 
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Title Para Perempuan yang Bekerja Tanpa Pengaman Author _noname 

Media Solo Pos Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Link http://www.solopos.com/para-perempuan-yang-bekerja-tanpa-pengaman-1245242 

Summary Perempuan itu lantas meyakinkan dirinya, tak ada bahaya yang mengancam dan tak ada 

yang perlu dicemaskan. Perempuan tidak pernah aman meski itu di lembaga yang bernama 

sekolah sekali pun," kata lulusan pascasarjana dengan minat utama studi gender ini. Para 

perempuan satpam itu akhirnya melaporkan apa yang mereka alami pada atasan mereka. 

Berdasarkan laporan yang diterima Komnas Perempuan, sebanyak 91 atasan di tempat kerja 

merupakan pelaku kekerasan seksual di tempat kerja di mana pada tahun sebelumnya hanya 

55 kasus. 

 

 

 

Pandangannya seringkali tak pernah benar-benar lurus ke depan. Apalagi saat dia sedang berjalan 

sendirian. Namun, ketika sedang banyak orang, perempuan itu tetap saja tidak tenang.Saat tak ada orang 

di sekitarnya, perempuan itu makin sering menoleh, melihat keadaan di sekelilingnya. Namun, seringkali 

juga yang dia lihat hanya dinding dan kelas-kelas kosong. Pandemi Covid-19 membuat sekolahan lebih 

sering sepi. Perempuan itu lantas meyakinkan dirinya, tak ada bahaya yang mengancam dan tak ada yang 

perlu dicemaskan. Semua akan baik-baik saja.Dia selalu merasa ada yang mengawasi langkah-

langkahnya, bahkan saat dia sedang berbicara, mengobrol dengan rekan-rekan guru yang lain. 

Perempuan itu merasa sedang diawasi.Perasaan seperti diawasi itu muncul sejak kali pertama dia 

menginjakkan kaki di sekolahan itu. Saat dia diterima bekerja sebagai guru di sebuah sekolah menengah 

pertama di Karanganganyar, Jawa Tengah."Waswas, seperti diawasi, dan rasa jijik yang bercampur 

menjadi satu," begitu deskripsi perempuan yang minta dipanggil Ani itu tentang perasaannya. Sebuah 

kejadian tak menyenangkan di masa lalu, pada awal dia menjadi guru, terus melekat di memorinya. 

Kejadian itu bertalian dengan berbagai kejadian baru yang sama-sama tak menyenangkannya hingga saat 

ini. Semuanya itu terjadi di tempat kerjanya. Di sekolah."Kondisi serba tak enak ini berawal dari sebuah 

liburan di luar kota bersama para guru. Foto-foto lantas dibagikan di grup Whatsapp. Seorang guru senior 

kemudian mengirim foto saya disertai tulisan, 'tinggal pakai pakaian Papua lantas mendirikan kemah. 

Saya akan langsung ke situ'," kata dia, pekan lalu.Belum cukup terkejut, Ani mengaku shock saat foto itu 

disusul dengan foto-foto perempuan berbusana seksi. Dia marah, namun tak tahu apa yang harus ia 
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lakukan. Diam dan mengabaikan adalah pilihan sikapnya meski dia tahu itu bukanlah pilihan terbaik. 

Namun, menurut dia, itu pilihan yang aman.Kesehatan Mental"Yang bisa saya lakukan hanya 

menampakkan wajah tak senang dan berkata pada guru senior itu bahwa saya tak suka dengan 

perilakunya. Saya tak bisa berbuat lebih dari itu. Saya juga tak bisa berbuat apa-apa saat rekan saya 

mengalami hal yang sama. Yang mengejutkan, murid saya juga mengalami, mendapat kiriman foto-foto 

wanita berpakaian minim. Selain sering mengirim foto seksi, dia juga sering melakukan pelecehan verbal 

kepada perempuan. Perempuan tidak pernah aman meski itu di lembaga yang bernama sekolah sekali 

pun," kata lulusan pascasarjana dengan minat utama studi gender ini.Saat sekolah tidak memberikan 

jaminan keamanan bagi para perempuan pekerja, lantas bagaimana dengan bidang kerja yang para 

karyawannya didominasi laki-laki? Seorang perempuan satpam yang bekerja di di Solo mengatakan 

kondisinya menjadi jauh lebih sulit.Sebagai seorang perempuan satpam, dia menjadi kelompok yang 

minoritas di perusahaan tempat dia bekerja. Mayoritas satpam di perusahaan tempatnya bekerja adalah 

laki-laki, tepatnya enam perempuan dari total 200 laki-laki. Jumlah laki-laki yang mendominasi 

menyebabkan kultur kerjanya menjadi sangat maskulin. Kultur ini mendorong situasi laki-laki lebih 

banyak berbicara dan mengambil keputusan dalam hal pembagian hingga evaluasi kerja."Pelecehan 

seksual terus terjadi di perusahaan saya bekerja tanpa ada penyelesaian yang tegas. Saya pun 

mengalaminya," kata dia. Bentuk pelecehan yang dia alami adalah pelecehan verbal, seperti menyebut 

anggota tubuh - dada atau pantat yang seksi - hingga mencubit pantat.Mengutip tulisan Sri Kurnianingsih 

yang berjudul yang dipublikasikan di Buletin Psikologi UGM edisi Desember 2003, berdasarkan kategori 

perilaku, pelecehan seksual adalah rayuan seksual, baik itu halus maupun kasar, terbuka, dan bersifat 

fisik maupun verbal, yang tidak dihendaki sasarannya.Sifat pelecehan seksual ini searah, seperti 

komentar seksis dan cabul tentang pakaian atau tubuh sasaran. Bentuk lain adalah tatapan sugestif pada 

bagian tubuh, merabanya, mencubitnya, menggelitik, mencium, dan sejenisnya."Saya selalu merasa 

takut dan risih. Sebenarnya, sudah saya katakan pada pelaku bahwa saya tidak suka dengan perilakunya, 

tapi dia tak pernah jera. Pernah suatu saat saya mengancam akan melaporkan perilakunya itu pada 

atasan, baru waktu itu dia kelihatan takut. Dia tidak pegang-pegang saya lagi meski yang [pelecehan] 

secara verbal masih," kata perempuan itu.Kondisi tersebut membuat perempuan tersebut tak tenang. 

Secara fisik dia tidak bermasalah, namun dia mengaku kesehatan mentalnya terganggu. "Terus terang 

saya tidak ingin bertemu dia [pelaku], tapi, ya tidak bisa. Pasti bertemu. Meski begitu, sebenarnya yang 

lebih saya takutkan adalah sistem di perusahaan kami. Jadi pasangan satpam di tempat kami selalu 

diganti-ganti. Nah, saya takut suatu saat berpasangan dengan dia," kata dia.CatahuGelisah yang terus-

menerus membuat perempuan itu memberanikan diri untuk bercerita pada rekan-rekannya, sesama 

perempuan satpam. Baru dia tahu bahwa teman-temannya mengalami hal serupa. Mereka berdua lantas 

bertanya pada perempuan satpam yang lain. Hasilnya sama. Semua mengalami. Para perempuan satpam 

itu akhirnya melaporkan apa yang mereka alami pada atasan mereka."Tidak ada hukuman dari atasan 

kami. Salah satu pertimbangan karena rekan kerja kami itu, oknum itu, sudah punya keluarga. Jadi atasan 

kami merasa kasihan. Keputusan yang paling mungkin adalah membuat jadwal tugas yang menjauhkan 

laki-laki itu dari satpam perempuan. Keputusan itu sedikit melegakan kami meski ketika di kantor, ya 

kami ketemu dia lagi," kata dia yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Inilah 

ironi perempuan satpam yang tugasnya melindungi orang lain, namun mereka sendiri justru tak 

mendapat perlindungan layak dari perusahaan maupun dari regulasi.Mengutip catatan tahunan (catahu) 

Komnas Perempuan 2021, kekerasan seksual di lingkungan kerja memang sering menjadi pembicaraan 

dan pendiskusian di berbagai komunitas. Namun, kasus itu justru kurang terlaporkan secara 

resmi.Berdasarkan laporan yang diterima Komnas Perempuan, sebanyak 91 atasan di tempat kerja 

merupakan pelaku kekerasan seksual di tempat kerja di mana pada tahun sebelumnya hanya 55 kasus. 

Kondisi ini menunjukkan lingkungan kerja bukanlah tempat yang aman. Perlu ada aturan tentang 
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pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja.Di tempat kerja, laki-laki mempunyai 

kekuasaan dikarenakan masyarakat membentuknya demikian. Apabila atasan itu laki-laki, ia memiliki dua 

kuasa, sebagai atasan dan sebagai laki- laki. Pelecehan seksual terjadi ketika laki-laki menyalahgunakan 

kekuasaan yang mereka miliki.Komnas Perempuan, memandang perlu adanya aturan tentang 

pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja, termasuk pelaksanaan Surat Edaran 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan 

Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.Sementara itu, Direktur Yayasan Spek-HAM, Rahayu Purwaningsih, 

menjelaskan kultur patriarki dan tidak adanya regulasi memadai membuat tempat kerja perempuan 

menjadi tempat yang berbahaya. Jutaan perempuan bekerja tanpa pengaman di tempat-tempat 

itu.Sejumlah regulasi yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak membahas 

secara spesifik mengenai perlindungan perempuan terhadap potensi pelecehan seksual hingga 

kekerasan seksual, pemerkosaan misalnya. Undang-undang No. 13/2003 tentang Tenaga Kerja, UU No. 

1/1970 tentang Kesehatan Kerja, UU No. 23/1992 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri No. 5/1996 

tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sebagai contoh.Tak Ada DataDalam UU 

No. 13/2003, pasal 76 hingga 84 yang mengatur soal perempuan, contohnya, lebih mengatur hal-hal 

teknis mengenai hak pekerja dalam dunia kerja, mulai dari jam kerja, hak perempuan saat haid, hamil, 

keamanan perempuan yang bekerja di waktu malam, dan sejenisnya. Pasal 76 yang mengatur tentang 

kewajiban perusahaan menjaga kesusilaan dan keamanan untuk perempuan yang bekerja masih sangat 

global. Regulasi lain lebih banyak mengatur soal kecelakaan kerja di lingkup manufaktur."Pemerintah 

belum melihat pelecehan dan kekerasan seksual sebagai kecelakaan kerja. Sudut pandang ini jelas 

merugikan perempuan yang bekerja di lingkungan patriarki. Spek HAM terus-menerus menerima 

pengaduan soal ini, namun konyolnya sama sekali tidak ada data di Dinas Ketenagakerjaan. Kami coba 

cek di dinas kota sampai provinsi, sama sekali tidak ada data mengenai perempuan yang mengalami 

pelecehan hingga kekerasan seksual," kata dia.Tidak adanya regulasi memihak perempuan, sambung Ayu 

sapaan akrabnya, membuat kasus pelecehan dan kekerasan menjadi seperti angin lalu. Berbeda dengan 

kecelakaan fisik yang ditanggung Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan, 

kekerasan seksual tidak. "Pusat tidak mengatur, jadi ya tidak ada dananya. Kebutuhan visum saja, kami 

harus minta pada pemerintah daerah," kata dia.Saat upaya mendapatkan hak untuk visum dan 

pemulihan fisik saja susah, maka upaya pemulihan mental menjadi hal yang hampir tak mungkin. Pada 

kondisi inilah para pekerja perempuan lebih banyak mengandalkan peran-peran NGO. Manajer Divisi 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat Spek-HAM, Fitri Haryani, mencontohkan 

salah satu kasus yang dia tangani."Kami baru saja menangani kasus kekeran seksual di tempat kerja. Ini 

kasusnya antara pimpinan dan staf. Jadi stafnya ini berkali-kali dicium secara paksa dan diraba-raba oleh 

atasannya. Yang menyedihkan, dengan proses hukum yang perjalanannya sampai dua tahun, hukuman 

untuk pelaku hanya empat bulan subsider Rp100 juta. Korban hingga saat ini shock dan tidak bisa bekerja. 

Nah, pemulihan korban ini memang tidak dipikirkan sama sekali," kata Fitri.Sudah saatnya, lanjut Ayu, 

pemerintah pusat meratifikasi Konvensi International Labour Organization atau Organisasi Perburuhan 

Internasional (ILO) No. 190 dan Rekomendasi No. 206 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di 

Dunia Kerja. "Sejumlah regulasi tentang K3 harus menyesuaikan sehingga kasus pelecehan dan kekerasan 

seksual di tempat kerja dapat diselesaikan melalui jalur ketenagakerjaan juga," kata dia. Dengan 

demikian, perempuan pekerja mendapat pengaman yang layak saat bekerja.Tidak adanya pengaman bagi 

perempuan menjadi persoalan serius di saat pandemi. Menurut Ayu, dari tahun ke tahun, jumlah 

perempuan yang bekerja di luar rumah, di pabrik-pabrik dan di perkantoran, contohnya, semakin banyak. 

Jadi jumlah perempuan bekerja terus bertambah.Saat ini, para perempuan itu menghadapi bahaya 

ganda, yang pertama, bahaya virus corona dan yang kedua bahaya pelecehan serta kekerasan seksual 

yang terus terjadi, namun juga semakin sulit dikendalikan dan dilaporkan. Itu terjadi karena pandemi 
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sekaligus membawa ancaman PHK dan sulitnya mencari kerja. "Jadi sampai kapan perempuan bekerja 

dalam bahaya?"Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perempuan pekerja formal di 

Indonesia memang terus meningkat. Pada 2021, sebesar 36,20% perempuan bekerja di lingkup kerja 

formal, naik dibandingkan 2020 yang hanya 34,65%. Kenaikan juga bisa dilihat jumlah tenaga kerja 

profesional dari kalangan perempuan, 48,76% pada 2020 dibandingkan 2019 yang hanya 47,46%. Di Jawa 

Tengah, jumlah tenaga profesional ini bahkan mencapai 50,20%. Jumlah ini meningkat pesat 

dibandingkan tahun 2021 atau setahun sebelum UU Ketenagakerjaan disahkan, yakni hanya 

45,22%.Sumbangan pendapatan dari tenaga kerja perempuan juga menunjukkan tren meningkat. Pada 

2020 angkanya mencapai 37,26% sementara pada 2019 sebesar 37,10%. Ini menunjukkan peran 

perempuan yang memang signifikan dalam kegiatan ekonomi."Banyak perempuan yang tetap bekerja 

selama pandemi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kenaikan itu seharusnya diimbangi dengan 

regulasi yang memihak pada isu kesetaraan gender. Ratifikasi Konvensi ILO No. 190. Serikat pekerja, 

khususnya divisi perempuan, harus mulai menyuarakan isu ini karena termasuk pada aspek keselamatan 

dan kesehatan kerja. Sudah saatnya kita harus bergerak, tidak hanya memperjuangkan ruang laktasi atau 

cuti haid, melainkan juga pada fenomena yang banyak menimpa pekerja perempuan, tentang pelecehan 

dan kekerasan seksual," kata Ayu.Saat K3 terwujud, menurut Abdul Hakim, salah satu pembicara yang 

merupakan perwakilan dari ILO, dalam acara , pada akhirnya berkorelasi dengan peningkatan 

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upaya ini juga selaras dengan tujuan Sustainable Development 

Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan, khususnya 3 yaitu (kehidupan sehat dan kesejahteraan) 

serta 8 yaitu (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi)."Juga kelima, yaitu kesetaraan gender," 

sambung Ayu. Sudah saatnya perempuan mendapatkan ruang kerja yang aman dan sehat mulai 

sekarang. 
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Title Omicron Mengganas, Wisma Atlet Rawat 3.524 Pasien Covid-

19 

Author Indra Gunawan 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://kabar24.bisnis.com/read/20220128/15/1494455/omicron-mengganas-wisma-atlet-

rawat-3524-pasien-covid-19 

Summary Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta merawat 3.524 

pasien Covid-19 pada Jumat (28/1/2022). Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Aris 

Mudian mengatakan, jumlah pasien yang dirawat bertambah 88 dibanding dengan hari 

sebelumnya 3.436, laki-laki 1.659 dan perempuan 1.865. Secara keseluruhan, total pasien 

Covid-19 yang terdaftar di Wisma Atlet di Tower 4, 5, 6, dan 7 mencapai 138. 150 orang. Dari 

total tersebut, 134. 626 orang di antaranya sudah keluar, ada yang sembuh, dirujuk ke rumah 

sakit lain, atau meninggal dunia. "Perinciannya, 132. 943 telah dinyatakan sembuh, 1.087 

orang dirujuk ke RS lain, dan 596 meninggal," kata Aris dalam keterangan resmi, Jumat 

(28/1/2022). 

 

 

 

Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta merawat 3.524 pasien Covid-19 

pada Jumat (28/1/2022).Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Aris Mudian mengatakan, jumlah 

pasien yang dirawat bertambah 88 dibanding dengan hari sebelumnya 3.436, laki-laki 1.659 dan 

perempuan 1.865.Secara keseluruhan, total pasien Covid-19 yang terdaftar di Wisma Atlet di Tower 4, 5, 

6, dan 7 mencapai 138. 150 orang.Dari total tersebut, 134. 626 orang di antaranya sudah keluar, ada yang 

sembuh, dirujuk ke rumah sakit lain, atau meninggal dunia."Perinciannya, 132. 943 telah dinyatakan 

sembuh, 1.087 orang dirujuk ke RS lain, dan 596 meninggal," kata Aris dalam keterangan resmi, Jumat 

(28/1/2022).Sejak beroperasi 12 April 2020, RSKI Galang telah mendapat kunjungan pasien sebanyak 

18.383 orang, 18.343 orang di antaranya telah pulang, dirujuk ke RS lain 42 orang, dan yang meninggal 

dunia 1 orang.Lebih lanjut, RSDC Wisma Atlet Pademangan kini merawat inap 2.640 pasien repatriasi 

atau pekerja migran Indonesia (PMI) atau bertambah 54 dibandingkan hari sebelumnya 2.586.Pada saat 

yang sama, 5.178 orang melakukan karantina di hotel dan penginapan di wilayah DKI Jakarta. 
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Title BLK Kota Kendari bantu tingkatkan keterampilan kerja warga 

Buton Selatan 

Author _noname 

Media Antara Sultra Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://sultra.antaranews.com/berita/407605/blk-kota-kendari-bantu-tingkatkan-

keterampilan-kerja-warga-buton-selatan 

Summary Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari dan ASDP Baubau bekerja sama menyelenggarakan 

pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja warga di Kabupaten Buton Selatan, 

Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Kepala BLK Kendari La Ode Haji Polondu, BLK Kendari 

dan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Baubau menyelenggarakan pelatihan berbasis 

kompetensi non-institusional di Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Buton Selatan. 

"Pelatihan yang terselenggara merupakan paket pelatihan pertama yang diselenggarakan 

BLK Kendari pada tahun 2022 ini bekerja sama dengan PT ASDP Cabang Baubau, di mana 

Kabupaten Buton Selatan mendapatkan tujuh paket," katanya sebagaimana dikutip dalam 

siaran pers Humas BLK Kendari di Kendari, Jumat. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton 

Selatan Isur Hanafsa mengatakan bahwa penyelenggaraan pelatihan kerja diharapkan bisa 

membantu warga mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha sendiri. 

 

 

 

Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari dan ASDP Baubau bekerja sama menyelenggarakan pelatihan untuk 

meningkatkan keterampilan kerja warga di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi 

Tenggara.Menurut Kepala BLK Kendari La Ode Haji Polondu, BLK Kendari dan PT ASDP Indonesia Ferry 

Cabang Baubau menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi non-institusional di Kelurahan 

Lakambau, Kecamatan Batauga, Buton Selatan."Pelatihan yang terselenggara merupakan paket pelatihan 

pertama yang diselenggarakan BLK Kendari pada tahun 2022 ini bekerja sama dengan PT ASDP Cabang 

Baubau, di mana Kabupaten Buton Selatan mendapatkan tujuh paket," katanya sebagaimana dikutip 

dalam siaran pers Humas BLK Kendari di Kendari, Jumat.Pelatihan diikuti oleh total 112 peserta. Masing-

masing ada 16 orang yang mengikuti program pelatihan Asisten Pembuat Pakaian, Fitter Struktur (Las), 

Tata Rias Kecantikan, Pembudidayaan Hidroponik, Pembuatan Roti dan Kue, Audio Video, dan Servis 

Sepeda Motor Konvensional."Kami menyiapkan tenaga pengajar atau instruktur terbaik," kata La Ode 

Haji Polondu.Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan Isur Hanafsa mengatakan bahwa 
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penyelenggaraan pelatihan kerja diharapkan bisa membantu warga mendapatkan pekerjaan atau 

membuka usaha sendiri."Kondisi seperti ini merupakan hal yang sangat diharapkan. Apalagi setelah para 

siswa selesai mengikuti pelatihan, pengetahuan yang diperoleh bisa dibagi kepada orang-orang di 

sekitarnya, sehingga nilai kebaikan itu terus bergulir dan mengalir terus," katanya.Manajer Keuangan dan 

SDM/UMUM PT ASDP Cabang Baubau Burhan Zahim mengatakan bahwa perusahaannya siap merekrut 

peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK Kendari."Insya Allah setelah pelatihan ini usai para 

peserta pelatihan yang dilatih BLK Kendari akan kami berdayakan," katanya. 
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Title BTKLPP Batam Cek 10.235 Sampel, 8 Terdeteksi Omicron Author _noname 

Media Batam Today Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://batamtoday.com/home/read/172066/BTKLPP-Batam-Cek-10235-Sampel-8-

Terdeteksi-Omicron 

Summary "Bulan ini kita telah menerima dan melakukan pemeriksaan sebanyak 10.235 sampel dari 

masyarakat Kepri dan PMI yang tiba di Kota Batam," kata Budi Santosa, Kepala BTKLPP 

Batam, Kamis (27/1/2022) kemarin. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian 

Penyakit (BTKLPP) Kota Batam terus melakukan pemeriksaan sample-sample Pekerja Migran 

Indonesia dan masyarakat Kepulaun Riau guna mendeteksi kasus Covid-19. "Ada 8 sample 

varian Omicron, 2 sample berasal dari PMI dan 6 sample warga Kepulauan Riau (Kepri) yaitu 

dari Karimun, Batam dan Bintan," ujarnya. Budi menjelaskan, dari 10.235 sample yang telah 

dilakukan pemeriksaan, 449 sample diantaranya positif Covid-19 terdiri berbagai varian 

yakni 202 varian baru dengan rincian 184 sample varian Delta, 10 sample varian Alpha dan 8 

sample Omicron. 

 

 

 

Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kota Batam terus melakukan 

pemeriksaan sample-sample Pekerja Migran Indonesia dan masyarakat Kepulaun Riau guna mendeteksi 

kasus Covid-19."Bulan ini kita telah menerima dan melakukan pemeriksaan sebanyak 10.235 sampel dari 

masyarakat Kepri dan PMI yang tiba di Kota Batam," kata Budi Santosa, Kepala BTKLPP Batam, Kamis 

(27/1/2022) kemarin.Budi menjelaskan, dari 10.235 sample yang telah dilakukan pemeriksaan, 449 

sample diantaranya positif Covid-19 terdiri berbagai varian yakni 202 varian baru dengan rincian 184 

sample varian Delta, 10 sample varian Alpha dan 8 sample Omicron."Ada 8 sample varian Omicron, 2 

sample berasal dari PMI dan 6 sample warga Kepulauan Riau (Kepri) yaitu dari Karimun, Batam dan 

Bintan," ujarnya.Budi menambahkan, untuk sampel PMI yang positif akan dilakukan pemeriksaan ulang 

bersama Litbangkes di Jakarta. Pemeriksaan ulang ini meliputi pemeriksaan polymerase chain reaction, 

dengan metode S-gene target failure (SGTF), dan pemeriksaan sistem whole genome sequencing 

(WGS)."Dalam upaya pencegahan memang harus melakukan pemeriksaan berulang kali," pungkasnya. 
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Title Sekolah Saudagar SI Bangun Kerja Sama dengan BLK Kota 

Bogor 

Author _noname 

Media Lead Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.lead.co.id/sekolah-saudagar-si-bangun-kerja-sama-dengan-blk-kota-bogor 

Summary DPC Syarikat Islam (SI) Kota Bogor mengunjungi ke UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Bogor 

dalam rangka membangun kerjasama untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam Sekolah 

Saudagar SI, pada Jumat (28/1/2022). Hadir Ketua SI Subhan Murtadla didampingi Sekretaris 

Firdaus, Bidang Pemberdayaan Perempuan Halimatul Sadiyah, Wakil Direktur Sekolah 

Saudagar SI Reinaldi dan Bagian TU Zidni. Rombongan diterima langsung oleh Kepala UPTD 

BLK Kota Bogor, Enjang Nurjaman. 

 

 

 

DPC Syarikat Islam (SI) Kota Bogor mengunjungi ke UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Bogor dalam 

rangka membangun kerjasama untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam Sekolah Saudagar SI, pada 

Jumat (28/1/2022).Hadir Ketua SI Subhan Murtadla didampingi Sekretaris Firdaus, Bidang Pemberdayaan 

Perempuan Halimatul Sadiyah, Wakil Direktur Sekolah Saudagar SI Reinaldi dan Bagian TU Zidni. 

Rombongan diterima langsung oleh Kepala UPTD BLK Kota Bogor, Enjang Nurjaman.Kerja sama dengan 

UPTD BLK Kota Bogor itu dilakukan karena BLK memiliki sarana dan prasarana yang baik dan representatif 

untuk melahirkan para pelaku usaha yang mumpuni."Kerja sama ini bagian dari komitmen SI dalam 

Dakwah Ekonomi, untuk membangun ekonomi yang kuat, harus melahirkan saudagar saudagar yang 

memiliki kemampuan yang baik," ungkap Subhan Murtadla.Kepala UPTD BLK Kota Bogor, Enjang 

Nurjaman menyambut baik dan antusias atas rencana kerjasama yang akan dilakukan Syarikat Islam Kota 

Bogor demi peningkatan ekonomi masyarakat."Kami menyambut baik terkait rencana kerjasama antara 

UPTD BLK bersama PC SI Kota Bogor. Demi untuk kemajuan ekonomi, kami terbuka untuk lembaga 

manapun," ungkap Nyanyang, sapaan akrab Kepala BLK itu.Subhan menambahkan, dalam membangun 

kekuatan ekonomi ummat, pelatihan untuk para pelaku usaha untuk meningkatkan skill yang mandiri dan 

kreatif menjadi penting."Melalui Sekolah Saudagar, diharapkan akan melahirkan saudagar saudagar 

muda yang dapat mengokohkan ekonomi ummat. Untuk menciptakan itu, diperlukan berkerja sama dan 

berkolaborasi, termasuk didalamnya dengan UPTD BLK Kota Bogor," ucapnya. 
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Title BLK Pekalongan Sambut Baik Kunjungan BBPLK Kota 

Semarang 

Author _noname 

Media Pekalongan Kota Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://pekalongankota.go.id/berita/blk-pekalongan-sambut-baik-kunjungan-bbplk-kota-

semarang.html 

Summary Kota Pekalongan- UPTD Balai Pelatihan Kerja (BLK) Kota Pekalongan menerima kunjungan 

dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Balai Besar Pengembangan Latihan 

Kerja (BBPLK) Kota Semarang, Kamis (27/01/2022). Kepala kepala BBPLK Semarang, Heru 

Wibowo menyampaikan tujuan kunjungan kali ini yakni untuk melihat kesiapan dari UPTD 

BLK Kota Pekalongan dalam melaksanakan bantuan program pelatihan 5 paket tahun 2022, 

memverifikasi usulan bantuan program pelatihan tahun 2023, dan melihat kondisi sumber 

daya pelatihan. "Pada kesempatan ini, kami mengambil kesempatan menyambangi UPTD 

BLK Kota Pekalongan, dalam rangka mereview usulan bantuan program untuk pelatihan di 

BLK Pekalongan untuk tahun 2022, memverifikasi usulan bantuan program pelatihan tahun 

2023, cek kondisi sumber daya pelatihannya apakah sudah memenuhi syarat untuk kita 

berikan bantuan program pelatihan," jelas Heru. Lebih lanjut, Heru menerangkan saat ini 

dari Kemnaker sudah ada kebijakan untuk membangun berbagai macam BLK Komunitas dan 

di Kota Pekalongan ada 4 BLK Komunitas yang terbentuk, "Hari ini sekaligus menitipkan 4 

BLK Komunitas di Kota Pekalongan, saya harap untuk UPTD BLK Kota Pekalongan 

memberikan pembinaan kepada mereka agar BLK komunitas tadi menjadi BLK Komunitas 

yang mandiri," sambung Heru. 

 

Kota Pekalongan - UPTD Balai Pelatihan Kerja (BLK) Kota Pekalongan menerima kunjungan dari 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Kota 

Semarang, Kamis (27/01/2022).Kepala kepala BBPLK Semarang, Heru Wibowo menyampaikan tujuan 

kunjungan kali ini yakni untuk melihat kesiapan dari UPTD BLK Kota Pekalongan dalam melaksanakan 

bantuan program pelatihan 5 paket tahun 2022, memverifikasi usulan bantuan program pelatihan tahun 

2023, dan melihat kondisi sumber daya pelatihan."Pada kesempatan ini, kami mengambil kesempatan 

menyambangi UPTD BLK Kota Pekalongan, dalam rangka mereview usulan bantuan program untuk 

pelatihan di BLK Pekalongan untuk tahun 2022, memverifikasi usulan bantuan program pelatihan tahun 

2023, cek kondisi sumber daya pelatihannya apakah sudah memenuhi syarat untuk kita berikan bantuan 

program pelatihan," jelas Heru.Lebih lanjut, Heru menerangkan saat ini dari Kemnaker sudah ada 

kebijakan untuk membangun berbagai macam BLK Komunitas dan di Kota Pekalongan ada 4 BLK 

Komunitas yang terbentuk, "Hari ini sekaligus menitipkan 4 BLK Komunitas di Kota Pekalongan, saya 

harap untuk UPTD BLK Kota Pekalongan memberikan pembinaan kepada mereka agar BLK komunitas tadi 

menjadi BLK Komunitas yang mandiri," sambung Heru.Usai melihat kondisi BLK Kota Pekalongan, Heru 

menilai baik dari segi luas tanah, kelengkapan gedung, sarana prasarana dan sumber daya manusia 

(SDM), "Saya lihat semua sudah cukup bagus, sudah banyak gedung dengan bermacam variasi kejuruan 

maupun program pelatihan, instruktur disini juga saya lihat sudah siap untuk melayani masyarakatnya 

dalam rangka memberikan kompetensi, kompetensi wajib dimiliki masyarakat agar bisa mendapatkan 

pekerjaan yang lebih baik lagi," harap Heru.Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 
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(Dinperinaker), Sri Budi Santoso, mengucapkan terimakasih atas kunjungan dari BBPLK Kota Semarang 

dan pemberian bantuan program pelatihan, "Saya ucapkan terimakasih atas kunjungan dari Beliau untuk 

memantau dan memonitor kondisi dan persiapan sarana prasarana yang ada dalam melaksanakan 

bantuan program pelatihan 5 paket, semoga dapat berjalan dengan lancar," ucap Budi. 
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Title Puluhan Sopir Pati Ngeluh Ingin Difasilitasi Pangkalan Truk Author _noname 

Media Seputar Muria News Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.seputarmuria.com/puluhan-sopir-pati-ngeluh-ingin-difasilitasi-pangkalan-truk 

Summary Puluhan sopir truk di Pati melakukan audiensi di kantor DPRD, Jumat (28/1/2022). Aspirasi 

itu disampaikan Paguyuban Sopir Pati (PSP) yang didampingi Serikat Buruh Muslimin 

Indonesia (Sarbumusi) Pati. Dalam aspirasi yang mereka sampaikan, mereka mendesak 

Pemkab Pati memerhatikan keluhan mereka dengan membangun pangkalan truk 

representatif. Atas kondisi tersebut, tidak jarang parkir sembarangan berujung teguran dari 

Satlantas Polres Pati. 

 

 

 

Puluhan sopir truk di Pati melakukan audiensi di kantor DPRD, Jumat (28/1/2022). Adapun kedatangan 

mereka untuk menyampaikan keluhan terkait ketiadaan tempat pangkalan truk.Dalam aspirasi yang 

mereka sampaikan, mereka mendesak Pemkab Pati memerhatikan keluhan mereka dengan membangun 

pangkalan truk representatif. Aspirasi itu disampaikan Paguyuban Sopir Pati (PSP) yang didampingi 

Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Pati.Ketua PSP Muhammad Sahibul Anam menyebut, 

sejak pangkalan truk di Margorejo dijadikan Pasar Pragola, tidak ada lagi pangkalan yang dapat 

dimanfaatkan untuk parkir."Kami terpaksa memarkir truk di pinggir jalan sehingga banyak menimbulkan 

masalah. Selain kerap menjadi incaran aksi pencurian, truk besar seperti tronton dan trailer yang diparkir 

di pinggir jalan juga sering dikomplain warga sekitar", ujarnya.Atas kondisi tersebut, tidak jarang parkir 

sembarangan berujung teguran dari Satlantas Polres Pati. Bahkan tak jarang aki dan ban serep hilang, 

bahkan BBM dikuras juga orang."Belum lagi bersingunggan dengan masyarakat yang merasa terganggu 

karena aksesnya tertutup. Banyak juga anggota kami yang ditegur polisi karena parkir di bahu jalan 

karena rawan berdampak kecelakaan," jelasnya.Pihaknya meminta pemkab untuk mengganti pangkalan 

truk Margorejo yang dialihfungsikan sebagai Plaza Pragola sejak 2015. Dampak dari pengalihan fungsi itu 

dirasakan sopir truk yang biasa membutuhkan tempat parkir saat mereka pulang ke rumah.Ketua DPC 

Sarbumusi Pati Husaini menambahkan, pemerintah harus hadir mengatasi persoalan tersebut. Apalagi, 

di kawasan Pantura Timur hanya Pati yang tidak memiliki fasilitas pangkalan truk."Daerah tetangga sudah 

ada semua, bahkan ada yang punya dua pangkalan truk. Karena itu, pangkalan yang dulu pernah ada dan 

dialihfungsikan harus diganti dengan yang baru," katanya.Laman berikutnya Halaman: 1 2 
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Title Polresta Barelang Ungkap Pelaku PMI Ilegal Author _noname 

Media Liputan Kepri Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.liputankepri.com/polresta-barelang-ungkap-pelaku-pmi-ilegal/kepri/batam/22 

Summary Pada Rabu (26/01/2022) Satreskrim Polresta Barelang kembali mengamankan para Calon 

PMI berada di sekitaran Bandara Hang Nadim Kec. Nongsa- Kota Batam dengan 

mengamankan Pelaku inisial SA (48 Tahun) dan BS (51 Tahun) serta 9 Korban Calon PMI Ilegal 

yang akan di berangkatkan ke Malaysia. Pengungkapan kasus PMI Ilegal ini dipimpin 

langsung Kapolresta Barelang di dampingi oleh Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Reza 

Morandy Tarigan, SIK, MH, Kasi Humas Polresta Barelang AKP Tigor Sidabariba, S.H, dan Kanit 

PPA Iptu Dwi Dea Anggraini, S. Tr.K bertempat di Lobby utama Mapolresta Barelang, Jumat 

(28/01/2022) Sekira Pukul 15.00 Wib. Pada hari Rabu (19/01/2022) sekira pukul 13.50 wib, 

tim kembali mengamankan pelaku SL (45 Tahun) di pelabuhan tikus Pandan Bahari Kec. 

Sagulung- Kota Batam, dan menerima kelima calon PMI dan Pelaku sebagai Tekong Boat 

tersebut dari LANAL Kota Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polresta 

Barelang. Selanjutnya, Polresta Barelang berhasil mengungkap 4 Kasus PMI dengan 

mengamankan sebanyak 6 Orang Pelaku (5 Orang Laki-laki dan 1 Orang Perempuan) dan 

gagalkan kurang lebih 50 orang korban calon pekerja migran Indonesia yang akan 

diberangkatkan secara illegal yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari 

Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa 

Tenggara Timur, untuk Korban sudah kita pulangkan ketempat asalnya dengan berkoordinasi 

dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Kota Batam. 

 

 

 

Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, SH, SIK, MH ungkap Kasus Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO), dan atau Orang Perseorangan Dilarang Melaksanakan Penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI).Pengungkapan kasus PMI Ilegal ini dipimpin langsung Kapolresta Barelang di 

dampingi oleh Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Reza Morandy Tarigan, SIK, MH, Kasi Humas 

Polresta Barelang AKP Tigor Sidabariba, S.H, dan Kanit PPA Iptu Dwi Dea Anggraini, S. Tr.K bertempat di 

Lobby utama Mapolresta Barelang, Jumat (28/01/2022) Sekira Pukul 15.00 Wib.Kronologis 

pengungkapan berawal dari penangkapan Pelaku Y (48 Tahun) dan Z (37 Tahun) yakni saat mendapatkan 
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informasi melalui Staff KBRI Johor menyampaikan bahwa telah terjadi kapal Tenggelam yang diduga 

berasal dari pulau terong Kecamatan Belakang Padang Kota Batam."Kejadian ini mengakibatkan 6 orang 

meninggal dunia pada senin (17/01/2022) yang di duga pelaku berinisial Y (48 Tahun) selaku pemilik kapal 

Boat yang di nahkodai oleh RD dan M serta 5 orang PMI yang selamat telah diamankan di Malaysia," ujar 

Kapolresta Barelang.Setelah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kemudian Polsek Belakang 

Padang berhasil mengamankan 1 orang pelaku Z yang bertugas mengecek dan mengisi minyak Sebelum 

berangkat ke Malaysia.Kemudian setelah mendapatkan keterangan dari Pelaku Z bahwa Pelaku Y selaku 

pemilik boat yang tenggelam melarikan diri, Unit VI dan Opsnal Sat Reskrim Polresta Barelang melakukan 

penyelidikan dan berhasil mengamankan Pelaku Y pada hari Selasa (25/01/2022) sekira Pukul 17.00 wib 

di Kost-Kost'an Perumahan Baloi Kec. Lubuk Baja Kota Batam.Pada hari Rabu (19/01/2022) sekira pukul 

13.50 wib, tim kembali mengamankan pelaku SL (45 Tahun) di pelabuhan tikus Pandan Bahari Kec. 

Sagulung - Kota Batam, dan menerima kelima calon PMI dan Pelaku sebagai Tekong Boat tersebut dari 

LANAL Kota Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polresta Barelang.Kemudian pada hari 

Minggu tanggal (23/01/2022) sekira pukul 22.30 wib berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada 

penampungan Calon PMI diperumahan Avante Oceanic Bliss Kec. Bengkong - Kota Batam. Selanjutnya 

Unit PPA melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut, dan benar ditemukan adanya 

3 orang calon PMI dan mengamankan 1 orang pelaku berinisial C (45 Tahun).Pada Rabu (26/01/2022) 

Satreskrim Polresta Barelang kembali mengamankan para Calon PMI berada di sekitaran Bandara Hang 

Nadim Kec. Nongsa - Kota Batam dengan mengamankan Pelaku inisial SA (48 Tahun) dan BS (51 Tahun) 

serta 9 Korban Calon PMI Ilegal yang akan di berangkatkan ke Malaysia.Kombes Pol Nugroho Tri 

Nuryanto, SH, SIK, MH mengatakan sejak tanggal 19 januari 2022 Polda Kepri melaksanakan Operasi 

Bunga Seligi 2022 yang menjadi atensi Kapolda Kepri.Selanjutnya, Polresta Barelang berhasil 

mengungkap 4 Kasus PMI dengan mengamankan sebanyak 6 Orang Pelaku (5 Orang Laki-laki dan 1 Orang 

Perempuan) dan gagalkan kurang lebih 50 orang korban calon pekerja migran Indonesia yang akan 

diberangkatkan secara illegal yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sumatra Utara, 

Sumatra Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur, untuk Korban 

sudah kita pulangkan ketempat asalnya dengan berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) di Kota Batam.Nugroho menghimbau kepada masyarakat Kota Batam baik tingkat RT, 

RW, Kelurahan ataupun Kecamatan untuk tidak bosan bosan memberikan informasi kepada 

Kepolisian."Jika ada yang melihat atau mendengar informasi apabila di wilayahnya ada Kost Kost an untuk 

penampungan PMI Ilegal , Segera melapor ke kantor polisi terdekat. Mari sama sama kita Ungkap Kasus 

Penempatan PMI Ilegal,' ungkap Kapolresta Barelang.Atas perbuatannya pelaku Tindak Pidana "Orang 

Perseorangan dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia Keluar Negeri", dijerat dengan pasal 81 

Jo pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana. dengan Ancaman Hukuman Pidana penjara paling 

lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)," ungkap 

Kapolresta Barelang. 
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Title Kemendag Tertibkan Penjual Robot Trading Tak Berizin Author _noname 

Media Obrolan Bisnis Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Link http://obrolanbisnis.com/2022/01/28/kemendag-tertibkan-penjual-robot-trading-tak-

berizin 

Summary "Sebagai salah satu anggota Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, Kemendag 

menindaklanjuti keputusan Satgas yang telah melarang kegiatan usaha PT DNA Pro Akademi 

pada November 2021," ucap Aldison. - Untuk melindungi masyarakat dari investasi ilegal, 

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) dan Badan 

Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan bertindak tegas 

terhadap usaha penjualan expert advisor/robot trading tak berizin. Tindakan tegas dilakukan 

kepada PT DNA Pro Akademi, Jumat, 28 Januari 2022, di Jakarta. "Kegiatan penertiban ini 

merupakan hasil temuan pengawasan terhadap PT DNA Pro Akademi yang telah 

menjalankan kegiatan usaha penjualan expert advisor/robot trading dengan menggunakan 

sistem MLM atas dasar legalitas berupa nomor induk berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku 

Lapangan Usaha Indonesia 47999 (perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan 

los pasar lainnya) yang belum berlaku secara efektif, terverifikasi, atau tidak memiliki izin 

usaha penjualan langsung," ujar Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono. 

 

 

 

- Untuk melindungi masyarakat dari investasi ilegal, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan 

Tertib Niaga (Ditjen PKTN) dan Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian 

Perdagangan bertindak tegas terhadap usaha penjualan expert advisor/robot trading tak 

berizin.Tindakan tegas dilakukan kepada PT DNA Pro Akademi, Jumat, 28 Januari 2022, di 

Jakarta."Kegiatan penertiban ini merupakan hasil temuan pengawasan terhadap PT DNA Pro Akademi 

yang telah menjalankan kegiatan usaha penjualan expert advisor/robot trading dengan menggunakan 

sistem MLM atas dasar legalitas berupa nomor induk berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan 

Usaha Indonesia 47999 (perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya) yang 

belum berlaku secara efektif, terverifikasi, atau tidak memiliki izin usaha penjualan langsung," ujar 

Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono.Sementara itu, Direktur Tertib Niaga, Sihard Hadjopan Pohan 

menjelaskan, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang 
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Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kegiatan usaha penjualan langsung termasuk dalam 

kategori risiko tinggi.Popular Stories Right now Kiat HR: Cara Memaksimalkan Pengelolaan Data 

Karyawan Sah!!! Serikat Pekerja Pegadaian se-Tanah Air Suarakan Tolak Holding TradingView Bagi Trader 

Pemuda"Pelaku usaha penjualan langsung yang tidak memiliki perizinan berusaha dapat dikenakan 

ketentuan pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja-Sektor Perdagangan," beber Pohan.Kementerian Perdagangan, lanjut Pohan, berkewajiban 

melakukan pengawasan terhadap kepatuhan dan ketertiban pelaku usaha agar memenuhi persyaratan 

dan kewajiban dalam berusaha."Kegiatan pengamanan ini diharapkan dapat memberikan efek jera 

kepada pelaku usaha yang tidak taat ketentuan dan memberikan contoh kepada pelaku usaha lain agar 

menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan," jelas Pohan.Kepala Biro Peraturan 

Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti, Aldison menambahkan, kegiatan yang dilakukan PT 

DNA Pro Akademi diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 tentang 

Perubahan Undang-Undang nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi."Sebagai 

salah satu anggota Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, Kemendag menindaklanjuti keputusan 

Satgas yang telah melarang kegiatan usaha PT DNA Pro Akademi pada November 2021," ucap Aldison.- 

To protect the public from illegal investments, the Directorate General of Consumer Protection and Order 

of Commerce (Ditjen PKTN) and the Commodity Futures Supervisory Agency (CoFTRA) of the Ministry of 

Trade are taking firm action against the sale of unauthorized expert advisors/robots.Strict action was 

taken against PT DNA Pro Akademi, Friday, January 28, 2022, in Jakarta."This control activity is the result 

of the supervision findings of PT DNA Pro Akademi which has carried out business activities selling expert 

advisors/robot trading using the MLM system on the basis of legality in the form of a business registration 

number (NIB) with the Indonesian Standard Classification of Business Fields 47999 (retail trade not in 

Indonesia). shops, kiosks, street vendors, and other market stalls) that have not been effective, verified, 

or do not have a direct selling business license," said Director General of PKTN Veri 

Anggrijono.Meanwhile, the Director of Commerce, Sihard Hadjopan Pohan explained, based on the 

provisions of Government Regulation number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based 

Business Licensing, direct selling business activities are included in the high risk category."Direct selling 

business actors who do not have business licenses can be subject to criminal provisions. This is in 

accordance with the provisions in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation-Trade Sector," 

explained Pohan.The Ministry of Trade, continued Pohan, is obliged to supervise the compliance and 

orderliness of business actors in order to fulfill the requirements and obligations in doing business."This 

security activity is expected to provide a deterrent effect to business actors who do not comply with the 

provisions and provide an example for other business actors to carry out their business activities in 

accordance with the provisions," explained Pohan.Head of the Bureau of Legislation and Enforcement for 

CoFTRA, Aldison added, the activities carried out by PT DNA Pro Akademi allegedly violated the provisions 

of Law No. 10 of 2011 concerning Amendments to Law No. 32 of 1997 concerning Commodity Futures 

Trading."As a member of the Investment Alert Task Force, the Ministry of Trade is following up on the 

Task Force's decision to ban PT DNA Pro Akademi's business activities in November 2021," said Aldison. 
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Title Menaker Puji Peran Perguruan Tinggi dalam Dukung 

Pembangunan SDM 

Author Atta Kharisma 

Media Detik Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://news.detik.com/berita/d-5918401/menaker-puji-peran-perguruan-tinggi-dalam-

dukung-pembangunan-sdm 

Summary Dia mengungkapkan peranan perguruan-perguruan tinggi tersebut telah membantu 

pemerintah dalam mempersiapkan SDM unggul dan siap menghadapi perubahan. Hal ini ia 

sampaikan saat menutup Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Untuk Ketenagakerjaan yang 

diselenggarakan di Jakarta, Kamis (27/1/2021) kemarin. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah mengapresiasi kerja sama, kolaborasi, dan sinergi dari perguruan tinggi yang 

selama ini menjadi pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan. Dalam forum ini, 

Rektor Universitas Brawijaya. 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengapresiasi kerja sama, kolaborasi, dan sinergi dari perguruan 

tinggi yang selama ini menjadi pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan. Dia mengungkapkan 

peranan perguruan-perguruan tinggi tersebut telah membantu pemerintah dalam mempersiapkan SDM 

unggul dan siap menghadapi perubahan.Hal ini ia sampaikan saat menutup Forum Komunikasi Perguruan 

Tinggi Untuk Ketenagakerjaan yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (27/1/2021) kemarin.Dalam forum 

ini, Rektor Universitas Brawijaya 
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Title Menaker Puji Peran Perguruan Tinggi dalam Dukung 

Pembangunan SDM 

Author _noname 

Media Tribun Riau Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunriau.com/menaker-puji-peran-perguruan-tinggi-dalam-dukung-

pembangunan-sdm 

Summary Nuhfil Hanani terpilih sebagai Ketua Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Untuk 

Ketenagakerjaan, yang nantinya akan menyusun berbagai program dan kegiatan, serta dapat 

mengkolaborasikan nya dalam program Sembilan Lompatan Besar Kementerian 

Ketenagakerjaan. "Sebagai penutup, saya berharap terbentuknya formatur Forum 

Komunikasi Perguruan Tinggi untuk Ketenagakerjaan ini dapat menjadi wadah yang tepat 

untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama Kementerian Ketenagakerjaan 

dengan Perguruan Tinggi di Indonesia, yang jumlahnya cukup besar dan terus bertambah, 

sehingga ke depan terjalin mitra yang efektif dan efisien dalam pembangunan 

ketenagakerjaan di Indonesia," pungkasnya. Dia mengungkapkan peranan perguruan-

perguruan tinggi tersebut telah membantu pemerintah dalam mempersiapkan SDM unggul 

dan siap menghadapi perubahan. Hal ini ia sampaikan saat menutup Forum Komunikasi 

Perguruan Tinggi Untuk Ketenagakerjaan yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis 

(27/1/2021) kemarin. 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengapresiasi kerja sama, kolaborasi, dan sinergi dari perguruan 

tinggi yang selama ini menjadi pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan. Dia mengungkapkan 

peranan perguruan-perguruan tinggi tersebut telah membantu pemerintah dalam mempersiapkan SDM 

unggul dan siap menghadapi perubahan.Hal ini ia sampaikan saat menutup Forum Komunikasi Perguruan 

Tinggi Untuk Ketenagakerjaan yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (27/1/2021) kemarin.Dalam forum 

ini, Rektor Universitas Brawijaya Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani terpilih sebagai Ketua Forum Komunikasi 

Perguruan Tinggi Untuk Ketenagakerjaan, yang nantinya akan menyusun berbagai program dan kegiatan, 

serta dapat mengkolaborasikan nya dalam program Sembilan Lompatan Besar Kementerian 

Ketenagakerjaan.Ida mengatakan kompleksitas dunia ketenagakerjaan saat ini merupakan kondisi 

permasalahan pada lintas sektor yang solusinya perlu dicarikan bersama. Ia menilai Indonesia memiliki 

potensi sumber daya yang luar biasa, di mana ke depannya akan dihadapkan dengan adanya bonus 

demografi."Pekerja kita akan didominasi oleh usia produktif, generasi milenial dan generasi Z. 

Seyogyanya hal ini dapat dioptimalkan dan memberi dampak positif dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan ketenagakerjaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/1/2022).Ida pun 

menjelaskan melalui transformasi ketenagakerjaan, penting untuk mewujudkan sejumlah program yang 

mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan yang ada, termasuk tersedianya sistem informasi pasar 

kerja di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mengintegrasikan seluruh sistem informasi pasar kerja yang 

telah ada saat ini, baik yang dikelola Kementerian/Lembaga pemerintah maupun swasta."Ke depannya, 

kita optimis dengan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi, kita akan dapat memiliki kesesuaian 

permintaan tenaga kerja yang tepat sehingga dapat mempersiapkan supply tenaga kerja lebih dini," 

tuturnya.Dirinya juga berharap pembentukan Forum Komunikasi Perguruan TInggi untuk 

Ketenagakerjaan dapat menjadi wadah guna meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Kemnaker 
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dan perguruan tinggi yang ada di Indonesia."Sebagai penutup, saya berharap terbentuknya formatur 

Forum Komunikasi Perguruan Tinggi untuk Ketenagakerjaan ini dapat menjadi wadah yang tepat untuk 

meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama Kementerian Ketenagakerjaan dengan Perguruan 

Tinggi di Indonesia, yang jumlahnya cukup besar dan terus bertambah, sehingga ke depan terjalin mitra 

yang efektif dan efisien dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia," pungkasnya. 
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Title Vaksin Booster Sasar Calon PMI di Indramayu Author Lilis Sri Handayani 

Media Republika Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://republika.co.id/berita/r6eokn384/vaksin-booster-sasar-calon-pmi-di-indramayu 

Summary Para calon pekerja migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Indramayu menjadi salah satu 

target pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Kabupaten Indramayu, Erpin Marpinda, mengatakan, ada 90 orang peserta vaksinasi booster 

yang digelar di Kantor Disnaker, Kamis (27/1) kemarin. Seperti diketahui, vaksinasi booster 

bagi masyarakat di Kabupaten Indramayu telah dimulai sejak Selasa (18/1/2022). Bupati 

Indramayu, Nina Agustina, menjadi orang pertama di Kabupaten Indramayu yang disuntik 

vaksin booster. 

 

 

 

Para calon pekerja migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Indramayu menjadi salah satu target 

pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Selain menciptakan kekebalan komunal (herd 

immunity), hal itu juga sebagai bentuk persiapan bagi mereka untuk bekerja di luar negeri.Kepala Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu, Erpin Marpinda, mengatakan, ada 90 orang peserta 

vaksinasi booster yang digelar di Kantor Disnaker, Kamis (27/1) kemarin. Selain para calon PMI, ada juga 

aparatur sipil Negara (ASN) di lingkungan Disnaker yang juga turut disuntik vaksin booster. "Tapi dari 90 

orang peserta itu, yang bisa diberikan vaksin booster itu hanya 48 orang," kata Erpin, Jumat (28/1).Erpin 

mengungkapkan, vaksin booster itu sangat dibutuhkan oleh calon PMI. Hal itu dimaksudkan agar mereka 

bisa terhindar dari paparan Covid-19 ketika hendak bekerja ke luar negeri.Meski demikian, Erpin 

menghimbau agar mereka tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun sudah divaksin. Apalagi, saat 

ini sedang berkembang Covid-19 varian Omicron sehingga upaya pencegahannya harus terus 

ditingkatkan. "Saya berharap vaksin ini bisa diberikan kepada seluruh calon pekerja yang akan bekerja ke 

luar negeri," tukas Erpin.Seperti diketahui, vaksinasi booster bagi masyarakat di Kabupaten Indramayu 

telah dimulai sejak Selasa (18/1/2022). Bupati Indramayu, Nina Agustina, menjadi orang pertama di 

Kabupaten Indramayu yang disuntik vaksin booster.Nina mengatakan, setelah kegiatan peluncuran 

tersebut, maka vaksinasi booster di seluruh puskesmas di Kabupaten Indramayu dimulai. Dia berharap, 

masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk divaksin booster, bisa mengikutinya."Ayo semuanya 

(divaksin) booster, bagi yang sudah divaksin kedua dengan jangka waktu enam bulan. Bisa di fasilitas 
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kesehatan, puskesmas," tukas Nina.Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten 

Indramayu, hingga Kamis (27/1/2022), capaian vaksinasi tahap satu sebesar 1.255.311 orang (85,81 

persen), vaksinasi tahap dua mencapai 791. 597 orang (54,11 persen) dan vaksinasi tahap tiga sebanyak 

11.585 orang (0,79 persen).Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika . 
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Title Job Fair Kelurahan Diadakan Tiap 3 Bulan Author Admin - 

Media Tangerangekspres.co.id Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tangerangekspres.co.id/2022/01/28/job-fair-kelurahan-diadakan-tiap-3-bulan 

Summary Pada 2021, inovasi dilakukan dengan menggelar Job Fair Kelurahan. Tahun ini program 

tersebut akan diadakan per tiga bulan sekali "Untuk ke depan, selain kami akan rutin 

mengadakan Virtual Job Fair, kami juga akan kembali mengadakan Job Fair Kelurahan. Di 

tahun 2022 ini, Job Fair Kelurahan akan kami laksanakan per-tiga bulan sekali," kata Mualim, 

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Dinas 

Ketenagakerjaan rutin mengadakan Virtual Job Fair untuk mengatasi pengangguran di Kota 

Tangerang. 

 

 

Dinas Ketenagakerjaan rutin mengadakan Virtual Job Fair untuk mengatasi pengangguran di Kota 

Tangerang. Pada 2021, inovasi dilakukan dengan menggelar Job Fair Kelurahan. Tahun ini program 

tersebut akan diadakan per tiga bulan sekali "Untuk ke depan, selain kami akan rutin mengadakan Virtual 

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

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

Perluasan Kesempatan Kerja. Mualim melanjutkan, di tahun ini akan ada inovasi-inovasi lain untuk 

menangani jumlah pengangguran di Kota Tangerang yaitu dengan aplikasi Tangerang Cakap Kerja. "Jadi, 

Tangerang Cakap Kerja merupakan aplikasi yang menyediakan berbagai macam pelatihan, akses info 

lowongan pekerjaan. Masyarakat dapat mengakses berbagai macam kebutuhan untuk meningkatkan skill 

maupun info lowongan," lanjutnya. Di aplikasi Tangerang Cakap Kerja ada dua jenis pelatihan yaitu online 

dan offline. Masyarakat dapat mengakses materi pelatihan yang diinginkan melalui aplikasi Tangerang 

Cakap Kerja. "Untuk pelatihan offline, nanti akan dikurasi. Masyarakat nanti harus apply, kemudian akan 

ada asesmen, nanti yang terpilih akan melakukan pelatihan secara offline," tutur Mualim. Mualim 

menambahkan, setelah melakukan pelatihan, baik online maupun offline, masyarakat akan 

mendapatkan sertifikat sesuai kelas yang dipilih. "Nanti akan dapat sertifikat sesuai kelas yang diikuti. 

Bahkan nanti yang terbaik, akan diajukan untuk mendapatkan sertifikat BNSP secara gratis," tambahnya. 

Selain Tangerang Cakap Kerja, ada juga Pusat Pasar Kerja yang sedang dikaji. Pusat Pasar Kerja merupakan 

pusat informasi tentang lowongan kerja juga sekaligus konsultasi untuk pengembangan karir. "Ini nanti 

sistemnya offline dan kami akan siapkan tempatnya baik di gedung Disnaker atau tempat lain di pusat 

kota yang mudah diakses oleh masyarakat," ujar Mualim. Mualim berharap, masyarakat dapat semakin 

terbuka aksesnya akan adanya lowongan kerja yang ada di Kota Tangerang. Lalu, diharapkan juga 

masyarakat mendapatkan lowongan kerja yang variatif. "Kami berharap juga tingkat pengangguran di 

Kota Tangerang dapat menurun. Maka dari itu manfaatkan Virtual Job Fair sebaik mungkin," harapnya. 
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Title Disnakertrans Lotim Ingatkan Warga untuk Lebih Teliti 

Memilih P3MI 

Author Inline Tdc_Css Att 

Media Lombokpost Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://lombokpost.jawapos.com/ntb/28/01/2022/disnakertrans-lotim-ingatkan-warga-

untuk-lebih-teliti-memilih-p3mi 

Summary Hal itu ditegaskan Kepala Disnakertrans Lotim H Supardi saat menerangkan kondisi 

rekrutmen tahun ini. Di antaranya yang sudah banyak diminati warga Lotim adalah Taiwan, 

Singapura, dan Hongkong. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang 

boleh merekrut tenaga kerja harus memiliki kantor cabang di Nusa Tenggara Barat. "Di 

sistem sudah jelas. 

 

 

 

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang boleh merekrut tenaga kerja harus 

memiliki kantor cabang di Nusa Tenggara Barat. Hal itu ditegaskan Kepala Disnakertrans Lotim H Supardi 

saat menerangkan kondisi rekrutmen tahun ini. "Di sistem sudah jelas. Sesuai surat edaran gubernur. 

Data P3MI yang resmi dan memiliki job order juga sudah kita kirimkan ke semua desa," kata Supardi pada 

Lombok Post, kemarin (27/1).Menurutnya, keberadaan P3MI harus diketahui dengan pasti oleh Calon 

Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Apalagi melihat maraknya kasus dugaan penipuan yang menimpa 

warga gumi patuh karya.Kata Supardi, ada beberapa CPMI yang tidak terpaksa tidak bisa dilayani karena 

P3MI yang merekrutnya tidak memiliki kantor cabang di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, warga juga 

diharapkan memastikan apakah benar P3MI tersebut memiliki job order di negara yang dituju. Saat ini, 

ada 59 negara yang sudah membuka penerimaan tenaga kerja asing. Di antaranya yang sudah banyak 

diminati warga Lotim adalah Taiwan, Singapura, dan Hongkong. "Kerajaan Saudi Arabia juga sudah buka. 

Malaysia masih tutup," ujar Supardi. Sejak new normal pascapandemi Covid-19, negara tujuan PMI satu 

per satu terus membuka penerimaan tenaga kerja asing. Dari awalnya 10 negara, bertambah menjadi 59 

Negara. Kata Supardi, sudah ada delapan kali perubahan sampai mencapai angka tersebut. Dijelaskan, 

dengan telah mengedarkan data P3MI resmi ke semua pemerintah desa, pihakanya telah mendapatkan 

respons dari warga ketika mendapati pekerja lapangan (PL) atau tekong yang datang merekrut atas nama 

sebuah perusahaan. "Kita melihat ada saja warga yang datang untuk menanyakan apakah perusahaan 

yang dimaksud itu resmi dan benar memiliki job order," terangnya. 
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Title Tindaklanjut Putusan MK Author Jumat 

Media Monitor Indonesia Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://monitorindonesia.com/2022/01/tindaklanjut-putusan-mk 

Summary SAAT pembahasan tentang tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-

XVIII/2020 yang memutus UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat dengan Komisi IX DPR 

RI, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa dalam penyusunan 

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dilakukan secara terbuka 

dan melibatkan partisipasi publik. Bila membaca Putusan MK no. No. 91/PUU-XVIII/2020 ini, 

putusan Hakim MK tersebut mendasari pada tiga hal yaitu pembentukan UU Cipta Kerja tidak 

sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (UU PPP), terkait partisipasi masyarakat yaitu pembentukan UU Cipta 

Kerja minim partisipasi masyarakat, dan terkait metode omnibus law yang tidak dikenal dan 

diatur dalam ketentuan UU PPP. Dari pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim 

MK dalam putusannya, bila dikaitkan dengan pernyataan Ibu Menaker di Komisi IX DPR RI, 

saya menilai Ibu Menaker sepertinya tidak mau mengakui pertimbangan hukum dan putusan 

Hakim MK yang menyatakan inkonstitusional bersyarat karena tiga hal, yang salah satunya 

adalah karena minimnya partisipasi masyarakat. Seharusnya Ibu Menaker introspeksi diri 

tentang hal-hal yang telah dilakukannya dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja pada saat 

itu, dibandingkan dengan tetap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya 

sudah diuji oleh Hakim MK. 

 

 

 

SAAT pembahasan tentang tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2020 yang 

memutus UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat dengan Komisi IX DPR RI, Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa dalam penyusunan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja Klaster Ketenagakerjaan dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik."Partisipasi 

publik ini dilakukan melalui proses yang panjang. Seluruh konfederasi yang ada dalam representasi LKS 

Tripartit Nasional terlibat dalam pembahasan undang-undang ini," tegas Ida pada Rapat Kerja dengan 

Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I Lantai I DPR RI, Jakarta, Senin (24/1/2022).Bahkan, menurut Bu 

Menaker, pemerintah tidak hanya melibatkan representasi LKS Tripartit Nasional dalam menyusun UU 
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saja, tetapi juga menyertakannya dalam proses penyusunan peraturan turunanya.Bila membaca Putusan 

MK no. no. 91/PUU-XVIII/2020 ini, putusan Hakim MK tersebut mendasari pada tiga hal yaitu 

pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), terkait partisipasi masyarakat yaitu 

pembentukan UU Cipta Kerja minim partisipasi masyarakat, dan terkait metode omnibus law yang tidak 

dikenal dan diatur dalam ketentuan UU PPP.Dari pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim MK 

dalam putusannya, bila dikaitkan dengan pernyataan Ibu Menaker di Komisi IX DPR RI, saya menilai Ibu 

Menaker sepertinya tidak mau mengakui pertimbangan hukum dan putusan Hakim MK yang menyatakan 

inkonstitusional bersyarat karena tiga hal, yang salah satunya adalah karena minimnya partisipasi 

masyarakat.Bila dikontekskan dengan klaster ketenagakerjaan, maka kalimat "minimnya partisipasi 

masyarakat" itu dapat diartikan dengan minimnya partisipasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan 

pekerja/buruh.Seharusnya Ibu Menaker introspeksi diri tentang hal-hal yang telah dilakukannya dalam 

proses pembuatan UU Cipta Kerja pada saat itu, dibandingkan dengan tetap mengeluarkan pernyataan-

pernyataan yang sebenarnya sudah diuji oleh Hakim MK.Walaupun Pemerintah pada saat sidang di MK 

menghadirkan dua saksi dari SP/SB untuk menegaskan pelibatan SP/SB dalam pembuatan UU Cipta Kerja, 

tetap saja lima Hakim MK tidak percaya dengan hal tersebut dan menilai minimnya partisipasi masyarakat 

(baca : SP/SB dan pekerja/buruh) dalam pembuatan UU Cipta Kerja.Dalam rapat dengan Komisi IX 

tersebut pun Ibu Menaker kerap kali menyatakan sudah melibatkan LKS Tripartit dalam pembahasan UU 

Cipta Kerja. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam tulisan saya sebelumnya, ada pengakuan dari 

anggota LKS Tripartit bahwa memang tidak ada pelibatan LKS Tripartit dalam pembahasan UU Cipta Kerja 

ini.Selain itu pun saya pernah menyatakan, dalam tulisan saya sebelumnya, Menteri Koordinator 

Perekonomian mengeluarkan surat keputusan tentang tim perumus klaster ketenagakerjaan RUU Cipta 

Kerja yang terdiri dari tiga pihak yaitu unsur SP/SB, Pengusaha dan Pemerintah, namun tim ini tidak 

melakukan pembahasan draft RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan karena draft sudah diserahkan ke 

DPR.Menurut saya, seharusnya partisipasi masyarakat yang memang diatur di Pasal 96 UU PPP, bila 

dikontekskan dengan Klaster Ketenagakerjaan, jangan hanya dimaknai sebatas LKS Tripartit, dan jangan 

hanya direduksi sebatas konfederasi saja.Ada konfederasi yang tidak terlibat dalam LKS Tripartit. Bahwa 

SP/SB kan bukan hanya konfederasi, tetapi ada juga federasi yang tidak berkonfederasi. Ada juga SP 

tingkat perusahaan yang tidak berfederasi. Keberagaman SP/SB harus dimaknai sebagai "masyarakat" 

ketika membahas peraturan perundangan.Selama ini pun kinerja LKS Tripartit tidak baik-baik juga, apa 

yang sudah dihasilkan dari LKS Tripartit untuk perbaikan hubungan industrial di Indonesia? Saya belum 

melihat produk LKS Tripartit yang riil mendukung perbaikan hubungan industrial. Jadi hanya mengklaim 

sebatas LKS Tripartit pun bukan menjadi solusi tapi ilusi semata.Dalam pemaparannya di Komisi IX, Ibu 

Menaker mempresentasikan tindak lanjut atas Putusan MK tersebut. Dalam pemaparannya Ibu Menaker 

hanya menginformasikan UU PPP telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 

yang akan direvisi di 2022 ini.Namun tidak disebutkan strategi Ibu Menaker untuk menjawab putusan 

MK yang menyatakan minimnya partisipasi masyarakat atau minimnya partisipasi SP/SB dan 

pekerja/buruh dalam pembahasan UU Cipta Kerja.Saya memaknai putusan MK yang mendasari 

putusannya dengan tiga pertimbangan hukumnya, tidak hanya ditindaklanjuti dengan memasukkan UU 

PPP dalam prolegnas prioritas, namun juga harus ada proses pembahasan ulang yang melibatakan 

masyarakat seperti pelibatan SP/SB dan pekerja/buruh dalam pembahasan isi klaster ketenagakerjaan. 

Konsekuensinya adalah Pemerintah harus membuka ruang perubahan isi pasal-pasal dalam klaster 

ketenagakerjaan.Masuknya UU PPP dalam Prolegnas prioritas 2022 bukan tugas dan kewenangan 

Kemnaker untuk mengawalnya, namun membangun komunikasi dengan SP/SB dan pekerja/buruh 

sehingga bisa menjawab minimnya partisipasi masyarakat adalah tugas dan kewenangan yang harus 

dilakukan Kemnaker.Saya berharap Ibu Menaker menyadari adanya putusan MK ini dengan tindaklanjut 
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yang nyata, dan seharusnya Ibu Menaker memaparkan strategi untuk membangun komunikasi yang 

efektif dan intensif dengan SP/SB dan pekerja/buruh, yang tentunya hal ini juga akan berdampak lebih 

baik di kemudian hari bila Pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan atau regulasi tentang 

ketenagakerjaan. 
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Title Info Loker ! PT Astra International Tbk Membuka Lowongan 

Kerja Terbaru di Januari 2022 - Harian Sederhana 

Author Tim Harian 

Sederhana 

Media Hariansederhana.com Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012559659/info-loker-pt-astra-

international-tbk-membuka-lowongan-kerja-terbaru-di-januari-2022 

Summary Info lowongan kerja ini dari PT Astra International Tbk membutuhkan tiga formasi. Bagi Anda 

yang berminat bergabung dan berkarir bersama PT Astra International Tbk dipersilakan 

mengisi formasi yang tersedia. Berikut kualifikasi, deskripsi dan formasi yang dibutuhkan di 

PT Astra International Tbk. Info lowongan kerja di bulan Januari 2022 terbaru buat para 

pencari kerja. 

 

 

 

 Info lowongan kerja di bulan Januari 2022 terbaru buat para pencari kerja. Lowongan kerja ini dikutip 

Hariansederhana. com dari akun Instagram @kemnaker pada Jumat, 28 Januari 2022. Info lowongan 

kerja ini dari PT Astra International Tbk membutuhkan tiga formasi. Bagi Anda yang berminat bergabung 

dan berkarir bersama PT Astra International Tbk dipersilakan mengisi formasi yang tersedia.Untuk lebih 

lanjut Anda bisa mengunjungi website .Berikut kualifikasi, deskripsi dan formasi yang dibutuhkan di PT 

Astra International Tbk . 
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Title Bangun 450 Desmigratif, Kemnaker Harap Bisa Lindungi PMI 

dan Keluarganya - Berita KBB 

Author Ade Bayu 

Indra 

Media Beritakbb.com Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-963589120/bangun-450-desmigratif-

kemnaker-harap-bisa-lindungi-pmi-dan-keluarganya 

Summary Kami sudah membangun 450 Desmigratif," kata Menaker, Jakarta, Jumat (28/1/2022). 

BERITA KBB-Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa Kementerian 

Ketenagakerjaan hingga kini telah membangun 450 Desa Migran Produktif ( Desmigratif ). 

Desmigratif adalah program perlindungan terhadap pekerja migran sejak dari kampung 

halaman, yang bertujuan untuk memberikan pelindungan yang komprehensif bagi PMI dan 

keluarganya. "Kami membangun Desmigratif sebagai sarana untuk meningkatkan 

produktivitas terutama keluarga yang ditinggalkan dan PMI purna. 

 

 

 

BERITA KBB -Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan 

hingga kini telah membangun 450 Desa Migran Produktif ( Desmigratif ). Desmigratif adalah program 

perlindungan terhadap pekerja migran sejak dari kampung halaman, yang bertujuan untuk memberikan 

pelindungan yang komprehensif bagi PMI dan keluarganya. "Kami membangun Desmigratif sebagai 

sarana untuk meningkatkan produktivitas terutama keluarga yang ditinggalkan dan PMI purna. Kami 

sudah membangun 450 Desmigratif ," kata Menaker, Jakarta, Jumat (28/1/2022). Menaker 

menambahkan, Desmiratif juga hadir untuk menjaga dan melindungi anak-anak pekerja migran dengan 

melibatkan komunitas masyarakat (community parenting). Ia memandang, seseorang menjadi pekerja 

migran itu umumnya karena ekonomi keluarganya atau ekonomi orang tuanya tidak mampu dan 

berpendidikan rendah.Jika demikian, katanya, maka pengasuhan bagi anak PMI sebaiknya tidak 

diserahkan ke keluarganya, tetapi kepada masyarakat agar masa depan anak PMI, terutama masa depan 

pendidikannya tetap terjaga. "Kita ingin menempatkan pengasuhan parenting itu menjadi tanggung 

jawab komunitas. Ini yang sudah kita siapkan. Kita punya modul-modul parenting berbasis komunitas. 

Meletakkan tanggung jawab masyarakat pada anak-anak pekerja migran kita," ucapnya. 
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Title Cen Sui Lan Minta Hukuman Seberat-Beratnya untuk Pelaku 

Human Traffiking 

Author _noname 

Media Batam Click Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://batamclick.com/28/01/2022/cen-sui-lan-minta-hukuman-seberat-beratnya-untuk-

pelaku-human-traffiking 

Summary Hal tersebut sungguh sangat disesalkan, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar dari 

Kepulauan Riau, Cen Sui Lan menanggapi serius kasus penyelundupan pekerja migran 

tersebut. Batam- Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mencuat dalam tragedi 

tenggelamnya kapal pembawa Pekerja Migran gelap dari Indonesia menuju Johor Bahru, 

Malaysia yang terjadi beberapa pekan lalu serta menewaskan puluhan WNI. Dikatakan Cen, 

saya sangat prihatin terkait maraknya perdagangan manusia yang dikirimkan melalui Kepri. 

"Jelas saya sangat prihatin terkait permasalahan ini. 

 

 

Batam - Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mencuat dalam tragedi tenggelamnya kapal 

pembawa Pekerja Migran gelap dari Indonesia menuju Johor Bahru, Malaysia yang terjadi beberapa 

pekan lalu serta menewaskan puluhan WNI.Hal tersebut sungguh sangat disesalkan, Anggota Komisi V 

DPR RI Fraksi Golkar dari Kepulauan Riau, Cen Sui Lan menanggapi serius kasus penyelundupan pekerja 

migran tersebut.Dikatakan Cen, saya sangat prihatin terkait maraknya perdagangan manusia yang 

dikirimkan melalui Kepri."Jelas saya sangat prihatin terkait permasalahan ini. Pengiriman Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia dari beberapa titik di Kepri merupakan bentuk lemahnya pengawasan 

di Kepri," ujar Cen kepada Batamclick.com, Jumat (28/01/2022).Lanjut Cen, Saya merasa kejadian seperti 

ini terus berulang, kenapa kasus seperti ini seperti dibiarkan."Awal tahun 2022 ini saja sudah ada 

beberapa kejadian, belum tahun-tahun sebelumnya dan hampir sama kejadiannya, kapal karam dan 

tenggelam saat hendak masuk Malaysia," terang Cen wanita yang juga menjabat sebagai Waketum BPP 

Gerakan Perempuan MKGR itu.Cen meminta kepada seluruh forkopimda di Kepri untuk secara tegas 

mengantisipasi dan menindak permasalahan perdagangan manusia, agar permasalahan ini tidak lagi 

menelan korban jiwa." Saya juga akan berkordinasi dengan pimpinan Komisi III DPR RI untuk 

menindaklanjuti permasalahan hukum, hak asasi manusia dan keamanan yang terjadi di Kepri," ungkap 

Cen.Sambung Cen, Ia juga akan berkordinasi dengan Pak Adies Kadir, Pimpinan Komisi III DPR RI dengan 

harapan agar hal ini (perdagangan manusia dari Kepri) tidak terulang kembali dan seluruh mafia 

perdagangan manusia dapat diberantas dan diberikan sanksi setegas-tegasnya." Jangan sampai ada 

upaya pembiaran sehingga aksi penyelundupan orang terus menerus terjadi," tutur Cen. 
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Title Kembali Gelar Aksi Unjuk Rasa, Buruh Minta Revisi SK UMK 

Batam 2022 

Author _noname 

Media Rasio.co Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.rasio.co/kembali-gelar-aksi-unjuk-rasa-buruh-minta-revisi-sk-umk-batam-2022 

Summary Ratusan buruh di Kota Batam menggelar demo, Rabu (26/1). (). Ratusan buruh di Kota Batam 

kembali menggelar aksi unjuk rasa yang lakukan pada dua lokasi, yakni di depan kantor Graha 

Kepri Batam Centre, kemudian dilanjutkan di depan kantor Walikota Batam yang diketahui 

massa tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Kemudian, mendesak 

Gubernur Kepri untuk segera merevisi SK Gubernur tentang Upah Minimum Kota (UMK) 

Batam 2022 yang berdasarkan PP No 36 Tahun 2021. 

 

 

 

Ratusan buruh di Kota Batam menggelar demo, Rabu (26/1). ()Ratusan buruh di Kota Batam kembali 

menggelar aksi unjuk rasa yang lakukan pada dua lokasi, yakni di depan kantor Graha Kepri Batam Centre, 

kemudian dilanjutkan di depan kantor Walikota Batam yang diketahui massa tergabung dalam Federasi 

Serikat Pekerja Metal Indonesia. Rabu (26/1) lalu.Dilansir dalam harianhaluankepri.com,para buruh 

menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja. Lalu, menolak revisi Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan 

Perundang-undangan.Kemudian, mendesak Gubernur Kepri untuk segera merevisi SK Gubernur tentang 

Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2022 yang berdasarkan PP No 36 Tahun 2021."Ini untuk kesekian 

kalinya kami turun ke jalan, tuntutan kita masih sama seperti aksi sebelumnya. Jika Gubernur tidak bisa 

merevisi undang-undang yang telah ditetapkan itu, setidaknya memberi solusi agar dapat meringankan 

beban masyarakat," ucap koordinator aksi di lapangan, Beta.Sementara itu, Ketua FSPMI Kota Batam, 

Ramon mengatakan, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk mendukung 

buruh dalam menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Pusat."Kita 

meminta agar yang mempunyai wewenang dan kebijakan sesegera memberikan keputusan. Hasil RPP 

kemaren yang diwakilkan kadisnaker diharapkan agar Walikota mengeluarkan surat atas revisi upah 

minimum Kota Batam," ujarnya.*** 
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Title <p>Calon Pekerja Migran dan ASN Disnaker 

Indramayu Divaksinasi Booster</p> 

Author Penulis Redaksimandala - 

Media Mandalapos.co.id Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://www.mandalapos.co.id/calon-pekerja-migran-dan-asn-disnaker-indramayu-

divaksinasi-booster 

Summary Namun selain itu, Erpin tetap menghimbau agar protokol kesehatan jangan sampai kendor 

untuk tetap dilaksanakan oleh ASN di lingkungan Disnaker Indramayu dan juga PMI 

Indramayu. Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Indramayu dan Aparatur Sipil Negara 

(ASN) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu mendapatkan 

vaksinasi Covid-19 dosis ketiga alias booster. Kepala Disnaker Kabupaten Indramayu Erpin 

Marpinda menyebutkan, tujuan vaksin booster bagi ASN dan Calon PMI Indramayu selain 

agar tercipta herd immunity, juga sebagai penangkal agar tidak terpapar varian baru 

Omicron yang sudah melanda Indonesia. 

 

Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Indramayu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga alias 

booster. Kepala Disnaker Kabupaten Indramayu Erpin Marpinda menyebutkan, tujuan vaksin booster 

bagi ASN dan Calon PMI Indramayu selain agar tercipta herd immunity, juga sebagai penangkal agar tidak 

terpapar varian baru Omicron yang sudah melanda Indonesia. Adapun peserta yang mengikuti vaksin 

booster baik dari ASN maupun Calon PMI Indramayu semuanya berjumlah 90 orang. Namun dari jumlah 

tersebut hanya 48 orang yang dinyatakan lolos untuk memperoleh suntikan vaksin Tahap III. "Peserta 

kurang lebihnya ada 90 orang, tetapi yang masuk kriteria vaksin tahap III hanya 48 orang," katanya dikutip 

dari Diskominfo Indramayu, Jumat (28/1). Dijelaskannya, vaksin Tahap III ini sangat dibutuhkan untuk 

Calon PMI Indramayu sebagai upaya penguatan dan kepastian pemerintah daerah agar mereka bisa 

terhindar dari paparan Covid-19 ketika hendak bekerja ke luar negeri. Erpin berharap, dengan 

dilaksanakannya vaksin booster dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap paparan Covid-19. 

Namun selain itu, Erpin tetap menghimbau agar protokol kesehatan jangan sampai kendor untuk tetap 

dilaksanakan oleh ASN di lingkungan Disnaker Indramayu dan juga PMI Indramayu. "Harapan saya adanya 

vaksin ini bisa diberikan kepada seluruh calon pekerja yang akan bekerja ke luar negeri. Vaksin Tahap III 

ini sangat dibutuhkan untuk mencegah penularan Covid-19," pungkasnya. 
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Title Jumlah Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Kemayoran 

Tembus 3.524 

Author Dini Suciatiningrum 

Media Idn Times Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

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

rsdc-wisma-kemayoran-tembus 

Summary Jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Wisma Atlet saat ini mencapai 3.524 orang. "Total 

pasien RSDC Wisma Atlet Kemayoran tower 5 dan 6 sebanyak 3.524 orang dari sebelumnya 

3.436 orang," katanya. Aris menambahkan jumlah total pasien terdaftar di RS Wisma Atlet 

Kemayoran sejak 23 Maret 2020, mencapai 138.150. 2. Total pasien rawat inap RSDC Wisma 

Atlet Pademangan mencapai 2.586. Sedangkan, untuk RSDC Wisma Atlet Pademangan yang 

berlokasi di tower 8 hingga 10 ini digunakan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjalani 

karantina wajib usai dari luar negeri. 

 

 

 

Jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Wisma Atlet saat ini mencapai 3.524 orang. Menurut data yang 

dibagikan Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Kolonel Aris Mudian pada Jumat 

(28/1/2022) pukul 08.00 WIB, jumlah pasien yang menjalani isolasi mandiri bertambah 88 orang."Total 

pasien RSDC Wisma Atlet Kemayoran tower 5 dan 6 sebanyak 3.524 orang dari sebelumnya 3.436 orang," 

katanya.1. Sebanyak 138. 150 pasien terdaftarAris menambahkan jumlah total pasien terdaftar di RS 

Wisma Atlet Kemayoran sejak 23 Maret 2020, mencapai 138.150. Sebanyak 134. 626 pasien berhasil 

keluar dan pulih.Sementara sebanyak 134. 157 pasien dirujuk agar bisa dirawat di rumah sakit lain, 132. 

478 pasien sembuh dan 596 meninggal dunia.2. Total pasien rawat inap RSDC Wisma Atlet Pademangan 

mencapai 2.586Sedangkan, untuk RSDC Wisma Atlet Pademangan yang berlokasi di tower 8 hingga 10 ini 

digunakan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjalani karantina wajib usai dari luar negeri."Di RSDC 

Wisma Atlet Pademangan, berkurang 54 orang. Dengan demikian total pasien rawat inap di sana 

mencapai 2.640 dari sebelumnya 2.586," kata dia.3. Sebanyak 5.178 orang jalani karantina di hotelSelain 

mulai memenuhi RSDC di Wisma Atlet Pademangan, warga juga menjalani karantina wajib di sejumlah 

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

mencapai 5.178 orang. Mereka tersebar di 44 hotel. 
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Title GreatDay HR Luncurkan Benefits, Hindarkan Karyawan dari Risiko 

Pinjaman 

Author _noname 

Media Berita Satu Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.beritasatu.com/digital/884495/greatday-hr-luncurkan-benefits-hindarkan-

karyawan-dari-risiko-pinjaman 

Summary Guna menjawab kebutuhan ini, PT People Intelligence Indonesia (GreatDay HR), perusahaan 

IT dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam pengembangan solusi kebutuhan human 

resources (HR), meluncurkan platform Earned Wage Access (EWA) yang dinamakan Benefits. 

Oleh karena itu, platform EWA dari Benefits memberikan solusi dimana karyawan dapat 

memenuhi kebutuhan darurat maupun kebutuhan sehari-hari tanpa harus menunggu 

tanggal gajian tiba," ujar Presiden Direktur GreatDay HR Gordon Enns. "Kami menyadari 

bahwa pengelolaan keuangan bagi karyawan di masa pandemi ini menjadi lebih sulit, tidak 

jarang mereka mengeluhkan tekanan finansial, terutama pada minggu atau hari 'kritis' 

menjelang tanggal gajian. "Adanya platform ini juga membantu karyawan menghindari risiko 

pinjaman dan memberikan pemahaman perencanaan finansial yang lebih baik," tambah 

Gordon. 

 

 

 

Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebesar 88% perusahaan di Indonesia mencatatkan 

kerugian selama masa pandemi. Hal ini berdampak pada banyaknya perusahaan dan pekerja yang 

kesulitan membayarkan berbagai biaya operasional - termasuk gaji karyawan.Sejalan dengan ini, laporan 

Nielsen IQ pada Maret 2021 lalu dengan responden yang berusia 25-35 tahun, menunjukkan bahwa 

hanya 16% kalangan pekerja muda yang memiliki dana darurat. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan 

pendanaan alternatif bagi kalangan pekerja untuk memenuhi berbagai kebutuhannya.Guna menjawab 

kebutuhan ini, PT People Intelligence Indonesia (GreatDay HR), perusahaan IT dengan pengalaman lebih 

dari 20 tahun dalam pengembangan solusi kebutuhan human resources (HR), meluncurkan platform 

Earned Wage Access (EWA) yang dinamakan Benefits. Melalui platform ini, karyawan bisa mengambil gaji 

yang merupakan haknya sesuai banyaknya hari kerja. Dengan demikian, karyawan dapat mengelola 

pemenuhan kebutuhannya dengan lebih terukur."Kami menyadari bahwa pengelolaan keuangan bagi 

karyawan di masa pandemi ini menjadi lebih sulit, tidak jarang mereka mengeluhkan tekanan finansial, 
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terutama pada minggu atau hari 'kritis' menjelang tanggal gajian. Oleh karena itu, platform EWA dari 

Benefits memberikan solusi dimana karyawan dapat memenuhi kebutuhan darurat maupun kebutuhan 

sehari-hari tanpa harus menunggu tanggal gajian tiba," ujar Presiden Direktur GreatDay HR Gordon 

Enns."Adanya platform ini juga membantu karyawan menghindari risiko pinjaman dan memberikan 

pemahaman perencanaan finansial yang lebih baik," tambah Gordon.Halaman: 12selengkapnyaSaksikan 

live streaming program-program BeritaSatu TV di sini 
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Title Pelecehan Seksual dan Derita Buruh Wanita di Jepara: 

Dipegang Bagian Sensitif, Saya Trauma! 

Author Budi Arista 

Romadhoni 

Media Suara.com Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Link http://jateng.suara.com/read/2022/01/28/143843/pelecehan-seksual-dan-derita-buruh-

wanita-di-jepara-dipegang-bagian-sensitif-saya-trauma 

Summary Kutipan tersebut adalah pengakuan seserorang dengan nama samaran 'Bunga' ia adalah 

salah satu buruh perempuan di Kabupaten Jepara yang menjadi korban pelecehan seksual 

di pabrik sepatu tempat dia bekerja. Kalau yang di Jepara itu kala mau naik pegawai tetap 

embel-embelnya ada yang harus berhubungan dengan atasan. "Setiap hari asisten manager 

di pabrik menteror saya. Saya dilecehkan, dipegang bagian sensitif saya. 

 

 

 

"Setiap hari asisten manager di pabrik menteror saya. Saya dilecehkan, dipegang bagian sensitif saya. 

Saya trauma"Kutipan tersebut adalah pengakuan seserorang dengan nama samaran 'Bunga' ia adalah 

salah satu buruh perempuan di Kabupaten Jepara yang menjadi korban pelecehan seksual di pabrik 

sepatu tempat dia bekerja.Jam 7 pagi Bunga tiba di pabrik. Saat itu keadaan pabrik sedang sepi. Dia 

sengaja berangkat lebih awal agar tak telat masuk kerja karena jarak rumah dengan pabrik cukup 

jauh.Ketika pabrik masih sepi, tiba-tiba asisten manager tempat dia bekerja menghampirinya. Awalnya, 

Bunga masih berfikiran positif pada gelagat pria hidung bilang tersebut.Awalnya, pelaku mengajak Bunga 

untuk bercengkarama membahas soal pekerjaan. Namun, tiba-tiba pelaku mendekatinya dan menyentuh 

bagian sensitif bunga.Saat itu, dia tak bisa merespon tindakan pelaku. Tiba-tiba tubuhya kaku, denyut 

jantung berdetak tak beraturan. Tubuhnya lemas, kaget karena mendapat perlakuan asusial di tempat 

dia bekerja.Ternyata perlakuan bejat pelaku tak hanya satu kali itu saja. Dalam satu minggu, asisten 

manager tersebut bisa melakukan aksi asusila kepada Bunga sebanyak tiga kali.Pelaku sengaja mencari 

waktu-waktu yang sepi untuk melakukan aksinya. Pelaku sudah hafal kapan pabrik sepi atau ramai. Bunga 

tak bisa melupakan kejadian tesebut.Karena sering mendapatkan pelecehan seksual di tempat dia 

bekerja, membuat Bunga stres. Bahkan, dia sempat libur tiga hari untuk menghilangkan rasa 

trauma."Padahal saya sudah pakaian saya sudah tertutup, pakai jilbab dan tak seksi pakaian saya," 

jelasnya menceritakan pelecehan seksual yang dia alami, Jumat (28/1/2021).Awalnya, Bunga memilih 

untuk menyimpan masalahnya tersebut. Dia takut terjadi sesuatu di tempat dia bekerja. Apalagi, Bunga 
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baru beberapa bulan kerja di perusahaan tersebut.Dengan diam ternyata tak menyelesaikan masalah. 

Pelaku justru mengulangi perbuatannya. Bunga akhirnya memilih untuk buka suara. Dia bercerita 

permasalahan tersebut kepada teman-temannya.Bunga memberanikan diri untuk lapor kepada 

pimpinan produksi. Namun, laporannya hanya dianggap angin berlalu. Dia hanya dijanjikan jika pelaku 

akan segera ditegur."Akhirnya saya tunggu satu minggu namun pelaku tak kunjung ditegur dan tak ada 

perubahan. Pelaku tetap melakukan pelecehan seksual," katanya dengan nada tinggi.Bunga meminta 

waktu kepada kami untuk mengatur nafas sejenak. Sekitar satu menit, dia melanjutkan keterangannya 

dengan emosi yang lebih stabil."Misal ini tak dikasih pelajaran nanti saya laporan ke atasan (pimpinan 

perusahaan)," ancam Bunga kepada pimpinan produksi di tempat dia bekerja."jangan dilaporin dulu 

ya""kenapa tak boleh dilaporin," tanya Bunga kepada pimpinan produksi.Setelah dia selediki, ternyata 

yang menjadi korban pelecehan seksual dengan pelaku yang sama tak hanya dirinya. Banyak buruh 

perempuan di devisi yang sama juga sering menjadi korban kelakuan asusila itu.Jika dia hitung, buruh 

perempuan yang dilecehkan berjumlah 45 orang. Pada saat itu, Bunga semkain bertanya-tanya kenapa 

pimpinan produksi menyuruhnya untuk diam.Dirasa laporannya tak digubris, akhirnya bunga 

menginisiasi buruh di tempatnya untuk membuat serikat kerja. Dia berharap serikat kerja tersebut bisa 

mewadahi keluhan para buruh yang menjadi korban."Ya akhirnya perusahaan memproses laporan 

tersebut setelah kita berserikat," katanya.Pagi, Siang Sore Saya DilecehkanKami seperti minum obat. 

Pagi, siang dan sore kami dilecehkan oleh general manager sebuah pabrik di Kabupaten Kendal.Sebut 

saja Mawar, dia adalah buruh perempuan di Kabupaten Kendal yang menjadi tulang punggung keluarga. 

Karena himpitan ekonomi, dia tak bisa banyak melakukan pembelaan tatkala menjadi korban pelecehan 

seksual.Saat dia bekerja, seringkali general manager di perusahaannya memegang tubuhnya. Kadang 

memijat pundak tanpa sebab yang jelas, hingga memeluknya dari belakang.Hal itu membuatnya merasa 

risih. Apalagi kelakuan bejat general manager tersebut dilakukan setiap hari. Ya, Mawar dan teman-

temannya sering menyebut perlakuan general manager itu seperti minum obat.Yang menjadi korban 

teryata tak hanya dirinya. Sebanyak 30 buruh perempuan juga mengaku mendapatkan perlakuan yang 

sama.Tak hanya dipeluk dan dipijat, pelaku juga pernah menggesek alat vitalnya ke tubuh salah satu 

buruh perempuan. Hal itu membuat korban trauma.Sebagian besar, yang menjadi korban adalah tulang 

punggung keluarga. Para korban tak berani melapor karena takuk akan diputus kontraknya."Jadi para 

korban pada takut. Banyak yang jadi tulang punggung keluarga. Sebagian besar mereka juga masih 

kontrak belum diangkat sebagai pegawai tetap," katanya menceritakan kondisi korban.Banyak buruh 

perempuan yang merasa risih dengan kelakuan pelaku. Namun, para korban banyak yang tak mau 

bersuara. Bahkan, sebagian korban ada yang memilih membiarkan kasus pelecehan tersebut."Yang 

terpenting bagi mereka adalah bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Aapalagi saat pandemi 

sulut mencari pekerjaan," sesalnya.Pehubungan Badan dengan AtasanPandemi membuat buruh 

kalangkabut, tak sedikit dari mereka yang terkena badai PHK hingga potongan jam kerja. Hal itu 

berdampak kepada pemasukan buruh yang harus mencukupi kebutuhan keluarga.Tak sedikit mandor 

atau pegawai yang memiliki jabatan lebih tinggi memanfaatkan kondisi buruh yang membutuhkan 

pekerjaan.Di Jeteng, terdapat pimpinan perusahaan yang memaksa karyawan, terutama karyawan baru 

untuk melakukan perbuatan layaknya suami istri. Mereka menggunakan relasi kuasanya untuk 

memenuhi hasrat dan nafsu mereka.Hal itu turut mempengruhi angka buruh yang terinveksi HIV/AIDS di 

kawasan pabrik. Berdasarkan laporan yang diterima Ikatan Perempuan Positif (IPI) Jawa Tengah sudah 

ada 6 buruh yang mengadu di wilayah Jawa Tengah.Nurul Safa'atun, Sekertaris IPI Jawa Tengah 

mengatakan, kebanyakan buruh di garmen dan tekstil yang didominasi seorang perempuan kini menjadi 

kepala keluarga meski mempunyai suami.Karena desakan ekonomi saat pandemi, banyak buruh yang 

mencari uang tambahan salah satunya dengan berhubungan badan dengan atasan."Kalau yang di 

Semarang seperti itu. Kalau yang di Jepara itu kala mau naik pegawai tetap embel-embelnya ada yang 
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harus berhubungan dengan atasan. Namun perlu penelusuran lebih lanjut," jelasnya beberapa waktu 

yang lalu.Dari hubungan tersebut, lanjut Nurul, tak jarang pula yang berlanjut dalam waktu lama. Bahkan, 

karyawan magang itu bisa menjadi simpanan atasan. Dalam kasus ini, banyak buruh perempuan yang 

menjadi korban.Untuk itu, Nurul meminta agar Dinas Kesehatan Jawa Tengah melakukan tes atau 

Voluntary Counseling and Testing (VCT) besar-besaran di perusahaan untuk mengidentifikasi 

permasalahan tersebut."Tindakan ini sekaligus bisa mendeteksi angka kekerasan seksual yang terjadi di 

perusahaan," katanya.Sementara itu, Koordinator Divisi Advokasi dan pengorganisasian Yayasan Annisa 

Swasti (Yasanti) Rima Astuti mencatat, di Kabupaten dan Kota Semarang tercatat ada 20 kasus kekerasan 

yang menimpa para perempuan buruh sepanjang 2021."Mayoritas aksi kekerasan seksual menimpa 

buruh terjadi di pabrik tekstil dan garmen," paparnya.Kekerasan di tempat kerja yang terjadi berupa 

kekerasan seksual, psikis, dan verbal. Menurutnya, buruh di Jawa Tengah banyak yang mengalami 

pelecehan seksual namun memilih untuk diam."Sebenarnya angka itu masih fenomena gunung es artinya 

di luar sana masih banyak korban tapi enggan melaporkan karena berbagai pertimbangan," ucapnya.Dia 

mencatat, di tempat kerja perempuan masih banyak yang menjadi korban pelecehan seksuak. Pihaknya 

mencatat pelecehan seksual yang terjadi berupa peremasan payudara, bokong dicolek, dirangkul dari 

belakang dan lainnya."Buruh perempuan mendapatkan perkataan hinaan," ucapnya.PHK pelaku 

pelecehan seksualMenyikapi permasalahan tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pengusaha 

dan buruh harus saling menghorati antara satu dengan yang lainnya.Ketua Apindo Jawa Tengah, Frans 

Kongi mengingatkan agar para pengusaha maupun sesama buruh di perusahaan tak boleh berkata kasar, 

apalagi melakukan pelecehan seksual.Menurutnya, temuan kasus pelecehan seksual merupakan 

tanggungjawab bersama antara serikat buruh dan pengusaha untuk melakukan pencegahan pelecehan 

seksual di tempat kerja."Semua perusahaan memiliki aturan atau perjanjian kerja dengan buruh," 

paparnya.Dia meminta agar pelaku peleehan seksual di dunia kerja agar dihukum berat seperti 

pemecatan atau PHK hingga tuntutan hukum di pengadilan."Biasanya yang menjadi korban adalah 

perempuan jadi, buruh perempuan harus tegas dan jangan sekali-kali memberikan kesempatan untuk 

dileccehkan," katanya.Dia menghimbau agar buruh yang merasa dilecehkan segera melaporkan ke 

pimpinan perusahaan atau aparat hukum seperti polisi. Dia mewakili asosiasi pengusaha di Jawa Tengah 

mengutuk keras pelecehan seksual."Apindo sangat mengutuk keras pelecehan seksual di tempat kerja," 

paparnya.Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari 

mengaku belum ada aduan pelecehan seksual yang masuk ke layanan Disnaker Jawa Tengah."Aduan 

sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 belum ada yang masuk kasus pelecehan seksual," katanya.Sejauh 

ini, permasalahan yang dilaporkan oleh buruh masih seputar perjanjian kerja, penahanan ijazah, 

pesangon, waktu kerja, phk dan soal gaji."Aduan yang paling banyak adalah tak adanya BPJS untuk buruh. 

Sudah ada 30 laporan," paparnya. 
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Title Resmikan Fasilitas HTSCC, Hino Buktikan Komitmen Soal Safety Author Agfi 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/otomotif/28/01/2022/resmikan-fasilitas-htscc-

hino-buktikan-komitmen-soal-safety 

Summary Diberi nama Hino Total Support Customer Center (HTSCC). Berlokasi di kawasan Kota Bukit 

Indah (KBI) Purwakarta, Jawa Barat, HTSCC memiliki beragam fasilitas basic driving course. 

HTSCC dibangun di atas lahan seluas 24.000 meter persegi dan Hino merupakan satu-satunya 

brand kendaraan komersial di Indonesia yang memiliki sirkuit pusat pelatihan berkendara 

bagi pengemudi pelanggannya. HTSCC digunakan untuk pelatihan berkendara truk dan bus 

yang aman, seperti teknik safety driving, teknik pengereman, mengemudi yang baik dan 

ekonomis. 

 

 

 

Merayakan 40 tahun Hino Indonesia, PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) terus konsisten mengadakan 

berbagai program keselamatan berkendara. Mulai dari Hino Safety Driving Competition, seminar dan 

workshop keselamatan menggandeng Kementerian Perhubungan dan KNKT.Selain itu juga menggelar 

training - training kepada pelanggan setia Hino baik itu secara offline dan online. Kini sebagai bentuk 

komitmen dan mendukung program pemerintah dalam keselamatan di jalan. Hino membangun fasilitas 

pusat pelatihan berkendara. Diberi nama Hino Total Support Customer Center (HTSCC).Berlokasi di 

kawasan Kota Bukit Indah (KBI) Purwakarta, Jawa Barat, HTSCC memiliki beragam fasilitas basic driving 

course. Mulai dari blind spot test area, inspection bay, stop & go, parking parallel, S shape curves, hairpin 

turn, parking reverse, circle road, portal, crank road, dan Safety brake.Selain itu di dalam gedung terdapat 

driving simulator dan kelas - kelas bagi pengemudi yang mengikuti pelatihan mengacu kepada standar 

BNSP.HTSCC dibangun di atas lahan seluas 24.000 meter persegi dan Hino merupakan satu-satunya brand 

kendaraan komersial di Indonesia yang memiliki sirkuit pusat pelatihan berkendara bagi pengemudi 

pelanggannya. HTSCC digunakan untuk pelatihan berkendara truk dan bus yang aman, seperti teknik 

safety driving, teknik pengereman, mengemudi yang baik dan ekonomis.Serta pemeriksaan harian, teknik 

blind spot, serta setiap pelatihan akan dipandu juga oleh video learning yang diberikan oleh Hino Motors 

Limited Japan. Selain pelatihan secara praktek, diberikan juga pelatihan secara teori seperti update 

informasi teknologi kendaraan Hino, karakteristik kendaraan dan manusia, serta basic english 
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conversation."Kami membangun Hino Total Support Training Center sebagai pusat pelatihan pengemudi 

untuk membantu kelancaran transportasi yang aman dan ekonomis melalui pengemudi yang handal dan 

tertib berlalu lintas. Fasilitas ini dapat digunakan customer setia Hino untuk terus meningkatkan 

keterampilan berkendara para pengemudinya," ujar Presiden Direktur HMSI Masato Uchida.Tak hanya 

bangunan dengan berbagai sarana yang lengkap, HTSCC juga dibekali dengan para instruktur yang 

handal, terlatih dan tersertifikasi. Karena Hino saat ini memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lembaga 

Pelatihan Kerja (LPK) atau disebut LSP - LPK PT Hino Motors Sales Indonesia.Ini merupakan LSP PIHAK 1 

Pendidikan yang didirikan berdasarkan SK LPK nomor 006/SK/LPK-HMSI/IV/2021, yang merupakan 

perpanjangan tangan dan sudah berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).LSP-LPK HMSI 

memiliki tujuan untuk menjadi lembaga sertifikasi yang mengedepankan mutu dalam penyelenggaraan 

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

Indonesia terus berkomitmen untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia yang lebih 

kompeten melalui sertifikasi profesi bidang tranportasi barang dan orang."Kami ingin melahirkan 

sebanyak mungkin duta keselamatan berkendara dari fasilitas ini, menyempurnakan apa yang sudah kami 

lakukan di bidang safety driving sejauh ini bersama pemerintah sehingga keselamatan berkendara 

menjadi sebuah budaya bangsa," ujar COO Director HMSI Santiko Wardoyo. 
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Title Pemko Medan akan Optimalkan Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Harian Umum Sinar Indonesia Baru Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Pemko-Medan-akan-

Optimalkan-Program-Jaminan-Sosial-Ketenagakerjaan 

Summary Medan (SIB) Pemko Medan siap mendukung setiap kebijakan khususnya terkait agar seluruh 

pekerja di Kota Medan ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan Wali Kota 

Medan Bobby Nasution diwakili Asisten Ekbang Khairul Syahnan ketika membuka pertemuan 

Forum Group Discusion (FGD) terkait Inpres No2 tahun 2021 yang digelar BPJS 

Ketenagakerjaan di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro, Kamis (27/1). Dikatakan Khairul 

Syahnan dalam pertemuan yang diikuti seluruh OPD di lingkungan Pemko Medan itu, setiap 

pekerjaan memiliki resiko. 

 

 

 

Medan (SIB) Pemko Medan siap mendukung setiap kebijakan khususnya terkait agar seluruh pekerja di 

Kota Medan ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi sesuai dengan 

Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan.Hal itu disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Asisten Ekbang Khairul 

Syahnan ketika membuka pertemuan Forum Group Discusion (FGD) terkait Inpres No2 tahun 2021 yang 

digelar BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro, Kamis (27/1).Dikatakan Khairul 

Syahnan dalam pertemuan yang diikuti seluruh OPD di lingkungan Pemko Medan itu, setiap pekerjaan 

memiliki resiko. Untuk itu, setiap pekerja diarahkan untuk menjamin keselamatan pekerjaannya dimulai 

dari diri sendiri.Selain itu, pekerja juga harus mengutamakan keselamatan dalam bekerja, untuk itu 

jaminan keselamatan pekerjaan juga menjadi kebutuhan."Melalui diskusi ini diharapkan agar terjalin 

kolaborasi yang baik antara setiap sektor baik pemerintah, instansi terkait, swasta, perusahaan dan 

seluruh sektor terkait agar setiap pekerja di Kota Medan ikut dalam program Jaminan Sosial Ketenaga-

kerjaan. Sesuai dengan Inpres No2 tahun 2021," katanya.Ditambahkan, Pemko akan terus menggali 

kemungkinan kerjasama lain dengan BPJS Ketenagakerjaan, demi terwujudnya masyarakat Kota Medan 

yang berkah, maju dan kondusif. Menurutnya, banyak hal yang dapat dikerjasamakan seperti memberi 

jaminan kepada warga atau pekerja difabel."Diharapkan, ke depannya disinergikan program jaminan 
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kerja bagi warga atau pekerja Difabel, dengan memberikan pendampingan kepada peserta yang 

mengalami kecelakaan kerja dan mengalami kecacatan. Selain itu, penyediaan rumah murah bagi buruh 

melalui program Manfaat Layanan Tambahan," jelasnya.Sebelumnya diungkapkan Kepala Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Medan Aang Suprana, pertemuan itu dilakukan untuk memberikan pemahaman 

terkait dengan Inpres No 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan.Disebutkan, FGD tersebut dilakukan bersama dengan Pemko Medan untuk 

meningkatkan kerjasama mengenai peningkatan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada tenaga 

kerja formal maupun informal di Kota Medan. 
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Title Polres Karimun tangkap delapan pelaku penyelundupan PMI ilegal Author Ogen 

Media Antara Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-pelaku-

penyelundupan-pmi-ilegal 

Summary Kepolisian Resor (Polres) Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), menangkap delapan pelaku 

penyelundupan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang terdiri atas enam pria dan dua 

wanita. Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Arsyad Arsandi, di Karimun, Jumat, mengatakan 

penangkapan berawal dari pelaku utama berinisial ZA di Kecamatan Meral Barat, Kabupaten 

Karimun, yang berperan sebagai penampung. "ZA berperan sebagai penampung sekaligus 

penyalur PMI yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia melalui jalur tikus dari 

perairan Karimun," kata AKP Arsyad. Bersama dengan ZA, turut ditangkap tiga pelaku lainnya 

di Karimun yang ikut membantu ZA dalam menjalankan aksi penyelundupan PMI ilegal. 

 

 

 

Kepolisian Resor (Polres) Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), menangkap delapan pelaku penyelundupan 

pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang terdiri atas enam pria dan dua wanita.Kasat Reskrim Polres 

Karimun AKP Arsyad Arsandi, di Karimun, Jumat, mengatakan penangkapan berawal dari pelaku utama 

berinisial ZA di Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, yang berperan sebagai penampung."ZA 

berperan sebagai penampung sekaligus penyalur PMI yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia 

melalui jalur tikus dari perairan Karimun," kata AKP Arsyad.Bersama dengan ZA, turut ditangkap tiga 

pelaku lainnya di Karimun yang ikut membantu ZA dalam menjalankan aksi penyelundupan PMI ilegalDari 

hasil pengembangan, katanya, polisi kemudian kembali menangkap empat pelaku jaringan ZA yang 

tersebar di beberapa wilayah di Kota Batam."Jadi, total pelaku yang ditangkap sebanyak delapan orang," 

ujar Arsyad.Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, seperti ATM dan bukti transfer uang dari 

PMI ke ZA, kendaraan roda empat untuk menjemput PMI ke pelabuhan, dan "speed boat" berkapasitas 

sepuluh orang untuk mengantar PMI ke Malaysia.Adapun korban PMI ilegal yang diamankan polisi dalam 

kasus ini sebanyak 23 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah, seperti Pulau Jawa, Nusa Tenggara 

Timur, dan Nusa Tenggara Barat."PMI yang hendak berangkat ke Malaysia dikenai membayar Rp6,5 juta 

hingga Rp9 juta kepada ZA," ungkapnya.Dia menyampaikan para korban PMI ilegal tersebut akan 

dikembalikan ke daerah masing-masing guna dilakukan pembinaan agar tidak kembali berangkat ke 
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Malaysia melalui jalur tidak resmi."Polisi akan berkoordinasi dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia) di daerah masing-masing terkait pembinaan korban PMI ilegal ini," katanyaPelaku 

penyelundupan PMI ilegal terancam melanggar Pasal 81 Jo Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 3 Tahun paling lama 5 

Tahun. 
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Title Polres Karimun tangkap delapan pelaku penyelundupan PMI ilegal Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-

delapan-pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal 

Summary Kepolisian Resor (Polres) Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), menangkap delapan pelaku 

penyelundupan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang terdiri atas enam pria dan dua 

wanita. Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Arsyad Arsandi, di Karimun, Jumat, mengatakan 

penangkapan berawal dari pelaku utama berinisial ZA di Kecamatan Meral Barat, Kabupaten 

Karimun, yang berperan sebagai penampung. "ZA berperan sebagai penampung sekaligus 

penyalur PMI yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia melalui jalur tikus dari 

perairan Karimun," kata AKP Arsyad. Bersama dengan ZA, turut ditangkap tiga pelaku lainnya 

di Karimun yang ikut membantu ZA dalam menjalankan aksi penyelundupan PMI ilegal. 

 

 

 

Kepolisian Resor (Polres) Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), menangkap delapan pelaku penyelundupan 

pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang terdiri atas enam pria dan dua wanita.Kasat Reskrim Polres 

Karimun AKP Arsyad Arsandi, di Karimun, Jumat, mengatakan penangkapan berawal dari pelaku utama 

berinisial ZA di Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, yang berperan sebagai penampung."ZA 

berperan sebagai penampung sekaligus penyalur PMI yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia 

melalui jalur tikus dari perairan Karimun," kata AKP Arsyad.Bersama dengan ZA, turut ditangkap tiga 

pelaku lainnya di Karimun yang ikut membantu ZA dalam menjalankan aksi penyelundupan PMI ilegalDari 

hasil pengembangan, katanya, polisi kemudian kembali menangkap empat pelaku jaringan ZA yang 

tersebar di beberapa wilayah di Kota Batam."Jadi, total pelaku yang ditangkap sebanyak delapan orang," 

ujar Arsyad.Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, seperti ATM dan bukti transfer uang dari 

PMI ke ZA, kendaraan roda empat untuk menjemput PMI ke pelabuhan, dan "speed boat" berkapasitas 

sepuluh orang untuk mengantar PMI ke Malaysia.Adapun korban PMI ilegal yang diamankan polisi dalam 

kasus ini sebanyak 23 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah, seperti Pulau Jawa, Nusa Tenggara 

Timur, dan Nusa Tenggara Barat."PMI yang hendak berangkat ke Malaysia dikenai membayar Rp6,5 juta 

hingga Rp9 juta kepada ZA," ungkapnya.Dia menyampaikan para korban PMI ilegal tersebut akan 

dikembalikan ke daerah masing-masing guna dilakukan pembinaan agar tidak kembali berangkat ke 
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Malaysia melalui jalur tidak resmi."Polisi akan berkoordinasi dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia) di daerah masing-masing terkait pembinaan korban PMI ilegal ini," katanyaPelaku 

penyelundupan PMI ilegal terancam melanggar Pasal 81 Jo Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 3 Tahun paling lama 5 

Tahun. 
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Title Peduli Budaya K3, Semen Tonasa Tuan Rumah Webinar Bulan K3 

Nasional SIG 

Author _noname 

Media Baca Pesan Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://bacapesan.com/2022/01/28/peduli-budaya-k3-semen-tonasa-tuan-rumah-webinar-

bulan-k3-nasional-sig 

Summary Menyambut Bulan K3 Nasional, Semen Tonasa selenggarakan Webinar dengan tema 

"Pencegahan Kecelakaan Kerja Melalui Safety Culture". Selain pelaksanaan webinar, dalam 

rangkaian Bulan K3 tahun ini, Semen Tonasa juga mengadakan sejumlah kegiatan lain seperti 

donor darah, penanaman pohon, lomba poster K3, lomba tanggap darurat, lomba video KTA, 

serta penghargaan terhadap karyawan peduli K3. Direktur Keuangan PT Semen Tonasa 

Ginarko Isnubroto dalam sambutannya mengatakan bahwa peringatan Bulan K3 rutin 

dilakukan setiap tahunnya. Sementara itu GM Komunikasi dan Hukum PT Semen Tonasa Andi 

Muh Said Chalik menyebutkan bahwa penerapan budaya K3 itu merupakan sebuah proses 

yang panjang dan harus dilakukan sejak dini. 

 

 

 

Menyambut Bulan K3 Nasional, Semen Tonasa selenggarakan Webinar dengan tema "Pencegahan 

Kecelakaan Kerja Melalui Safety Culture".Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WITA secara 

hybrid luring di Lantai 6 Kantor Pusat PT Semen Tonasa dan juga secara daring secara virtual melalui 

aplikasi Microsoft Teams, Kamis 27 Januari 2022.Direktur Keuangan PT Semen Tonasa Ginarko Isnubroto 

dalam sambutannya mengatakan bahwa peringatan Bulan K3 rutin dilakukan setiap tahunnya."Ini 

menjadi bukti bahwa perusahaan sangat concern terhadap masalah K3. Bahkan di tahun 2020 dan 2021 

kemarin Semen Tonasa mendapatkan penghargaan zero accident dari Kementerian Ketenagakerjaan. Itu 

membuktikan budaya K3 di perusahaan ini semakin kuat." tegas Ginarko.Sementara itu Giawan Lussa, 

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan, yang juga pemateri 

dalam webinar kali ini, bahwa ada 9 orang per hari yang meninggal dunia akibat kecelakan kerja dan 

puluhan ribu lainnya mengalami kecelakaan kerja."Safety culture menjadi salah satu media untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Setidaknya ada dua faktor yang menyebakan angka kecelakaan 

kerja masih tinggi. Pertama, kesadaran melapor yang tinggi, dan yang kedua menyangkut lingkup 

pengertian kecelakaan kerja yang lebih luas. Kecelakaan kerja tidak hanya yang terjadi di tempat kerja 
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sesuai UU Keselamatan Kerja, melainkan juga termasuk yang terjadi dalam perjalanan dari rumah ke 

perusahaan dan sebaliknya, serta penugasan ke luar kota." kata dia.Giawan juga menambahkan bahwa 

terdapat stigma bahwa tempat kerja merupakan klaster penularan."Stigma negatif ini sebenarnya bisa 

dibalik. Jika setiap karyawan patuh pada K3, termasuk memakai masker, dan ini dibudayakan kepada 

keluarga di rumah, maka bisa dibayangkan betapa besar dampak berantainya. Bayangkan kalau 3-5 orang 

keluarga di rumah patuh terhadap edukasi yang kita berikan, maka itu termasuk upaya pencegahan 

penularan covid yang luar biasa." katanya lagi.Sementara itu GM Komunikasi dan Hukum PT Semen 

Tonasa Andi Muh Said Chalik menyebutkan bahwa penerapan budaya K3 itu merupakan sebuah proses 

yang panjang dan harus dilakukan sejak dini."Perusahaan memiliki komitmen kuat dalam hal penerapan 

K3 tidak hanya di perusahaan. Tetapi juga di lingkungan keluarga para pekerja. Kami juga selalu 

mengingatkan rekan karyawan, jika memang bekerja untuk keluarga, maka jangan sampai mengalami 

kecelakaan kerja. Caranya tidak lain ya dengan mematuhi K3." ucapnya.Selain pelaksanaan webinar, 

dalam rangkaian Bulan K3 tahun ini, Semen Tonasa juga mengadakan sejumlah kegiatan lain seperti 

donor darah, penanaman pohon, lomba poster K3, lomba tanggap darurat, lomba video KTA, serta 

penghargaan terhadap karyawan peduli K3. 
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Title Polres Karimun tangkap delapan pelaku penyelundupan PMI ilegal Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-

pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal 

Summary Karimun, Kepolisian Resor (Polres) Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), menangkap delapan 

pelaku penyelundupan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang terdiri atas enam pria dan 

dua wanita. Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Arsyad Arsandi, di Karimun, Jumat, 

mengatakan penangkapan berawal dari pelaku utama berinisial ZA di Kecamatan Meral 

Barat, Kabupaten Karimun, yang berperan sebagai penampung. "ZA berperan sebagai 

penampung sekaligus penyalur PMI yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia 

melalui jalur tikus dari perairan Karimun," kata AKP Arsyad. Bersama dengan ZA, turut 

ditangkap tiga pelaku lainnya di Karimun yang ikut membantu ZA dalam menjalankan aksi 

penyelundupan PMI ilegal. 

 

 

 

Karimun, Kepolisian Resor (Polres) Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), menangkap delapan pelaku 

penyelundupan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang terdiri atas enam pria dan dua wanita.Kasat 

Reskrim Polres Karimun AKP Arsyad Arsandi, di Karimun, Jumat, mengatakan penangkapan berawal dari 

pelaku utama berinisial ZA di Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, yang berperan sebagai 

penampung."ZA berperan sebagai penampung sekaligus penyalur PMI yang akan diberangkatkan secara 

ilegal ke Malaysia melalui jalur tikus dari perairan Karimun," kata AKP Arsyad.Bersama dengan ZA, turut 

ditangkap tiga pelaku lainnya di Karimun yang ikut membantu ZA dalam menjalankan aksi penyelundupan 

PMI ilegalDari hasil pengembangan, katanya, polisi kemudian kembali menangkap empat pelaku jaringan 

ZA yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Batam."Jadi, total pelaku yang ditangkap sebanyak delapan 

orang," ujar Arsyad.Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, seperti ATM dan bukti transfer uang 

dari PMI ke ZA, kendaraan roda empat untuk menjemput PMI ke pelabuhan, dan "speed boat" 

berkapasitas sepuluh orang untuk mengantar PMI ke Malaysia.Adapun korban PMI ilegal yang diamankan 

polisi dalam kasus ini sebanyak 23 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah, seperti Pulau Jawa, Nusa 

Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat."PMI yang hendak berangkat ke Malaysia dikenai membayar 

Rp6,5 juta hingga Rp9 juta kepada ZA," ungkapnya.Dia menyampaikan para korban PMI ilegal tersebut 
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akan dikembalikan ke daerah masing-masing guna dilakukan pembinaan agar tidak kembali berangkat ke 

Malaysia melalui jalur tidak resmi."Polisi akan berkoordinasi dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia) di daerah masing-masing terkait pembinaan korban PMI ilegal ini," katanyaPelaku 

penyelundupan PMI ilegal terancam melanggar Pasal 81 Jo Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 3 Tahun paling lama 5 

Tahun. 
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Title Pasca Temuan Omicron Masuk Kepri, Pasien Covid-19 di Batam 

Tambah 5, Sembuh 8 Orang 

Author _noname 

Media Tribun News Batam Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/pasca-temuan-omicron-masuk-kepri-pasien-

covid-19-di-batam-tambah-5-sembuh-8-orang 

Summary "Pasien yang selesai isolasi dan sembuh sebanyak 8 orang," ujar Juru Bicara Tim Gugus Tugas 

Penanganan Covid-19 Batam, Azril Apriansyah, Jumat (28/1/2022). Pasca temuan kasus 

Omicron masuk Kepri, pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Batam bertambah 5 orang. 

Beberapa kecamatan di Kota Batam juga ada beberapa yang masih berzona hijau. Untuk 

Kecamatan Batu Ampar, ada 2 kasus, Batam Kota 8 kasus, Sagulung 1 kasus, Nongsa 2 kasus, 

Lubuk Baja 3 kasus dan Bengkong 3 kasus. 

 

 

 

Pasca temuan kasus Omicron masuk Kepri, pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Batam bertambah 5 

orang.Kelima ini, pasien covid-19 bergejala sebanyak 2 orang dan tanpa gejala 3 orang."Pasien yang 

selesai isolasi dan sembuh sebanyak 8 orang," ujar Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 

Batam, Azril Apriansyah, Jumat (28/1/2022).Diakuinya total kasus aktif covid-19 saat ini sebanyak 19 

kasus aktif.Beberapa kecamatan di Kota Batam juga ada beberapa yang masih berzona hijau.Di antaranya 

Sungai Beduk, Galang, Sekupang, Batu Aji, Bulang, Belakang Padang."Zona hijau berarti 0 kasus," 

katanya.Untuk Kecamatan Batu Ampar, ada 2 kasus, Batam Kota 8 kasus, Sagulung 1 kasus, Nongsa 2 

kasus, Lubuk Baja 3 kasus dan Bengkong 3 kasus.Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-

19 Batam berdasarkan jenis kelamin, pria lebih banyak terpapar Covid-19 jika dibanding dengan 

wanita.Pria yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19 saat ini berjumlah 13.560 orang dan perempuan 

12.328 orang.Omicron Masuk KepriSehari sebelumnya, Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan 

Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Batam, Budi Santosa, mengatakan, pihaknya mendeteksi ada 6 kasus 

probable Omicron baru.Lima di antaranya dari warga Batam, 1 Karimun. Sedangkan secara total jika 

ditambah dengan 2 kasus sebelumnya dari Pekerja Migran Indonesia (PMI), ada 8 temuan kasus saat 

ini.Temuan kasus Omicron ini berasal dari hasil pemeriksaan BTKLPP Batam melalui screening dengan 

metode SMIT.Sampel-sampel ini merupakan kumpulan dari sampel yang telah diperiksa BTKLPP Batam 

sejak awal tahun 2022 sampai tanggal 24 Januari 2022. Jumlahnya mencapai 10.235 sampel."Dari awal 
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tahun kami sudah memeriksa 10.235 sampel. Sekitar 1.113 sampel itu baru dikirim kemarin dari Lagoi 

Bintan, setelah ada kunjungan Presiden Joko Widodo," ujar Budi Santosa ketika diwawancarai di Kantor 

BTKLPP Batam di Sagulung, Kamis (27/1/2022).Di antara sampel-sampel tersebut, ditemukan sebanyak 

439 sampel positif Covid-19, dan 8.696 sampel lainnya dinyatakan negatif.Kemudian sebanyak 613 

spesimen sampel positif itu, diperiksa kembali oleh BTKLPP Batam melalui proses screening Omicron 

bermetode SMIT.Hasilnya, terdapat 8 sampel dinyatakan "Probable Omicron"."Kami sudah mulai 

melakukan screening Omicron ini sejak 14 Desember 2021. Menurut aturan Kemenkes, kalau sampel 

dinyatakan Probable Omicron, maka sudah bisa disebut positif Omicron," jelas Budi.Adapun beberapa 

kasus positif varian baru Omicron tersebut merupakan 5 warga Batam berinisial S (32), BU (41), PS (51), 

C (29), Su (28). Sedangkan 1 orang lainnya, warga Karimun berinisial ZASemua pasien kasus Omicron baru 

tersebut berjenis kelamin laki-laki.Sampai saat ini BTKLPP Batam terus menerima sampel-sampel baru 

dari kabupaten/kota se-Kepri, serta daerah lainnya. Khusus pemeriksaan Omicron, BTKLPP Batam sudah 

memiliki alat PCR Bio-Rad Covid-19 sebanyak 4 unit."Untuk deteksi Omicron, kami sudah punya alatnya, 

tapi kalau mau mendeteksi varian baru lainnya, masih harus kirim sampel ke Balitbangkes Jakarta," ujar 

Budi.Dari Batam sendiri, BTKLPP Batam sudah memeriksa sebanyak 105 sampel, sepanjang awal tahun 

2022. Hasilnya, terdapat 12 sampel positif, dan 93 sampel negatif.Sementara itu, sampel PMI terhitung 

lebih banyak. Yakni mencapai 9.017 sampel dengan total 427 positif dan 8.590 sampel negatif, selama 

tahun 2022."Sampel-sampel yang masuk dari PMI lebih banyak. Kalau tahun lalu (2021) kami periksa 100 

ribu lebih sampel, dan tahun 2020 ada 57 ribu lebih. Mungkin ke depannya makin meningkat," ujar Budi. 
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Title Polres Karimun tangkap delapan pelaku penyelundupan PMI ilegal Author Ogen 

Media Antara Riau Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2671073/polres-karimun-tangkap-delapan-

pelaku-penyelundupan-pmi-ilegal 

Summary Kepolisian Resor (Polres) Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), menangkap delapan pelaku 

penyelundupan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang terdiri atas enam pria dan dua 

wanita. Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Arsyad Arsandi, di Karimun, Jumat, mengatakan 

penangkapan berawal dari pelaku utama berinisial ZA di Kecamatan Meral Barat, Kabupaten 

Karimun, yang berperan sebagai penampung. "ZA berperan sebagai penampung sekaligus 

penyalur PMI yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia melalui jalur tikus dari 

perairan Karimun," kata AKP Arsyad. Bersama dengan ZA, turut ditangkap tiga pelaku lainnya 

di Karimun yang ikut membantu ZA dalam menjalankan aksi penyelundupan PMI ilegal. 

 

 

 

Kepolisian Resor (Polres) Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), menangkap delapan pelaku penyelundupan 

pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang terdiri atas enam pria dan dua wanita.Kasat Reskrim Polres 

Karimun AKP Arsyad Arsandi, di Karimun, Jumat, mengatakan penangkapan berawal dari pelaku utama 

berinisial ZA di Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, yang berperan sebagai penampung."ZA 

berperan sebagai penampung sekaligus penyalur PMI yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia 

melalui jalur tikus dari perairan Karimun," kata AKP Arsyad.Bersama dengan ZA, turut ditangkap tiga 

pelaku lainnya di Karimun yang ikut membantu ZA dalam menjalankan aksi penyelundupan PMI ilegalDari 

hasil pengembangan, katanya, polisi kemudian kembali menangkap empat pelaku jaringan ZA yang 

tersebar di beberapa wilayah di Kota Batam."Jadi, total pelaku yang ditangkap sebanyak delapan orang," 

ujar Arsyad.Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, seperti ATM dan bukti transfer uang dari 

PMI ke ZA, kendaraan roda empat untuk menjemput PMI ke pelabuhan, dan "speed boat" berkapasitas 

sepuluh orang untuk mengantar PMI ke Malaysia.Adapun korban PMI ilegal yang diamankan polisi dalam 

kasus ini sebanyak 23 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah, seperti Pulau Jawa, Nusa Tenggara 

Timur, dan Nusa Tenggara Barat."PMI yang hendak berangkat ke Malaysia dikenai membayar Rp6,5 juta 

hingga Rp9 juta kepada ZA," ungkapnya.Dia menyampaikan para korban PMI ilegal tersebut akan 

dikembalikan ke daerah masing-masing guna dilakukan pembinaan agar tidak kembali berangkat ke 
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Malaysia melalui jalur tidak resmi."Polisi akan berkoordinasi dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia) di daerah masing-masing terkait pembinaan korban PMI ilegal ini," katanyaPelaku 

penyelundupan PMI ilegal terancam melanggar Pasal 81 Jo Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 3 Tahun paling lama 5 

Tahun. 
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Title Pelaku Penyelundupan PMI ke Malaysia Ditangkap Author Antara 

Media Medcom.id Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Link http://www.medcom.id/nasional/daerah/wkBXQA0N-pelaku-penyelundupan-pmi-ke-

malaysia-ditangkap 

Summary "ZA berperan sebagai penampung sekaligus penyalur PMI yang akan diberangkatkan secara 

ilegal ke Malaysia melalui jalur tikus dari perairan Karimun," kata AKP Arsyad, di Karimun, 

Jumat, 28 Januari 2022. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, seperti ATM dan 

bukti transfer uang dari PMI ke ZA, kendaraan roda empat untuk menjemput PMI ke 

pelabuhan, dan speed boat berkapasitas sepuluh orang untuk mengantar PMI ke Malaysia. 

"PMI yang hendak berangkat ke Malaysia dikenai membayar Rp6,5 juta hingga Rp9 juta 

kepada ZA," ungkapnya. Dia menyampaikan, para korban PMI ilegal tersebut akan 

dikembalikan ke daerah masing-masing untuk dilakukan pembinaan agar tidak kembali 

berangkat ke Malaysia melalui jalur tidak resmi. 

 

 

Kepolisian Resor (Polres) Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), menangkap delapan pelaku penyelundupan 

delapan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal, yakni enam pria dan dua wanita. Kasat Reskrim Polres 

Karimun AKP Arsyad Arsandi mengatakan, penangkapan berawal dari pelaku utama berinisial ZA di 

Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, yang berperan sebagai penampung."ZA berperan sebagai 

penampung sekaligus penyalur PMI yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia melalui jalur tikus 

dari perairan Karimun," kata AKP Arsyad, di Karimun, Jumat, 28 Januari 2022.Bersama ZA, turut ditangkap 

tiga pelaku lainnya di Karimun. Dari hasil pengembangan, katanya, polisi kemudian kembali menangkap 

empat pelaku jaringan ZA yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Batam."Jadi, total pelaku yang 

ditangkap sebanyak delapan orang," ujar Arsyad.Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, seperti 

ATM dan bukti transfer uang dari PMI ke ZA, kendaraan roda empat untuk menjemput PMI ke pelabuhan, 

dan speed boat berkapasitas sepuluh orang untuk mengantar PMI ke Malaysia.Adapun korban PMI ilegal 

yang diamankan sebanyak 23 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah, seperti Pulau Jawa, Nusa 

Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur), dan Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat)."PMI yang 

hendak berangkat ke Malaysia dikenai membayar Rp6,5 juta hingga Rp9 juta kepada ZA," ungkapnya.Dia 

menyampaikan, para korban PMI ilegal tersebut akan dikembalikan ke daerah masing-masing untuk 

dilakukan pembinaan agar tidak kembali berangkat ke Malaysia melalui jalur tidak resmi."Polisi akan 

berkoordinasi dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) di daerah masing-masing 

terkait pembinaan korban PMI ilegal ini," jelasnya.Pelaku penyelundupan PMI ilegal terancam melanggar 

Pasal 81 Jo Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 

2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan 

ancaman pidana penjara paling sedikit 3 Tahun paling lama 5 Tahun. 
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Title Vaksin Booster di Indramayu Kini Mulai Sasar Para Calon TKI yang 

Hendak ke Luar Negeri 

Author _noname 

Media Tribun News Cirebon Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://cirebon.tribunnews.com/2022/01/28/vaksin-booster-di-indramayu-kini-mulai-sasar-

para-calon-tki-yang-hendak-ke-luar-negeri 

Summary Vaksinasi booster di Kantor Dinasker Indramayu ini diikuti oleh para ASN dilingkungan dinas 

setempat. Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indramayu, 

Wawan Ridwan mengatakan, vaksinasi booster sudah dimulai di Kabupaten Indramayu sejak 

Selasa (18/1/2022) lalu. Tidak hanya Calon TKI, masyarakat umum juga bisa mendapatkan 

vaksinasi booster selama stok vaksin melimpah. Yakni, dengan mendatangi fasilitas 

kesehatan yang ada di Kabupaten Indramayu. 

 

 

 

Vaksinasi booster di Kantor Dinasker Indramayu ini diikuti oleh para ASN dilingkungan dinas 

setempat.Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indramayu, Wawan Ridwan 

mengatakan, vaksinasi booster sudah dimulai di Kabupaten Indramayu sejak Selasa (18/1/2022) 

lalu.Tidak hanya Calon TKI, masyarakat umum juga bisa mendapatkan vaksinasi booster selama stok 

vaksin melimpah.Yakni, dengan mendatangi fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten 

Indramayu.Adapun, untuk target vaksinasi booster di Kabupaten Indramayu, Dinkes Indramayu 

menargetkan sekitar 1,2 juta jiwa di Kabupaten Indramayu bisa mendapatkan vaksinasi lanjutan 

tersebut."Semoga dengan vaksinasi booster ini imunitas masyarakat bisa meningkat sehingga gelombang 

varian omicron tidak menjadi suatu hal yang mengerikan," ujar dia.Vaksinasi tahap ketiga atau vaksin 

booster mulai menyasar para Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI di Kabupaten 

Indramayu.Calon TKI yang hendak berangkat keluar negeri itu mesti menjalani vaksin booster 

dahulu.Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu, Erpin Marpinda mengatakan, 

tujuannya agar imunitas mereka bisa meningkat dan tidak mudah terpapar Covid-19."Vaksin booster ini 

sangat dibutuhkan Calon PMI agar mereka bisa terhindar ketika bekerja di luar negeri," ujar dia kepada 

Tribuncirebon.com, Jumat (28/1/2022).Erpin Marpinda berharap, dengan upaya tersebut, bisa 

membantu menekan penyebaran Covid-19 baik di dalam negeri maupun luar negeri.Mengingat, para TKI 

ini sangat rentan tertular karena berpergian dari satu negara ke negara lainnya.Di sisi lain, kata dia, 
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Kabupaten Indramayu merupakan salah satu daerah yang menjadi lumbung TKI.Oleh karenanya, bagi 

mereka yang hendak bekerja ke luar negeri, upaya pencegahan mesti dilakukan sedini mungkin."Vaksin 

Tahap 3 ini sangat dibutuhkan oleh Calon PMI untuk mencegah penularan Covid-19," ucap dia. 
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Title Info Loker Terbaru, RUC Cementation Indonesia Buka 

Lowongan Kerja di Januari 2022 Buat Lulusan SMA - Harian 

Sederhana 

Author Tim Harian 

Sederhana 

Media Hariansederhana.com Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012560472/info-loker-terbaru-

ruc-cementation-indonesia-buka-lowongan-kerja-di-januari-2022-buat-lulusan-sma 

Summary Lowongan kerja terbaru ini dari RUC Cementation Indonesia membuka lowongan kerja. 

Berikut kualifikasi, deskripsi dan syarat pekerjaan di RUC Cementation Indonesia. 

Hariansederhana.com- Info lowongan kerja terbaru di bulan Januari 2022 buat para lulusan 

lulusan SMA /Sederajat. Info lowongan kerja terbaru ini dikutip Hariansederhana.com, dari 

akun Instagram @kemnaker pada Jumat, 28 Januari 2022. 

 

 

 

Hariansederhana.com- Info lowongan kerja terbaru di bulan Januari 2022 buat para lulusan lulusan SMA 

/Sederajat. Info lowongan kerja terbaru ini dikutip Hariansederhana.com, dari akun Instagram 

@kemnaker pada Jumat, 28 Januari 2022. Lowongan kerja terbaru ini dari RUC Cementation Indonesia 

membuka lowongan kerja. Bagi para pencari kerja ini bisa mengisi formasi yang tersedia. Untuk info lebih 

lanjut kunjungi website karirhub.kemnaker.go.id. Berikut kualifikasi, deskripsi dan syarat pekerjaan di 

RUC Cementation Indonesia. 
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Title Bupati Bandung Lepas 26 Pekerja Migran ke Korea 

Selatan - Gora Juara 

Author Sastra Firmansyah 

Media Gorajuara.com Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.gorajuara.com/news/pr-1002559527/bupati-bandung-lepas-26-pekerja-

migran-ke-korea-selatan 

Summary Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan melaksanakan 

pelepasan Pelepasan calon PMI itu dilaksanakan langsung oleh Bupati Bandung HM Dadang 

Supriatna didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan H. Rukmana di Rumah Jabatan Bupati 

Bandung di Soreang. Insya Allah, mereka akan berangkat ke Korea Selatan," kata Dadang 

Supriatna kepada wartawan di Rumah Jabatan Bupati Bandung. Bupati Bandung berharap 

kepada para pekerja migran bisa melaksanakan kerjanya dengan baik. 

 

 

 

 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan melaksanakan pelepasan 

Pelepasan calon PMI itu dilaksanakan langsung oleh Bupati Bandung HM Dadang Supriatna didampingi 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan H. Rukmana di Rumah Jabatan Bupati Bandung di Soreang. Kamis 27 

Januari 2022. Bupati Dadang Supriatna mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan pelepasan 

terhadap para calon PMI asal Kabupaten Bandung yang akan berangkat menjadi pekerja migran di Korea 

Selatan ."Sebelumnya, mereka telah melewati proses pendidikan dan pembinaan melalui Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dengan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Bandung, yaitu 

sebanyak 26 orang. Insya Allah, mereka akan berangkat ke Korea Selatan ," kata Dadang Supriatna kepada 

wartawan di Rumah Jabatan Bupati Bandung. Ia mengatakan mulai dari pembiayaan tiket keberangkatan 

dan lain-lain ditanggungjawab oleh Pemkab Bandung. "Tahun ini 60 orang yang berangkat ke Korea 

Selatan. Pemkab Bandung, sebelum saya jadi Bupati sudah suport dan saya 10 tahun jadi Anggota DPRD 

Kabupaten Bandung dan sempat di Komisi D, sudah fokus membantu masyarakat yang ingin menjadi 

pekerjaan ke luar negeri," tuturnya.Bupati Bandung berharap kepada para pekerja migran bisa 

melaksanakan kerjanya dengan baik. "Rajin, jujur dan mendapatkan rezekinya yang berkah. Setelah 

pulang dari sana ( Korea Selatan ) dan kontraknya selesai dan kembali, saya doakan menjadi pengusaha-

pengusaha muda Kabupaten Bandung," ujarnya. 
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Title Kemnaker Telah Bangun 450 Desa Migran Produktif, Ini 

Tujuannya 

Author Vendy Yhulia 

Susanto 

Media Kontan Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.kontan.co.id/news/kemnaker-telah-bangun-450-desa-migran-produktif-ini-

tujuannya 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan hingga kini telah membangun 450 desa migran produktif 

(desmigratif). Desmigratif adalah program perlindungan terhadap pekerja migran sejak dari 

kampung halaman, yang bertujuan memberikan pelindungan yang komprehensif bagi 

pekerja migran Indonesia dan keluarganya. "Kami membangun desmigratif sebagai sarana 

untuk meningkatkan produktivitas terutama keluarga yang ditinggalkan dan pekerja migran 

Indonesia purna. Kami sudah membangun 450 desmigratif," kata Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/1). 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan hingga kini telah membangun 450 desa migran produktif (desmigratif). 

Desmigratif adalah program perlindungan terhadap pekerja migran sejak dari kampung halaman, yang 

bertujuan memberikan pelindungan yang komprehensif bagi pekerja migran Indonesia dan 

keluarganya."Kami membangun desmigratif sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas terutama 

keluarga yang ditinggalkan dan pekerja migran Indonesia purna. Kami sudah membangun 450 

desmigratif," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan tertulisnya, Jumat 

(28/1).Ida menambahkan, desmiratif juga hadir untuk menjaga dan melindungi anak-anak pekerja migran 

dengan melibatkan komunitas masyarakat (community parenting).Ia memandang, seseorang menjadi 

pekerja migran itu umumnya karena ekonomi keluarganya atau ekonomi orang tuanya tidak mampu dan 

berpendidikan rendah.Jika demikian, katanya, maka pengasuhan bagi anak pekerja migran Indonesia 

sebaiknya tidak diserahkan ke keluarganya, tetapi kepada masyarakat agar masa depan anak pekerja 

migran, terutama masa depan pendidikannya tetap terjaga."Kita ingin menempatkan pengasuhan 

parenting itu menjadi tanggung jawab komunitas. Ini yang sudah kita siapkan. Kita punya modul-modul 

parenting berbasis komunitas. Meletakkan tanggung jawab masyarakat pada anak-anak pekerja migran 

kita," ucap Ida. 
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Title Tak Punya Lahan Parkir, Paguyuban Sopir Pati Geruduk Gedung 

Dewan Lingkar.co 

Author Nailin R.A 

Media Lingkar.co Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Link http://lingkar.co/tak-punya-lahan-parkir-paguyuban-sopir-pati-geruduk-gedung-dewan 

Summary PATI, Lingkar.co- Sejumlah sopir truk kontainer yang tergabung dalam Paguyuban Sopir Pati 

(PSP) bersama dengan Serikat Buruh Muslimin (Saburmusi) Pati menggeruduk gedung 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati. Mereka sambat ke dewan karena tidak 

adanya lahan parkir untuk kendaraan truk bermuatan besar di Kabupaten Pati. Sekarang 

berhubung lahannya sudah berganti jadi bangunan, akhirnya para sopir truk parkir di 

sembarang tempat seperti di bahu jalan dan SPBU yang masih mau untuk dijadikan tempat 

parkir," keluh Husaini selaku koordinator Saburmusi dalam audiensi dengan DPRD Pati, 

Jumat (28/1). Lebih lanjut, Ketua PSP Pati, Muhammad Syahidul Anam menyatakan, dampak 

dari parkir truk secara liar menyebabkan para supir truk bersitegang dengan pihak keamanan 

dan pengguna jalan lain. 

 

 

 

PATI, Lingkar.co - Sejumlah sopir truk kontainer yang tergabung dalam Paguyuban Sopir Pati (PSP) 

bersama dengan Serikat Buruh Muslimin (Saburmusi) Pati menggeruduk gedung Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Pati. Mereka sambat ke dewan karena tidak adanya lahan parkir untuk kendaraan 

truk bermuatan besar di Kabupaten Pati. "Dulu kita parkir di daerah Margorejo yang sekarang menjadi 

Pasar Pragolo. Sekarang berhubung lahannya sudah berganti jadi bangunan, akhirnya para sopir truk 

parkir di sembarang tempat seperti di bahu jalan dan SPBU yang masih mau untuk dijadikan tempat 

parkir," keluh Husaini selaku koordinator Saburmusi dalam audiensi dengan DPRD Pati, Jumat (28/1). Ia 

menjelaskan, akibat tidak adanya lahan parkir untuk truk, menyebabkan tindak kriminal yang merugikan 

para supir truk. Di antaranya, seperti kehilangan ban serep, bahan bakar minyak (BBM) dan aki yang 

dicuri. Selain itu, sopir truk sering mendapat tilang dari pihak keamanan."Harapannya agar ada lagi lahan 

parkir bagi truk kontainer, supaya keamanan para supir dan kenyamanan pengguna jalan yang lain bisa 

terjamin," pintanya. Lebih lanjut, Ketua PSP Pati, Muhammad Syahidul Anam menyatakan, dampak dari 

parkir truk secara liar menyebabkan para supir truk bersitegang dengan pihak keamanan dan pengguna 

jalan lain. Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Pati Ali Badruddin bersama pihak terkait yang menghadiri 
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audiensi menyatakan, akan segera menindaklanjuti keluhan mereka. Pihaknya juga berjanji akan 

berkoordinasi dengan Bupati Pati. "Sebentar lagi akan ada penyusunan rencana belanja untuk tahun 

2023. Pembahasan lahan parkir untuk truk akan kita masukkan ke dalamnya juga. Akan tetapi, harus kami 

koordinasikan lagi dengan pihak eksekutif selaku pengguna anggaran dan Pak Bupati," pungkasnya. 

(Lingkar Network | Falaasifah - Lingkar. 

  



 

236 

 

Title Polresta Barelang Tangkap Pemilik Kapal yang Menewaskan Enam 

PMI di Perairan Johor 

Author Nama 

Media Kabar Batam Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://kabarbatam.com/polresta-barelang-tangkap-pemilik-kapal-yang-menewaskan-

enam-pmi-di-perairan-johor 

Summary Pemilik kapal yang tenggelam di Perairan Pulau Pisang, Pontian, Johor, Malaysia, Selasa 

(18/1/2022) lalu, yang menewaakan 6 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ditangkap 

Sat Reskrim Polresta Barelang. "Penangkapan berawal dari informasi KBRI Johot Malaysia, 

bahwa ada kapal tenggelam di Johor dan itu merupakan kapal dari Indonesia," kata Nugroho, 

saat menggelar expose di Mapolresta Barelang, Jumat (28/1/2022). Pemilik kapal bernama 

Yuslan bin Abdullah beserta Zamri yang berperan mengecek kondisi kapal, diamankan di 

Perum Baloi Lubukbaja, pada Rabu (19/1/2022). 

 

 

 

Pemilik kapal yang tenggelam di Perairan Pulau Pisang, Pontian, Johor, Malaysia, Selasa (18/1/2022) lalu, 

yang menewaakan 6 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ditangkap Sat Reskrim Polresta 

Barelang.Pemilik kapal bernama Yuslan bin Abdullah beserta Zamri yang berperan mengecek kondisi 

kapal, diamankan di Perum Baloi Lubukbaja, pada Rabu (19/1/2022).Kapolresta Barelang, Kombes 

Nugroho Tri Nuryanto mengatakan, penangkapan berawal saat penyelidikan anggota Sat Reskrim 

Polresta Barelang, yang dipimpin Kasat Reskrim Kompol Reza Morandi Tarigan bersama Kapolsek 

Belakangpadang."Penangkapan berawal dari informasi KBRI Johot Malaysia, bahwa ada kapal tenggelam 

di Johor dan itu merupakan kapal dari Indonesia," kata Nugroho, saat menggelar expose di Mapolresta 

Barelang, Jumat (28/1/2022).Nugroho menuturkan, anggota berangkat dari Belakangpadang ke Pulau 

Terong, dan akhirnya diamankan Zamri."Yuslan melarikan diri kerumahnya di Perumahan Baloi 

Lubukbaja, dan ditangkap oleh anggota kami Sat Reskrim," ujarnya.Lanjut Nugroho, pelaku Yuslan 

mendapat keuntungan satu PMI ilegal sebesar Rp2 juta, dan pelaku Zamri mendapat Rp150 ribu 

perorang."Pasal 5 dan Pasal 7, serta Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang perdagangan manusia 

dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup," ungkap Nugroho. 
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Title Pemerintah Bangun 450 Desmigratif untuk Lindungi Pekerja 

Migran dan Keluarganya - Lontar.id 

Author Oleh 

Media Lontar Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://lontar.id/pemerintah-bangun-450-desmigratif-untuk-lindungi-pekerja-migran-dan-

keluarganya 

Summary Kami sudah membangun 450 Desmigratif," kata Ida, di Jakarta, Jumat, 28 Januari 2022, 

seperti dikutip dari keterangan tertulis. Lontar.id- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan hingga kini telah membangun 450 Desa 

Migran Produktif (Desmigratif). Desmigratif adalah program perlindungan terhadap pekerja 

migran sejak dari kampung halaman, yang bertujuan untuk memberikan pelindungan yang 

komprehensif bagi PMI dan keluarganya. "Kami membangun Desmigratif sebagai sarana 

untuk meningkatkan produktivitas terutama keluarga yang ditinggalkan dan PMI purna. 

 

 

 

Lontar.id - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan 

hingga kini telah membangun 450 Desa Migran Produktif (Desmigratif). Desmigratif adalah program 

perlindungan terhadap pekerja migran sejak dari kampung halaman, yang bertujuan untuk memberikan 

pelindungan yang komprehensif bagi PMI dan keluarganya. "Kami membangun Desmigratif sebagai 

sarana untuk meningkatkan produktivitas terutama keluarga yang ditinggalkan dan PMI purna. Kami 

sudah membangun 450 Desmigratif," kata Ida, di Jakarta, Jumat, 28 Januari 2022, seperti dikutip dari 

keterangan tertulis. Menaker menambahkan, Desmiratif juga hadir untuk menjaga dan melindungi anak-

anak pekerja migran dengan melibatkan komunitas masyarakat (community parenting). Ia memandang, 

seseorang menjadi pekerja migran itu umumnya karena ekonomi keluarganya atau ekonomi orang 

tuanya tidak mampu dan berpendidikan rendah. Jika demikian, katanya, maka pengasuhan bagi anak PMI 

sebaiknya tidak diserahkan ke keluarganya, tetapi kepada masyarakat agar masa depan anak PMI, 

terutama masa depan pendidikannya tetap terjaga. "Kita ingin menempatkan pengasuhan parenting itu 

menjadi tanggung jawab komunitas. Ini yang sudah kita siapkan. Kita punya modul-modul parenting 

berbasis komunitas. Meletakkan tanggung jawab masyarakat pada anak-anak pekerja migran kita," 

ucapnya. 
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Title BREAKING NEWS - Enam Pelaku Penyelundupan PMI Ditangkap 

Polresta Barelang 

Author _noname 

Media Tribun News Batam Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Link http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/breaking-news-enam-pelaku-penyelundupan-

pmi-ditangkap-polresta-barelang 

Summary Setidaknya ada empat kasus yang dilakukan oleh ke enam pelaku tersebut. Unit Reskrim 

Polresta Barelang menangkap 6 pelaku penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau 

pelaku perdagangan orang. Keenam tersangka tersebut memiliki peran masing-masing, dan 

ditangkap di beberapa lokasi berbeda di Batam. Saat ini mereka sudah ditahan di Polresta 

Barelang guna pemeriksaan lebih lanjut. 

 

 

 

Unit Reskrim Polresta Barelang menangkap 6 pelaku penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau 

pelaku perdagangan orang.Keenam tersangka tersebut memiliki peran masing-masing, dan ditangkap di 

beberapa lokasi berbeda di Batam.Setidaknya ada empat kasus yang dilakukan oleh ke enam pelaku 

tersebut.Saat ini mereka sudah ditahan di Polresta Barelang guna pemeriksaan lebih lanjut.Hingga berita 

ini ditulis, wartawan Tribun Batam masih mencari informasi terkait data pelaku dan pendalaman berita. 
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Title Pemko Medan Siap Optimalkan Progam Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan 

Author (wol/mrz/d2) 

Media Waspada Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://waspada.co.id/2022/01/pemko-medan-siap-optimalkan-progam-jaminan-sosial-

ketenagakerjaan 

Summary Pemko Medan siap mendukung setiap kebijakan khususnya terkait tenaga kerja agar seluruh 

pekerja di Kota Medan ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Demikian hal ini disampaikan Wali 

Kota Medan, Bobby Nasution diwakili Asisten Ekbang Khairul Syahnan ketika membuka 

pertemuan Forum Group Discussion (FGD) terkait Inpres Nomor 2 tahun 2021 yang digelar 

BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro, Kamis (27/1). Pertemuan 

tersebut diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan. 

"Melalui Diskusi ini diharapkan agar terjalin kolaborasi yang baik antara setiap sektor baik 

pemerintah, instansi terkait, swasta, perusahaan dan seluruh sektor terkait agar setiap 

pekerja di Kota Medan ikut dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

 

 

 

Pemko Medan siap mendukung setiap kebijakan khususnya terkait tenaga kerja agar seluruh pekerja di 

Kota Medan ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi sesuai dengan 

Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan.Demikian hal ini disampaikan Wali Kota Medan, Bobby Nasution diwakili Asisten Ekbang 

Khairul Syahnan ketika membuka pertemuan Forum Group Discussion (FGD) terkait Inpres Nomor 2 

tahun 2021 yang digelar BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro, Kamis 

(27/1).Pertemuan tersebut diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko 

Medan.Dikatakan Asisten Ekbang, setiap pekerjaan memiliki resiko pekerjaan untuk itu setiap pekerja 

diarahkan untuk menjamin keselamatan pekerjaannya dimulai dari diri sendiri. Selain itu, pekerja juga 

harus mengutamakan keselamatan dalam bekerja, untuk itu jaminan keselamatan pekerjaan juga 

menjadi kebutuhan."Melalui Diskusi ini diharapkan agar terjalin kolaborasi yang baik antara setiap sektor 

baik pemerintah, instansi terkait, swasta, perusahaan dan seluruh sektor terkait agar setiap pekerja di 

Kota Medan ikut dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sesuai dengan Inpres Nomor 2 tahun 

2021," katanya.Khairul Syahnan menambahkan, Pemko Medan juga akan terus menggali kemungkinan 
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kerja sama lain dengan BPJS Ketenagakerjaan agar terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, 

maju dan kondusif. Artinya banyak hal yang dapat dikerja samakan seperti memberi jaminan kepada 

warga atau pekerja difabel."Kami berharap ke depannya program yang dapat disinergikan adalah jaminan 

kerja bagi warga atau pekerja difabel. Artinya memberikan pendampingan kepada peserta yang 

mengalami kecelakaan kerja yang mengalami kecacatan. Selain itu penyediaan rumah murah bagi buruh 

melalui program manfaat layanan tambahan," jelasnya.Sebelumnya, Kepala Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Medan, Aang Suprana mengungkapkan, bahwa pertemuan ini dilakukan untuk 

memberikan pemahaman terkait dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan 

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.Artinya FGD ini dilakukan bersama dengan Pemko Medan 

untuk meningkatkan kerja sama mengenai peningkatan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada 

tenaga kerja formal maupun informal di Kota Medan."Melalui pertemuan ini diharapkan semua 

pemangku kepentingan dapat memahami peningkatan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan 

para pekerja, khususnya non ASN atau para pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah. 

Sehingga nantinya agar informasi manfaat program tersampaikan dengan baik sesuai dengan aturan yang 

ada," tandasnya. 
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Title Polisi Karimun tangkap delapan pelaku penyelundupan pekerja 

migran ilegal 

Author Ogen 

Media Antara Banten Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://banten.antaranews.com/berita/204141/polisi-karimun-tangkap-delapan-pelaku-

penyelundupan-pekerja-migran-ilegal 

Summary Karimun, Kepolisian Resor (Polres) Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), menangkap delapan 

pelaku penyelundupan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang terdiri atas enam pria dan 

dua wanita. Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Arsyad Arsandi, di Karimun, Jumat, 

mengatakan penangkapan berawal dari pelaku utama berinisial ZA di Kecamatan Meral 

Barat, Kabupaten Karimun, yang berperan sebagai penampung. "ZA berperan sebagai 

penampung sekaligus penyalur PMI yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia 

melalui jalur tikus dari perairan Karimun," kata AKP Arsyad. Bersama dengan ZA, turut 

ditangkap tiga pelaku lainnya di Karimun yang ikut membantu ZA dalam menjalankan aksi 

penyelundupan PMI ilegal. 

 

 

 

Karimun, Kepolisian Resor (Polres) Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), menangkap delapan pelaku 

penyelundupan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang terdiri atas enam pria dan dua wanita.Kasat 

Reskrim Polres Karimun AKP Arsyad Arsandi, di Karimun, Jumat, mengatakan penangkapan berawal dari 

pelaku utama berinisial ZA di Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, yang berperan sebagai 

penampung."ZA berperan sebagai penampung sekaligus penyalur PMI yang akan diberangkatkan secara 

ilegal ke Malaysia melalui jalur tikus dari perairan Karimun," kata AKP Arsyad.Bersama dengan ZA, turut 

ditangkap tiga pelaku lainnya di Karimun yang ikut membantu ZA dalam menjalankan aksi penyelundupan 

PMI ilegalDari hasil pengembangan, katanya, polisi kemudian kembali menangkap empat pelaku jaringan 

ZA yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Batam."Jadi, total pelaku yang ditangkap sebanyak delapan 

orang," ujar Arsyad.Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, seperti ATM dan bukti transfer uang 

dari PMI ke ZA, kendaraan roda empat untuk menjemput PMI ke pelabuhan, dan "speed boat" 

berkapasitas sepuluh orang untuk mengantar PMI ke Malaysia.Adapun korban PMI ilegal yang diamankan 

polisi dalam kasus ini sebanyak 23 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah, seperti Pulau Jawa, Nusa 

Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat."PMI yang hendak berangkat ke Malaysia dikenai membayar 
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Rp6,5 juta hingga Rp9 juta kepada ZA," ungkapnya.Dia menyampaikan para korban PMI ilegal tersebut 

akan dikembalikan ke daerah masing-masing guna dilakukan pembinaan agar tidak kembali berangkat ke 

Malaysia melalui jalur tidak resmi."Polisi akan berkoordinasi dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia) di daerah masing-masing terkait pembinaan korban PMI ilegal ini," katanyaPelaku 

penyelundupan PMI ilegal terancam melanggar Pasal 81 Jo Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 3 Tahun paling lama 5 

Tahun. 
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Title Negatif, Hasil Tes PCR 126 Pekerja Migran di Asrama Haji 

Surabaya 

Author zam/c7/ai 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Link http://www.jawapos.com/surabaya/28/01/2022/negatif-hasil-tes-pcr-126-pekerja-migran-

di-asrama-haji-surabaya 

Summary Tes dilakukan saat para pekerja menjalani karantina hari keenam di Asrama Haji Embarkasi 

Sukolilo Surabaya (AHESS). Pekerja migran Indonesia (PMI) telah menjalani tes usap PCR 

kedua kemarin (27/1). "Seluruhnya negatif, termasuk yang ada di RS Haji, tiga orang negatif 

juga," ujarnya. "Yang dirawat di RSU Haji tetap jadi tanggungan pemerintah asalkan tak lebih 

dari tujuh hari. 

 

 

 

Pekerja migran Indonesia (PMI) telah menjalani tes usap PCR kedua kemarin (27/1). Tes dilakukan saat 

para pekerja menjalani karantina hari keenam di Asrama Haji Embarkasi Sukolilo Surabaya (AHESS). 

Hasilnya, semuanya negatif.Kepala UPT AHESS Sugianto mengatakan, pengambilan sampel atau tes usap 

kedua berjalan lancar. Pengambilan sampel dilakukan 10 petugas dengan mendatangi kamar masing-

masing. "Ada yang di kamar dan ada juga yang di poliklinik," katanya.Dia menuturkan, ada 126 PMI yang 

menjalani tes usap kedua dengan mekanisme dua sif. "Seluruhnya negatif, termasuk yang ada di RS Haji, 

tiga orang negatif juga," ujarnya.Soal PMI yang positif di RSUD dr Soetomo, pihaknya masih menunggu 

informasi selanjutnya. "Yang dirawat di RSU Haji tetap jadi tanggungan pemerintah asalkan tak lebih dari 

tujuh hari. Soalnya, status mereka, meski dirawat, itu karantina," jelasnya.Selanjutnya, pihaknya 

mempersiapkan segala administrasi kepulangan PMI ke daerah asal. Jika sebelumnya diperbolehkan 

pulang secara mandiri, berdasar hasil rapat terbatas jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, 

PMI dipulangkan secara kolektif. ''Teknis pemulangan bakal dijemput pemkab atau pemkot masing-

masing," kata dia.Hal itu dilakukan agar proses pemulangan tetap terpantau petugas dan pemerintah 

setempat. Sebab, para pekerja migran Indonesia masih dianjurkan untuk menjalani karantina selama 14 

hari di tempat tinggal masing-masing."Jika tidak ada halangan, besok (hari ini) PMI diperbolehkan pulang. 

Semoga upaya ini dapat memutus penularan Covid-19," tandasnya. 
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Title Pemerintah Salurkan Dana Besar Untuk Pembangunan Papua Dan 

Papua Barat 

Author _noname 

Media Deliknews Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://www.deliknews.com/2022/01/28/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-

pembangunan-papua-dan-papua-barat 

Summary Pemerintah Salurkan Dana Besar Untuk Pembangunan Papua Dan Papua Barat. Pemerintah 

menyalurkan dana besar untuk pembangunan Papua dan Papua Barat. Papua dan Papua 

Barat juga menjadi 2 provinsi yang menjadi prioritas agar lebih maju dan tidak kalah dari 

daerah lain. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah menggelontorkan dana sebesar 84,7 

triliun rupiah untuk pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat. 

 

 

Pemerintah Salurkan Dana Besar Untuk Pembangunan Papua Dan Papua BaratOleh : Alfred 

JigibalomPemerintah menyalurkan dana besar untuk pembangunan Papua dan Papua Barat. Masyarakat 

pun diminta untuk ikut mengawal dana tersebut agar tepat sasaran dan kesejahteraan rakyat dapat 

tercapai.Setelah era reformasi, terjadi perubahan sistem dari sentralisasi ke desentralisasi alias otonomi 

daerah. Tiap provinsi diberi kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri.Selain itu, pemerintah juga 

berusaha agar ada pemerataan pembangunan agar kemajuan tak hanya di Jawa saja, tetapi ada dari 

Sabang sampai Merauke.Papua dan Papua Barat juga menjadi 2 provinsi yang menjadi prioritas agar lebih 

maju dan tidak kalah dari daerah lain. Oleh karena itu pemerintah membuat otonomi khusus yang 

dicanangkan sejak tahun 2001 dan diperpanjang tahun 2021, dan melalui program itu maka Papua diberi 

dana besar untuk membangun daerahnya, agar lebih maju dan makmur.Tidak tanggung-tanggung, 

pemerintah menggelontorkan dana sebesar 84,7 triliun rupiah untuk pembangunan di provinsi Papua 

dan Papua Barat.Dana sebesar itu tak hanya dari anggaran otonomi khusus, tetapi juga dari dana 

tambahan infrastruktur, dana tambahan transfer ke daerah dan dana desa, dana transfer kementerian 

dan lembaga. Hal ini dinyatakan oleh Adriyanto, Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.Uang sebesar itu amat wajar karena dibagi untuk 

2 provinsi (Papua dan Papua Barat). Jumlah uangnya juga lebih banyak daripada 2 tahun lalu karena ada 

inflasi. Selain itu, dana tersebut untuk pembangunan dan di Papua harga semen dan material lain lebih 

mahal daripada di Jawa, sehingga wajar jika yang dihabiskan sampai triliunan rupiah.Dengan uang sampai 

puluhan triliun rupiah maka bisa digunakan untuk membangun Papua dan Papua Barat. Pertama adalah 

pembangunan fisik dengan membuat infrastruktur seperti jalan raya, sekolah, Rumah Sakit, dan gedung 

lain. Jika ada fasilitas tersebut maka kehidupan rakyat akan lebih mudah. Mereka tak harus pergi ke kota 

lain untuk berobat karena sudah ada fasilitas kesehatan yang memadai, berikut tenaga medisnya.Dana 

yang diberi oleh pemerintah juga dirupakan beasiswa bagi murid SD hingga perguruan tinggi, dan sudah 

banyak sekali alumni beasiswa Otsus yang berhasil. Yang paling moncer karirnya adalah Billy Mambrasar 

yang bisa kuliah sampai S2 di luar negeri dan saat ini menjadi staf khusus milenial Presiden Jokowi.Selain 

itu, bantuan dana dari pemerintah juga digunakan untuk pendidikan vokasi dengan membangun balai 

latihan kerja (BLK). Dengan adanya BLK maka mereka yang berusia di atas 20 tahun juga punya 

kesempatan untuk belajar keterampilan baru, seperti membuat kue, merias wajah, mengelola bengkel, 
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dll.Andriyanto melanjutkan, seharusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak usah membuat 

program yang persis sama. Alasannya adalah demi efisiensi anggaran. Di sinilah kreativitas pemda Papua 

dan Papua Barat diuji, apakah mereka bisa membuat program yang efisien tetapi berguna bagi 

rakyat?Dengan program-program tersebut maka diharap akan ada kemajuan lebih lanjut di Papua. 

Rakyat Papua adalah warga Indonesia sehingga mereka juga wajib mendapatkan hak untik hidup rakyat 

dan pemerataan pembangunan. Semua harus adil dari Sabang sampai merauke.Pemerintah tidak ragu 

untuk memberi dana hingga triliunan rupiah demi kemajuan di provinsi Papua dan Papua Barat. Rakyat 

di sana juga berhak untuk hidup sejahtera dan menikmati fasilitas seperti di Jawa dan provinsi lain. 

Pengawasan juga harus diperketat agar dana itu benar-benar dibuat untuk pembangunan di Bumi 

Cendrawasih.)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali 
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Title Kemnaker Telah Bangun 450 Desa Migran Produktif Author _noname 

Media Gpsindonesia.co Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://gpsindonesia.co/kabinet/read/3082/Kemnaker-Telah-Bangun-450-Desa-Migran-

Produktif.html 

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan 

hingga kini telah membangun 450 Desa Migran Produktif (Desmigratif). Desmigratif adalah 

program perlindungan terhadap pekerja migran sejak dari kampung halaman, yang 

bertujuan untuk memberikan pelindungan yang komprehensif bagi PMI dan keluarganya. 

"Kami membangun Desmigratif sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas terutama 

keluarga yang ditinggalkan dan PMI purna. Kami sudah membangun 450 Desmigratif," kata 

Menaker, Jakarta, Jumat (28/1/2022). 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan hingga kini 

telah membangun 450 Desa Migran Produktif (Desmigratif).Desmigratif adalah program perlindungan 

terhadap pekerja migran sejak dari kampung halaman, yang bertujuan untuk memberikan pelindungan 

yang komprehensif bagi PMI dan keluarganya."Kami membangun Desmigratif sebagai sarana untuk 

meningkatkan produktivitas terutama keluarga yang ditinggalkan dan PMI purna. Kami sudah 

membangun 450 Desmigratif," kata Menaker, Jakarta, Jumat (28/1/2022).Menaker menambahkan, 

Desmiratif juga hadir untuk menjaga dan melindungi anak-anak pekerja migran dengan melibatkan 

komunitas masyarakat (community parenting).Ia memandang, seseorang menjadi pekerja migran itu 

umumnya karena ekonomi keluarganya atau ekonomi orang tuanya tidak mampu dan berpendidikan 

rendah.Jika demikian, katanya, maka pengasuhan bagi anak PMI sebaiknya tidak diserahkan ke 

keluarganya, tetapi kepada masyarakat agar masa depan anak PMI, terutama masa depan pendidikannya 

tetap terjaga."Kita ingin menempatkan pengasuhan parenting itu menjadi tanggung jawab komunitas. Ini 

yang sudah kita siapkan. Kita punya modul-modul parenting berbasis komunitas. Meletakkan tanggung 

jawab masyarakat pada anak-anak pekerja migran kita," ucapnya. 
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Title Kementerian Ketenagakerjaan Berhasil Bangun 450 Desa 

Migran Produktif 

Author Fabiola Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/01/28/172247/kementerian-ketenagakerjaan-berhasil-

bangun-450-desa-migran-produktif 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan hingga kini telah membangun 450 Desa Migran Produktif 

(Desmigratif) yaitu program perlindungan terhadap pekerja migran sejak dari kampung 

halaman, yang bertujuan untuk memberikan pelindungan yang komprehensif bagi PMI dan 

keluarganya. "Kami membangun Desmigratif sebagai sarana untuk meningkatkan 

produktivitas terutama keluarga yang ditinggalkan dan PMI purna. Kami sudah membangun 

450 Desmigratif," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Jakarta, Jumat 

(28/1/2022). Ia menuturkan, Desmigratif juga hadir untuk menjaga dan melindungi anak-

anak pekerja migran dengan melibatkan komunitas masyarakat (community parenting). 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan hingga kini telah membangun 450 Desa Migran Produktif (Desmigratif) 

yaitu program perlindungan terhadap pekerja migran sejak dari kampung halaman, yang bertujuan untuk 

memberikan pelindungan yang komprehensif bagi PMI dan keluarganya."Kami membangun Desmigratif 

sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas terutama keluarga yang ditinggalkan dan PMI purna. 

Kami sudah membangun 450 Desmigratif," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Jakarta, Jumat 

(28/1/2022).Ia menuturkan, Desmigratif juga hadir untuk menjaga dan melindungi anak-anak pekerja 

migran dengan melibatkan komunitas masyarakat (community parenting).Menurut Menaker Ida, 

seseorang menjadi pekerja migran itu umumnya karena ekonomi keluarganya atau ekonomi orang 

tuanya tidak mampu dan berpendidikan rendah.Jika demikian, maka pengasuhan bagi anak PMI 

sebaiknya tidak diserahkan ke keluarganya, tetapi kepada masyarakat agar masa depan anak PMI, 

terutama masa depan pendidikannya tetap terjaga."Kita ingin menempatkan pengasuhan parenting itu 

menjadi tanggung jawab komunitas. Ini yang sudah kita siapkan. Kita punya modul-modul parenting 

berbasis komunitas. Meletakkan tanggung jawab masyarakat pada anak-anak pekerja migran kita," 

ucapnya. 
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Title Berdayakan Keluarga PMI, Kemnaker Telah Bangun 450 

Desmigratif 

Author _noname 

Media Tempo.co Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://nasional.tempo.co/read/1555095/berdayakan-keluarga-pmi-kemnaker-telah-

bangun-450-desmigratif 

Summary Kami sudah membangun 450 Desmigratif," kata Ida, Jakarta, Jumat, 28 Januari 2022. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan Kementerian Ketenagakerjaan hingga kini telah 

membangun sebanyak 450 Desa Migran Produktif (Desmigratif). Desmigratif adalah program 

perlindungan terhadap pekerja migran sejak dari kampung halaman yang bertujuan untuk 

memberikan pelindungan yang komprehensif bagi pekerja, migran Indonesia (PMI) dan 

keluarganya. "Kami membangun Desmigratif sebagai sarana untuk meningkatkan 

produktivitas terutama keluarga yang ditinggalkan dan PMI purna. 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan Kementerian Ketenagakerjaan hingga kini telah 

membangun sebanyak 450 Desa Migran Produktif (Desmigratif).Desmigratif adalah program 

perlindungan terhadap pekerja migran sejak dari kampung halaman yang bertujuan untuk memberikan 

pelindungan yang komprehensif bagi pekerja, migran Indonesia (PMI) dan keluarganya. "Kami 

membangun Desmigratif sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas terutama keluarga yang 

ditinggalkan dan PMI purna. Kami sudah membangun 450 Desmigratif," kata Ida, Jakarta, Jumat, 28 

Januari 2022.Menaker menambahkan, Desmigratif juga hadir untuk menjaga dan melindungi anak-anak 

pekerja migran dengan melibatkan komunitas masyarakat (community parenting).Ida memandang, 

seseorang menjadi pekerja migran itu umumnya karena ekonomi keluarganya atau ekonomi orang 

tuanya tidak mampu dan berpendidikan rendah. Jika demikian, maka pengasuhan anak PMI sebaiknya 

tidak diserahkan ke keluarganya, tetapi kepada masyarakat agar masa depan anak PMI, terutama masa 

depan pendidikannya tetap terjaga."Kami ingin menempatkan pengasuhan parenting itu menjadi 

tanggung jawab komunitas. Ini yang sudah kita siapkan. Kita punya modul-modulparenting berbasis 

komunitas. Meletakkan tanggung jawab masyarakat pada anak-anak pekerja migran kita," ujarnya 
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Title BPJS Ketenagakerjaan Samarinda Serahkan Sertifikat kepesertaan 

Kepada Wali Kota untuk Perlindungan Satpol PP 

Author _noname 

Media Sapos.co.id Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://sapos.co.id/2022/01/28/bpjs-ketenagakerjaan-samarinda-serahkan-sertifikat-

kepesertaan-kepada-wali-kota-untuk-perlindungan-satpol-pp 

Summary Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek sepakat melindungi 

tenaga kerja non-ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, Hal tersebut 

ditandai dengan penyampaian sertifikat yang diberikan oleh Kepala Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Samarinda, Muhyiddin Dj kepada kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda kepada Wali Kota Samarinda, Dr Andi Harun, 

Rabu (26/1/2022). Ali Kota Samarinda, Dr Andi Harun mengapresiasi dan berterima kasih 

terhadap kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda. "Sejauh saya 

memimpin Kota Samarinda, saya tidak bisa menutupi bahwa saudara memang layak 

mendapat apresiasi dan pujian. 

 

 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek sepakat melindungi tenaga kerja 

non-ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, Hal tersebut ditandai dengan 

penyampaian sertifikat yang diberikan oleh Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Samarinda, Muhyiddin 

Dj kepada kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda kepada 

Wali Kota Samarinda, Dr Andi Harun, Rabu (26/1/2022)."Dalam hal ini kami BPJS Ketenagakerjaan sangat 

berfokus kepada pemberian perlindungan Jaminan Sosial kepada Tenaga Kerja di perusahaan dan 

tentunya pekerja non-ASN yang bekerja di lingkungan pemerintahan," ucap Muhyiddin.ali Kota 

Samarinda, Dr Andi Harun mengapresiasi dan berterima kasih terhadap kinerja aparat Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda. Namun demikian pesannya agar tetap gagah berani, tegas dan 

rendah hati.al ini disampaikan Andi Harun saat menyerahkan secara simbolis kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan pada jajaran aparat Satpol PP yang dikemas dalam apel pasukan di teras Balai Kota, 

Rabu (26/1/2022) sore."Sejauh saya memimpin Kota Samarinda, saya tidak bisa menutupi bahwa saudara 

memang layak mendapat apresiasi dan pujian. Saya sungguh bangga melihat peningkatan kualitas, 

loyalitas dan dedikasi. Supaya Ini terus ditingkatkan dan akhirnya kita bisa mencapai tujuan program 

pemerintah kota," ucap Andi Harun dalam pidatonya.erkait kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan ini, Andi 

Harun mengatakan ini bentuk kepedulian dan perhatian pimpinan serta memenuhi peraturan 

perundang-undangan."Didalam saudara melaksanakan tugas harian sesuai Tupoksi Satpol PP kerap 

berhadapan dengan yang tidak diinginkan. Saudara sangat pantas dan layak mendapatkan ini untuk 

memberikan perlindungan. Saya sangat bersyukur dengan adanya BPJS ketenagakerjaan ini," 

katanya.antan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur dua periode ini mengingatkan agar dalam 

melaksanakan tugas tetap berpegang teguh terhadap peraturan perundangan yang berlaku tanpa harus 

kehilangan ketegasan dan berpijak pada kebenaran."Tetap rendah hati dan semoga selalu terjaga dalam 

keselamatan dunia akhirat dan terjaga kesehatannya. Menjujung tinggi falsafah wibawa harkat dan 

martabat selaku Satpol PP," tandasnya.ementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Samarinda, 

Muhyiddin Dj mengungkapkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan adalah program dari Pemerintah Pusat atau 
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program Negara yang sudah disusun dan diamanahkan oleh undang-undang untuk kesejahteraan para 

pekerja diseluruh Indonesia."Jadi siapa saja berhak mendapatkan kesejahteraan pekerja diseluruh 

Indonesia, asal memiliki kegiatan ekonomi baik itu yang menerima gaji atau yang tidak mendapatkan gaji, 

untuk itu semua bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Muhyiddin.ada kegiatan tersebut 

selain penyerahan sertitikat dilaksanakan juga penyerahan simbolis kartu peserta untuk 413 tenaga kerja 

Satpol PP sebagai bukti peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh Kepala Kantor Cabang kepada Wali Kota 

Samarida Dr Andi Harun. 
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Title Semen Tonasa Jadi Tuan Rumah Webinar Bulan K3 

Nasional 

Author Tim SINDOnews 

Media Sindo News Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://makassar.sindonews.com/read/670323/713/semen-tonasa-jadi-tuan-rumah-

webinar-bulan-k3-nasional-1643364105 

Summary Bahkan di tahun 2020 dan 2021 kemarin Semen Tonasa mendapatkan penghargaan zero 

accident dari Kementerian Ketenagakerjaan. Selain pelaksanaan webinar, dalam rangkaian 

Bulan K3 tahun ini, Semen Tonasa juga mengadakan sejumlah kegiatan lain seperti donor 

darah, penanaman pohon, lomba poster K3, lomba tanggap darurat, lomba video KTA, serta 

penghargaan terhadap karyawan peduli K3. menyelenggarakan Webinar dengan tema 

"Pencegahan Kecelakaan Kerja Melalui Safety Culture" unntuk menyambut Bulan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 

10.00 WITA secara hybrid luring di Lantai 6 Kantor Pusat PT dan juga secara daring secara 

virtual, Kamis, (27/01/2022). 

 

 

 

menyelenggarakan Webinar dengan tema "Pencegahan Kecelakaan Kerja Melalui Safety Culture" unntuk 

menyambut Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional.Kegiatan yang berlangsung mulai 

pukul 10.00 WITA secara hybrid luring di Lantai 6 Kantor Pusat PT dan juga secara daring secara virtual, 

Kamis, (27/01/2022).Direktur Keuangan PT Ginarko Isnubroto mengatakan bahwa, peringatan Bulan K3 

rutin dilakukan setiap tahunnya."Ini menjadi bukti bahwa perusahaan sangat concern terhadap masalah 

K3. Bahkan di tahun 2020 dan 2021 kemarin Semen Tonasa mendapatkan penghargaan zero accident 

dari Kementerian Ketenagakerjaan. Itu membuktikan budaya K3 di perusahaan ini semakin kuat," tegas 

Ginarko.Sementara itu Giawan Lussa, Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya Disnakertrans Provinsi 

Sulawesi Selatan, yang juga pemateri dalam webinar kali ini, bahwa ada 9 orang per hari yang meninggal 

dunia akibat kecelakan kerja dan puluhan ribu lainnya mengalami kecelakaan kerja.Dirinya menjelaskan 

jika safety culture harus menjadi salah satu media untuk mencegah terjadinya kecelakaan 

kerja."Setidaknya ada dua faktor yang menyebakan angka kecelakaan kerja masih tinggi. Pertama, 

kesadaran melapor yang tinggi, dan yang kedua menyangkut lingkup pengertian kecelakaan kerja yang 

lebih luas," kata dia.Dirinya menjelaskan, kecelakaan kerja tidak hanya yang terjadi di tempat kerja sesuai 
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UU Keselamatan Kerja, melainkan juga termasuk yang terjadi dalam perjalanan dari rumah ke perusahaan 

dan sebaliknya, serta penugasan ke luar kota.Giawan juga menambahkan bahwa, terdapat stigma bahwa 

tempat kerja merupakan klaster penularan. Stigma negatif ini sebenarnya kata dia, bisa dibalik jika setiap 

karyawan patuh pada , termasuk memakai masker, dan ini dibudayakan kepada keluarga di rumah."Maka 

bisa dibayangkan betapa besar dampak berantainya. Bayangkan kalau 3-5 orang keluarga di rumah patuh 

terhadap edukasi yang kita berikan, maka itu termasuk upaya pencegahan penularan covid yang luar 

biasa," katanya lagi.GM Komunikasi dan Hukum Andi Muh Said Chalik menyebutkan bahwa, penerapan 

budaya K3 itu merupakan sebuah proses yang panjang dan harus dilakukan sejak dini."Perusahaan 

memiliki komitmen kuat dalam hal penerapan K3 tidak hanya di perusahaan. Tetapi juga di lingkungan 

keluarga para pekerja. Kami juga selalu mengingatkan rekan karyawan, jika memang bekerja untuk 

keluarga, maka jangan sampai mengalami kecelakaan kerja. Caranya tidak lain ya dengan mematuhi K3," 

ucapnya.Selain pelaksanaan webinar, dalam rangkaian Bulan K3 tahun ini, Semen Tonasa juga 

mengadakan sejumlah kegiatan lain seperti donor darah, penanaman pohon, lomba poster K3, lomba 

tanggap darurat, lomba video KTA, serta penghargaan terhadap karyawan peduli K3. 
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Title Pemerintah Salurkan Dana Besar Untuk Pembangunan Papua 

Dan Papua Barat 

Author _noname 

Media Beritajabar.id Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://beritajabar.id/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-

papua-barat 

Summary Pemerintah menyalurkan dana besar untuk pembangunan Papua dan Papua Barat. Papua 

dan Papua Barat juga menjadi 2 provinsi yang menjadi prioritas agar lebih maju dan tidak 

kalah dari daerah lain. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah menggelontorkan dana 

sebesar 84,7 triliun rupiah untuk pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat. Uang 

sebesar itu amat wajar karena dibagi untuk 2 provinsi (Papua dan Papua Barat). 

 

 

 

Pemerintah menyalurkan dana besar untuk pembangunan Papua dan Papua Barat. Masyarakat pun 

diminta untuk ikut mengawal dana tersebut agar tepat sasaran dan kesejahteraan rakyat dapat 

tercapai.Setelah era reformasi, terjadi perubahan sistem dari sentralisasi ke desentralisasi alias otonomi 

daerah. Tiap provinsi diberi kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri. Selain itu, pemerintah juga 

berusaha agar ada pemerataan pembangunan agar kemajuan tak hanya di Jawa saja, tetapi ada dari 

Sabang sampai Merauke.Papua dan Papua Barat juga menjadi 2 provinsi yang menjadi prioritas agar lebih 

maju dan tidak kalah dari daerah lain. Oleh karena itu pemerintah membuat otonomi khusus yang 

dicanangkan sejak tahun 2001 dan diperpanjang tahun 2021, dan melalui program itu maka Papua diberi 

dana besar untuk membangun daerahnya, agar lebih maju dan makmur.Tidak tanggung-tanggung, 

pemerintah menggelontorkan dana sebesar 84,7 triliun rupiah untuk pembangunan di provinsi Papua 

dan Papua Barat. Dana sebesar itu tak hanya dari anggaran otonomi khusus, tetapi juga dari dana 

tambahan infrastruktur, dana tambahan transfer ke daerah dan dana desa, dana transfer kementerian 

dan lembaga. Hal ini dinyatakan oleh Adriyanto, Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.Uang sebesar itu amat wajar karena dibagi untuk 

2 provinsi (Papua dan Papua Barat). Jumlah uangnya juga lebih banyak daripada 2 tahun lalu karena ada 

inflasi. Selain itu, dana tersebut untuk pembangunan dan di Papua harga semen dan material lain lebih 

mahal daripada di Jawa, sehingga wajar jika yang dihabiskan sampai triliunan rupiah.Dengan uang sampai 

puluhan triliun rupiah maka bisa digunakan untuk membangun Papua dan Papua Barat. Pertama adalah 
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pembangunan fisik dengan membuat infrastruktur seperti jalan raya, sekolah, Rumah Sakit, dan gedung 

lain. Jika ada fasilitas tersebut maka kehidupan rakyat akan lebih mudah. Mereka tak harus pergi ke kota 

lain untuk berobat karena sudah ada fasilitas kesehatan yang memadai, berikut tenaga medisnya.Dana 

yang diberi oleh pemerintah juga dirupakan beasiswa bagi murid SD hingga perguruan tinggi, dan sudah 

banyak sekali alumni beasiswa Otsus yang berhasil. Yang paling moncer karirnya adalah Billy Mambrasar 

yang bisa kuliah sampai S2 di luar negeri dan saat ini menjadi staf khusus milenial Presiden Jokowi.Selain 

itu, bantuan dana dari pemerintah juga digunakan untuk pendidikan vokasi dengan membangun balai 

latihan kerja (BLK). Dengan adanya BLK maka mereka yang berusia di atas 20 tahun juga punya 

kesempatan untuk belajar keterampilan baru, seperti membuat kue, merias wajah, mengelola bengkel, 

dll.Andriyanto melanjutkan, seharusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak usah membuat 

program yang persis sama. Alasannya adalah demi efisiensi anggaran. Di sinilah kreativitas pemda Papua 

dan Papua Barat diuji, apakah mereka bisa membuat program yang efisien tetapi berguna bagi 

rakyat?Dengan program-program tersebut maka diharap akan ada kemajuan lebih lanjut di Papua. 

Rakyat Papua adalah warga Indonesia sehingga mereka juga wajib mendapatkan hak untik hidup rakyat 

dan pemerataan pembangunan. Semua harus adil dari Sabang sampai merauke.Pemerintah tidak ragu 

untuk memberi dana hingga triliunan rupiah demi kemajuan di provinsi Papua dan Papua Barat. Rakyat 

di sana juga berhak untuk hidup sejahtera dan menikmati fasilitas seperti di Jawa dan provinsi lain. 

Pengawasan juga harus diperketat agar dana itu benar-benar dibuat untuk pembangunan di Bumi 

Cendrawasih. 
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Title Perlindungan Terhadap Pekerja Migran, Kemnaker Bangun 450 

Desmigratif - Lensa Reportase 

Author Post Views 

Media Lensa Reportase Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://lensareportase.com/perlindungan-terhadap-pekerja-migran-kemnaker-bangun-450-

desmigratif 

Summary Kami sudah membangun 450 Desmigratif," kata Menaker, Jakarta, Jumat (28/1/2022). 

lensareportase.com, Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa 

Kementerian Ketenagakerjaan hingga kini telah membangun 450 Desa Migran Produktif 

(Desmigratif). Desmigratif adalah program perlindungan terhadap pekerja migran sejak dari 

kampung halaman, yang bertujuan untuk memberikan pelindungan yang komprehensif bagi 

PMI dan keluarganya. "Kami membangun Desmigratif sebagai sarana untuk meningkatkan 

produktivitas terutama keluarga yang ditinggalkan dan PMI purna. 

 

lensareportase.com, Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa Kementerian 

Ketenagakerjaan hingga kini telah membangun 450 Desa Migran Produktif (Desmigratif).Desmigratif 

adalah program perlindungan terhadap pekerja migran sejak dari kampung halaman, yang bertujuan 

untuk memberikan pelindungan yang komprehensif bagi PMI dan keluarganya."Kami membangun 

Desmigratif sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas terutama keluarga yang ditinggalkan dan 

PMI purna. Kami sudah membangun 450 Desmigratif," kata Menaker, Jakarta, Jumat 

(28/1/2022).Menaker menambahkan, Desmiratif juga hadir untuk menjaga dan melindungi anak-anak 

pekerja migran dengan melibatkan komunitas masyarakat ( community parenting ).Ia memandang, 

seseorang menjadi pekerja migran itu umumnya karena ekonomi keluarganya atau ekonomi orang 

tuanya tidak mampu dan berpendidikan rendah.Jika demikian, katanya, maka pengasuhan bagi anak PMI 

sebaiknya tidak diserahkan ke keluarganya, tetapi kepada masyarakat agar masa depan anak PMI, 

terutama masa depan pendidikannya tetap terjaga."Kita ingin menempatkan pengasuhan parenting itu 

menjadi tanggung jawab komunitas. Ini yang sudah kita siapkan. Kita punya modul-modul parenting 

berbasis komunitas. Meletakkan tanggung jawab masyarakat pada anak-anak pekerja migran kita," 

ucapnya. 
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Title Warganya Terpapar Omicron, Bupati Madiun Pantau Kedatangan 

PMI 

Author _noname 

Media Times Indonesia Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Link http://www.timesindonesia.co.id/read/news/393991/warganya-terpapar-omicron-bupati-

madiun-pantau-kedatangan-pmi 

Summary Setelah ditemukan ada warganya yang terpapar Covid-19 varian Omicron, Bupati Madiun H. 

Ahmad Dawami menginstruksikan sejumlah langkah untuk mencegah penyebaran. Paling 

tidak tiga hari," jelas Bupati Madiun H. Ahmad Dawami. Jika 3-5 hari merasa kurang enak 

badan segera lakukan tes," kata Kaji Mbing sapaan akrab Bupati Madiun. Mengingat kasus 

positif Omicron pertama adalah PMI yang pulang ke kampung halaman, bupati 

menginstruksikan camat untuk melakukan pendataan dan pemantauan. 

 

 

 

Setelah ditemukan ada warganya yang terpapar Covid-19 varian Omicron, Bupati Madiun H. Ahmad 

Dawami menginstruksikan sejumlah langkah untuk mencegah penyebaran. Mulai dari karantina, isolasi 

mandiri dan pendataan pekerja migran Indonesia (PMI).Mengingat kasus positif Omicron pertama adalah 

PMI yang pulang ke kampung halaman, bupati menginstruksikan camat untuk melakukan pendataan dan 

pemantauan. Terutama PMI yang pulang dari perantauan."Setelah karantina 10 hari setelah kedatangan 

di bandara, perlu ditambah lagi isolasi mandiri saat kembali ke rumah. Paling tidak tiga hari," jelas Bupati 

Madiun H. Ahmad Dawami.Pendataan perlu dilakukan karena kepulangan PMI kerap tidak terpantau. 

Sebab tidak ada pemberitahuan atau tembusan ke pemerintah daerah. Hal itu diakui menjadi kendala 

deteksi dini potensi penyebaran virus varian baru Covid-19."Kami minta perangkat desa atau petugas 

kecamatan segera mendata dan melaporkan kalau ada yang baru pulang dari luar negeri," tambah Kaji 

Mbing.Isolasi mandiri juga disarankan untuk pelaku perjalanan baik dari luar negeri maupun luar kota. 

Terlebih beberapa kasus positif Omicron ada orang tanpa gejala (OTG) atau gejala ringan seperti batuk 

pilek."Kalau memang habis bepergian ke luar kota atau luar negeri diimbau kesadarannya untuk isolasi 

mandiri dulu di rumah. Jika 3-5 hari merasa kurang enak badan segera lakukan tes," kata Kaji Mbing 

sapaan akrab Bupati Madiun.Penularan varian Omicron yang disebut lebih cepat, Kaji Mbing 

memerintahkan tim tracing, testing dan treatment bergerak cepat pasca ada temuan kasus positif. 

Petugas surveilans juga dituntut aktif turun ke lapangan."Preventif lingkungan, protokol kesehatan 
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(prokes) dan menjaga imunitas personal penting dilakukan untuk mencegah penyebaran," kata Kaji 

Mbing.Kaji Mbing mengimbau masyarakat untuk waspada, hati-hati dan siaga tapi tidak panik menyikapi 

penyebaran varian baru Omicron. Kesadaran untuk disiplin prokes dinilai paling efektif untuk melindungi 

diri dari penukaran."Agar ekonomi tidak macet perlu kesadaran tinggi agar penyebaran virus bisa 

ditekan," tegas Kaji Mbing.Berdasar data yang dirilis website Jawa Timur Tanggal Covid-19, kasus positif 

aktif di Kabupaten Madiun pada 28 Januari 2022 sebanyak 12 orang. Diketahui warga kampung pesilat 

yang positif terpapar varian Omicron 1 orang dan probable 6 orang menunggu hasil tes WGS.Kasus 

pertama COVID-19 varian Omicron di Kabupaten Madiun adalah seorang wanita berusia 25 tahun. PMI 

asal Kecamatan Dagangan tersebut kini menjalani perawatan intensif di RSUD Dolopo Madiun. (*)* 
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Title 50 TKI Ilegal Indonesia Ditangkap Polisi Begitu Mendarat di 

Selangor 

Author Yudono Yanuar 

Media Tempo.co Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Link http://dunia.tempo.co/read/1555085/50-tki-ilegal-indonesia-ditangkap-polisi-begitu-

mendarat-di-selangor 

Summary Polisi Malaysia menangkap 50 orang imigran gelap asal Indonesia ketika mendarat di pesisir 

Bagan Pasir,, Kamis malam, 27 Januari 2022. Harian Metro melaporkan, Komandan Batalyon 

4 Pasukan Operasi Umum, Inspektur Rizal Mohamed, mengatakan, pihaknya yang 

melakukan patroli pemantauan pada pukul 12.10 tengah malam berhasil mendeteksi 

masuknya itu. Dikatakannya, dari hasil pemeriksaan, polisi menahan 40 pria berusia 19 

hingga 51 tahun dan 10 wanita berusia 16 hingga 46 tahun. "Semua individu yang terlibat 

tidak bisa menyerahkan dokumen perjalanan yang sah," katanya. 

 

 

Polisi Malaysia menangkap 50 orang imigran gelap asal Indonesia ketika mendarat di pesisir Bagan Pasir, 

Kamis malam, 27 Januari 2022.Harian Metro melaporkan, Komandan Batalyon 4 Pasukan Operasi Umum, 

Inspektur Rizal Mohamed, mengatakan, pihaknya yang melakukan patroli pemantauan pada pukul 12.10 

tengah malam berhasil mendeteksi masuknya itu.Dikatakannya, dari hasil pemeriksaan, polisi menahan 

40 pria berusia 19 hingga 51 tahun dan 10 wanita berusia 16 hingga 46 tahun."Semua individu yang 

terlibat tidak bisa menyerahkan dokumen perjalanan yang sah," katanya.Mereka baru masuk ke Malaysia 

melalui jalur laut dengan menggunakan kapal.Rizal mengatakan 50 imigran gelap bersedia membayar 

sekitar RM 1.600 hingga RM 2.000 hanya untuk masuk ke negara itu guna mencari peluang kerja."Bagi 

laki-laki, mereka mencari pekerjaan di bidang konstruksi bangunan. Perempuan, di sisi lain, mencari 

pekerjaan di restoran atau menjadi buruh," katanya.Ditambahkannya, semua tahanan dibawa ke 

Kepolisian Kuala Selangor untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian 

1959/63.Imigran gelap ini akan menjalani tes PCR untuk mencegah penyebaran virus . 
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Title Guru Migran Tingkatkan Keahlian Pekerja Migran 

Indonesia 

Author mediaindonesia.com 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://mediaindonesia.com/humaniora/467730/guru-migran-tingkatkan-keahlian-pekerja-

migran-indonesia 

Summary SALAH satu hulu penataan dan aspek perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) adalah 

harus memiliki kompetensi sebelum berangkat kerja ke luar negeri. "Tidak perlu pemerintah 

Indonesia mengirim warga negara untuk bekerja di luar negeri jika pada akhirnya mereka 

menjadi objek eksploitasi dan perbudakan modern hanya karena pekerja migran kita 

dianggap tidak berkualitas," ujar Veroliyondo dalam sebuah keterangan tertulis, Jumat 

(28/1). Menurutnya, ada jutaan warga negara Indonesia bekerja di berbagai penjuru dunia. 

"Karena begitu besarnya efek yang dihasilkan oleh para pekerja migran dalam pertumbuhan 

ekonomi Indonesia," katanya. 

 

 

 

SALAH satu hulu penataan dan aspek perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) adalah harus memiliki 

kompetensi sebelum berangkat kerja ke luar negeri. Tanpa keterampilan PMI juga akan sulit bersaing 

dengan pekerja migran dari negara lain.Terkait syarat kompetensi itu telah diatur dalam UU Nomor 18 

Tahun 2017 yang merupakan langkah awal dalam membenahi tata kelola penempatan PMI.Veroliyondo 

Jamal, founder Guru Migran, yang turut ambil peran meningkatkan ketrampilan PMI, menyoroti aspek 

tersebut dalam sebuah kesempatan audiensi bersama dengan perwakilan negara asing di Jakarta baru-

baru ini."Tidak perlu pemerintah Indonesia mengirim warga negara untuk bekerja di luar negeri jika pada 

akhirnya mereka menjadi objek eksploitasi dan perbudakan modern hanya karena pekerja migran kita 

dianggap tidak berkualitas," ujar Veroliyondo dalam sebuah keterangan tertulis, Jumat (28/1).Ia 

mengatakan di tengah tingginya permintaan PMI dan terbuka luasnya akses informasi melalui media 

digital, setiap bidang memiliki tantangannya masing masing seiring cepatnya perubahan.Para pekerja 

yang berinteraksi baik di dalam maupun luar negeri memerlukan kemampuan dalam persaingan 

tersebut.Menurutnya, ada jutaan warga negara Indonesia bekerja di berbagai penjuru dunia. Sebagai 

hasilnya, jutaan dolar AS devisa masuk ke Tanah Air melalui para PMI. Hal tersebut menjadi perhatian 

pihaknya pada peningkatan kesejehateraan mereka."Karena begitu besarnya efek yang dihasilkan oleh 
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para pekerja migran dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia," katanya.Veroliyondo berpendapat 

rendahnya daya saing PMI sangat ditentukan oleh kesiapan para calon pekerja migran saat masih dalam 

persiapan di dalam negeri.Tingginya kasus eksploitasi juga disebabkan oleh faktor rendahnya kualitas 

pekerja migran sehingga kemampuan untuk berkomunikasi dan mengkiritisi hal-hal tertentu menjadi 

lemah.Ia menekankan aspek perlindungan dan kesejahteraan PMI masih menjadi persoalan untuk 

dicarikan solusinya oleh semua stakeholder."Sebagai ilustrasi di Singapura dapat kita saksikan fakta lebih 

tingginya gaji bulanan yang didapatkan pekerja migran Filipina di sektor informal," ujar Veroliyondo."Hal 

itu dikarenakan tingginya permintaan pasar tenaga kerja luar negeri untuk diisi oleh pekerja migran 

Filipina. Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan salah satu penyebab mengapa para pekerja 

migran Filipina lebih dipilih ketimbang negara pengirim buruh migran lainnya," jelasnya.Di samping itu, 

lanjutnya, peningkatan taraf pada keterampilan calon PMI dapat menambah daya saing yang mampu 

memberikan kepercayaan diri bagi pemegang kebijakan untuk bernegosisasi dalam menentukan 

kesejahteraan para PMI.Tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan para calon PMI mulai sebelum 

diberangkatkan.Pihaknya melalui platform digital Guru Migran mencoba untuk turut serta meningkatkan 

kesejahteraan dan menambah keterampilan PMI. Pelatihan dan persiapan bagi para calon pekerja migran 

di seluruh penjuru Indonesia dijalankan melalui kanal YouTube Guru Migran."Melalui saluran tersebut 

para calon pekerja migran dapat mengakses tayangan mengenai dunia pekerja migran secara gratis atau 

tanpa biaya. Dengan materi belajar yang di susun agar dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat guna," 

jelasnya."Guru Migran bertujuan untuk memberikan keterampilan tambahan khususnya dalam 

berkomunikasi bahasa asing sebagai bahasa pengantar internasional di dunia kerja," ujar Veroliyondo. 
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Title <p>Lowongan Kerja, RUC Cementation Indonesia Buka Lowongan 

untuk Lulusan SMA dan Berusia Maksimal 45 Tahun</p> 

Author Sudarno Ahmad 

Nashori 

Media Ini Purworejo Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373591111/lowongan-kerja-ruc-

cementation-indonesia-buka-lowongan-untuk-lulusan-sma-dan-berusia-maksimal-45-tahun 

Summary Laki=laki, ujsia maksimal 45 tahun 2. Laki-laki, usia maksimal 45 tahun 2. Kualifikasi 1. 

Pendidikan minimal SMA/sederajat 3. 

 

 

 

Kualifikasi 1. Laki=laki, ujsia maksimal 45 tahun 2. Pendidikan minimal SMA/sederajat 3.4. Memiliki 

pengalaman kerja di area tambang minimal 2 tahun 5. Memiliki SIMPER Deskripsi Pekerjaan 1. 

Melakukank inspeksi tempat kerja harian serta melaporkan dan/atau membenahi kondisi tak aman 2. 

Berperan dalam observasi kerja terencana yang memenuhi persyaratan K3LLP di site3. Melaporkan 

temua tak aman apapun kepada pengawas langsung 4. Memastikank semua fasilitas dan alat dipakai 

dengan aman.Kualifikasi 1. Laki-laki, usia maksimal 45 tahun 2. Pendidikan minimal SMA/sederajat 3. 

Memiliki pengalaman dalam permesinan alat-alat tambang minimal 3 tahun 4. Memahami system 

hudraulic dan electric 5. Memiliki sertifikasi permesinan yang dikeluarkan oleh BLK ataupun dari 

perusahaan tempat bekerja sebelumnya.Deskripsi Pekerjaan 1. Memastikan permesinan bekerja dengan 

baik dan aman 2.3. Melakukan perbaikan metode kerja produktif dan aman. Dikutip IniPurworejo. com 

dari Instagram @kemnaker, 28 Januari 2022, yang diterima akan ditempatkan bekerja di Tembagapura, 

Kabupaten Mimika. Informasi lebih lanjut kunjungi website karirhub.kemnaker.go.id. 
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Title Pemerintah Salurkan Dana Besar Untuk Pembangunan Papua 

Dan Papua Barat 

Author _noname 

Media Klik Warta Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://www.klikwarta.com/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-

dan-papua-barat 

Summary : )*. Pemerintah menyalurkan dana besar untuk pembangunan Papua dan Papua Barat. 

Papua dan Papua Barat juga menjadi 2 provinsi yang menjadi prioritas agar lebih maju dan 

tidak kalah dari daerah lain. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah menggelontorkan dana 

sebesar 84,7 triliun rupiah untuk pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat. Uang 

sebesar itu amat wajar karena dibagi untuk 2 provinsi (Papua dan Papua Barat). 

 

Pemerintah menyalurkan dana besar untuk pembangunan Papua dan Papua Barat. Masyarakat pun 

diminta untuk ikut mengawal dana tersebut agar tepat sasaran dan kesejahteraan rakyat dapat 

tercapai.Setelah era reformasi, terjadi perubahan sistem dari sentralisasi ke desentralisasi alias otonomi 

daerah. Tiap provinsi diberi kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri. Selain itu, pemerintah juga 

berusaha agar ada pemerataan pembangunan agar kemajuan tak hanya di Jawa saja, tetapi ada dari 

Sabang sampai Merauke.Papua dan Papua Barat juga menjadi 2 provinsi yang menjadi prioritas agar lebih 

maju dan tidak kalah dari daerah lain. Oleh karena itu pemerintah membuat otonomi khusus yang 

dicanangkan sejak tahun 2001 dan diperpanjang tahun 2021, dan melalui program itu maka Papua diberi 

dana besar untuk membangun daerahnya, agar lebih maju dan makmur.Tidak tanggung-tanggung, 

pemerintah menggelontorkan dana sebesar 84,7 triliun rupiah untuk pembangunan di provinsi Papua 

dan Papua Barat. Dana sebesar itu tak hanya dari anggaran otonomi khusus, tetapi juga dari dana 

tambahan infrastruktur, dana tambahan transfer ke daerah dan dana desa, dana transfer kementerian 

dan lembaga. Hal ini dinyatakan oleh Adriyanto, Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.Uang sebesar itu amat wajar karena dibagi untuk 

2 provinsi (Papua dan Papua Barat). Jumlah uangnya juga lebih banyak daripada 2 tahun lalu karena ada 

inflasi. Selain itu, dana tersebut untuk pembangunan dan di Papua harga semen dan material lain lebih 

mahal daripada di Jawa, sehingga wajar jika yang dihabiskan sampai triliunan rupiah.Dengan uang sampai 

puluhan triliun rupiah maka bisa digunakan untuk membangun Papua dan Papua Barat. Pertama adalah 

pembangunan fisik dengan membuat infrastruktur seperti jalan raya, sekolah, Rumah Sakit, dan gedung 

lain. Jika ada fasilitas tersebut maka kehidupan rakyat akan lebih mudah. Mereka tak harus pergi ke kota 

lain untuk berobat karena sudah ada fasilitas kesehatan yang memadai, berikut tenaga medisnya.Dana 

yang diberi oleh pemerintah juga dirupakan beasiswa bagi murid SD hingga perguruan tinggi, dan sudah 

banyak sekali alumni beasiswa Otsus yang berhasil. Yang paling moncer karirnya adalah Billy Mambrasar 

yang bisa kuliah sampai S2 di luar negeri dan saat ini menjadi staf khusus milenial Presiden Jokowi.Selain 

itu, bantuan dana dari pemerintah juga digunakan untuk pendidikan vokasi dengan membangun balai 

latihan kerja (BLK). Dengan adanya BLK maka mereka yang berusia di atas 20 tahun juga punya 

kesempatan untuk belajar keterampilan baru, seperti membuat kue, merias wajah, mengelola bengkel, 

dll.Andriyanto melanjutkan, seharusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak usah membuat 

program yang persis sama. Alasannya adalah demi efisiensi anggaran. Di sinilah kreativitas pemda Papua 

dan Papua Barat diuji, apakah mereka bisa membuat program yang efisien tetapi berguna bagi 
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rakyat?Dengan program-program tersebut maka diharap akan ada kemajuan lebih lanjut di Papua. 

Rakyat Papua adalah warga Indonesia sehingga mereka juga wajib mendapatkan hak untik hidup rakyat 

dan pemerataan pembangunan. Semua harus adil dari Sabang sampai merauke.Pemerintah tidak ragu 

untuk memberi dana hingga triliunan rupiah demi kemajuan di provinsi Papua dan Papua Barat. Rakyat 

di sana juga berhak untuk hidup sejahtera dan menikmati fasilitas seperti di Jawa dan provinsi lain. 

Pengawasan juga harus diperketat agar dana itu benar-benar dibuat untuk pembangunan di Bumi 

Cendrawasih.)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali 

  



 

264 

 

Title Menjaga dan Melindungi Anak Pekerja Migran, Kemnaker 

Bangun 450 Desmigratif 

Author (mrk/jpnn) 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/menjaga-dan-melindungi-anak-pekerja-migran-kemnaker-

bangun-450-desmigratif 

Summary Kami sudah membangun 450 desmigratif," kata Menaker Ida di Jakarta, Jumat (28/1). 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah membangun 450 desa migran produktif (desmigratif). 

Program desmigratif ini memberikan perlindungan secara komprehensif kepada pekerja 

migran dan keluarganya sejak dari kampung halaman. "Kami membangun desmigratif 

sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas, terutama keluarga yang ditinggalkan dan 

PMI purna. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) sudah membangun 450 desa migran produktif (desmigratif).Program desmigratif ini 

memberikan perlindungan secara komprehensif kepada pekerja migran dan keluarganya sejak dari 

kampung halaman."Kami membangun desmigratif sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas, 

terutama keluarga yang ditinggalkan dan PMI purna. Kami sudah membangun 450 desmigratif," kata 

Menaker Ida di Jakarta, Jumat (28/1).Menaker menambahkan, desmiratif juga hadir untuk menjaga dan 

melindungi anak-anak pekerja migran dengan melibatkan komunitas masyarakat.Ida menuturkan, 

seseorang menjadi pekerja migran itu umumnya karena ekonomi keluarga atau orang tuanya tidak 

mampu dan berpendidikan rendah.Jadi, pengasuhan bagi anak PMI sebaiknya tidak diserahkan kepada 

keluarganya, tetapi masyarakat agar masa depan anak PMI, terutama pendidikannya, tetap terjaga."Kami 

ingin menempatkan pengasuhan parenting itu menjadi tanggung jawab komunitas. Ini yang sudah kami 

siapkan. Kami punya modul-modul parenting berbasis komunitas. Meletakkan tanggung jawab 

masyarakat pada anak-anak pekerja migran," ucapnya. 
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Title Kemenkes Terbitkan Sertifikat Vaksin Internasional, Begini Cara 

Mendapatkannya 

Author Fikri Faqih 

Media Merdeka Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdeka.com/peristiwa/kemenkes-terbitkan-sertifikat-vaksin-internasional-

begini-cara-mendapatkannya.html 

Summary Chief of Digital Transformation Office Kemenkes, Setiaji mengatakan, bentuk dan informasi 

yang tertera pada sertifikat vaksin internasional sudah disesuaikan dengan standar WHO. 

"Sertifikat vaksin internasional dapat digunakan oleh Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) 

dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai bukti telah menerima vaksinasi primer lengkap," 

katanya seperti dilansir dari laman resmi Kemenkes, Jumat. Kementerian Kesehatan 

mengeluarkan sertifikat vaksin internasional sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO). Upaya ini sebagai langkah antisipasi isu sertifikat vaksin indonesia tidak 

dikenal atau diakui di sejumlah negara di luar negeri. 

 

Kementerian Kesehatan mengeluarkan sertifikat vaksin internasional sesuai dengan standar Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO). Upaya ini sebagai langkah antisipasi isu sertifikat vaksin indonesia tidak dikenal 

atau diakui di sejumlah negara di luar negeri.Chief of Digital Transformation Office Kemenkes, Setiaji 

mengatakan, bentuk dan informasi yang tertera pada sertifikat vaksin internasional sudah disesuaikan 

dengan standar WHO. Termasuk kode QR yang tercantum di dalamnya agar bisa terbaca dan diakui di 

luar negeri."Sertifikat vaksin internasional dapat digunakan oleh Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) 

dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai bukti telah menerima vaksinasi primer lengkap," katanya 

seperti dilansir dari laman resmi Kemenkes, Jumat 
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Title Lindungi Keluarga PMI, Kemnaker Telah Membangun 450 

Desmigratif 

Author _noname 

Media Jurnas Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.jurnas.com/artikel/110327/Lindungi-Keluarga-PMI-Kemnaker-Telah-

Membangun-450-Desmigratif 

Summary Kami sudah membangun 450 Desmigratif," kata Menaker, Jakarta, Jumat (28/1/2022). 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan 

hingga kini telah membangun 450 Desa Migran Produktif (Desmigratif). Desmigratif adalah 

program perlindungan terhadap pekerja migran sejak dari kampung halaman, yang 

bertujuan untuk memberikan pelindungan yang komprehensif bagi PMI dan keluarganya. 

"Kami membangun Desmigratif sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas terutama 

keluarga yang ditinggalkan dan PMI purna. 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan hingga kini 

telah membangun 450 Desa Migran Produktif (Desmigratif).Desmigratif adalah program perlindungan 

terhadap pekerja migran sejak dari kampung halaman, yang bertujuan untuk memberikan pelindungan 

yang komprehensif bagi PMI dan keluarganya."Kami membangun Desmigratif sebagai sarana untuk 

meningkatkan produktivitas terutama keluarga yang ditinggalkan dan PMI purna. Kami sudah 

membangun 450 Desmigratif," kata Menaker, Jakarta, Jumat (28/1/2022).Menaker menambahkan, 

Desmiratif juga hadir untuk menjaga dan melindungi anak-anak pekerja migran dengan melibatkan 

komunitas masyarakat (community parenting).Ia memandang, seseorang menjadi pekerja migran itu 

umumnya karena ekonomi keluarganya atau ekonomi orang tuanya tidak mampu dan berpendidikan 

rendah.Jika demikian, katanya, maka pengasuhan bagi anak PMI sebaiknya tidak diserahkan ke 

keluarganya, tetapi kepada masyarakat agar masa depan anak PMI, terutama masa depan pendidikannya 

tetap terjaga."Kita ingin menempatkan pengasuhan parenting itu menjadi tanggung jawab komunitas. Ini 

yang sudah kita siapkan. Kita punya modul-modul parenting berbasis komunitas. Meletakkan tanggung 

jawab masyarakat pada anak-anak pekerja migran kita," ucapnya. 
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Title Info Loker Januari 2022: PT Belitung Golf and Resort Buka 

Lowongan Minimal SMK Akuntansi, Cek Kualifikasinya 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123589767/info-loker-januari-2022-pt-belitung-

golf-and-resort-buka-lowongan-minimal-smk-akuntansi-cek-kualifikasinya 

Summary - Pendidikan minimal SMK Akuntansi. PT Belitung Golf and Resorts membuka lowongan kerja 

(loker) terbaru pada Januari 2022. PT Belitung Golf and Resorts membuka lowongan kerja 

(loker) pada Januari 2022 untuk satu posisi. Satu posisi lowongan kerja (loker) yang dibuka 

oleh PT Belitung Golf and Resorts adalah Staf Akunting. 

 

 

 

PT Belitung Golf and Resorts membuka lowongan kerja (loker) terbaru pada Januari 2022.PT Belitung Golf 

and Resorts membuka lowongan kerja (loker) pada Januari 2022 untuk satu posisi.Satu posisi lowongan 

kerja (loker) yang dibuka oleh PT Belitung Golf and Resorts adalah Staf Akunting.Lowongan kerja (loker) 

Staf Akunting yang dibuka PT Belitung Golf and Resorts untuk penempatan di Kabupaten Belitung, Bangka 

Belitung.Bagi yang tertarik melamar pekerjaan tersebut ketahui kualifikasi dan deskripsi pekerjaan Staf 

Akunting yang dibuka PT Belitung Golf and Resorts.Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram 

@kemnaker pada Jumat, 28 Januari 2022, berikut kualifikasi dan deskripsi pekerjaan Staf Akunting yang 

dibuka PT Belitung Golf and Resorts.Kualifikasi Staf Akunting PT Belitung Golf and Resorts- Perempuan, 

usia maksimal 30 tahun- Pendidikan minimal SMK Akuntansi- Memiliki pengalaman minimal 1 tahun di 

bidang akuntansi (purchasing, account receivable, account payable, dan cashier)- Jujur, bertanggung 

jawab- Memiliki sikap dan kepribadian yang baik- Bisa mengoperasikan Microsoft Office- Memiliki 

kemampuan berkomunikasi yang baik- Mampu bekerja dengan tim maupun secara individuDeskripsi 

Pekerjaan Staf Akunting PT Belitung Golf and Resorts- Mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan 

keuangan dan akuntingAdapun yang tertarik dengan loker Sales Engineer yang dibuka Staf Akunting yang 

dibuka PT Belitung Golf and Resorts bisa mengirimkan berkas lamaran serta CV melalui situs 

berikut:karirhub.kemnaker.go.idBatas pendaftaran loker Staf Akunting yang dibuka PT Belitung Golf and 

Resorts hingga 31 Januari 2022.Segera siapkan diri dan segera kirim surat lamaran untuk loker Staf 

Akunting yang dibuka PT Belitung Golf and Resorts.Siapkan lampirkan curriculum vitae (CV) dan resume 

terbaik Anda untuk loker Staf Akunting yang dibuka PT Belitung Golf and Resorts. 
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Title Polres Karimun Tangkap 3 Pelaku Penyelundupan PMI Ilegal ke 

Malaysia, Begini Modusnya 

Author _noname 

Media Tribun News Batam Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/polres-karimun-tangkap-3-pelaku-

penyelundupan-pmi-ilegal-ke-malaysia-begini-modusnya 

Summary Satpolairud Polres Karimun kembali menggagalkan upaya penyelundupan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) ke Malaysia secara ilegal. Sebanyak delapan calon PMI Ilegal ini diamankan 

di Pelabuhan Domestik Tanjungbalai Karimun, sebelum diberangkatkan tanpa dilengkapi 

dokumen resmi, pada Jumat (28/1/2022). Kasat Polairud Polres Karimun, AKP Binsar Samosir 

mengatakan, pengungkapan tersebut setelah mendapatkan informasi adanya PMI Ilegal 

yang akan masuk ke Karimun. Dimana E sebagai penyemput, R sebagai penampung dan 

tekong kapal yang akan mengantar korban ke Malaysia," ucap AKP Binsar. 

 

 

 

Satpolairud Polres Karimun kembali menggagalkan upaya penyelundupan Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) ke Malaysia secara ilegal.Sebanyak delapan calon PMI Ilegal ini diamankan di Pelabuhan Domestik 

Tanjungbalai Karimun, sebelum diberangkatkan tanpa dilengkapi dokumen resmi, pada Jumat 

(28/1/2022).Kasat Polairud Polres Karimun, AKP Binsar Samosir mengatakan, pengungkapan tersebut 

setelah mendapatkan informasi adanya PMI Ilegal yang akan masuk ke Karimun.Dari informasi itu, 

kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang berperan sebagai penjemput, serta 8 

korban calon PMI Ilegal yang berasal dari Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat)."Tiga orang pelaku 

yakni berinisial G, R dan E kita tetapkan sebagai tersangka. Dimana E sebagai penyemput, R sebagai 

penampung dan tekong kapal yang akan mengantar korban ke Malaysia," ucap AKP Binsar.Sedangkan 

satu tersangka lainnya berinisial G berada di Batam. Dia bertugas membawa para PMI Ilegal ke Batam 

dari Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat.Diketahui, delapan orang calon PMI tersebut berangkat dari 

Lombok pada Sabtu, 22 Januari 2022.Setibanya di Batam, mereka dijemput oleh tersangka G. Kemudian 

sebagian calon PMI diinapkan di rumah tersangka dan sebagian PMI diinapkan di hotel.Selain itu, delapan 

orang PMI tersebut menyetor uang sebesar Rp 5 juta per orang sebagai syarat keberangkatan ke Malaysia 

kepada tersangka G."Di Batam, tersangka G menerima uang senilai Rp 32,5 juta yang merupakan uang 

dari para korban yang telah dikumpulkan," jelasnya.Dengan begitu, selain tersangka, sejumlah barang 
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bukti juga telah diamankan oleh Satpolairud Polres Karimun.Di antaranya, identitas calon atau korban 

PMI, ATM BNI dan buku rekening yang digunakan tersangka dalam menjalankan perannya.Serta uang 

tunai dari korban atau calon PMI yang telah dikumpulkan sebanyak Rp 32,5 juta."Tersangka G ini 

kemudian mentransfer ke rekening R sebesar Rp 20 juta sebanyak tiga kali. Tersangka R ini sudah berapa 

kali membawa calon PMI secara ilegal ke Malaysia dan pernah masuk sel," jelasnya.Sementara nasib 

delapan orang calon PMI itu, AKP Binsar menyebut akan diproses lebih lanjut oleh BP2MI Provinsi 

Kepulauan Riau (Kepri)."Kita sudah berkoordinasi dengan BP2MI Karimun terkait pengembalian ke 

daerah asal korban, dan para tersangka akan kita sangkakan pasal 81 Jo 86 Undang-undang Nomor 18 

Tahun 2017 dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun," pungkasnya. 
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Title Pemerintah Salurkan Dana Besar Untuk 

Pembangunan Papua Dan Papua Barat - INTIPNEWS 

Author Silakan Masukkan Nama 

Anda Di Sini 

Media Intipnews Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://intipnews.com/pemerintah-salurkan-dana-besar-untuk-pembangunan-papua-dan-

papua-barat 

Summary Oleh : Alfred Jigibalom Pemerintah menyalurkan dana besar untuk pembangunan Papua dan 

Papua Barat. Papua dan Papua Barat juga menjadi 2 provinsi yang menjadi prioritas agar 

lebih maju dan tidak kalah dari daerah lain. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah 

menggelontorkan dana sebesar 84,7 triliun rupiah untuk pembangunan di provinsi Papua 

dan Papua Barat. Uang sebesar itu amat wajar karena dibagi untuk 2 provinsi (Papua dan 

Papua Barat). 

 

Oleh : Alfred Jigibalom Pemerintah menyalurkan dana besar untuk pembangunan Papua dan Papua 

Barat. Masyarakat pun diminta untuk ikut mengawal dana tersebut agar tepat sasaran dan kesejahteraan 

rakyat dapat tercapai. Setelah era reformasi, terjadi perubahan sistem dari sentralisasi ke desentralisasi 

alias otonomi daerah. Tiap provinsi diberi kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri. Selain itu, 

pemerintah juga berusaha agar ada pemerataan pembangunan agar kemajuan tak hanya di Jawa saja, 

tetapi ada dari Sabang sampai Merauke. Papua dan Papua Barat juga menjadi 2 provinsi yang menjadi 

prioritas agar lebih maju dan tidak kalah dari daerah lain. Oleh karena itu pemerintah membuat otonomi 

khusus yang dicanangkan sejak tahun 2001 dan diperpanjang tahun 2021, dan melalui program itu maka 

Papua diberi dana besar untuk membangun daerahnya, agar lebih maju dan makmur. Tidak tanggung-

tanggung, pemerintah menggelontorkan dana sebesar 84,7 triliun rupiah untuk pembangunan di provinsi 

Papua dan Papua Barat. Dana sebesar itu tak hanya dari anggaran otonomi khusus, tetapi juga dari dana 

tambahan infrastruktur, dana tambahan transfer ke daerah dan dana desa, dana transfer kementerian 

dan lembaga. Hal ini dinyatakan oleh Adriyanto, Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Uang sebesar itu amat wajar karena dibagi untuk 

2 provinsi (Papua dan Papua Barat). Jumlah uangnya juga lebih banyak daripada 2 tahun lalu karena ada 

inflasi. Selain itu, dana tersebut untuk pembangunan dan di Papua harga semen dan material lain lebih 

mahal daripada di Jawa, sehingga wajar jika yang dihabiskan sampai triliunan rupiah. Dengan uang 

sampai puluhan triliun rupiah maka bisa digunakan untuk membangun Papua dan Papua Barat. Pertama 

adalah pembangunan fisik dengan membuat infrastruktur seperti jalan raya, sekolah, Rumah Sakit, dan 

gedung lain. Jika ada fasilitas tersebut maka kehidupan rakyat akan lebih mudah. Mereka tak harus pergi 

ke kota lain untuk berobat karena sudah ada fasilitas kesehatan yang memadai, berikut tenaga medisnya. 

Dana yang diberi oleh pemerintah juga dirupakan beasiswa bagi murid SD hingga perguruan tinggi, dan 

sudah banyak sekali alumni beasiswa Otsus yang berhasil. Yang paling moncer karirnya adalah Billy 

Mambrasar yang bisa kuliah sampai S2 di luar negeri dan saat ini menjadi staf khusus milenial Presiden 

Jokowi. Selain itu, bantuan dana dari pemerintah juga digunakan untuk pendidikan vokasi dengan 

membangun balai latihan kerja (BLK). Dengan adanya BLK maka mereka yang berusia di atas 20 tahun 

juga punya kesempatan untuk belajar keterampilan baru, seperti membuat kue, merias wajah, mengelola 

bengkel, dll. Andriyanto melanjutkan, seharusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak usah 

membuat program yang persis sama. Alasannya adalah demi efisiensi anggaran. Di sinilah kreativitas 
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pemda Papua dan Papua Barat diuji, apakah mereka bisa membuat program yang efisien tetapi berguna 

bagi rakyat? Dengan program-program tersebut maka diharap akan ada kemajuan lebih lanjut di Papua. 

Rakyat Papua adalah warga Indonesia sehingga mereka juga wajib mendapatkan hak untik hidup rakyat 

dan pemerataan pembangunan. Semua harus adil dari Sabang sampai merauke. Pemerintah tidak ragu 

untuk memberi dana hingga triliunan rupiah demi kemajuan di provinsi Papua dan Papua Barat. Rakyat 

di sana juga berhak untuk hidup sejahtera dan menikmati fasilitas seperti di Jawa dan provinsi lain. 

Pengawasan juga harus diperketat agar dana itu benar-benar dibuat untuk pembangunan di Bumi 

Cendrawasih. 
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Title Terpilih Secara Aklamasi, Yosminaldi Kembali Jabat Ketua ASPHRI 

2021-2024 

Author _noname 

Media Tribun News Bogor Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://bogor.tribunnews.com/2022/01/28/terpilih-secara-aklamasi-yosminaldi-kembali-

jabat-ketua-asphri-2021-2024 

Summary Yosminaldi mengungkapkan bahwa sudah menyusun kepengurusan ASPHRI untuk masa 

bakti 2021-2024. Ketua Umum ASPHRI, mengatakan, dirinya kembali dipercaya untuk 

menjadi ketua umum ASPHRI periode 2021-2024 yang dipilih secara. Yosminaldi menyatakan 

sebagimana diketahui ASPHRI adalah salah satu organisasi praktisi yang sudah diakui oleh 

semua pihak, khususnya pemerintah di kementerian ketenagakerjaan. 

 

 

 

) gelar rapat kerja nasional (rakernas) di Ballroom Grand Mulya Bogor Resort & Convention Hotel, Jalan 

Babakan Tumas No.16, Desa Cikeas, , Kabupaten Bogor.Rakernas ini merupakan lanjutan dari 

musyawarah nasional (munas) 2021 yang di mana memilih ketua umum baru untuk tiga tahun 

kedepan.Ketua Umum ASPHRI, mengatakan, dirinya kembali dipercaya untuk menjadi ketua umum 

ASPHRI periode 2021-2024 yang dipilih secara ."Alhamdulillah saya sebagai ketua umum ASPHRI sejak 

2011 diberi kepercayaan untuk kembali memimpin ASPHRI saat ini," terangnya kepada , Jumat 

(28/1/2022).Dengan mengusung tema 'siap memberikan kontribusi terbaik dan terwujudnya SDM 

kompenen, profesional dan produktif untuk Indonesia hebat' ASPHRI adakan rakernas selama dua 

hari.Yosminaldi mengungkapkan bahwa sudah menyusun kepengurusan ASPHRI untuk masa bakti 2021-

2024."Adam Suharnas sebagai Sekjen ASPHRI, sebagai ketua Dewan Pembina ASPHRI, Bomer Pasaribu 

sebagai Ketua Dewan Pengarah ASPHRI, Halim Sahab sebagai Ketua Dewan Pengawas ASPHRI dan Yaya 

Ropandi sebagai Wakil Sekjen ASPHRI," paparnya.Yosminaldi menyatakan sebagimana diketahui ASPHRI 

adalah salah satu organisasi praktisi yang sudah diakui oleh semua pihak, khususnya pemerintah di 

kementerian ketenagakerjaan."Hal ini dibuktikan karena ASPHRI selalu diikutsertakan dalam setiap 

kegiatan di kementerian ketenagakerjaan dan bahkan saya sebagai ketua umum ASPHRI menjadi wakil 

ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri (FKLPI) Pusat yang mengkoordinir lebih kurangnya 

305 BLK di Indonesia," jelasnya 
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Title BPJAMSOSTEK Jawa Tengah-DIY sosialisasikan program ke 

sektor jasa konstruksi 

Author Nur Istibsaroh 

Media Antara Jateng Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://jateng.antaranews.com/berita/430281/bpjamsostek-jateng-diy-sosialisasikan-

program-ke-sektor-jasa-konstruksi 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY kembali 

melakukan sosialisasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) 

ke sektor jasa konstruksi. Sosialisasi yang dikemas dalam bentuk Webinar secara daring pada 

Jumat tersebut diikuti ratusan peserta yang terdiri atas perusahaan jasa konstruksi wilayah 

Jawa Tengah dan DIY dan dibuka oleh Deputi Direktur Wilayah Jawa Tengah dan DIY 

Cahyaning Indriasari. Naning, panggilan akrab Cahyaning Indriasari menjelaskan pentingnya 

para pekerja didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena tingginya risiko 

pekerjaan, sehingga saat terjadi hal yang tidak diinginkan tidak membebani perusahaan. 

"Sangat tepat bagi bapak-bapak yang telah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, karena memang risikonya tinggi dan tidak tahu berapa biaya yang harus 

dikeluarkan saat terjadi risiko seperti pekerja luka parah," kata Naning yang mengaku 

mengerti "dunia" jasa konstruksi karena ayahnya seorang kontraktor. 

 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY kembali melakukan 

sosialisasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) ke sektor jasa 

konstruksi.Sosialisasi yang dikemas dalam bentuk Webinar secara daring pada Jumat tersebut diikuti 

ratusan peserta yang terdiri atas perusahaan jasa konstruksi wilayah Jawa Tengah dan DIY dan dibuka 

oleh Deputi Direktur Wilayah Jawa Tengah dan DIY Cahyaning Indriasari.Naning, panggilan akrab 

Cahyaning Indriasari menjelaskan pentingnya para pekerja didaftarkan sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan karena tingginya risiko pekerjaan, sehingga saat terjadi hal yang tidak diinginkan tidak 

membebani perusahaan."Sangat tepat bagi bapak-bapak yang telah mendaftarkan pekerjanya sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena memang risikonya tinggi dan tidak tahu berapa biaya yang harus 

dikeluarkan saat terjadi risiko seperti pekerja luka parah," kata Naning yang mengaku mengerti "dunia" 

jasa konstruksi karena ayahnya seorang kontraktor.Saat terjadi masalah seperti gedung ambruk atau 
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pekerja terpeleset dan pekerja sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, maka pekerja tinggal dibawa ke 

rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan setelah itu seluruh biaya 

pengobatan sampai sembuh ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan."Ada satu kebiasaan yang kurang 

pas, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan hanya dijadikan sebagai syarat untuk mengajukan 

pembayaran dari APBD. Kalau bisa begitu SPK keluar, daftarkan dulu para pekerjanya," kata Naning.Nilai 

iuran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, lanjut Naning, sangat terjangkau karena dengan nilai proyek 

Rp1 miliar, jumlah iuran yang dibayarkan untuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan yakni Rp1,6 juta.Pada jasa produksi, kata Naning, nilai iuran ditentukan oleh nilai 

kontrak bukan waktu pengerjaan dan bukan jumlah pekerja.Untuk nilai kontrak Rp0 sampai Rp100 juta 

besaran iuran 0,24 persen; Rp100 juta sampai Rp500 juta sebesar 0,19 persen; Rp500 juta sampai dengan 

Rp1 miliar sebesar 0,15 persen; Rp1 miliar sampai 5 miliar sebesar 0,12 persen; dan Rp5 miliar sampai 

tak terhingga sebesar 0,10 persen."Regulasi terbaru, jika sebelumnya untuk pendaftaran hanya 

menyerahkan foto copy SPK atau dokumen pelaksanaan pekerjaan konstruksi (jika perorangan dapat 

diganti dengan surat keterangan dari instansi terkait atau rencana anggaran biaya pekerjaan), kini perlu 

menyerahkan daftar nama pekerja atau cukup NIK pekerja," kata Naning.Naning menegaskan bahwa 

dengan mendaftarkan proyek pada jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan, maka 

seluruh pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut akan tercover, sehingga pekerja bisa tenang bekerja 

dan kontraktor tinggal memantau pekerjaan.Untuk pendaftaran, bisa dengan melakukan penyerahan 

berkas kepesertaan ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan sekaligus pembayaran iuran pertama atau 

bisa secara online melalui E-Jakon."Bagi yang kesulitan, kami siap membantu agar ke depan kerja sama 

antara BPJS Ketenagakerjaan dengan sektor jasa konstruksi lebih baik lagi," kata Naning. 
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Title Menaker: Kemnaker Telah Bangun 450 Desa Migran Produktif Author _noname 

Media Merdekanews Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdekanews.co/read/14919/Menaker-Kemnaker-Telah-Bangun-450-Desa-

Migran-Produktif 

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan 

hingga kini telah membangun 450 Desa Migran Produktif (Desmigratif). Kami sudah 

membangun 450 Desmigratif," kata Menaker, Jakarta, Jumat (28/1/2022). Menaker 

menambahkan, Desmiratif juga hadir untuk menjaga dan melindungi anak-anak pekerja 

migran dengan melibatkan komunitas masyarakat (community parenting). Desmigratif 

adalah program perlindungan terhadap pekerja migran sejak dari kampung halaman, yang 

bertujuan untuk memberikan pelindungan yang komprehensif bagi PMI dan keluarganya. 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan hingga kini 

telah membangun 450 Desa Migran Produktif (Desmigratif).Desmigratif adalah program perlindungan 

terhadap pekerja migran sejak dari kampung halaman, yang bertujuan untuk memberikan pelindungan 

yang komprehensif bagi PMI dan keluarganya."Kami membangun Desmigratif sebagai sarana untuk 

meningkatkan produktivitas terutama keluarga yang ditinggalkan dan PMI purna. Kami sudah 

membangun 450 Desmigratif," kata Menaker, Jakarta, Jumat (28/1/2022).Menaker menambahkan, 

Desmiratif juga hadir untuk menjaga dan melindungi anak-anak pekerja migran dengan melibatkan 

komunitas masyarakat (community parenting).Ia memandang, seseorang menjadi pekerja migran itu 

umumnya karena ekonomi keluarganya atau ekonomi orang tuanya tidak mampu dan berpendidikan 

rendah.Jika demikian, katanya, maka pengasuhan bagi anak PMI sebaiknya tidak diserahkan ke 

keluarganya, tetapi kepada masyarakat agar masa depan anak PMI, terutama masa depan pendidikannya 

tetap terjaga."Kita ingin menempatkan pengasuhan parenting itu menjadi tanggung jawab komunitas. Ini 

yang sudah kita siapkan. Kita punya modul-modul parenting berbasis komunitas. Meletakkan tanggung 

jawab masyarakat pada anak-anak pekerja migran kita," ucapnya. 
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Title PRT asal Probolinggo di Malaysia tak digaji selama empat 

tahun 

Author Agus Setiawan 

Media Antara Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Link http://www.antaranews.com/berita/2671865/prt-asal-probolinggo-di-malaysia-tak-digaji-

selama-empat-tahun 

Summary Seorang pembantu rumah tangga asal Kebonsari Kulon, Kangaran, Kabupaten Probolinggo, 

Provinsi Jawa Timur, Ramiyati (60) tidak digaji selama empat tahun setelah bekerja untuk 

majikannya di Pandan Indah, Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia. "Menurut pengakuan Ibu 

Ramiyati, dia sudah empat tahun tidak digaji. Majikannya berjanji hanya akan membayar 700 

ringgit (Rp 2,4 juta) per bulan," ujar Bendahara Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) 

Malaysia, Wati ketika dihubungi di Kuala Lumpur, Jumat. 

 

 

 

Seorang pembantu rumah tangga asal Kebonsari Kulon, Kangaran, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa 

Timur, Ramiyati (60) tidak digaji selama empat tahun setelah bekerja untuk majikannya di Pandan Indah, 

Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia."Menurut pengakuan Ibu Ramiyati, dia sudah empat tahun tidak digaji. 

Majikannya berjanji hanya akan membayar 700 ringgit (Rp 2,4 juta) per bulan," ujar Bendahara Serikat 

Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malaysia, Wati ketika dihubungi di Kuala Lumpur, Jumat.Wati bersama 

teman-temannya di SBMI telah mengantarkan ibu tersebut ke KBRI Kuala Lumpur, Kamis, agar bisa 

ditampung sementara di tempat bernaung kedutaan sambil menunggu bantuan dari pihak kedutaan 

untuk mengupayakan pelunasan gajinya oleh majikan.Tentang pertemuannya dengan Ramiyati, Wati 

menceritakan awalnya Ketua SBMI Malaysia mendapat pengaduan langsung dari Ramiyati."Awalnya Ibu 

Ramiyati minta dipulangkan memandang usianya sudah lanjut tetapi tidak punya uang. Ketua SBMI 

berinisiatif menyubsidi biaya kepulangan, tetapi Ibu tersebut mengaku mempunyai gaji yang belum 

dibayar majikan selama empat tahun," katanya.SBMI sudah berusaha berkomunikasi langsung dengan 

majikan tetapi tidak ada respons positif yang akhirnya terpaksa minta diselesaikan pihak KBRI melalui 

duta besar langsung dan pihaknya diminta datang ke kedutaan."Ibu Ramiyati mengaku sudah hampir 15 

tahun di Malaysia dengan pindah-pindah majikan dan agen. Pekerjaan yang dijalaninya terakhir juga dia 

ambil dari agen," katanya.Wati menceritakan Ramiyati diantar majikannya ke rumah sewa temannya dan 

majikannya berjanji gaji akan dibayarkan setelah dia pulang ke Indonesia.Dia mengatakan majikan 
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Ramiyati sebenarnya menjanjikan mau mengantar pulang namun tidak kunjung diantarkan akhirnya 

Ramiyati minta diantarkan ke rumah sewa temannya dan di sana dia sudah tinggal selama satu bulan."Dia 

tinggal di rumah sewa temannya sambil nunggu gajinya tetapi nggak juga diberikan. Akhirnya dia minta 

tolong ke kami untuk mengurusnya," katanya.Koordinator Fungsi Konsuler KBRI Kuala Lumpur, Rijal Al 

Huda ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah mengecek keberadaan Ramiyati"Sudah saya cek 

tadi, saat ini Bu Ramiyati memang sudah ditampung di shelter KBRI. KBRI akan mengupayakan 

pemenuhan hak-hak Bu Ramiyati. Majikan akan dipanggil untuk mediasi dan jika tidak kooperatif akan 

dilaporkan ke Kantor Tenaga Kerja (JTK)," katanya. 
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Title Bensin di Jepang Sempat Di atas 170 Yen per Liter Sudah Turun 

Kembali Berkat Subsidi Pemerintah 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunnews.com/internasional/2022/01/28/bensin-di-jepang-sempat-di-atas-

170-yen-per-liter-sudah-turun-kembali-berkat-subsidi-pemerintah 

Summary Subsidi diberikan kepada dealer minyak. Akhirnya pemerintah (dalam hal ini METI = 

kementerian ekonomi perdagangan dan industri Jepang) memutuskan untuk menerapkan 

langkah-langkah untuk mengekang lonjakan tersebut. Mulai tanggal 27 Januari, subsidi 

sebesar 3,40 yen per liter diberikan kepada penjual asli untuk bensin, minyak tanah, oli 

ringan, dan oli berat. Antrian kendaraan yang mau membeli bendin di pompa bensin di 

Jepang tetap seperti biasa meskipun harganya sudah turun dari 170 yen per liter. 

 

 

 

Langkah pemerintah untuk menekan harga bensin telah dimulai pada 27 Januari kemarin menyusul 

melonjaknya harga minyak mentah sudah kelihatan hasilnya.Kini harga bensin di Tokyo yang sempat 

melonjak di atas 170 yen per liter sudah turun kembali di bawah 170 yen per liter hari ini, Jumat 

(28/1/2022).Subsidi diberikan kepada dealer minyak. Tidak jelas apakah itu akan tercermin dalam harga 

SPBU yang dijual bebas, dan bahkan jika harganya diturunkan, akan ada jeda waktu.Sejak keputusan 

tentang langkah-langkah dukungan pemerintah diumumkan sejak awal, pengguna mengeluh bahwa 

harga tidak turun, dan kebingungan menyebar.Perubahan harga bensin yang melonjak Karena harga 

eceran rata-rata nasional per liter bensin reguler sempat melebihi 170 yen pada tanggal 24 Januari 

lalu.Akhirnya pemerintah (dalam hal ini METI = kementerian ekonomi perdagangan dan industri Jepang) 

memutuskan untuk menerapkan langkah-langkah untuk mengekang lonjakan tersebut.Mulai tanggal 27 

Januari, subsidi sebesar 3,40 yen per liter diberikan kepada penjual asli untuk bensin, minyak tanah, oli 

ringan, dan oli berat.Namun, harga over-the-counter diputuskan untuk setiap toko sambil mengawasi 

harga pembelian, persediaan, biaya tenaga kerja, dan tren toko lain di sekitarnya.Keadaan lokal seperti 

biaya transportasi, mungkin akan terus dijual seharga 170 yen atau lebih.Menurut perusahaan yang 

beroperasi di Kota Osaka, ada banyak pertanyaan dari pelanggan bahwa harga tidak turun di 

toko.Disebutkan, harga beli bensin sendiri sudah naik, "kalau sudah tercermin dari harga, itu akan terjadi 

setelah minggu depan," katanya.Federasi Serikat Pekerja Minyak Nasional, yang diorganisir di pompa 
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bensin, memperingatkan bahwa "sistem ini hanya mencegah kenaikan harga grosir.Hal ini tidak 

mendiskontokan harga over-the-counter sebagaimana ditentukan oleh masing-masing 

perusahaan.Beberapa kalangan industri mempertanyakan kompleksitas tanggapan pemerintah, 

mengatakan bahwa itu adalah etalase yang menerima keluhan saja saat ini.Di lapangan Tribunnews. com 

sudah melihat harga turun di bawah 170 yen per liter siang ini (28/1/2022).Antrian kendaraan yang mau 

membeli bendin di pompa bensin di Jepang tetap seperti biasa meskipun harganya sudah turun dari 170 

yen per liter.Diskusi bensin dan energi di Jepang dilakukan kelomppok pecinta Jepang, silakan bergabung 

dengan mengirimkan email: info@tribun.in 
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Title PRT asal Probolinggo tak digaji selama empat tahun di Malaysia Author _noname 

Media Antara Jatim Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Link http://jatim.antaranews.com/berita/570333/prt-asal-probolinggo-tak-digaji-selama-

empat-tahun-di-malaysia 

Summary Seorang pembantu rumah tangga asal Kebonsari Kulon, Kangaran, Kabupaten Probolinggo, 

Jawa Timur, bernama Ramiyati (60), tidak pernah digaji selama empat tahun setelah bekerja 

untuk majikannya di Pandan Indah, Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia. "Menurut pengakuan 

Ibu Ramiyati, dia sudah empat tahun tidak digaji. Majikannya berjanji hanya akan membayar 

700 ringgit (Rp 2,4 juta) per bulan," ujar Bendahara Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) 

Malaysia Wati ketika dihubungi di Kuala Lumpur, Jumat. Tentang pertemuannya dengan 

Ramiyati, Wati menceritakan awalnya Ketua SBMI Malaysia mendapat pengaduan langsung 

dari Ramiyati. 

 

 

 

Seorang pembantu rumah tangga asal Kebonsari Kulon, Kangaran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 

bernama Ramiyati (60), tidak pernah digaji selama empat tahun setelah bekerja untuk majikannya di 

Pandan Indah, Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia."Menurut pengakuan Ibu Ramiyati, dia sudah empat 

tahun tidak digaji. Majikannya berjanji hanya akan membayar 700 ringgit (Rp 2,4 juta) per bulan," ujar 

Bendahara Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malaysia Wati ketika dihubungi di Kuala Lumpur, 

Jumat.Wati bersama teman-temannya di SBMI telah mengantarkan ibu tersebut ke KBRI Kuala Lumpur, 

Kamis (27/1), agar bisa ditampung sementara di tempat bernaung kedutaan sambil menunggu bantuan 

dari pihak kedutaan untuk mengupayakan pelunasan gajinya oleh majikan.Tentang pertemuannya 

dengan Ramiyati, Wati menceritakan awalnya Ketua SBMI Malaysia mendapat pengaduan langsung dari 

Ramiyati."Awalnya Ibu Ramiyati minta dipulangkan memandang usianya sudah lanjut tetapi tidak punya 

uang. Ketua SBMI berinisiatif menyubsidi biaya kepulangan, tetapi Ibu tersebut mengaku mempunyai gaji 

yang belum dibayar majikan selama empat tahun," katanya.SBMI sudah berusaha berkomunikasi 

langsung dengan majikan tetapi tidak ada respons positif yang akhirnya terpaksa minta diselesaikan pihak 

KBRI melalui duta besar langsung dan pihaknya diminta datang ke kedutaan."Ibu Ramiyati mengaku 

sudah hampir 15 tahun di Malaysia dengan pindah-pindah majikan dan agen. Pekerjaan yang dijalaninya 

terakhir juga dia ambil dari agen," katanya.Wati menceritakan Ramiyati diantar majikannya ke rumah 
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sewa temannya dan majikannya berjanji gaji akan dibayarkan setelah dia pulang ke Indonesia.Dia 

mengatakan majikan Ramiyati sebenarnya menjanjikan mau mengantar pulang namun tidak kunjung 

diantarkan akhirnya Ramiyati minta diantarkan ke rumah sewa temannya dan di sana dia sudah tinggal 

selama satu bulan."Dia tinggal di rumah sewa temannya sambil nunggu gajinya tetapi nggak juga 

diberikan. Akhirnya dia minta tolong ke kami untuk mengurusnya," katanya.Koordinator Fungsi Konsuler 

KBRI Kuala Lumpur, Rijal Al Huda ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah mengecek keberadaan 

Ramiyati"Sudah saya cek tadi, saat ini Bu Ramiyati memang sudah ditampung di shelter KBRI. KBRI akan 

mengupayakan pemenuhan hak-hak Bu Ramiyati. Majikan akan dipanggil untuk mediasi dan jika tidak 

kooperatif akan dilaporkan ke Kantor Tenaga Kerja (JTK)," katanya. 
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Title Polisi Batam Tangkap Pemilik Kapal Pembawa PMI Ilegal Terbalik 

di Johor Malaysia 

Author _noname 

Media Tribun News Batam Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://batam.tribunnews.com/2022/01/28/polisi-batam-tangkap-pemilik-kapal-pembawa-

pmi-ilegal-terbalik-di-johor-malaysia 

Summary Diketahui kedua pelaku tersebut berperan penting dalam insiden kapal terbalik di perairan 

Pulau Pisang, Johor, Malaysia, Selasa (18/1/2022) lalu. Yuslan ditangkap polisi di Perum Baloi 

Lubuk Baja, Batam pada Rabu (19/1/2022) lalu, sedangkan Zamri ditangkap di Pulau Terong. 

Pengungkapan ini berkat adanya informasi KBRI Johor Malaysia, jika ada kapal tenggelam di 

Johor yang merupakan kapal milik Indonesia. Kapal Terbalik di Johor. 

 

 

 

Dua dari enam pelaku penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditangkap Unit Reskrim 

Polresta Barelang punya peran penting.Tidak lain mereka berperan sebagai pemilik kapal dan petugas 

mengecek kapal yang digunakan untuk mengangkut PMI.Kedua pelaku tersebut masing-masing bernama 

Yuslan sebagai pemilik kapal dan Zamri sebagai petugas mengecek kondisi kapal.Diketahui kedua pelaku 

tersebut berperan penting dalam insiden kapal terbalik di perairan Pulau Pisang, Johor, Malaysia, Selasa 

(18/1/2022) lalu.Yuslan ditangkap polisi di Perum Baloi Lubuk Baja, Batam pada Rabu (19/1/2022) lalu, 

sedangkan Zamri ditangkap di Pulau Terong.Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto 

mengatakan, polisi tidak pernah membiarkan adanya praktik PMI Ilegal terjadi di wilayah hukum Polresta 

Barelang."Sesuai dengan perintah Kapolda Kepri, maka kami dari Polresta dan Polsek-polsek akan terus 

memburu para pelaku penyelundupan PMI," sebut Nugroho saat konferensi Pers, Jumat 

(28/1/2022).Dijelaskannya penangkapan tersebut berawal saat penyelidikan dan pengembangan Sat 

Reskrim Polresta Barelang dan Polsek Belakangpadang.Pengungkapan ini berkat adanya informasi KBRI 

Johor Malaysia, jika ada kapal tenggelam di Johor yang merupakan kapal milik Indonesia.Jelang beberapa 

saat anggota berangkat dari Belakangpadang ke Pulau Terong, dan langsung mengamankan 

Zamri.Sementara Yuslan melarikan diri ke rumahnya di Perumahan Baloi Lubuk Baja, dan langsung 

ditangkap anggota.Saat diinterogasi, Yuslan mengaku mendapat keuntungan Rp 2 juta per kepala, 

sedangkan Zamri mendapat Rp 150 ribu per kepala.Atas perbuatannya, mereka dikenakan pasal 5 dan 

pasal 7, UU no 21 tahun 2007 tentang perdagangan manusia dengan ancaman penjara maksimal seumur 
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hidup."Kami akan terus berburu dan memberantas praktek-praktek PMI Ilegal tersebut hingga tuntas," 

sebut Nugroho.Kapal Terbalik di JohorSebelumnya diberitakan, Kepolisian Resort Barelang memberikan 

perhatian terhadap insiden kecelakaan kapal terbalik yang mengangkut belasan Pekerja Migran 

Indonesia.Kasi Humas Polresta Barelang, AKP Tigor, Rabu (19/1/2022) mengatakan saat ini pihaknya 

sedang melakukan koordinasi dengan otoritas penegak hukum negara Malaysia."Iya, kita sudah dapat 

informasi tersebut. Yang membantu menangani Polresta. Upaya kita sedang melakukan Kordinasi dengan 

otoritas setempat," ujarnya Kasi Humas AKP Tigor.Tigor belum dapat memberikan keterangan lebih jauh 

lantaran pihaknya sedang melakukan kordinasi."Sabar ya, nanti kota infokan lagi lebih lanjut," 

jawabnya.Sebelumnya Kapal pengangkut Pekerja Migran Indonesia alias TKI Ilegal kembali mengalami 

nasib naas di perairan Pulau Pisang, Johor, Malaysia, Selasa (18/1/2022).Ada sebanyak 13 orang PMI 

ilegal jadi korban dalam insiden kecelakaan kapal terbalik itu.Mereka terapung berjam-jam di atas air.Dari 

informasi yang diperoleh ada tujuh orang yang dikabarkan selamat, sementara lima orang lainnya masih 

dalam pencarian. 
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Title 5 Hal yang Dilakukan untuk Menjadi Support System Teman 

Kerja di Kantor 

Author _noname 

Media Tribun News Ambon Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://ambon.tribunnews.com/2022/01/28/5-hal-yang-dilakukan-untuk-menjadi-support-

system-teman-kerja-di-kantor 

Summary Berikut 5 hal yang perlu dilakukan untuk menjadi support system teman kerja di kantor,. 5 

Hal yang Dilakukan untuk Menjadi Support System Teman Kerja di Kantor. Rutinitas dan 

kebiasaan dalam pekerjaan bisa membuat kita terjebak dalam rasa bosan. Maka dari itu, kita 

membutuhkan adanya support system untuk menunjang kinerja dikantor. 

 

 

 

Rutinitas dan kebiasaan dalam pekerjaan bisa membuat kita terjebak dalam rasa bosan.Maka dari itu, 

kita membutuhkan adanya support system untuk menunjang kinerja dikantor.Berikut 5 hal yang perlu 

dilakukan untuk menjadi support system teman kerja di kantor,Melansir laman Instagram @kemnaker, 

berikut yang perlu kamu lakukan.5 Hal yang Dilakukan untuk Menjadi Support System Teman Kerja di 

Kantora. Menjadi pendengar yang baikb. Mendukung segala hal yang teman butuhkanc. Menjaga segala 

bentuk komunikasid. Memberikan reward baik berupa pujian ataupun hadiah sebagai bentuk 

apresiasie."Rekanaker punya teman kerja yang menjadi support system di kantor?Coba mention 

temanmu ya.#TipsNaker #infoNaker #kemnaker #temankerja #supportsystem," tulisnya.6 Tanda Kamu 

Seorang Pekerja Berkualitas dan Dipercaya Atasana. Dapat diandalkan dan dipercayab. Dijadikan sumber 

informasi untuk menjawab pertanyaanc. Diberikan kesempatan untuk berpendapat dalam keputusan 

pentingd. Dipercaya untuk memegang kendali atas pekerjaan sendirie. Sering menerima feedback dan 

masukanf. Pernah diminta untuk mewakili perusahaan 

  

http://ambon.tribunnews.com/2022/01/28/5-hal-yang-dilakukan-untuk-menjadi-support-system-teman-kerja-di-kantor
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Title Kapolresta Barelang Gelar Konferensi Pers 

Ungkap Pelaku Tindak Pidana Penempatan PMI 

Ilegal 

Author - Www.Lintashukum-

Indonesia.Com 

Media Lintas Hukum Indonesia Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Link http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/01/kapolresta-barelang-gelar-

konferensi.html 

Summary Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, SH, SIK, MH pimpin langsung 

Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan atau 

Orang Perseorangan Dilarang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

yang di dampingi oleh Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Reza Morandy Tarigan, SIK, 

MH, Kasi Humas Polresta Barelang AKP Tigor Sidabariba, S.H, dan Kanit PPA Iptu Dwi Dea 

Anggraini, S. Tr.K bertempat di Lobby utama Mapolresta Barelang. Kapolresta Barelang 

Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, SH, SIK, MH mengatakan sejak tanggal 19 januari 2022 

Polda Kepri melaksanakan Operasi Bunga Seligi 2022 yang menjadi atensi Kapolda Kepri. 

Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, SH, SIK, MH menghimbau kepada 

masyarakat Kota Batam baik tingkat RT, RW, Kelurahan ataupun Kecamatan untuk tidak 

bosan bosan memberikan informasi kepada Kepolisian, jika ada yang melihat atau 

mendengar informasi apabila di wilayahnya ada Kost Kost an untuk penampungan PMI Ilegal, 

Segera melapor ke kantor polisi terdekat. Ungkap Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho 

Tri Nuryanto, SH, SIK, MH. Atas perbuatannya pelaku Tindak Pidana "Orang Perseorangan 

dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia Keluar Negeri", dijerat dengan pasal 81 Jo 

pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana. Dengan Ancaman 

Hukuman Pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 

15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

 

Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, SH, SIK, MH pimpin langsung Konferensi Pers 

Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan atau Orang Perseorangan Dilarang 

Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang di dampingi oleh Kasat Reskrim Polresta 

Barelang Kompol Reza Morandy Tarigan, SIK, MH, Kasi Humas Polresta Barelang AKP Tigor Sidabariba, 

S.H, dan Kanit PPA Iptu Dwi Dea Anggraini, S. Tr.K bertempat di Lobby utama Mapolresta Barelang. Jumat 

(28/01/2022) Sekira Pukul 15.00 Wib. Pengungkapan Berawal dari penangkapan Pelaku Y (48 Tahun) dan 

Z (37 Tahun) yakni saat mendapatkan informasi melalui Staff KBRI Johor menyampaikan bahwa telah 

terjadi kapal Tenggelam yang diduga berasal dari pulau terong Kec. Belakang Padang Kota Batam, yang 

mengakibatkan 6 orang meninggal dunia pada senin (17/01/2022) yang di duga pelaku berinisial Y (48 

Tahun) selaku pemilik kapal Boat yang di nahkodai oleh RD dan M serta 5 orang PMI yang selamat telah 

diamankan di Malaysia. Setelah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kemudian Polsek 

Belakang Padang berhasil mengamankan 1 orang pelaku Z yang bertugas mengecek dan mengisi minyak 

Sebelum berangkat ke Malaysia. Kemudian setelah mendapatkan keterangan dari Pelaku Z bahwa Pelaku 

Y selaku pemilik boat yang tenggelam melarikan diri, Unit VI dan Opsnal Sat Reskrim Polresta Barelang 

melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Pelaku Y pada hari Selasa (25/01/2022) sekira Pukul 

http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/01/kapolresta-barelang-gelar-konferensi.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/01/kapolresta-barelang-gelar-konferensi.html
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17.00 wib di Kost-Kost'an Perumahan Baloi Kec. Lubuk Baja Kota Batam. Pada hari Rabu (19/01/2022) 

sekira pukul 13.50 wib, tim kembali mengamankan pelaku SL (45 Tahun) di pelabuhan tikus Pandan Bahari 

Kec. Sagulung - Kota Batam, dan menerima kelima calon PMI dan Pelaku sebagai Tekong Boat tersebut 

dari LANAL Kota Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di polresta Barelang. Kemudian Pada 

hari Minggu tanggal (23/01/2022) sekira pukul 22.30 wib berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa 

ada penampungan Calon PMI diperumahan Avante Oceanic Bliss Kec. Bengkong - Kota Batam. 

Selanjutnya Unit PPA melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut, dan benar 

ditemukan adanya 3 orang calon PMI dan mengamankan 1 orang pelaku berinisial C (45 Tahun). Pada 

Rabu (26/01/2022) Satreskrim Polresta Barelang kembali mengamankan para Calon PMI berada di 

sekitaran Bandara Hang Nadim Kec. Nongsa - Kota Batam dengan mengamankan Pelaku inisial SA (48 

Tahun) dan BS (51 Tahun) serta 9 Korban Calon PMI Ilegal yang akan di berangkatkan ke Malaysia. 

Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, SH, SIK, MH mengatakan sejak tanggal 19 januari 

2022 Polda Kepri melaksanakan Operasi Bunga Seligi 2022 yang menjadi atensi Kapolda Kepri. Polresta 

Barelang berhasil mengungkap 4 Kasus PMI dengan mengamankan sebanyak 6 Orang Pelaku (5 Orang 

Laki-laki dan 1 Orang Perempuan) dan gagalkan kurang lebih 50 orang korban calon pekerja migran 

Indonesia yang akan diberangkatkan secara illegal yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai 

dari Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara 

Timur, untuk Korban sudah kita pulangkan ketempat asalnya dengan berkoordinasi dengan Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Kota Batam. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho 

Tri Nuryanto, SH, SIK, MH menghimbau kepada masyarakat Kota Batam baik tingkat RT, RW, Kelurahan 

ataupun Kecamatan untuk tidak bosan bosan memberikan informasi kepada Kepolisian, jika ada yang 

melihat atau mendengar informasi apabila di wilayahnya ada Kost Kost an untuk penampungan PMI 

Ilegal, Segera melapor ke kantor polisi terdekat. Mari sama sama kita Ungkap Kasus Penempatan PMI 

Ilegal. Ungkap Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, SH, SIK, MH. Atas perbuatannya 

pelaku Tindak Pidana "Orang Perseorangan dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia Keluar 

Negeri", dijerat dengan pasal 81 Jo pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 

tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana. dengan 

Ancaman Hukuman Pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 

(lima belas miliar rupiah). Ungkap Kapolresta Barelang.(JOHATMAN. 
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Title Info Loker: RUC Cementation Indonesia Membuka Lowongan 

Pekerjaan Lulusan SMA Sederajat, Ini Kualifikasinya 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123590509/info-loker-ruc-cementation-

indonesia-membuka-lowongan-pekerjaan-lulusan-sma-sederajat-ini-kualifikasinya 

Summary RUC Cementation Indonesia membuka kesempatan lowongan kerja (loker) bagi pria untuk 

mengisi formasi yang tersedia. RUC Cementation Indonesia saat ini sedang membuka 

lowongan kerja untuk ditempatkan di wilayah Tembagapura, Kabupaten Mimika. "RUC 

Cementation Indonesia membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia. 

Melalui akun Instagram @kemenaker Jumat, 28 Januari 2022 mengunggah informasi 

lowongan kerja terbaru untuk formasi Equipment Operator. 

 

 

 

RUC Cementation Indonesia membuka kesempatan lowongan kerja (loker) bagi pria untuk mengisi 

formasi yang tersedia.RUC Cementation Indonesia saat ini sedang membuka lowongan kerja untuk 

ditempatkan di wilayah Tembagapura, Kabupaten Mimika.Melalui akun Instagram @kemenaker Jumat, 

28 Januari 2022 mengunggah informasi lowongan kerja terbaru untuk formasi Equipment Operator."RUC 

Cementation Indonesia membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia. Info lebih 

lanjut kunjungi website karirhub.kemnaker.go.id," ujar akun tersebut."Ayo buruan siapkan diri dan 

daftarkan diri Rekanaker segera! Jangan lupa mention teman, tetangga, dan saudaramu agar mereka 

tahu informasi baik ini. Selamat berjuang!" tulisnya menambahkan.Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari 

unggahan Instagram @kemnaker pada Jumat, 28 Januari 2022 berikut kualifikasi dan deskripsi pekerjaan 

yang dibutuhkan.1. Kualifikasi- Laki-laki usia maksimal 45 tahun- Pendidikan minimal SMA/SMK atau 

sederajat- Pengalaman tahun tahun di bidang pertambangan- Memiliki SIM B2 umum khusus untuk 

operator alat berat- Memiliki SIMPER2. Deskripsi Pekerjaan- Melakukan inspeksi tempat kerja harian 

serta melaporkan dan atau membenahi kondisi tak aman.- Berperan dalam observasi kerja terencana 

yang memenuhi persyaratan K3LLP di site.- Melaporkan temuan tak aman apapun kepada pengawas 

langsung.- Memastikan semua fasilitas dan alat di pakai aman.Untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungI 

website karirhub.kemnaker.go.id. 
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Title Bingung Bedakan Take Home Pay, Gross Salary, dan Gaji Pokok? 

Cek di Aplikasi Ini 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Link http://www.idxchannel.com/milenomic/bingung-bedakan-take-home-pay-gross-salary-

dan-gaji-pokok-cek-di-aplikasi-ini 

Summary Apa perbedaan antara Take Home Pay, Gross Salary, dan gaji pokok? Hal itu terjadi karena 

yang Anda terima setiap bulan adalah take home pay bukan gaji pokok apalagi gross salary. 

Setelah mengetahui aplikasi slip gaji terbaik, Anda tentunya harus tahu apa beda dari Take 

Home Pay, Gross Salary, dan Gaji Pokok. Aplikasi Slip Gaji: Apa itu Gaji Pokok?. 

 

Apa perbedaan antara Take Home Pay, Gross Salary, dan gaji pokok? Yang mana yang karyawan terima 

setiap bulannya? Karyawan sering bingung gaji yang ia terima kenapa terasa kurang? Banyak karyawan 

mempertanyakan bagaimana kantor atau tempat ia bekerja dalam menggunakan skema pemberian gaji 

pada karyawannya.Hal itu terjadi karena yang Anda terima setiap bulan adalah take home pay bukan gaji 

pokok apalagi gross salary. Agar Anda tidak bingung, gunakan Aplikasi slip gaji untuk melihat seberapa 

besar upah bersih yang akan Anda terima. Salah satu aplikasi slip gaji terbaik adalah Talenta. Aplikasi slip 

gaji ini akan memudahkan Anda untuk mengkategorikan seluruh pemasukan yang Anda terima, dan 

mengolahnya menjadi upah bersih. Anda bisa akses aplikasi slip gaji terbaik ini melalui tautan: 

https://www.talenta.co/fitur/software-payroll/software-slip-gaji/.Setelah mengetahui aplikasi slip gaji 

terbaik, Anda tentunya harus tahu apa beda dari Take Home Pay, Gross Salary, dan Gaji Pokok. Tujuannya 

agar penghitungan pada aplikasi slip gaji bisa tepat dan akurat.Aplikasi Slip Gaji: Apa itu Gaji Pokok?Yang 

dimaksud dengan gaji pokok adalah imbalan dasar yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas 

pekerjaannya untuk perusahaan, sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disetujui sebelumnya.Apakah 

UMK sama dengan gaji pokok? Jawabannya adalah tidak. Berikut penjelasannya. Merujuk pada Peraturan 

Menakertrans Nomor 7/ 2013 berikut pengertian upah minimum, UMP, dan UMK Upah Minimum adalah 

upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok, termasuk dengan tunjangan tetap yang telah 

ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat 

UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Upah Minimum 

Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah 

kabupaten/kota.Dilihat dari definisi ini, nilai gaji pokok adalah ditentukan berdasarkan kesepakatan 

dengan perusahaan sedangkan UMK ditentukan oleh gubernur. Nilai rupiah UMK dan gaji pokok bisa 

berbeda tergantung dari apakah perusahaan memberikan tunjangan tetap atau tidak.Aplikasi Slip Gaji: 

Apa yang dimaksud dengan Gross Salary?Pengertian gross salary yaitu total pendapatan yang diterima 

perusahaan sebelum dipotong pajak dan potongan lainnya.Dari sisi perpajakan gaji gross adalah metode 

perhitungan pajak penghasilan dimana karyawan yang membayar pajak tersebut, bukan 

perusahaan.Aplikasi Slip Gaji: Apa pengertian Take Home Pay (THP)?Istilah take home pay sendiri 

mengacu pada sistem pemberian gaji yang utuh pada setiap pekerja di suatu perusahaan.Gaji yang 

diberikan sudah termasuk insentif pada setiap bulannya, serta pengurangan-pengurangan. Misalnya, 

insentif kerja lembur, dan pengurangan untuk biaya asuransi.THP memiliki arti yang sama dengan gaji 

bersih. Artinya, gaji yang didapat setiap karyawan adalah pendapatan mereka yang rutin didapat setiap 

bulannya. Tentu saja, semuanya telah menyesuaikan dengan aturan pemerintah.Dengan menggunakan 
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sistem THP, itu artinya seorang karyawan tidak lagi dibebankan biaya tambahan setelah menerima gaji, 

karena semuanya telah dihitung dalam gaji bulanan.THP bukan Gaji PokokIni adalah kekeliruan yang 

sering terjadi di kalangan pekerja. Biasanya, pekerja beranggapan bahwa THP tidak ada bedanya dengan 

gaji pokok.Padahal, keduanya adalah hal yang berbeda. Take home pay adalah gabungan dari gaji pokok 

dan insentif, serta pengurangan-pengurangan.Jumlahnya dari THP bisa lebih dari gaji pokok karena 

adanya insentif. Nominal juga bisa setara atau bahkan lebih kecil dari gaji pokok, terutama saat memiliki 

banyak pengurangan atau cicilan pada perusahaan.Aspek Gaji pada sistem THPSeperti dijelaskan pada 

poin di atas, sistem take home pay tidak hanya terdiri dari gaji pokok. Pada umumnya, manajemen SDM 

pada suatu perusahaan akan menyampaikan sistem pemberian gaji pada karyawan di awal waktu.Oleh 

karena itu, sistem penggajian menjadi jelas, berapa besaran yang akan didapat berupa gaji pokok, 

insentif, dan juga potensi pengurangan-pengurangan.Secara garis besar, sistem gaji THP terdiri dari gaji 

pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Semua aspek ini sudah tertuang dalam surat 

perjanjian kerja pada pertama kali masuk.Gaji tetap setiap perusahaan berbeda-beda. Tapi secara umum, 

tidak terpaut jauh dari Upah Minimum Regional daerah setempat.Sistem untuk Memudahkan 

Perhitungan Take Home Pay. Dari penjelasan di atas, kita bisa melihat bahwa banyak angka yang 

mempengaruhi gaji yang diterima karyawan tiap bulannya.Hal ini tentu tidak akan menjadi masalah 

ketika jumlah karyawan sedikit. Namun jika jumlah karyawan semakin banyak, butuh lebih banyak waktu 

dan energi untuk memastikan akurasi take home pay karyawan.Oleh karena itu lah banyak perusahaan 

tidak mau lagi menggunakan Excel, Spreadsheet, hingga aplikasi slip gaji untuk mengelola payroll. Apalagi 

jika harus menghitung PPh 21, akan lebih mudah dengan aplikasi slip gaji.Perusahaan beralih ke aplikasi 

slip gaji seperti Talenta yang bisa menghitung gaji karyawan dengan cepat dan mudah.Jika Anda berniat 

memperbesar perusahaan Anda, administrasi HRD tidak boleh menjadi penghambat kemajuan. Dengan 

menggunakan sistem yang tepat, Anda dapat menghitung gaji dengan akurat dan tepat waktu.Cara 

Menentukan Gaji untuk KaryawanMenentukan gaji untuk karyawan bisa dibilang gampang-gampang 

susah. Proses penggajian yang biasanya dilakukan oleh departemen HR perusahaan memang harus 

melalui proses panjang dengan beberapa bahan pertimbangan. Faktor-faktor yang menjadi bahan 

pertimbangan ini tidak hanya berasal dari internal perusahaan, tapi juga dari luar.Beberapa hal seperti 

pasar tenaga kerja dalam negeri tentu akan memengaruhi besaran gaji untuk karyawan. Terdengar cukup 

rumit, bukan? Untuk membantu Anda menentukan gaji karyawan dengan adil, memenuhi hak karyawan, 

dan tentunya tidak merugikan perusahaan, berikut ini beberapa cara yang bisa diterapkan.Salah satu hal 

yang harus dipenuhi dalam skala gaji untuk karyawan adalah bagaimana nilai perusahaan tidak jatuh di 

pasar tenaga kerja.Pasar tenaga kerja menjadi bahan pertimbangan penting karena bagaimanapun juga 

input karyawan perusahaan diperoleh dari sana. Apabila nilai perusahaan jatuh, maka kemungkinan 

untuk mendapatkan SDM berkualitas akan cenderung jatuh juga.Agar hal tersebut tidak terjadi, Anda 

harus melakukan perbandingan terlebih dahulu. Gunakan aplikasi slip gaji untuk memudahkan Anda.Cari 

tahu besaran skala gaji untuk karyawan pada posisi yang sama. Selain itu, Anda juga bisa melakukan 

perbandingan pada perusahaan yang berada pada bidang yang sama. Lebih baik lagi jika Anda bisa 

menemukan perusahaan dengan bidang yang sama dan berada di wilayah yang sama. Skala gaji 

perusahaan tersebut akan menjadi bahan perbandingan yang baik.1. Sesuaikan dengan target 

perusahaanGaji untuk karyawan harus terkait dengan target perusahaan. Sistem penggajian Anda harus 

bisa menciptakan sebuah atmosfer kerja yang mendukung produktivitas karyawan. Di saat produktivitas 

karyawan bisa dicapai, maka target perusahaan juga kemungkinan besar akan tercapai. Oleh karena itu, 

faktor ini juga harus Anda pertimbangkan masak-masak.Untuk melakukan ini, Anda bisa menyamakan 

langkah dengan departemen HR. Pada umumnya, departemen inilah yang paling memahami tentang 

sumber daya manusia di perusahaan berikut dengan atmosfer kerjanya. Tidak mempertimbangkan hal 

ini akan membuat perusahaan Anda hanya akan jalan di tempat dan target-target yang telah 
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direncanakan tidak akan tercapai.2. Kompetensi karyawan juga berpengaruhDalam dunia kerja, 

kompetensi seorang karyawan akan sangat berpengaruh pada besaran gaji yang ia terima. Apabila ia 

mampu memenuhi beberapa faktor terkait pengetahuan, keterampilan, serta work ethic yang telah 

disyaratkan perusahaan, maka seharusnya gaji yang diberikan pun harus menyesuaikan pencapaian 

tersebut.Namun, Anda juga perlu memperhatikan posisi dan jabatannya. Tentu tidak mungkin 

memberikan gaji yang lebih besar pada karyawan dalam posisi yang sama. Bentuk apresiasi yang 

diberikan kepada karyawan yang memenuhi capaian tertentu bisa berupa bonus. Besaran bonus yang 

diberikan pun harus ideal dan tepat guna.3. Jangan lupa aturan pemerintahApabila Anda masih bingung 

menentukan skala gaji untuk karyawan, cobalah menelisik peraturan pemerintah. Biasanya hal ini akan 

tercantum pada UU tentang Ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. 

Dengan berpedoman pada undang-undang dan peraturan pemerintah, seharusnya Anda bisa 

mendapatkan gambaran skala gaji yang tepat.Setidaknya, dari aturan yang dikeluarkan Anda bisa 

mengetahui upah minimum untuk karyawan. Pemerintah melalui Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2017 juga menyebutkan bahwa skala upah bagi karyawan harus 

mempertimbangkan golongan, jabatan, masa kerja, dan tentunya kompetensi karyawan.Menentukan 

gaji untuk karyawan memang bukanlah sebuah perkara mudah. Anda harus memperhitungkan beberapa 

faktor supaya gaji yang diberikan tepat guna dan bisa memenuhi target-target perusahaan. Selaina 

mencoba cara-cara di atas untuk menentukan penggajian karyawan secara ideal, gunakan aplikasi slip 

gaji untuk memudahkan Anda. 
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Title Peneliti: Kolaborasi Industri Dan Vokasi Masih Perlu 

Ditingkatkan 

Author _noname 

Media Rmco.id Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://rm.id/baca-berita/nasional/110208/peneliti-kolaborasi-industri-dan-vokasi-masih-

perlu-ditingkatkan 

Summary Kolaborasi antara industri dengan pendidikan vokasi masih perlu ditingkatkan. Lulusan 

pendidikan vokasi yang berdaya saing dan skillful dapat memenuhi kebutuhan industri akan 

pekerja yang kompeten dan mampu meningkatkan produktivitas industri. Head of Education 

Unit Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Latasha Safira mengatakan, pendidikan 

vokasi seringkali terlupakan dan kurang mendapatkan perhatian. Padahal lulusan pendidikan 

vokasi memiliki skill dan keterampilan yang memadai di bidang tertentu. 

 

 

 

Kolaborasi antara industri dengan pendidikan vokasi masih perlu ditingkatkan. Lulusan pendidikan vokasi 

yang berdaya saing dan skillful dapat memenuhi kebutuhan industri akan pekerja yang kompeten dan 

mampu meningkatkan produktivitas industri.Head of Education Unit Center for Indonesian Policy Studies 

(CIPS) Latasha Safira mengatakan, pendidikan vokasi seringkali terlupakan dan kurang mendapatkan 

perhatian.Padahal lulusan pendidikan vokasi memiliki skill dan keterampilan yang memadai di bidang 

tertentu. Hal ini bisa menjadi nilai jual bagi para lulusannya."Dengan dukungan dari sektor industri, para 

lulusan pendidikan vokasi bisa menjadi pekerja terampil yang siap terjun di industri yang sesuai dengan 

keahliannya," jelasnya.Langkah Pemerintah dengan perumusan MoU antar kementerian (Kementerian 

Perindustrian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Penididikan, Kementerian 

Tenaga Kerja dan Kementerian BUMN) sudah tepat tapi masih perlu ditingkatkan.Misalnya pelibatan 

industri sebagai user dan penyedia lapangan kerja terkait kurikulum pendidikan vokasi. Pembukaan akses 

kepada industri, lanjutnya, juga penting supaya para lulusan pendidikan vokasi terserap oleh industri 

yang tepat.Dalam Fokus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh CIPS, beberapa guru juga 

menyoroti pentingnya keterlibatan industri dalam pendidikan siswa.Mereka berharap agar para pelaku 

industri dapat menyelenggarakan sesi informasi untuk mendemonstrasikan dan menguraikan 

keterampilan yang dibutuhkan siswa SMK untuk mendapatkan pekerjaan di industrinya masing-

masing.Ini dapat membantu siswa menentukan cara yang tepat untuk meningkatkan kemampuan kerja 
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mereka serta meningkatkan motivasi mereka untuk belajar."Dibutuhkan juga perubahan paradigma oleh 

para pemberi kerja dalam melihat kompetensi para lulusan. Perubahan paradigma sangat dibutuhkan 

untuk membuka akses mereka kepada industri yang memang membutuhkan keahliannya," tambah 

Latasha.Pendidikan akademik yang memberikan gelar S1 atau S2 dan seterusnya masih menjadi pilihan 

sebagian besar masyarakat. Hal ini berkontribusi pada sulitnya lulusan pendidikan vokasi mencari 

pekerjaan.Persyaratan perekrutan karyawan baru yang ditetapkan oleh perusahaan atau institusi lebih 

mengutamakan lulusan yang mengantongi ijazah akademik ketimbang ijazah pendidikan vokasi.Menurut 

Latasha, Pemerintah perlu melibatkan Pemerintah Daerah lebih banyak lagi dalam penyusunan 

kurikulum karena dapat diarahkan untuk mengikuti dan mengangkat potensi industri di daerah masing-

masing.Pendidikan vokasi adalah pendidikan diploma yang memiliki fokus untuk memberikan 

ketrampilan dan keahlian sehingga para peserta pendidikan ini mampu menjadi tenaga professional yang 

ahli di bidangnya.Para lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar Diploma 1 (D1), Diploma 2 (D2), 

Diploma 3 (D3) dan Diploma 4 (D4).Ilmu yang diberikan pada tingkatan pendidikan ini bersifat aplikatif, 

maka para lulusan pendidikan vokasi memang dirancang untuk siap bekerja. 
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berwirausaha 

Summary Saat itu ada masukan terkait dengan purna migran di Kabupaten Cilacap yang membutuhkan 

pemberdayaan. Sehingga pihaknya menindaklanjutinya dengan menggelar focus grup 

discussion (FGD), dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Cilacap, 

perbankan, akademisi, forum purna migran, dan Komisi E, digelar secara virtual di Aula Balai 

Latihan Kerja di Cilacap, Jumat (28/01/2022). Selain itu, Kabupaten Cilacap dipilih sebagai 

salah satu sasarannya dikarenakan Cilacap sebagai kantong migran dengan berbagai latar 

belakang dan ditemui sejumlah kendala maupun permasalahan, sehingga yang eks PMI 

diharapkan tidak kembali ke luar, melainkan memiliki usaha dengan modal hasil kerjanya 

selama menjadi PMI. Nanti kita lakukan identifikasi masukan dari pemerhati dari akademisi, 

forum purna migran Cilacap, pesertanya dari itu, termasuk dari Dinas Ketenagakerjaan 

Cilacap," katanya. 

 

 

 

Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, program kegiatan tersebut 

merupakan salah satu tindak lanjut dari pertemuan Gubernur Jawa Tengah, saat menyapa migran yang 

ada di beberapa negara. Saat itu ada masukan terkait dengan purna migran di Kabupaten Cilacap yang 

membutuhkan pemberdayaan.Sehingga pihaknya menindaklanjutinya dengan menggelar focus grup 

discussion (FGD), dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Cilacap, perbankan, 

akademisi, forum purna migran, dan Komisi E, digelar secara virtual di Aula Balai Latihan Kerja di Cilacap, 

Jumat (28/01/2022)."Ini untuk mengolaborasikan kegiatan sehingga tidak hanya pelatihan selesai, tapi 

melakukan pendampingan dan pembinaan," ujar Sakina Rosellasari usai acara kepada wartawan.Sakina 

menyampaikan, dalam tindaklajutnya ada dua jenis kegiatan yang akan disasar yakni eks PMI yang belum 

memiliki kegiatan (usaha) dan yang sudah merintis usaha."Ini skupnya berbeda, karena yang belum 

punya bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan, yang sudah punya kendalanya dimana apakah itu 

marketingnya, modal, kemasan atau pemasarannya," ujarnya.Selain itu, Kabupaten Cilacap dipilih 
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sebagai salah satu sasarannya dikarenakan Cilacap sebagai kantong migran dengan berbagai latar 

belakang dan ditemui sejumlah kendala maupun permasalahan, sehingga yang eks PMI diharapkan tidak 

kembali ke luar, melainkan memiliki usaha dengan modal hasil kerjanya selama menjadi PMI."Harapanya 

nanti seperti masukan dari UGM ada sekolah model kewirausahaan untuk mewujudkan ekosistim pekerja 

dan purna migran Indonesia. Nanti kita lakukan identifikasi masukan dari pemerhati dari akademisi, 

forum purna migran Cilacap, pesertanya dari itu, termasuk dari Dinas Ketenagakerjaan Cilacap," 

katanya.Sedangkan untuk konsep pemberdayaannya akan ditentukan berdasarkan potensi yang dimiliki 

oleh masing-masing peserta dengan pertimbangan masukan dari berbagai pihak."Kami tidak 

menentukan, tapi teman-teman yang memberikan masukan, sehingga pelatihannya jelas, pelatihannya 

bukan top down tapi betul-betul sesuai dengan yang mereka inginkan sehingga keberhasilannya lebih 

tinggi," ujarnya.Salah satu eks PMI dari Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Cilacap Fitri Handayani 

mengatakan, bahwa ia sudah pulang ke tanah air dan mulai merintis usaha sejak setahun yang lalu, 

namun sempat terdampak pandemi Covid-19.Eks PMI yang pernah bekerja sejak tahun 1999 di Negara 

Singapura ini, memilih merintis usaha olahan makanan khas Cilacap seperti keripik pisang dan 

sukun.Meski memiliki usaha sendiri, namun ia perlu ada pembinaan dan pendampingan agar usahanya 

semakin maju, sebab usaha yang dirintisnya juga belum memiliki izin priduksi serta pemasaran yang 

belum terarah. Sehingga dengan adanya program pemberdayaan eks PMI, diharapkan usahanya semakin 

berkembang."Harapannya kita sebagai PMI purna yang punya usaha atau yang gagal bisa maju ke 

depannya, dari pemerintah harapan kita bisa ada sarana dan prasrana, bisa dibantu perizinan usaha dan 

marketing sehingga bisa berkembang," ujarnya. 
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Author _noname 
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Link http://www.gonews.co/berita/baca/2022/01/28/126-orang-korban-perdagangan-orang-

melapor-ke-lpsk-kebanyakan-perempuan 

Summary 126 orang korban perdagangan orang meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban (LPSK) sepanjang 2021. Dari jumlah itu, 120 korban merupakan perempuan 

dan 6 orang lainnya laki-laki. Demikian disampaikan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dalam 

keterangan tertulis yang dikutip Jumat (28/1/2022). "Potret korban perdagangan orang yang 

didominasi perempuan memberikan gambaran bentuk eksploitasi yang dialami korban, 

yakni 51 korban dieksploitasi secara seksual dan 66 korban diperdagangkan sebagai pekerja 

migran," ujar Edwin dikutip GoNEWS.co dari Antara. 

 

 

 

126 orang korban perdagangan orang meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban (LPSK) sepanjang 2021. Demikian disampaikan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dalam keterangan 

tertulis yang dikutip Jumat (28/1/2022).Dari jumlah itu, 120 korban merupakan perempuan dan 6 orang 

lainnya laki-laki."Potret korban perdagangan orang yang didominasi perempuan memberikan gambaran 

bentuk eksploitasi yang dialami korban, yakni 51 korban dieksploitasi secara seksual dan 66 korban 

diperdagangkan sebagai pekerja migran," ujar Edwin dikutip GoNEWS.co dari Antara.Beberapa kasus 

perdagangan orang beberapa waktu terakhir, antara lain tenggelamnya kapal yang mengangkut pekerja 

migran Indonesia di Perairan Selangor, Malaysia yang menewaskan setidaknya 21 orang. Belum lagi 

berita penggerebekan aksi perdagangan anak yang dijajakan sebagai pekerja seks komersial melalui 

berbagai platform digital.Menurut Edwin, pemohon dari Jawa Barat cenderung konsisten dari sisi jumlah 

permohonan di kisaran angka 60-an. Jumlah pemohon terbanyak dari tiga kabupaten/kota, yakni 

Indramayu 21 orang, Kota Bandung 12 orang, dan Kabupaten Cianjur 10 orang. 
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Summary Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, SH, SIK, MH Pimpin langsung 

Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan atau 

Orang Perseorangan Dilarang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

yang di dampingi oleh Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Reza Morandy Tarigan, SIK, 

MH, Kasi Humas Polresta Barelang AKP Tigor Sidabariba, S.H, dan Kanit PPA Iptu Dwi Dea 

Anggraini, S. Tr.K bertempat di Lobby utama Mapolresta Barelang. Ungkap Kapolresta 

Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, SH, SIK, MH. 

 

Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, SH, SIK, MH Pimpin langsung Konferensi Pers 

Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan atau Orang Perseorangan Dilarang 

Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang di dampingi oleh Kasat Reskrim Polresta 

Barelang Kompol Reza Morandy Tarigan, SIK, MH, Kasi Humas Polresta Barelang AKP Tigor Sidabariba, 

S.H, dan Kanit PPA Iptu Dwi Dea Anggraini, S. Tr.K bertempat di Lobby utama Mapolresta Barelang. Jumat 

(28/01/2022) Sekira Pukul 15.00 Wib.Pengungkapan Berawal dari penangkapan Pelaku Y (48 Tahun) dan 

Z (37 Tahun) yakni saat mendapatkan informasi melalui Staff KBRI Johor menyampaikan bahwa telah 

terjadi kapal Tenggelam yang diduga berasal dari pulau terong Kec. Belakang Padang Kota Batam, yang 

mengakibatkan 6 orang meninggal dunia pada senin (17/01/2022) yang di duga pelaku berinisial Y (48 

Tahun) selaku pemilik kapal Boat yang di nahkodai oleh RD dan M serta 5 orang PMI yang selamat telah 

diamankan di Malaysia. Setelah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kemudian Polsek 

Belakang Padang berhasil mengamankan 1 orang pelaku Z yang bertugas mengecek dan mengisi minyak 

Sebelum berangkat ke Malaysia.Kemudian setelah mendapatkan keterangan dari Pelaku Z bahwa Pelaku 

Y selaku pemilik boat yang tenggelam melarikan diri, Unit VI dan Opsnal Sat Reskrim Polresta Barelang 

melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Pelaku Y pada hari Selasa (25/01/2022) sekira Pukul 

17.00 wib di Kost-Kost'an Perumahan Baloi Kec. Lubuk Baja Kota Batam.Pada hari Rabu (19/01/2022) 

sekira pukul 13.50 wib, tim kembali mengamankan pelaku SL (45 Tahun) di pelabuhan tikus Pandan Bahari 

Kec. Sagulung - Kota Batam, dan menerima kelima calon PMI dan Pelaku sebagai Tekong Boat tersebut 

dari LANAL Kota Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di polresta Barelang.Kemudian Pada 

hari Minggu tanggal (23/01/2022) sekira pukul 22.30 wib berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa 

ada penampungan Calon PMI diperumahan Avante Oceanic Bliss Kec. Bengkong - Kota Batam. 

Selanjutnya Unit PPA melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut, dan benar 

ditemukan adanya 3 orang calon PMI dan mengamankan 1 orang pelaku berinisial C (45 Tahun).Pada 

Rabu (26/01/2022) Satreskrim Polresta Barelang kembali mengamankan para Calon PMI berada di 

sekitaran Bandara Hang Nadim Kec. Nongsa - Kota Batam dengan mengamankan Pelaku inisial SA (48 

Tahun) dan BS (51 Tahun) serta 9 Korban Calon PMI Ilegal yang akan di berangkatkan ke 

Malaysia.Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, SH, SIK, MH mengatakan sejak tanggal 

19 januari 2022 Polda Kepri melaksanakan Operasi Bunga Seligi 2022 yang menjadi atensi Kapolda Kepri. 
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Polresta Barelang berhasil mengungkap 4 Kasus PMI dengan mengamankan sebanyak 6 Orang Pelaku (5 

Orang Laki-laki dan 1 Orang Perempuan) dan gagalkan kurang lebih 50 orang korban calon pekerja migran 

Indonesia yang akan diberangkatkan secara illegal yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai 

dari Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara 

Timur, untuk Korban sudah kita pulangkan ketempat asalnya dengan berkoordinasi dengan Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Kota Batam.Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho 

Tri Nuryanto, SH, SIK, MH menghimbau kepada masyarakat Kota Batam baik tingkat RT, RW, Kelurahan 

ataupun Kecamatan untuk tidak bosan bosan memberikan informasi kepada Kepolisian , jika ada yang 

melihat atau mendengar informasi apabila di wilayahnya ada Kost Kost an untuk penampungan PMI Ilegal 

, Segera melapor ke kantor polisi terdekat. Mari sama sama kita Ungkap Kasus Penempatan PMI Ilegal. 

Ungkap Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, SH, SIK, MH.Atas perbuatannya pelaku 

Tindak Pidana "Orang Perseorangan dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia Keluar Negeri", 

dijerat dengan pasal 81 Jo pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 tentang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana. dengan Ancaman 

Hukuman Pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima 

belas miliar rupiah). Ungkap Kapolresta Barelang.Sozi/YnZ 

  



 

298 

 

Title ART Asal Probolinggo di Malaysia Tak Digaji Selama 4 Tahun Author _noname 

Media Voi Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Link http://voi.id/berita/129243/art-asal-probolinggo-di-malaysia-tak-digaji-selama-4-tahun 

Summary Seorang asisten rumah tangga asal Kebonsari Kulon, Kangaran, Kabupaten Probolinggo, 

Provinsi Jawa Timur, Ramiyati (60) tidak digaji selama empat tahun setelah bekerja untuk 

majikannya di Pandan Indah, Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia. Majikannya berjanji hanya 

akan membayar 700 ringgit (Rp 2,4 juta) per bulan," ujar Bendahara Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) Malaysia, Wati dikutip Antara, Jumat, 28 Januari. Tentang pertemuannya 

dengan Ramiyati, Wati menceritakan awalnya Ketua SBMI Malaysia mendapat pengaduan 

langsung dari Ramiyati. "Ibu Ramiyati mengaku sudah hampir 15 tahun di Malaysia dengan 

pindah-pindah majikan dan agen. 

 

 

 

Seorang asisten rumah tangga asal Kebonsari Kulon, Kangaran, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa 

Timur, Ramiyati (60) tidak digaji selama empat tahun setelah bekerja untuk majikannya di Pandan Indah, 

Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia."Menurut pengakuan Ibu Ramiyati, dia sudah empat tahun tidak digaji. 

Majikannya berjanji hanya akan membayar 700 ringgit (Rp 2,4 juta) per bulan," ujar Bendahara Serikat 

Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malaysia, Wati dikutip Antara, Jumat, 28 Januari.Wati bersama teman-

temannya di SBMI telah mengantarkan ibu tersebut ke KBRI Kuala Lumpur, agar bisa ditampung 

sementara di tempat bernaung kedutaan sambil menunggu bantuan dari pihak kedutaan untuk 

mengupayakan pelunasan gajinya oleh majikan.Tentang pertemuannya dengan Ramiyati, Wati 

menceritakan awalnya Ketua SBMI Malaysia mendapat pengaduan langsung dari Ramiyati."Awalnya Ibu 

Ramiyati minta dipulangkan memandang usianya sudah lanjut tetapi tidak punya uang. Ketua SBMI 

berinisiatif menyubsidi biaya kepulangan, tetapi Ibu tersebut mengaku mempunyai gaji yang belum 

dibayar majikan selama empat tahun," katanya.SBMI sudah berusaha berkomunikasi langsung dengan 

majikan tetapi tidak ada respons positif yang akhirnya terpaksa minta diselesaikan pihak KBRI melalui 

duta besar langsung dan pihaknya diminta datang ke kedutaan."Ibu Ramiyati mengaku sudah hampir 15 

tahun di Malaysia dengan pindah-pindah majikan dan agen. Pekerjaan yang dijalaninya terakhir juga dia 

ambil dari agen," katanya.Wati menceritakan Ramiyati diantar majikannya ke rumah sewa temannya dan 

majikannya berjanji gaji akan dibayarkan setelah dia pulang ke Indonesia.Dia mengatakan majikan 
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Ramiyati sebenarnya menjanjikan mau mengantar pulang namun tidak kunjung diantarkan akhirnya 

Ramiyati minta diantarkan ke rumah sewa temannya dan di sana dia sudah tinggal selama satu bulan."Dia 

tinggal di rumah sewa temannya sambil nunggu gajinya tetapi nggak juga diberikan. Akhirnya dia minta 

tolong ke kami untuk mengurusnya," katanya.Koordinator Fungsi Konsuler KBRI Kuala Lumpur, Rijal Al 

Huda ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah mengecek keberadaan Ramiyati."Sudah saya cek 

tadi, saat ini Bu Ramiyati memang sudah ditampung di shelter KBRI. KBRI akan mengupayakan 

pemenuhan hak-hak Bu Ramiyati. Majikan akan dipanggil untuk mediasi dan jika tidak kooperatif akan 

dilaporkan ke Kantor Tenaga Kerja (JTK)," katanya. 
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Title Miris, Seorang Pembantu Rumah Tangga Asal Indonesia Tak 

Digaji 4 Tahun di Malaysia 

Author Riki Chandra 

Media Suara.com Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Negative 

Link http://sumbar.suara.com/read/2022/01/28/203440/miris-seorang-pembantu-rumah-

tangga-asal-indonesia-tak-digaji-4-tahun-di-malaysia 

Summary Seorang pembantu rumah tangga asal Kebonsari Kulon, Kangaran, Kabupaten Probolinggo, 

Jawa Timur, Ramiyati (60), tidak digaji selama empat tahun bekerja untuk majikannya di 

Pandan Indah, Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia. Majikannya berjanji hanya akan membayar 

700 ringgit (Rp 2,4 juta) per bulan," ujar Bendahara Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) 

Malaysia, Wati, Jumat (28/1/2022). Tentang pertemuannya dengan Ramiyati, Wati 

menceritakan awalnya Ketua SBMI Malaysia mendapat pengaduan langsung dari Ramiyati. 

"Ibu Ramiyati mengaku sudah hampir 15 tahun di Malaysia dengan pindah-pindah majikan 

dan agen. 

 

 

 

Koordinator Fungsi Konsuler KBRI Kuala Lumpur, Rijal Al Huda ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya 

sudah mengecek keberadaan Ramiyati"Sudah saya cek tadi, saat ini Bu Ramiyati memang sudah 

ditampung di shelter KBRI. KBRI akan mengupayakan pemenuhan hak-hak Bu Ramiyati. Majikan akan 

dipanggil untuk mediasi dan jika tidak kooperatif akan dilaporkan ke Kantor Tenaga Kerja (JTK)," 

katanya.Seorang pembantu rumah tangga asal Kebonsari Kulon, Kangaran, Kabupaten Probolinggo, Jawa 

Timur, Ramiyati (60), tidak digaji selama empat tahun bekerja untuk majikannya di Pandan Indah, 

Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia."Menurut pengakuan Ibu Ramiyati, dia sudah empat tahun tidak digaji. 

Majikannya berjanji hanya akan membayar 700 ringgit (Rp 2,4 juta) per bulan," ujar Bendahara Serikat 

Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malaysia, Wati, Jumat (28/1/2022).Wati bersama teman-temannya di 

SBMI telah mengantarkan ibu tersebut ke KBRI Kuala Lumpur, Kamis (27/1/202), agar bisa ditampung 

sementara di tempat bernaung kedutaan sambil menunggu bantuan dari pihak kedutaan untuk 

mengupayakan pelunasan gajinya oleh majikan.Tentang pertemuannya dengan Ramiyati, Wati 

menceritakan awalnya Ketua SBMI Malaysia mendapat pengaduan langsung dari Ramiyati."Awalnya Ibu 

Ramiyati minta dipulangkan memandang usianya sudah lanjut tetapi tidak punya uang. Ketua SBMI 

berinisiatif menyubsidi biaya kepulangan, tetapi Ibu tersebut mengaku mempunyai gaji yang belum 
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dibayar majikan selama empat tahun," katanya.SBMI sudah berusaha berkomunikasi langsung dengan 

majikan tetapi tidak ada respons positif yang akhirnya terpaksa minta diselesaikan pihak KBRI melalui 

duta besar langsung dan pihaknya diminta datang ke kedutaan."Ibu Ramiyati mengaku sudah hampir 15 

tahun di Malaysia dengan pindah-pindah majikan dan agen. Pekerjaan yang dijalaninya terakhir juga dia 

ambil dari agen," katanya.Wati menceritakan Ramiyati diantar majikannya ke rumah sewa temannya dan 

majikannya berjanji gaji akan dibayarkan setelah dia pulang ke Indonesia.Dia mengatakan majikan 

Ramiyati sebenarnya menjanjikan mau mengantar pulang namun tidak kunjung diantarkan akhirnya 

Ramiyati minta diantarkan ke rumah sewa temannya dan di sana dia sudah tinggal selama satu bulan."Dia 

tinggal di rumah sewa temannya sambil nunggu gajinya tetapi nggak juga diberikan. Akhirnya dia minta 

tolong ke kami untuk mengurusnya," katanya. 
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Title Info Loker: PT Astra International Tbk membuka Lowongan 

Pekerjaan untuk Tiga Formasi, Ini Kualifikasinya 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123591134/info-loker-pt-astra-international-tbk-

membuka-lowongan-pekerjaan-untuk-tiga-formasi-ini-kualifikasinya 

Summary PT Astra International Tbk membuka kesempatan lowongan kerja bagi pria dan wanita untuk 

mengisi formasi yang tersedia. Ruang lingkup kegiatan utama PT Astra International Tbk 

yakni meliputi perakitan dan penyaluran mobil, sepeda motor dengan suku cadangnya, 

penjualan dan penyewaan alat berat, pertambangan dan jasa terkait, pengembangan 

perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur dan teknologi informasi. PT Astra International Tbk 

saat ini sedang membuka lowongan kerja untuk ditempatkan di seluruh cabang PT Astra 

International Tbk. Adapun lowongan kerja yang dibuka PT Astra International Tbk adalah 

sebagai berikut. 

 

 

 

PT Astra International Tbk membuka kesempatan lowongan kerja bagi pria dan wanita untuk mengisi 

formasi yang tersedia.Ruang lingkup kegiatan utama PT Astra International Tbk yakni meliputi perakitan 

dan penyaluran mobil, sepeda motor dengan suku cadangnya, penjualan dan penyewaan alat berat, 

pertambangan dan jasa terkait, pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur dan teknologi 

informasi.PT Astra International Tbk saat ini sedang membuka lowongan kerja untuk ditempatkan di 

seluruh cabang PT Astra International Tbk.Melalui akun Instagram @kemenaker Jumat, 28 Januari 2022 

mengunggah informasi lowongan kerja terbaru pada Januari 2022.Adapun lowongan kerja yang dibuka 

PT Astra International Tbk adalah sebagai berikut.1. Budget dan Procurement Analyst2. Growth Analyst 

for cari parkir3. Digital Acceleration AnalystDikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari sumber yang sama, 

berikut ini adalah kualifikasi dan deskripsi pekerjaan.1. Kualifikasi Umum1. Pendidikan semua S12. 

Berpengalaman dibidangnya3. Terbuka untuk Fresh Graduate sesuai posisi4. Berintegritas dan 

berkomitmen kuat untuk mencapai hasil yang baikInformasi lebih lanjut bisa kunjung website 

karirhub.kemnaker.go.id. atau website https://career.astra.co.id/lowongan. 
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Title SDM dan Size Keuangan Syariah Kunci Naiknya 

Pangsa Pasar 

Author Lida Puspaningtyas 

Media Republika Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://www.republika.co.id/berita/r6farb457/sdm-dan-size-keuangan-syariah-kunci-

naiknya-pangsa-pasar 

Summary Dalam MoU tersebut Iqtishad Consulting dan LSP EKBISI IAEI sepakat saling menunjang 

dalam pelaksanaan peningkatan Pengembangan Sumberdaya Manusia di Bidang Keuangan 

dan Perbankan Syariah. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ukuran industri 

keuangan syariah menjadi kunci naiknya pangsa pasar. Terutama dengan melahirkan SDM 

yang profesional dan berkompeten. Sertifikasi ekonomi, perbankan dan keuangan syariah 

perlu didorong agar semakin banyak SDM yang memiliki tingkat kompetensi dan kualitas 

semakin profesional. 

 

 

 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ukuran industri keuangan syariah menjadi kunci 

naiknya pangsa pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan kolaborasi, serta dukungan dari berbagai pemangku 

kepentingan, termasuk pemerintah.Hal ini dilakukan salahnya oleh Iqtishad Consultan yang mengadakan 

Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Ekonomi Bisnis Syariah (EKBISI) Ikatan 

Ahli Ekonomi Syariah (IAEI). LSP EKBISI adalah Lembaga Sertififikasi Profesi dibawah Lembaga Negara 

(BNSP) Badan Nasional Sertifikasi Profesi.Dalam MoU tersebut Iqtishad Consulting dan LSP EKBISI IAEI 

sepakat saling menunjang dalam pelaksanaan peningkatan Pengembangan Sumberdaya Manusia di 

Bidang Keuangan dan Perbankan Syariah. Pengembangan tersebut meliputi Sertifikasi Customer Service, 

Sertifikasi Teller, Sertifikasi General Banking, Manajemen Risiko, Asuransi syariah, dan sertifikasi lainnya 

yang dibutuhkan.Presiden Direktur Iqtishad Agustianto Mingka menyampaikan, MoU tersebut bertujuan 

mengembangkan ekonomi dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Terutama dengan melahirkan 

SDM yang profesional dan berkompeten."Untuk melahirkan SDM yang berkompeten dah berkualifikasi 

tersebut dibutuhkan sertifikasi yang terstandardisasi," kata Agustianto dalam keterangan, Jumat 

(28/1/2022).Sertifikasi ekonomi, perbankan dan keuangan syariah perlu didorong agar semakin banyak 

SDM yang memiliki tingkat kompetensi dan kualitas semakin profesional. Berdasarkan data yang terdapat 

dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, baru 231 orang yang telah tersertifikasi 
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keuangan syariah pada Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah.Selama ini, SDM yang bekerja di 

industri perbankan dan keuangan syariah bekerja berdasarkan pengalaman di bidang konvensional. 

Menurut Agustianto, SDM ekonomi syariah seharusnya juga mengerti konsep dan praktik dari 

industri.Sehingga kerja sama Iqtishad Consultan dan LSP IAEI EKBISI ini merupakan salah satu upaya 

strategis. Khususnya dalam mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia yang saat ini pangsa 

pasarnya masih berada di bawah 10 persen. 
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Title 17 Tahun Tanpa Kabar, Relawan PKS Bantu Pemulangan TKW 

Purabaya Sukabumi 

Author _noname 

Media Radar Sukabumi Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/17-tahun-tanpa-kabar-relawan-pks-

bantu-pemulangan-tkw-purabaya-sukabumi 

Summary Suasana haru bercampur gembira mewarnai kedatangan salah seorang Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) asal Kampung Selakopi Desa Cimerang Kecamatan Purabaya pada Jumat Pagi 

(28/01/2022). Betapa tidak sosok TKW yang diketahui bernama Salamah ini, sudah 17 tahun 

bekerja di luar Negeri. Menurutnya, dengan adanya kasus tersebut membuat keprihatian 

yang mendalam, pasalnya selama 17 tahun TKW malang ini tidak bisa berkomunikasi dengan 

keluarga. Bahkan, kepedihan semakin menjadi-jadi, ketika Salamah pulang dengan tangan 

hampa atau tdampa membawa uang hasil 17 tahun bekerja. 

 

 

Suasana haru bercampur gembira mewarnai kedatangan salah seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal 

Kampung Selakopi Desa Cimerang Kecamatan Purabaya pada Jumat Pagi (28/01/2022). Betapa tidak 

sosok TKW yang diketahui bernama Salamah ini, sudah 17 tahun bekerja di luar Negeri. Selama itu juga 

sosok pejuang devisa ini tanpa ada kabar berita kepada keluarga.Beruntung saja, Relawan Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) dan sejumlah pihak yang terlibat berhasil membantu pemulangan wanita malang 

tersebut. Diketahui Salamah yang sebelumnya pergi mengadu nasib ke Negara Quwait langsung 

mendapatkan sambutan hangat sejumlah keluarga, mulai dari Bapak dan ibu beserta tetangga dekat. 

Dalam kesempatan tersebut juga hadir Ketua DPD PKS Kabupaten Sukabumi M Sodikin yang ikut 

menyaksikan dan mengawal kepulangan TKW tersebut.Menurutnya, dengan adanya kasus tersebut 

membuat keprihatian yang mendalam, pasalnya selama 17 tahun TKW malang ini tidak bisa 

berkomunikasi dengan keluarga. Bahkan, kepedihan semakin menjadi-jadi, ketika Salamah pulang 

dengan tangan hampa atau tdampa membawa uang hasil 17 tahun bekerja."Saya mengucapkan turut 

prihatin atas kejadian ini, yang mana TKW ini (Salamah red) sudah cukup lama tida ada kontak dengan 

pihak keluarga, dan akhirnya bisa kembali, "jelas M Sodikin dalam rilisnya.Menurutnya, saat ini kondisi 

Salamah masih dalam keadaan trauma dan sulit berkomunikasi karena tidak bisa bahasa sunda maupun 

indonesia. "Semoga dengan telah berkumpul kembali bersama keluarga menjadi kebahagiaan dan rasa 

syukur pengganti kerinduannya selama ini, "terangnya. 
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Title <p>Lowongan Kerja, PT Reiken Quality Tools Cari Lulusan 

Teknik Mesin, Segera Kirim Lamaran Anda</p> 

Author Sudarno Ahmad 

Nashori 

Media Ini Purworejo Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373592627/lowongan-kerja-pt-reiken-

quality-tools-cari-lulusan-teknik-mesin-segera-kirim-lamaran-anda 

Summary Lowongan kerja Januari 2022, PT Reiken Quality Tools membuka kesempatan para pencari 

kerja untuk mengisi formasi yang tersedia. Lowongan kerja di PT Reiken Quality Tools yaitu 

Sales Enginer. Berikut lowongan kerja Januari 2022 yang ditawarkan PT Reiken Quality Tools. 

Segera kirim lamaran anda karena lowongan kerja ini akan ditutup pada 31 Januari 2022. 

 

 

 

 Lowongan kerja Januari 2022, PT Reiken Quality Tools membuka kesempatan para pencari kerja untuk 

mengisi formasi yang tersedia. Lowongan kerja di PT Reiken Quality Tools yaitu Sales Enginer. Segera 

kirim lamaran anda karena lowongan kerja ini akan ditutup pada 31 Januari 2022. Berikut lowongan kerja 

Januari 2022 yang ditawarkan PT Reiken Quality Tools.Kualifikasi 1. Laki-laki/perempuan 2.3. Pengalaman 

minimal 1 tahun di bagian sales di perusahaan job order khusus die casting mold, plastic injection mold, 

precision part 4. Bisa mengoperasikan software Autocad dan Solidwork 5. Mampu bekerja dengan tim 

maupun bekerja secara individu. Deskripsi Pekerjaan 1. Bertanggungjawab atas perencanaan dan 

implementasi kunjungan ke pelanggan, penawaran/penjualan dan memantau tindak lanjutnya2. 

Melakukan transaksi penjualan yang berorientasi pada target 3. Mengajukan perubahan nilai/harga cost 

break down. Lokasi: Cikarang, Jawa Barat.Informasi lebih lanjut kunjungi website 

karirhub.kemnaker.go.id. Dikutip IniPurworejo. com dari instagram @kemnaker pada 28 Januari 2022, 

batas lamaran lowongan ini sampai 31 Januari 2022. 
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Title Lindungi Keluarga PMI, Kemnaker Telah Bangun 450 Desa 

Migran Produktif 

Author Atta Kharisma 

Media Detik Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://news.detik.com/berita/d-5919375/lindungi-keluarga-pmi-kemnaker-telah-bangun-

450-desa-migran-produktif 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) hingga saat ini telah membangun 450 Desa 

Migran Produktif (Desmigratif). Desmigratif merupakan program perlindungan terhadap 

pekerja migran sejak dari kampung halaman, yang bertujuan untuk memberikan 

pelindungan yang komprehensif bagi PMI dan keluarganya. "Kami membangun Desmigratif 

sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas terutama keluarga yang ditinggalkan dan 

PMI purna. Kami sudah membangun 450 Desmigratif," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam 

keterangan tertulis, Jumat (28/1/2022). 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) hingga saat ini telah membangun 450 Desa Migran Produktif 

(Desmigratif). Desmigratif merupakan program perlindungan terhadap pekerja migran sejak dari 

kampung halaman, yang bertujuan untuk memberikan pelindungan yang komprehensif bagi PMI dan 

keluarganya."Kami membangun Desmigratif sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas terutama 

keluarga yang ditinggalkan dan PMI purna. Kami sudah membangun 450 Desmigratif," ujar Menaker Ida 

Fauziyah dalam keterangan tertulis, Jumat (28/1/2022).Ida menambahkan Desmigratif juga bertujuan 

untuk menjaga dan melindungi anak-anak pekerja migran dengan melibatkan komunitas masyarakat 

(community parenting).Menurutnya, seseorang menjadi pekerja migran itu umumnya karena ekonomi 

keluarganya atau ekonomi orang tuanya tidak mampu dan berpendidikan rendah.Oleh karena itu, kata 

Ida, pengasuhan bagi anak PMI sebaiknya tidak diserahkan ke keluarganya, melainkan kepada 

masyarakat agar masa depan anak PMI, terutama masa depan pendidikannya tetap terjaga."Kita ingin 

menempatkan pengasuhan parenting itu menjadi tanggung jawab komunitas. Ini yang sudah kita siapkan. 

Kita punya modul-modul parenting berbasis komunitas. Meletakkan tanggung jawab masyarakat pada 

anak-anak pekerja migran kita," pungkasnya. 
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Title Cegah Kecelakaan Truk dan Bus , Hino Resmikan Training Center 

HTSCC 

Author Harryt MR 

Media Otomotifnet Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://otomotifnet.gridoto.com/read/233116578/cegah-kecelakaan-truk-dan-bus-hino-

resmikan-training-center-htscc 

Summary Berlokasi di kawasan Kota Bukit IndahPurwakarta, Jawa Barat, HTSCC memiliki beragam 

fasilitas. HTSCC dibangun di atas lahan seluas 24.000-meter persegi, digunakan untuk 

pelatihan berkendara truk dan bus yang aman. Dalam rangka merayakan 40 tahun Hino 

Indonesia, PT Hino Motors Sales Indonesiakonsisten mengadakan berbagai program 

keselamatan berkendara. Mulai dari Hino Safety Driving Competition yang sudah dimulai 

sejak tahun 2017, seminar dan keselamatan bersama Kementerian Perhubungan dan KNKT. 

 

 

Dalam rangka merayakan 40 tahun Hino Indonesia, PT Hino Motors Sales Indonesiakonsisten 

mengadakan berbagai program keselamatan berkendara.Mulai dari Hino Safety Driving Competition 

yang sudah dimulai sejak tahun 2017, seminar dan keselamatan bersama Kementerian Perhubungan dan 

KNKT.Hingga kepada pelanggan setia Hino baik itu secara dan .Kini sebagai bentuk komitmen dan 

mendukung program pemerintah dalam keselamatan di Jalan.Hino membangun fasilitas pusat pelatihan 

berkendara yang diberi nama Hino Total Support Customer Cente.Berlokasi di kawasan Kota Bukit 

IndahPurwakarta, Jawa Barat, HTSCC memiliki beragam fasilitas.Mulai dari , dan.Selain itu di dalam 

gedung terdapat dan kelas-kelas bagi pengemudi yang mengikuti pelatihan mengacu kepada standar 

BNSP.Hino menjadi satu-satunya kendaraan komersial di Indonesia yang memiliki sirkuit pusat pelatihan 

berkendara bagi pengemudi pelanggannya.HTSCC dibangun di atas lahan seluas 24.000-meter persegi, 

digunakan untuk pelatihan berkendara truk dan bus yang aman.Seperti teknik , teknik pengereman, 

mengemudi yang baik, mengemudi yang ekonomis, pemeriksaan harian, dan teknik .Setiap pelatihan 

akan dipandu oleh video , yang diberikan oleh Hino Motors Limited Japan.Selain pelatihan secara praktek, 

diberikan juga pelatihan secara teori. Seperti update informasi teknologi kendaraan Hino. Mencakup pula 

karakteristik kendaraan dan manusia, serta ."Kami membangun Hino Total Support Training Center 

sebagai pusat pelatihan pengemudi untuk membantu kelancaran transportasi, yang aman dan ekonomis 

melalui pengemudi yang handal dan tertib berlalu lintas,""Fasilitas ini dapat digunakan customer setia 

Hino untuk terus meningkatkan keterampilan berkendara para pengemudinya," jelas Masato Uchida, 

Presiden Direktur HMSI. 
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Title Pemkab Gunungkidul Beri Subsidi Bunga Program Kredit Usaha 

Rakyat Daerah 

Author _noname 

Media Kabar Handayani Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://kabarhandayani.com/pemkab-gunungkidul-beri-subsidi-bunga-program-kredit-

usaha-rakyat-daerah 

Summary Pemkab Gunungkidul menggelontorkan dana berbentuk subsidi program Kredit Usaha 

Rakyat Daerah (KURDA). Peluncuran KURDA dilakukan oleh Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, 

Rabu, (26/1/2022) lalu. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merespon hal tersebut dengan 

aksi nyata yaitu dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 112 tahun 2021 tentang 

Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu bentuk 

upaya mensinergikan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

 

 

Pemkab Gunungkidul menggelontorkan dana berbentuk subsidi program Kredit Usaha Rakyat Daerah 

(KURDA). Peluncuran KURDA dilakukan oleh Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, Rabu, (26/1/2022) 

lalu."Pemerintah daerah memberikan subsidi bunga pinjaman kepada PT. BPR BDG (Perseroda) sebesar 

Rp250.000.000 yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk disalurkan kepada pelaku 

usaha mikro dan usaha kecil sebagai penguatan modal," kata Sunaryanta.Dengan besaran subsidi bunga 

pinjaman tersebut diperkirakan PT BPR BDG akan menyediakan dana kredit sebesar Rp3,5 miliar. 

Direncanakan akan disalurkan kepada 714 pemohon dengan plafon pinjaman maksimal 

Rp5.000.000.Sesuai dengan visi-misi Kepala Daerah, sebagaimana tertuang pada dokumen RPJMD tahun 

2021-2026 yang dijabarkan dalam Sapta Karya, khususnya Karya yang ke-7 yakni berbunyi menciptakan 

system ekonomi kerakyatan, memperkuat kapasitas (modal dan SDM) bagi UMKM, BUMDesa, Balai 

Latihan Kerja untuk melahirkan pengusaha muda kalurahan yang memiliki kemampuan mengelola setiap 

potensi kalurahan dan daerah.Ekonomi Kerakyatan menjadi Streesing untuk terus didorong 

pertumbuhannya disamping prioritas-prioritas lainnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah 

Pusat dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan UMKM.Pemerintah 

Kabupaten Gunungkidul merespon hal tersebut dengan aksi nyata yaitu dengan menerbitkan Peraturan 

Bupati Nomor 112 tahun 2021 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) Kabupaten Gunungkidul 

sebagai salah satu bentuk upaya mensinergikan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah.Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatangan naskah Kerjasama penyaluran oleh 

Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, Drajad Ruswandono dengan Direktur Utama PT. BPR BDG, 

Rini Widiyanti."Kami berharap program ini dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

Mudah-mudahan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Gunungkidul," harap 

Sunaryanta.Direktur Bisnis PD BPR BDG Perseroda, Suci Sulistyawati menyampaikan, program KURDA 

dapat diakses oleh warga dengan KTP Gunungkidul yang memiliki usaha dan tidak sedang mengakses 

program kredit dari pemerintah."Bunganya 4% flat. Bisa pakai agunan surat kendaraan atau sertifikat 

SHM atau deposito," terangnya. (Kandar)Berbagi artikel melalui: 
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Title Kapal CPMI ilegal karam lagi, polisi tetapkan 2 tersangka Author _noname 

Media Antara Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/video/2672249/kapal-cpmi-ilegal-karam-lagi-polisi-tetapkan-

2-tersangka 

Summary Polresta Barelang menangkap dua tersangka pengirim 13 calon pekerja migran Indonesia 

(CPMI) illegal yang kapalnya karam di Perairan Ponti, Malaysia, pada 18 Januari lalu. 

Pengungkapan kasus ini pun telah menambah total 6 tersangka dari 4 perkara tindak pidana 

perdagangan orang yang diungkap dalam dua pekan terakhir. 

 

 

 

Polresta Barelang menangkap dua tersangka pengirim 13 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) illegal 

yang kapalnya karam di Perairan Ponti, Malaysia, pada 18 Januari lalu. Pengungkapan kasus ini pun telah 

menambah total 6 tersangka dari 4 perkara tindak pidana perdagangan orang yang diungkap dalam dua 

pekan terakhir. 
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Title <p>Lowongan Kerja, PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk Buka Lowongan untuk Lulusan S1</p> 

Author Sudarno Ahmad 

Nashori 

Media Ini Purworejo Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Neutral 

Link http://purworejo.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-2373592862/lowongan-kerja-pt-bank-

tabungan-negara-persero-tbk-buka-lowongan-untuk-lulusan-s1 

Summary Lowongan kerja Januari 2022, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk membuka 

kesempatan para pencari kerja untuk mengisi formasi yang tersedia. Lowongan kerja di PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbks yaitu ODP Syariah dan ODP Bisnis. Berikut lowongan 

kerja Januari 2022 yang ditawarkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Segera kirim 

lamaran anda karena lowongan kerja ini akan ditutup pada 5 Februari 2022. 

 

 

 

 Lowongan kerja Januari 2022, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk membuka kesempatan para 

pencari kerja untuk mengisi formasi yang tersedia. Lowongan kerja di PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbks yaitu ODP Syariah dan ODP Bisnis. Segera kirim lamaran anda karena lowongan kerja ini akan ditutup 

pada 5 Februari 2022. Berikut lowongan kerja Januari 2022 yang ditawarkan PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk.Kualifikasi 1. Usia maksimum 26 tahun 2. Pendidikan lulusan S1/S2 dengan IPK minimal 

3.Dikutip IniPurworejo. com dari instagram @kemnaker, pada 29 Januari 2022, batas lamaran lowongan 

ini sampai 5 Februari 2022.3. Lebih diutamakan jurusan Perbankan Syariah/Ekonomi Syariah, Ekonomi, 

Akuntansi, Manajemen, Hukum, Statistika, Sains, Teknik. Kualifikasi 1. Usia maksimum 26 tahun 2. 

Pendidikan lulusan S1/S2 dengan IPK minimal 3.003. Lebih diutamakan jurusan Komunikasi, Pemasaran, 

Manajemen, Bisnis. Wilayah Rekrutment: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makasar. Info 

lebih lanjut kunjungi website: recruitment.btn.co.id. 
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Title UPT BP2MI Jawa Tengah Serap Aspirasi untuk Perbaikan Tata 

Kelola ABK 

Author _noname 

Media Tribun News Jateng Reporter  

Date 28 January 2022 Tone Positive 

Link http://jateng.tribunnews.com/2022/01/28/upt-bp2mi-jawa-tengah-serap-aspirasi-untuk-

perbaikan-tata-kelola-abk 

Summary Potensi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan di Jawa Tengah khususnya pantura 

merupakan pengirim ABK yang sangat besar ke luar negeri. Demikian disampaikan Kepala 

UPT BP2MI Semarang wilayah Jawa Tengah Pujiono, di kantornya, Jalan Kalipepe III 64 

Pudakpayung, Semarang, Jumat (28/1). Dijelaskannya dalam rangka untuk perbaikan 

tatakelola pelaut awak kapal dan pelaut perikanan ia melakukan diskusi dengan Asosiasi 

ICMAAl untuk menyerap aspirasi terakait tata kelola ABK di Jawa Tengah khususnya mulai 

legalitas kelembagaan, sistem rekrutmen, hingga penyiapan komptensi demi memberikan 

perlindungan kepada CPMI. Tidak cukup berhenti disitu Pujiono juga memastikan kegiatan 

pelatihan CPMI sektor fishing yang berada di Pati Jawa tengah yang dilakukan oleh Pusat 

Pelatihan Mandiri Kelautan dan perikanan Terkait pelaksanaan ujian BST yang 

pelaksanaannya bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. 

 

 

 

Potensi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan di Jawa Tengah khususnya pantura merupakan pengirim 

ABK yang sangat besar ke luar negeri.Baik yang skema government to government maupun yang dikirim 

oleh perusahaan yang mempunyai ijin SIUPPAK.Namun hal tersebut jika tidak dikelola secara baik akan 

berpotensi menimbulkan permasalahan.Demikian disampaikan Kepala UPT BP2MI Semarang wilayah 

Jawa Tengah Pujiono, di kantornya, Jalan Kalipepe III 64 Pudakpayung, Semarang, Jumat 

(28/1).Dijelaskannya dalam rangka untuk perbaikan tatakelola pelaut awak kapal dan pelaut perikanan 

ia melakukan diskusi dengan Asosiasi ICMAAl untuk menyerap aspirasi terakait tata kelola ABK di Jawa 

Tengah khususnya mulai legalitas kelembagaan, sistem rekrutmen, hingga penyiapan komptensi demi 

memberikan perlindungan kepada CPMI.Tidak cukup berhenti disitu Pujiono juga memastikan kegiatan 

pelatihan CPMI sektor fishing yang berada di Pati Jawa tengah yang dilakukan oleh Pusat Pelatihan 

Mandiri Kelautan dan perikanan Terkait pelaksanaan ujian BST yang pelaksanaannya bekerja sama 

dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.Dijelaskannya pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang 
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sudah dimandatkan dalam UU 18 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sampai saat ini 

aturan turunanya belum selesei.Hal ini yang menyebabkan implementasi di lapangan belum bisa 

dilaksanakan. Akan tetapi pada prakteknya pengiriman para ABK ke luar negeri terus berjala.Hal inilah 

yang berpotensi menimbulkan masalah karena tidak terdata dalam SISKOP2MI sehingga negara kesulitan 

memberikan perlindungan terhadap ABK.Pujiono berharap agar aturan terkait Pelaut awak kapal dan 

pelaut perikanan segera selesai. 
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