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Summary 

1. 04 

Februa

ry 2022 

Klaim JKP 

Diajukan 

Mulai 1 

Februari 

2 Neutral Galamedi

a 

Anggoro 

Eko Cahyo 

. Klaim JKP Diajukan Mulai 1 Februari. 

Namun tidak perlu risau, terhitung 1 

Februari 2022, klaim manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dap at 

diajukan. Berdasarkan Peraturan Pe- 

merintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 

tentang Penyeleng- garaan Program JKP, 

peserta eksisting BPJamsostek pada 

kategori pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam program JKP 

sesuai ketentuan. Deputi Direktur BPJS 

Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat, 

Suwilwan Rachmat mendukung penuh 

program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP), terlebih di masa pandemi Covid-19. 

2. 04 

Februa

ry 2022 

BPJAMSOSTE

K Siap 

Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

4 Positive Radar 

Bandung 

Anggoro 

Eko Cahyo 

BPJAMSOSTEK Siap BerikanLayanan 

Manfaat Program JKP. Siap BerikanLayanan 

Manfaat. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Program JKP, 

peserta eksistingBPJAMSOSTEK pada 

kategori pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam program JKP 

sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja 

atau Badan Usaha (PKBU) dengan kategori 

skala Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh pekerjanya pada 

program jaminan sosial yang ada, yakni 4 

program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan 

Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan 

Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan. Program JKP. 

3. 04 

Februa

ry 2022 

Programkan 

untuk Korban 

PHK 

10 Negativ

e 

Sriwijaya 

Post 

Anggoro 

Eko Cahyo 

Programkan untuk Korban PHK. 

PALEMBANG, SRIPO-Jam- inan sosial 

ketenagakerjaan merupakan jaring penga- 

man yang didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena risiko sosial 
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ekonomi akibat aktivitas ker- janya. Salah 

satu risiko kerja yang mungkin bisa terjadi 

adalah Pemutusan Hubun- gan Kerja (PHK). 

Terlebih pada masa pandemi seperti saat 

ini, risiko PHK bisa me- nimpa pekerja di 

Indonesia. 

4. 04 

Februa

ry 2022 

Pelaku 

UMKM dan 

Karyawan 

Wajib 

Terdaftar 

BPJS Tk 

5 Neutral Harian 

Bangsa 

 Pelaku UMKM dan Karyawan Wajib 

Terdaftar BPJS Tk. Berdasarkan Instruksi 

Presiden (Inpres) No. 2/2021, pekerja 

sektor informal seperti halnya pelaku 

UMKM dan karyawan wajib terdaftar 

menjadi peserta BPJS Tk. Madiun- HARIAN 

BANGS A. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan 

UKM (Disnakerkukm) Kota Madiun 

mendorong pelaku usaha untuk menjadi 

peserta program jaminan sosial BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJS Tk). Kalau UMKM 

skala besar yang memiliki karyawan itu 

sebagian besar sudah masuk d i BPJS Tk. 

5. 04 

Februa

ry 2022 

Pihak 

Perusahaan 

Buka Suara 

Soal Dugaan 

PHK Sepihak 

2 Neutral Cianjur 

Ekspres 

 . Pihak Perusahaan Buka Suara. Soal 

Dugaan PHK Sepihak. 

491045571755122447053914775WAWAN 

SUTIAWAN. WAWAN SUTIAWAN. 

6. 04 

Februa

ry 2022 

Korban PHK 

Bisa Dapat 

Bantuan 

1 Positive Radar 

Tasikmala

ya 

Rahmat 

Mahmuda 

. Korban PHK Bisa Dapat Bantuan. Korban 

PHK Bisa Dapat Bantuan. TASIK- 

Selainpesangon, pegawaiyang kena 

Pemutusan Hubungan kerja (PHK) bisa 

mendapat bantuan dari pemerintah. 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) 

Kota Tasikmalaya, H Rahmat Mahmuda 

menyebutkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

tidak dilanjutkan tahun 2022 ini. 

7. 04 

Februa

ry 2022 

Manfaat 

Program JKP 

Sudah Bisa 

Diklaim 

11 Negativ

e 

Radar 

Banyumas 

Anggoro 

Eko Cahyo 

. Manfaat Program JKPSudah Bisa Diklaim. 

Adapaun berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Program JKP, 

peserta eksist- ing BPJAMSOSTEK pada 

kategori pekerja Penerima. JAKARTA- 

Terhitung tang- gal 1 Februari 2022 

kemarin, ldaim manfaat program Ja- minan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS 

Ketenagaker- jaan (BPJAMSOSTEK) sudah 
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dapat diajukan oleh para peserta. Dengan 

meluncurnya program JKP, BPJAMSOSTEK 

dipastikan sudah siap men- erima 

pengajuan klaim dari pekerja di seluruh 

Indonesia. 

8. 04 

Februa

ry 2022 

BPJamsostek 

Siap Berikan 

Manfaat 

Layanan 

Program JKP 

7 Positive Pasundan 

Ekspres 

Anggoro 

Eko Cahyo 

BPJamsostek Siap Berikan Manfaat Layanan 

Program JKP. Berdasarkan Peraturan Pe- 

merintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 

tentang Penyeleng- garaan Program JKP, 

peserta eksisting BPJamsostek pada 

kategori pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam program JKP 

sesuai ketentuan. BPJamsostek, begitu 

sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyeleng- gara yang 

ditunjuk untuk melaksanakan program JKP 

ini, dipastikan telah siap menerima 

pengajuan klaim dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang tunai ini diberikan 

oleh BPJamsostek kepada peserta jika 

ketentuan yang diberikan telah dipenuhi 

peserta. 

9. 04 

Februa

ry 2022 

Imbas 

Pandemi, 

Percepat 

Penerapan 

Transformasi 

Digital 

12 Negativ

e 

Harian 

Bhirawa 

 Imbas Pandemi, Percepat Penerapan 

Transformasi Digital. Jakarta, 

Bhirawa"Tantangan kerja kedepan akan se-

tan Fungsional Analis Kerjasama, di. 

Menurut Sekjen Kementerianmakinberat. 

SehinggasiapapunharusMalang,Rabu 

(2/2/22). 

10

. 

04 

Februa

ry 2022 

Target 

Investasi 

2022 Naik 30 

Persen 

12 Positive Jurnal 

Bogor 

 Target Investasi 2022 Naik 30 Persen. 

Dibanding dari target investasi yang lalu 

memang ada kenaikan 30 persen di tahun 

2022," kata taf Ahli Bidang Pengembangan 

Sektor Investasi Prioritas Kementerian 

Investasi /Badan Koordinasi Pe- nanaman 

Modal (BKPM) Aries In- danarto Aries, 

Kamis (03/02). I. NVESTASI pada tahun 

2022 ini ditargetkan mencapai Rp 1.200 tri- 

liun atau naik 30 persen dibandingkan 

tahun 2021 lalu. "Sesuai arahan Presiden 

target realisasi investasi sebesar Rp 1.200 

triliun untuk mendukung pertumbuhan 
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ekonomi sebesar 5,2 persen- 5,5 persen 

pada 2022 ini. 

11

. 

04 

Februa

ry 2022 

Waktunya 

Kaum Hawa 

Berkiprah 

9 Positive Radar 

Tasikmala

ya 

Muhamm

ad Yusuf 

Waktunya Kaum Hawa Berkiprah. 

Waktunya Kaum Hawa Berkiprah. . 

7175552070241985808448675FIRGIAWAN

/RADAR TASIKMALAYA. 

FIRGIAWAN/RADAR TASIKMALAYA. 

12

. 

04 

Februa

ry 2022 

Siapkan 

Produk 

Unggulan 

UMKM untuk 

Penonton 

MotoGP 

2 Positive Neraca Fajriyah 

Usman 

. Siapkan Produk Unggulan UfflKm untuk 

Penonton fflotoGP. Ikatan Wanita 

Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nusa 

Tenggara Barat bersama Mandalika Rinjani 

(Marin) Usaha Kreatif menyiapkan beragam 

jenis produk usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM) yang bisa dijadikan 

suvenir oleh para penonton MotoGP. 

Produk-produk tersebut juga sudah melalui 

kurasi yang melibatkan pemerintah daerah 

melalui dinas instansi terkait, dan lembaga 

khusus yang ditugaskan menjamin 

standarisasi produk UMKM. 

13

. 

04 

Februa

ry 2022 

JELANG 

PEMBUKAAN 

KEMBALI 

PINTU 

INTERNASION

AL BALI 

4 Neutral Neraca  NE&apos?AC.VAfltar JELANG PEMBUKAAN 

KEMBALI PINTU INTERNASIONAL BALI: 

Pekerja melintas di area Terminal 

Internasional yang lengang di Bandara 

Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, 

Bali, Rabu (2/2/2022). 

14

. 

04 

Februa

ry 2022 

ANGKA 

KECELAKAAN 

KERJA MASIH 

TINGGI 

6 Neutral Neraca Ida 

Fauziyah 

ANGKA KECELAKAAN KERJA MASIH TINGGI: 

Pekerja membersihkan kaca salah satu 

gedung rumah sakit di Depok, Jawa Barat, 

Kamis (3/2/2022). . 

NERACA/Antarafoto/Indrianto Eko 

SuwarsoAU. Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah menyatakan berdasarkan data 

BPJS Ketenagakerjaan angka kecelakaan 

kerja di Indonesia pada tahun 2020 tercatat 

225. 000 kasus sementara sepanjang 

Januari hingga September 2021, terdapat 

82.000 kasus kecelakaan kerja. 
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Title Klaim JKP Diajukan Mulai 1 Februari 

Media Galamedia Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Page 2 PR Value  

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

04/GALAMEDIA1/Klaim%20JKP%20Diajukan%20Mulai%201%20Februari=1=2=1.jpg 

Summary . Klaim JKP Diajukan Mulai 1 Februari. Namun tidak perlu risau, terhitung 1 Februari 2022, klaim 

manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dap at diajukan. Berdasarkan Peraturan 

Pe- merintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyeleng- garaan Program JKP, peserta 

eksisting BPJamsostek pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai ketentuan. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat, 

Suwilwan Rachmat mendukung penuh program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), terlebih 

di masa pandemi Covid-19. 
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Title BPJAMSOSTEK Siap Berikan Layanan Manfaat Program JKP 

Media Radar Bandung Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Page 4 PR Value  

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

04/RADAR_BANDUNG1/BPJAMSOSTEK%20Siap%20Berikan%20Layanan%20Manfaat%20Progra

m%20JKP=1=4=1.jpg 

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

04/RADAR_BANDUNG1/BPJAMSOSTEK%20Siap%20Berikan%20Layanan%20Manfaat%20Progra

m%20JKP=2=4=1.jpg 

Summa

ry 

BPJAMSOSTEK Siap BerikanLayanan Manfaat Program JKP. Siap BerikanLayanan Manfaat. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta eksistingBPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan 

Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) 

dan ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Program JKP. 
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9 

 

Title Pihak Perusahaan Buka Suara Soal Dugaan PHK Sepihak 

Media Cianjur Ekspres Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Page 2 PR Value  

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

04/CIANJUR_EKSPRES1/Pihak%20Perusahaan%20Buka%20Suara%20Soal%20Dugaan%20PHK%

20Sepihak=1=2=1.jpg 

Summa

ry 

. Pihak Perusahaan Buka Suara. Soal Dugaan PHK Sepihak. 

491045571755122447053914775WAWAN SUTIAWAN. WAWAN SUTIAWAN. 
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Title Manfaat Program JKP Sudah Bisa Diklaim 

Media Radar Banyumas Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Negative 

Page 11 PR Value  

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

04/RADAR_BANYUMAS1/Manfaat%20Program%20JKP%20Sudah%20Bisa%20Diklaim%20=1=1

1=1.jpg 

Summar

y 

. Manfaat Program JKPSudah Bisa Diklaim. Adapaun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksist- ing BPJAMSOSTEK 

pada kategori pekerja Penerima. JAKARTA- Terhitung tang- gal 1 Februari 2022 kemarin, ldaim 

manfaat program Ja- minan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagaker- jaan 

(BPJAMSOSTEK) sudah dapat diajukan oleh para peserta. Dengan meluncurnya program JKP, 

BPJAMSOSTEK dipastikan sudah siap men- erima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh 

Indonesia. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-04/RADAR_BANYUMAS1/Manfaat%20Program%20JKP%20Sudah%20Bisa%20Diklaim%20=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-04/RADAR_BANYUMAS1/Manfaat%20Program%20JKP%20Sudah%20Bisa%20Diklaim%20=1=11=1.jpg
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Title Korban PHK Bisa Dapat Bantuan 

Media Radar Tasikmalaya Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Page 1 PR Value  

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

04/RADAR_TASIKMALAYA1/Korban%20PHK%20Bisa%20Dapat%20Bantuan=1=1=1.jpg 

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

04/RADAR_TASIKMALAYA1/Korban%20PHK%20Bisa%20Dapat%20Bantuan=2=1=1.jpg 

Summary . Korban PHK Bisa Dapat Bantuan. Korban PHK Bisa Dapat Bantuan. TASIK- Selainpesangon, 

pegawaiyang kena Pemutusan Hubungan kerja (PHK) bisa mendapat bantuan dari pemerintah. 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tasikmalaya, H Rahmat Mahmuda menyebutkan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tidak dilanjutkan tahun 2022 ini. 
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12 
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Title Pelaku UMKM dan Karyawan Wajib Terdaftar BPJS Tk 

Media Harian Bangsa Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Page 5 PR Value  

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

04/HARIAN_BANGSA1/Pelaku%20UMKM%20dan%20Karyawan%20Wajib%20Terdaftar%20BPJ

S%20Tk%20=1=5=2.jpg 

Summa

ry 

Pelaku UMKM dan Karyawan Wajib Terdaftar BPJS Tk. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) 

No. 2/2021, pekerja sektor informal seperti halnya pelaku UMKM dan karyawan wajib terdaftar 

menjadi peserta BPJS Tk. Madiun- HARIAN BANGS A. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM 

(Disnakerkukm) Kota Madiun mendorong pelaku usaha untuk menjadi peserta program jaminan 

sosial BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Tk). Kalau UMKM skala besar yang memiliki karyawan itu 

sebagian besar sudah masuk d i BPJS Tk. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-04/HARIAN_BANGSA1/Pelaku%20UMKM%20dan%20Karyawan%20Wajib%20Terdaftar%20BPJS%20Tk%20=1=5=2.jpg
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Title Programkan untuk Korban PHK 

Media Sriwijaya Post Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Negative 

Page 10 PR Value  

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

04/SRIWIJAYA_POST1/Programkan%20untuk%20Korban%20PHK=1=10=1.jpg 

Summary Programkan untuk Korban PHK. PALEMBANG, SRIPO-Jam- inan sosial ketenagakerjaan 

merupakan jaring penga- man yang didesain untuk menghindari kemungkinan pekerja terkena 

risiko sosial ekonomi akibat aktivitas ker- janya. Salah satu risiko kerja yang mungkin bisa terjadi 

adalah Pemutusan Hubun- gan Kerja (PHK). Terlebih pada masa pandemi seperti saat ini, risiko 

PHK bisa me- nimpa pekerja di Indonesia. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-04/SRIWIJAYA_POST1/Programkan%20untuk%20Korban%20PHK=1=10=1.jpg
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Title BPJamsostek Siap Berikan Manfaat Layanan Program JKP 

Media Pasundan Ekspres Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Page 7 PR Value  

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

04/PASUNDAN_EKSPRES1/BPJamsostek%20Siap%20Berikan%20Manfaat%20Layanan%20Progr

am%20JKP=1=7=1.jpg 

Summa

ry 

BPJamsostek Siap Berikan Manfaat Layanan Program JKP. Berdasarkan Peraturan Pe- merintah 

(PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyeleng- garaan Program JKP, peserta eksisting 

BPJamsostek pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam program JKP 

sesuai ketentuan. BPJamsostek, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan 

penyeleng- gara yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia. Manfaat uang tunai ini diberikan 

oleh BPJamsostek kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-04/PASUNDAN_EKSPRES1/BPJamsostek%20Siap%20Berikan%20Manfaat%20Layanan%20Program%20JKP=1=7=1.jpg
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Title Imbas Pandemi, Percepat Penerapan Transformasi Digital 

Media Harian Bhirawa Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Negative 

Page 12 PR Value  

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

04/HARIAN_BHIRAWA1/Imbas%20Pandemi,%20Percepat%20Penerapan%20Transformasi%20

Digital%20=1=12=4.jpg 

Summa

ry 

Imbas Pandemi, Percepat Penerapan Transformasi Digital. Jakarta, Bhirawa"Tantangan kerja 

kedepan akan se-tan Fungsional Analis Kerjasama, di. Menurut Sekjen Kementerianmakinberat. 

SehinggasiapapunharusMalang,Rabu (2/2/22). 
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Title Target Investasi 2022 Naik 30 Persen 

Media Jurnal Bogor Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Page 12 PR Value  

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

04/JURNAL_BOGOR1/Target%20Investasi%202022%20Naik%2030%20Persen=1=12=1.jpg 

Summary Target Investasi 2022 Naik 30 Persen. Dibanding dari target investasi yang lalu memang ada 

kenaikan 30 persen di tahun 2022," kata taf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi 

Prioritas Kementerian Investasi /Badan Koordinasi Pe- nanaman Modal (BKPM) Aries In- 

danarto Aries, Kamis (03/02). I. NVESTASI pada tahun 2022 ini ditargetkan mencapai Rp 1.200 

tri- liun atau naik 30 persen dibandingkan tahun 2021 lalu. "Sesuai arahan Presiden target 

realisasi investasi sebesar Rp 1.200 triliun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 

5,2 persen- 5,5 persen pada 2022 ini. 
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Title Waktunya Kaum Hawa Berkiprah 

Media Radar Tasikmalaya Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Page 9 PR Value  

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

04/RADAR_TASIKMALAYA1/Waktunya%20Kaum%20Hawa%20Berkiprah=1=9=1.jpg 

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

04/RADAR_TASIKMALAYA1/Waktunya%20Kaum%20Hawa%20Berkiprah=2=9=1.jpg 

Summary Waktunya Kaum Hawa Berkiprah. Waktunya Kaum Hawa Berkiprah. . 

7175552070241985808448675FIRGIAWAN/RADAR TASIKMALAYA. FIRGIAWAN/RADAR 

TASIKMALAYA. 
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Title Siapkan Produk Unggulan UMKM untuk Penonton MotoGP 

Media Neraca Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Page 2 PR Value  

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

04/NERACA1/Siapkan%20Produk%20Unggulan%20UMKM%20untuk%20Penonton%20MotoG

P=1=2=1.jpg 

Summar

y 

. Siapkan Produk Unggulan UfflKm untuk Penonton fflotoGP. Ikatan Wanita Pengusaha 

Indonesia (Iwapi) Nusa Tenggara Barat bersama Mandalika Rinjani (Marin) Usaha Kreatif 

menyiapkan beragam jenis produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bisa 

dijadikan suvenir oleh para penonton MotoGP. Produk-produk tersebut juga sudah melalui 

kurasi yang melibatkan pemerintah daerah melalui dinas instansi terkait, dan lembaga khusus 

yang ditugaskan menjamin standarisasi produk UMKM. "Upaya itu dilakukan untuk 

meningkatkan kapasitas anggota agar bisa menghasilkan produk berkualitas, terutama yang 

akan dipromosikan dalam gelaran MotoGP pada Maret mendatang," katanya. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-04/NERACA1/Siapkan%20Produk%20Unggulan%20UMKM%20untuk%20Penonton%20MotoGP=1=2=1.jpg
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Title JELANG PEMBUKAAN KEMBALI PINTU INTERNASIONAL BALI 

Media Neraca Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Page 4 PR Value  

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

04/NERACA1/JELANG%20PEMBUKAAN%20KEMBALI%20PINTU%20INTERNASIONAL%20BALI=1

=4=1.jpg 

Summar

y 

. NE&apos?AC.VAfltar JELANG PEMBUKAAN KEMBALI PINTU INTERNASIONAL BALI: Pekerja 

melintas di area Terminal Internasional yang lengang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah 

Rai, Badung, Bali, Rabu (2/2/2022). Pemerintah akan mulai membuka kembali pintu masuk 

internasional di Bali bagi pelaku perjalanan luar negeri non pekerja migran Indonesia (PPLN non-

PMI) pada 4 Februari 2022. 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-04/NERACA1/JELANG%20PEMBUKAAN%20KEMBALI%20PINTU%20INTERNASIONAL%20BALI=1=4=1.jpg
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Title ANGKA KECELAKAAN KERJA MASIH TINGGI 

Media Neraca Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Page 6 PR Value  

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

04/NERACA1/ANGKA%20KECELAKAAN%20KERJA%20MASIH%20TINGGI=1=6=1.jpg 

Summary ANGKA KECELAKAAN KERJA MASIH TINGGI: Pekerja membersihkan kaca salah satu gedung 

rumah sakit di Depok, Jawa Barat, Kamis (3/2/2022). . NERACA/Antarafoto/Indrianto Eko 

SuwarsoAU. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan berdasarkan data BPJS 

Ketenagakerjaan angka kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2020 tercatat 225. 000 kasus 

sementara sepanjang Januari hingga September 2021, terdapat 82.000 kasus kecelakaan kerja. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-04/NERACA1/ANGKA%20KECELAKAAN%20KERJA%20MASIH%20TINGGI=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-04/NERACA1/ANGKA%20KECELAKAAN%20KERJA%20MASIH%20TINGGI=1=6=1.jpg
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Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

120 184 79 48 57 
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Table Of Contents : 03 February 2022 - 04 February 2022 
 

No Date News Title Tone Media Influencers Summary 

1. 03 

Februa

ry 

2022 

Lumina Beri 

Akses 

Pekerja 

Kerah Biru 

Tumbuh 

Positiv

e 

Rmco.id Jefrey Joe Lumina, platform komunitas 

kerja pertama asal Indonesia 

yang memberikan peluang 

ekonomi yang lebih baik 

untuk pekerja kerah biru 

(pekerja kasar/buruh), 

mengumumkan dukungan 

pendanaan dari Y Combinator 

(YC) dan Alpha JWC Ventures. 

Co-Founder dan Chief 

Executive Officer (CEO) 

Lumina Aswin Andrison 

mengatakan, pekerja kerah 

biru di Indonesia saat ini 

masih belum memiliki 

kesempatan yang layak. "Kami 

di Lumina, ingin sekali 

memberi mereka platform 

yang efektif untuk 

pengembangan diri," ucap 

Aswin dalam keterangan 

resminya, Senin (31/1). Dalam 

dua bulan terakhir, Lumina 

telah membantu lebih dari 

100 ribu pencari kerja, dan 

mengisi lebih dari 20 ribu 

lowongan pekerjaan bagi 

ribuan perusahaan. 

2. 03 

Februa

ry 

2022 

Entaskan 

Kemiskinan 

saat 

Pandemi, 

Gratiskan 

Keberangkat

an ke Kapal 

Pesiar 

Positiv

e 

Balitribune  Ketua DPD II Golkar 

Klungkung Luh Komang Ari 

Ayu Ningrum yang juga tokoh 

pariwisata Klungkung kini 

gencar memberangkatkan 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) ke kapal pesiar, 

berjuang membantu 

masyarakat disaat pandemi 

dengan menggratiskan 

keberangkatan ke kapal 

pesiar. Di saat pandemi, 

http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/110874/lumina-beri-akses-pekerja-kerah-biru-tumbuh
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/110874/lumina-beri-akses-pekerja-kerah-biru-tumbuh
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/110874/lumina-beri-akses-pekerja-kerah-biru-tumbuh
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/110874/lumina-beri-akses-pekerja-kerah-biru-tumbuh
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/110874/lumina-beri-akses-pekerja-kerah-biru-tumbuh
http://balitribune.co.id/content/entaskan-kemiskinan-saat-pandemi-gratiskan-keberangkatan-ke-kapal-pesiar
http://balitribune.co.id/content/entaskan-kemiskinan-saat-pandemi-gratiskan-keberangkatan-ke-kapal-pesiar
http://balitribune.co.id/content/entaskan-kemiskinan-saat-pandemi-gratiskan-keberangkatan-ke-kapal-pesiar
http://balitribune.co.id/content/entaskan-kemiskinan-saat-pandemi-gratiskan-keberangkatan-ke-kapal-pesiar
http://balitribune.co.id/content/entaskan-kemiskinan-saat-pandemi-gratiskan-keberangkatan-ke-kapal-pesiar
http://balitribune.co.id/content/entaskan-kemiskinan-saat-pandemi-gratiskan-keberangkatan-ke-kapal-pesiar
http://balitribune.co.id/content/entaskan-kemiskinan-saat-pandemi-gratiskan-keberangkatan-ke-kapal-pesiar
http://balitribune.co.id/content/entaskan-kemiskinan-saat-pandemi-gratiskan-keberangkatan-ke-kapal-pesiar
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program keberangkatan gratis 

ke kapal pesiar banyak 

diminati masyarakat. 

Mengingat kebutuhan 

pekerjaan untuk masyarakat 

sangat tinggi akibat pariwisata 

Bali yang sampai saat ini 

masih terpuruk. Apalagi 

program tersebut sangat 

membantu masyarakat Bali 

yang kehilangan pekerjaan 

akibat pandemi Covid-19. 

3. 03 

Februa

ry 

2022 

Dharmasraya 

daftarkan 

3.647 

pegawai non 

-ASN 

menjadi 

peserta 

BPJAMSOSTE

K 

Neutra

l 

Antara Sumbar  Pemerintah Kabupaten 

Dharmasraya melakukan 

bimbingan teknis Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK) dan 

Jaminan Kematian (JKm) dan 

mendaftarkan 3.647 tenaga 

kerja non-ASN sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK. Wakil Bupati 

Kabupaten Dharmasraya 

Dasril Panin Datuak Labuan 

menyambut baik pendaftaran 

seluruh Non ASN Kabupaten 

itu menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK karena menjadi 

perlindungan bagi pegawai 

non-ASN dari risiko kerja. 

Kepala Kantor BPJAMSOSTEK 

Cabang Solok Ferama Putri 

berterima kasih kepada 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten Dharmasraya yang 

telah menganggarkan 3.647 

Non ASN menjadi peserta 

jaminan sosial. "Program ini 

sebagai perlindungan bagi 

pekerja non-ASN dibawah 

lingkup Pemkab Dharmasraya, 

sehingga jika terjadi sesuatu 

hal yang buruk saat bekerja 

dapat perlindungan 

keselamatan pertama 

http://sumbar.antaranews.com/berita/485073/dharmasraya-daftarkan-3647-pegawai-non-asn-menjadi-peserta-bpjamsostek
http://sumbar.antaranews.com/berita/485073/dharmasraya-daftarkan-3647-pegawai-non-asn-menjadi-peserta-bpjamsostek
http://sumbar.antaranews.com/berita/485073/dharmasraya-daftarkan-3647-pegawai-non-asn-menjadi-peserta-bpjamsostek
http://sumbar.antaranews.com/berita/485073/dharmasraya-daftarkan-3647-pegawai-non-asn-menjadi-peserta-bpjamsostek
http://sumbar.antaranews.com/berita/485073/dharmasraya-daftarkan-3647-pegawai-non-asn-menjadi-peserta-bpjamsostek
http://sumbar.antaranews.com/berita/485073/dharmasraya-daftarkan-3647-pegawai-non-asn-menjadi-peserta-bpjamsostek
http://sumbar.antaranews.com/berita/485073/dharmasraya-daftarkan-3647-pegawai-non-asn-menjadi-peserta-bpjamsostek
http://sumbar.antaranews.com/berita/485073/dharmasraya-daftarkan-3647-pegawai-non-asn-menjadi-peserta-bpjamsostek
http://sumbar.antaranews.com/berita/485073/dharmasraya-daftarkan-3647-pegawai-non-asn-menjadi-peserta-bpjamsostek
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mengingat risiko kerja yang 

tinggi," ujarnya. 

4. 03 

Februa

ry 

2022 

3.248 

Pekerja 

Migran 

Dikarantina 

di Rusun 

Nagrak 

Neutra

l 

Medcom.id Aris Mudian "Total 3.248 PMI menjalani 

karantina di Rusun Nagrak," 

kata Kepala Penerangan 

Komando Gabungan Wilayah 

Pertahanan (Kogabwilhan) I 

Kolonel Marinir Aris Mudian 

dalam keterangan tertulis, 

Kamis, 3 Februari 2022. 

Mereka menempati Tower 1, 

2, 3, 5, dan 6 Rusun Nagrak. 

Aris menyebut 12.996 pasien 

terdaftar sejak Rusun Nagrak 

beroperasi pada 21 Desember 

2021. Pekerja migran 

Indonesia (PMI) yang 

dikarantina di Rumah Susun 

(Rusun) Nagrak, Jakarta Utara, 

berkurang 100 pada Kamis, 3 

Februari 2022. 

5. 03 

Februa

ry 

2022 

BTN Buka 

Lowongan 

Kerja ODP 

Terbaru buat 

S1-S2, 

Terakhir 5 

Februari 

2022! 

Neutra

l 

Sulsel Online  Bagi kamu yang berminat, 

segera siapkan diri dan 

daftarkan diri Rekanaker 

sebelum 5 Februari 2022. PT 

Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk tengah 

membuka lowongan kerja 

untuk dua formasi. Hal itu 

disampaikan melalui akun 

Instagram resmi Kemnaker. 

"PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk. 

6. 03 

Februa

ry 

2022 

Pasien Covid 

Dirawat di 

Wisma Atlet 

Kemayoran 

Tembus 5 

Ribu Orang 

Neutra

l 

Cnn Indonesia  Manajemen Rumah Sakit 

Darurat (RSD) Wisma Atlet 

Kemayoran mencatat 

sebanyak 5.174 pasien 

terpapar virus corona (Covid-

19) tengah menjalani rawat 

inap per hari ini, Kamis (3/2) 

pukul 08.00 WIB. Adapun 

berdasarkan data laporan 

harian, total seluruh tempat 

tidur yang saat ini tersedia di 

http://www.medcom.id/nasional/metro/RkjvRZQk-3-248-pekerja-migran-dikarantina-di-rusun-nagrak
http://www.medcom.id/nasional/metro/RkjvRZQk-3-248-pekerja-migran-dikarantina-di-rusun-nagrak
http://www.medcom.id/nasional/metro/RkjvRZQk-3-248-pekerja-migran-dikarantina-di-rusun-nagrak
http://www.medcom.id/nasional/metro/RkjvRZQk-3-248-pekerja-migran-dikarantina-di-rusun-nagrak
http://www.medcom.id/nasional/metro/RkjvRZQk-3-248-pekerja-migran-dikarantina-di-rusun-nagrak
http://www.medcom.id/nasional/metro/RkjvRZQk-3-248-pekerja-migran-dikarantina-di-rusun-nagrak
http://sulselonline.com/2022/02/03/btn-buka-lowongan-kerja-odp-terbaru-buat-s1-s2-terakhir-5-februari-2022
http://sulselonline.com/2022/02/03/btn-buka-lowongan-kerja-odp-terbaru-buat-s1-s2-terakhir-5-februari-2022
http://sulselonline.com/2022/02/03/btn-buka-lowongan-kerja-odp-terbaru-buat-s1-s2-terakhir-5-februari-2022
http://sulselonline.com/2022/02/03/btn-buka-lowongan-kerja-odp-terbaru-buat-s1-s2-terakhir-5-februari-2022
http://sulselonline.com/2022/02/03/btn-buka-lowongan-kerja-odp-terbaru-buat-s1-s2-terakhir-5-februari-2022
http://sulselonline.com/2022/02/03/btn-buka-lowongan-kerja-odp-terbaru-buat-s1-s2-terakhir-5-februari-2022
http://sulselonline.com/2022/02/03/btn-buka-lowongan-kerja-odp-terbaru-buat-s1-s2-terakhir-5-februari-2022
http://sulselonline.com/2022/02/03/btn-buka-lowongan-kerja-odp-terbaru-buat-s1-s2-terakhir-5-februari-2022
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220203090523-20-754408/pasien-covid-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran-tembus-5-ribu-orang
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220203090523-20-754408/pasien-covid-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran-tembus-5-ribu-orang
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220203090523-20-754408/pasien-covid-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran-tembus-5-ribu-orang
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220203090523-20-754408/pasien-covid-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran-tembus-5-ribu-orang
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220203090523-20-754408/pasien-covid-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran-tembus-5-ribu-orang
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220203090523-20-754408/pasien-covid-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran-tembus-5-ribu-orang
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Wisma Atlet Kemayoran 

berjumlah 9.357 buah. 

Rinciannya, 2.370 pasien pria 

dan 2804 pasien wanita. 

Ribuan pasien Covid-19 itu 

dirawat di empat tower, yakni 

4,5,6, dan 7. 

7. 03 

Februa

ry 

2022 

Kemnaker-

Garuda 

Bantah Ada 

Pertemuan 

Bahas PHK 

Massal 

Negati

ve 

Berita Trans Irfan 

Setiaputra,Indah 

Anggoro Putri 

- PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk membantah 

telah melakukan pertemuan 

dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

terkait rencana efisiensi 

melalui pengurangan 

karyawan. Direktur Utama 

Garuda Indonesia Irfan 

Setiaputra mengatakan proses 

Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) 

yang sedang berlangsung 

bukan proses kebangkrutan 

atau kepailitan, melainkan 

restrukturisasi. "Dapat kami 

sampaikan bahwa Garuda 

hingga saat ini belum memiliki 

agenda pertemuan dengan 

pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan berkenaan 

dengan penyesuaian jumlah 

karyawan," kata Irfan dalam 

keterangan resmi, Rabu (2/2). 

Ia mengatakan pihaknya terus 

menjalin komunikasi dengan 

seluruh kreditur dalam proses 

PKPU. 

8. 03 

Februa

ry 

2022 

Jelang 

Pembukaan 

Kembali 

Pintu 

Internasional 

di Bali 

Neutra

l 

Sindo News  . Pemerintah akan mulai 

membuka kembali pintu 

masuk internasional di Bali 

bagi pelaku perjalanan luar 

negeri non pekerja migran 

Indonesia (PPLN non-PMI) 

pada 4 Februari 2022. 

ANTARA FOTO/Fikri 

Yusuf/aww. 

http://www.beritatrans.com/artikel/220753/kemnaker-garuda-bantah-ada-pertemuan-bahas-phk-massal
http://www.beritatrans.com/artikel/220753/kemnaker-garuda-bantah-ada-pertemuan-bahas-phk-massal
http://www.beritatrans.com/artikel/220753/kemnaker-garuda-bantah-ada-pertemuan-bahas-phk-massal
http://www.beritatrans.com/artikel/220753/kemnaker-garuda-bantah-ada-pertemuan-bahas-phk-massal
http://www.beritatrans.com/artikel/220753/kemnaker-garuda-bantah-ada-pertemuan-bahas-phk-massal
http://www.beritatrans.com/artikel/220753/kemnaker-garuda-bantah-ada-pertemuan-bahas-phk-massal
http://photo.sindonews.com/view/24821/jelang-pembukaan-kembali-pintu-internasional-di-bali
http://photo.sindonews.com/view/24821/jelang-pembukaan-kembali-pintu-internasional-di-bali
http://photo.sindonews.com/view/24821/jelang-pembukaan-kembali-pintu-internasional-di-bali
http://photo.sindonews.com/view/24821/jelang-pembukaan-kembali-pintu-internasional-di-bali
http://photo.sindonews.com/view/24821/jelang-pembukaan-kembali-pintu-internasional-di-bali
http://photo.sindonews.com/view/24821/jelang-pembukaan-kembali-pintu-internasional-di-bali
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9. 03 

Februa

ry 

2022 

Kabar 

Gembira, 

Mulai 

Februari 

BPJAMSOSTE

K Siap 

Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Riau 24 Anwar 

Hidayat,Anggoro Eko 

Cahyo 

Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, yakni 

4 program BPJAMSOSTEK 

yaitu Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Kematian 

(JKM), Jaminan Pensiun (JP) 

dan ditambah Jaminan 

Kesehatan (JKN) yang dikelola 

oleh BPJS Kesehatan. Namun 

tidak perlu risau, terhitung 

tanggal 1 Februari 2022, klaim 

manfaat program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

dapat diajukan. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP 

ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang 

tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta 

jika ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

10. 03 

Februa

BPJAMSOSTE

K Siap Layani 

Klaim 

Negati

ve 

Detik Anggoro Eko Cahyo Akan tetapi mulai tanggal 1 

Februari 2022, klaim manfaat 

program Jaminan Kehilangan 

http://www.riau24.com/berita/baca/1643857053-kabar-gembira-mulai-februari-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.riau24.com/berita/baca/1643857053-kabar-gembira-mulai-februari-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.riau24.com/berita/baca/1643857053-kabar-gembira-mulai-februari-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.riau24.com/berita/baca/1643857053-kabar-gembira-mulai-februari-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.riau24.com/berita/baca/1643857053-kabar-gembira-mulai-februari-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.riau24.com/berita/baca/1643857053-kabar-gembira-mulai-februari-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.riau24.com/berita/baca/1643857053-kabar-gembira-mulai-februari-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.riau24.com/berita/baca/1643857053-kabar-gembira-mulai-februari-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.riau24.com/berita/baca/1643857053-kabar-gembira-mulai-februari-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.riau24.com/berita/baca/1643857053-kabar-gembira-mulai-februari-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://news.detik.com/berita/d-5926059/bpjamsostek-siap-layani-klaim-manfaat-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://news.detik.com/berita/d-5926059/bpjamsostek-siap-layani-klaim-manfaat-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://news.detik.com/berita/d-5926059/bpjamsostek-siap-layani-klaim-manfaat-jaminan-kehilangan-pekerjaan
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ry 

2022 

Manfaat 

Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

Pekerjaan (JKP) peserta 

BPJAMSOSTEK dapat diajukan. 

Manfaat uang tunai ini 

diberikan oleh BPJAMSOSTEK 

kepada peserta jika ketentuan 

yang diberikan telah dipenuhi 

peserta. Pemberi Kerja atau 

Badan Usaha (PKBU) dengan 

kategori skala Besar dan 

Menengah serta PKBU skala 

kecil dan mikro diwajibkan 

mendaftarkan pekerjanya 

pada 4 program jaminan 

sosial, yakni program 

BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), 

Jaminan Kematian (JKM), dan 

Jaminan Pensiun (JP). Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan 

(BPJAMASOSTEK) hadir 

memberi keamanan untuk 

pekerja dari risiko sosial 

ekonomi akibat aktivitas 

kerjanya. 

11. 03 

Februa

ry 

2022 

Elvyn G 

Masassya 

Lolos Seleksi 

tahap I Calon 

Anggota DK 

OJK 

Positiv

e 

Orbit Digital Daily  JAKARTA I Elvyn G Masassya 

menjadi salah satu yang lulus 

seleksi tahap I seleksi 

pemilihan calon anggota 

dewan komisioner Otoritas 

Jasa Keuangan (DK OJK) 2022-

2027. Dalam pengumuman 

Panitia Seleksi Pemilihan 

Calon Anggota DK OJK 2022-

2027 dinyatakan bahwa 

pekerjaan terakhir Elvyn G 

Masassya adalah advisor BPJS 

Ketenagakerjaan. Pria 

kelahiran Medan 54 tahun lalu 

itu tercatat dengan nomor 

pendaftaran 323. 

Sebelumnya, Elvyn juga 

sempat menjabat sebagai 

direktur utama PT Jamsostek 

http://news.detik.com/berita/d-5926059/bpjamsostek-siap-layani-klaim-manfaat-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://news.detik.com/berita/d-5926059/bpjamsostek-siap-layani-klaim-manfaat-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://news.detik.com/berita/d-5926059/bpjamsostek-siap-layani-klaim-manfaat-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://news.detik.com/berita/d-5926059/bpjamsostek-siap-layani-klaim-manfaat-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://www.orbitdigitaldaily.com/elvyn-g-masassya-lolos-seleksi-tahap-i-calon-anggota-dk-ojk
http://www.orbitdigitaldaily.com/elvyn-g-masassya-lolos-seleksi-tahap-i-calon-anggota-dk-ojk
http://www.orbitdigitaldaily.com/elvyn-g-masassya-lolos-seleksi-tahap-i-calon-anggota-dk-ojk
http://www.orbitdigitaldaily.com/elvyn-g-masassya-lolos-seleksi-tahap-i-calon-anggota-dk-ojk
http://www.orbitdigitaldaily.com/elvyn-g-masassya-lolos-seleksi-tahap-i-calon-anggota-dk-ojk
http://www.orbitdigitaldaily.com/elvyn-g-masassya-lolos-seleksi-tahap-i-calon-anggota-dk-ojk
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yang kini bernama BPJS 

Ketenagakerjaan pada 

periode 2012-2015. 

12. 03 

Februa

ry 

2022 

Dikabarkan 

Akan PHK 

Massal, 

Begini 

Jawaban 

Dirut Garuda 

Indonesia 

Negati

ve 

Bumn Inc Irfan Setiaputra Beredar kabar bahwa PT 

Garuda Indonesia (Persero) 

Tbk akan melakukan 

pemutusan hubungan kerja 

atau PHK secara massal. 

Direktur Utama Garuda 

Indonesia, Irfan Setiaputra 

menampik kabar tersebut. 

Irfan menjelaskan, Garuda 

saat ini masih fokus untuk 

menjalani proses PKPU guna 

memperoleh kesepakatan 

dalam penyelesaian 

kewajiban usaha dengan para 

kreditur. "Perlu kiranya kami 

sampaikan bahwa proses 

PKPU yang kini sedang dijalani 

oleh Garuda bersama segenap 

pemangku kepentingan 

bukanlah proses 

kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses 

restrukturisasi yang dijalankan 

dalam koridor hukum sesuai 

mekanisme PKPU," jelas Irfan. 

13. 03 

Februa

ry 

2022 

Para Pencari 

Kerja Fresh 

Graduate 

Perlu 

Siapkan 3 Hal 

Ini 

Disamping 

Nilai 

Akademis 

Positiv

e 

Portal Jember  Berikut informasi mengenai 3 

hal yang perlu disiapkan bagi 

para pencari kerja yang fresh 

graduate selain nilai 

akademisnya. Tak dapat 

dipungkiri bahwa untuk 

memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari diperlukan uang 

yang dapat diperoleh dari 

hasil bekerja. Pada dasarnya 

terdapat beraneka ragam 

jenis pekerjaan, seperti halnya 

pengusaha atau wiraswasta 

maupun karyawan dari 

sebuah kantor atau pabrik. 

Dalam mencari sebuah 

http://bumninc.com/dikabarkan-akan-phk-massal-begini-jawaban-dirut-garuda-indonesia
http://bumninc.com/dikabarkan-akan-phk-massal-begini-jawaban-dirut-garuda-indonesia
http://bumninc.com/dikabarkan-akan-phk-massal-begini-jawaban-dirut-garuda-indonesia
http://bumninc.com/dikabarkan-akan-phk-massal-begini-jawaban-dirut-garuda-indonesia
http://bumninc.com/dikabarkan-akan-phk-massal-begini-jawaban-dirut-garuda-indonesia
http://bumninc.com/dikabarkan-akan-phk-massal-begini-jawaban-dirut-garuda-indonesia
http://bumninc.com/dikabarkan-akan-phk-massal-begini-jawaban-dirut-garuda-indonesia
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163635379/para-pencari-kerja-fresh-graduate-perlu-siapkan-3-hal-ini-disamping-nilai-akademis
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163635379/para-pencari-kerja-fresh-graduate-perlu-siapkan-3-hal-ini-disamping-nilai-akademis
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163635379/para-pencari-kerja-fresh-graduate-perlu-siapkan-3-hal-ini-disamping-nilai-akademis
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163635379/para-pencari-kerja-fresh-graduate-perlu-siapkan-3-hal-ini-disamping-nilai-akademis
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163635379/para-pencari-kerja-fresh-graduate-perlu-siapkan-3-hal-ini-disamping-nilai-akademis
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163635379/para-pencari-kerja-fresh-graduate-perlu-siapkan-3-hal-ini-disamping-nilai-akademis
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163635379/para-pencari-kerja-fresh-graduate-perlu-siapkan-3-hal-ini-disamping-nilai-akademis
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163635379/para-pencari-kerja-fresh-graduate-perlu-siapkan-3-hal-ini-disamping-nilai-akademis
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163635379/para-pencari-kerja-fresh-graduate-perlu-siapkan-3-hal-ini-disamping-nilai-akademis
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pekerjaan tentunya akan 

dihadapkan dengan puluhan, 

ratusan, bahkan ribuan 

pelamar kerja lainnya yang 

menjadi saingan untuk 

mendapatkan pekerjaan 

tersebut. 

14. 03 

Februa

ry 

2022 

Pandemi 

Mempercepa

t Penerapan 

Transformasi 

Digital 

Ketenagakerj

aan 

Positiv

e 

Infopublik.id Anwar Sanusi Sekretaris Jenderal 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi, menyatakan bahwa 

imbas dari pandemi COVID-19 

mengharuskan penerapan 

transformasi digital dilakukan 

secepat mungkin dalam 

berbagai aspek kehidupan, 

termasuk dalam proses 

bekerja, berorganisasi, dan 

mencari akses ilmu 

pengetahuan. Ta Sekjen 

Anwar, tantangan kerja ke 

depan akan semakin berat, 

sehingga siapa pun harus 

senantiasa meningkatkan 

pengetahuan serta 

kompetensi di bidang masing-

masing. "Tingkatkan 

kreativitas dan ciptakan 

inovasi dalam menjawab 

tantangan zaman," ucap 

Sekjenr saat memberikan 

sambutan pada acara 

Bimbingan Teknis tentang 

Pemahaman Jabatan 

Fungsional Analis Kerja Sama 

di Malang, Rabu (2/2/2022). 

Menurut Sekjen Anwar, 

kegiatan Bimtek itu 

merupakan kesempatan yang 

sangat baik dalam menjawab 

beberapa permasalahan yang 

dihadapi dalam jabatan 

fungsional khususnya Analis 

Kerja Sama. 

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/602920/pandemi-mempercepat-penerapan-transformasi-digital-ketenagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/602920/pandemi-mempercepat-penerapan-transformasi-digital-ketenagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/602920/pandemi-mempercepat-penerapan-transformasi-digital-ketenagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/602920/pandemi-mempercepat-penerapan-transformasi-digital-ketenagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/602920/pandemi-mempercepat-penerapan-transformasi-digital-ketenagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/602920/pandemi-mempercepat-penerapan-transformasi-digital-ketenagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/602920/pandemi-mempercepat-penerapan-transformasi-digital-ketenagakerjaan
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15. 03 

Februa

ry 

2022 

BPJAMSOSTE

K Siap 

Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Nawacita.co Anggoro Eko 

Cahyo,Guguk Heru 

Triyoko 

Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada 4 program 

BPJAMSOSTEK, yaitu Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), 

Jaminan Kematian (JKM) dan 

Jaminan Pensiun (JP), serta 

ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan. BPJAMSOSTEK, 

begitu sapaan akrab BPJS 

Ketenagakerjaan, menjadi 

badan penyelenggara yang 

ditunjuk untuk melaksanakan 

program JKP, dipastikan telah 

siap menerima pengajuan 

klaim dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang 

tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta 

jika ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo menyatakan pihaknya 

telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP ini dan 

berharap program ini dapat 

berjalan sesuai dengan 

filosofinya, yaitu 

mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi pekerja saat 

http://nawacita.co/index.php/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://nawacita.co/index.php/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://nawacita.co/index.php/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://nawacita.co/index.php/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://nawacita.co/index.php/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://nawacita.co/index.php/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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kehilangan pekerjaan dan bisa 

bekerja kembali. 

16. 03 

Februa

ry 

2022 

BPJAMSOSTE

K Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

untuk 

Pekerja yang 

Terkena PHK 

Negati

ve 

Akurat.co Anggoro Eko Cahyo BPJAMSOSTEK, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP 

ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 37 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, yakni 

4 program BPJAMSOSTEK 

yaitu Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Kematian 

(JKM), Jaminan Pensiun (JP) 

dan ditambah Jaminan 

Kesehatan (JKN) yang dikelola 

oleh BPJS Kesehatan. Program 

JKP ini layaknya oase di 

tengah padang gurun, yang 

hadir tepat di masa pandemi 

dimana banyak perusahaan 

atau badan usaha yang 

terdampak dan berakibat 

meningkatnya kasus PHK. 

Dengan adanya program JKP 

ini maka para pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK dapat lebih 

tenang dan fokus dalam 

http://akurat.co/bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp-untuk-pekerja-yang-di-phk
http://akurat.co/bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp-untuk-pekerja-yang-di-phk
http://akurat.co/bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp-untuk-pekerja-yang-di-phk
http://akurat.co/bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp-untuk-pekerja-yang-di-phk
http://akurat.co/bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp-untuk-pekerja-yang-di-phk
http://akurat.co/bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp-untuk-pekerja-yang-di-phk
http://akurat.co/bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp-untuk-pekerja-yang-di-phk
http://akurat.co/bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp-untuk-pekerja-yang-di-phk
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menjalankan pekerjaan 

sehari-hari dan bagi yang 

terdampak PHK tetap dapat 

berdikari dan melakukan 

upaya terbaik mereka dalam 

merajut kembali masa depan 

yang lebih cerah. 

17. 03 

Februa

ry 

2022 

Pemprov 

Lampung 

Gelar Apel 

Pencanangan 

Bulan K3 

Nasional 

Neutra

l 

Nenemo News  Gubernur Lampung diwakili 

oleh Sekretaris Daerah 

Provinsi Lampung, Fahrizal 

Darminto, menjadi Pembina 

Apel Pencanangan Bulan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Nasional Tingkat 

Provinsi Lampung Tahun 

2022, di Balai Keratun Lt.III, 

Kamis (3/2/2022). Di akhir 

acara apel, Sekda Provinsi 

Lampung didampingi Wakil 

Ketua III DPRD Provinsi 

Lampung Raden Muhammad 

Ismail dan Kepala Dinas 

Tenaga Kerja Agus Nompitu 

melakukan penekanan tombol 

sirine menandai dimulainya 

bulan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) Nasional. 

Hadir juga perwakilan Polda 

Lampung, Korem 043/Gatam, 

Pelindo, PLN, serta perwakilan 

beberapa Rumah Sakit dan 

Perusahaan yang beroperasi 

di Provinsi Lampung. Acara 

diawali dengan Penyerahan 

Bendera Pataka K3 dari 

Pembina Apel kepada Unsur 

Pemerintah yaitu Disnaker, 

Perwakilan Asosiasi 

Pengusaha Indonesia 

(Apindo), dan Perwakilan 

Serikat Buruh Pekerja (KSPSI). 

18. 03 

Februa

Imbas 

Omicon, 

Pasien Covid-

Negati

ve 

Bisnis Indonesia Aris Mudian Rumah Sakit Darurat Covid-19 

(RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta merawat 

http://nenemonews.com/2022/02/03/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-k3-nasional
http://nenemonews.com/2022/02/03/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-k3-nasional
http://nenemonews.com/2022/02/03/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-k3-nasional
http://nenemonews.com/2022/02/03/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-k3-nasional
http://nenemonews.com/2022/02/03/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-k3-nasional
http://nenemonews.com/2022/02/03/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-k3-nasional
http://kabar24.bisnis.com/read/20220203/15/1496184/imbas-omicon-pasien-covid-19-si-wisma-atlet-tembus-5174
http://kabar24.bisnis.com/read/20220203/15/1496184/imbas-omicon-pasien-covid-19-si-wisma-atlet-tembus-5174
http://kabar24.bisnis.com/read/20220203/15/1496184/imbas-omicon-pasien-covid-19-si-wisma-atlet-tembus-5174
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ry 

2022 

19 si Wisma 

Atlet Tembus 

5.174 

5.174 pasien Covid-19 pada 

Kamis (3/2/2022). Secara 

keseluruhan, total pasien 

Covid-19 yang terdaftar di 

Wisma Atlet di Tower 4, 5, 6, 

dan 7 mencapai 140. 660 

orang. Lebih lanjut, RSDC 

Wisma Atlet Pademangan kini 

merawat inap 99 pasien 

repatriasi atau pekerja migran 

Indonesia (PMI) atau 

berkurang 693 dibandingkan 

hari sebelumnya 792. Kepala 

Penerangan Kogabwilhan I 

Kolonel Aris Mudian 

mengatakan, jumlah pasien 

yang dirawat bertambah 204 

dibanding dengan hari 

sebelumnya 4.970. 

19. 03 

Februa

ry 

2022 

Sekprov 

Fahrizal 

Darminto 

Jadi Pembina 

Apel 

Pencanangan 

Bulan K3 

Nasional 

Neutra

l 

Mediaotentik  Gubernur Lampung diwakili 

oleh Sekretaris Daerah 

Provinsi Lampung, Fahrizal 

Darminto, menjadi Pembina 

Apel Pencanangan Bulan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Nasional Tingkat 

Provinsi Lampung Tahun 

2022, di Balai Keratun Lt.III, 

Kamis (3/2/2022). Acara 

diawali dengan Penyerahan 

Bendera Pataka K3 dari 

Pembina Apel kepada Unsur 

Pemerintah yaitu Disnaker, 

Perwakilan Asosiasi 

Pengusaha Indonesia 

(Apindo), dan Perwakilan 

Serikat Buruh Pekerja (KSPSI). 

20. 03 

Februa

ry 

2022 

Perselisihan 

Hubungan 

Industrial 

Didominasi 

PHK 

Negati

ve 

Tangerangekspres.

co.id 

 Kepala Seksi Perselisihan 

Hubungan Industrial Disnaker 

Kabupaten Tangerang Hendra 

mengatakan, sebanyak 260 

kasus perselisihan industrial 

antara buruh dengan 

pengusaha berasal dari 202 

http://kabar24.bisnis.com/read/20220203/15/1496184/imbas-omicon-pasien-covid-19-si-wisma-atlet-tembus-5174
http://kabar24.bisnis.com/read/20220203/15/1496184/imbas-omicon-pasien-covid-19-si-wisma-atlet-tembus-5174
http://kabar24.bisnis.com/read/20220203/15/1496184/imbas-omicon-pasien-covid-19-si-wisma-atlet-tembus-5174
http://mediaotentik.com/read/10474/sekprov-fahrizal-darminto-jadi-pembina-apel-pencanangan-bulan-k3-nasional
http://mediaotentik.com/read/10474/sekprov-fahrizal-darminto-jadi-pembina-apel-pencanangan-bulan-k3-nasional
http://mediaotentik.com/read/10474/sekprov-fahrizal-darminto-jadi-pembina-apel-pencanangan-bulan-k3-nasional
http://mediaotentik.com/read/10474/sekprov-fahrizal-darminto-jadi-pembina-apel-pencanangan-bulan-k3-nasional
http://mediaotentik.com/read/10474/sekprov-fahrizal-darminto-jadi-pembina-apel-pencanangan-bulan-k3-nasional
http://mediaotentik.com/read/10474/sekprov-fahrizal-darminto-jadi-pembina-apel-pencanangan-bulan-k3-nasional
http://mediaotentik.com/read/10474/sekprov-fahrizal-darminto-jadi-pembina-apel-pencanangan-bulan-k3-nasional
http://mediaotentik.com/read/10474/sekprov-fahrizal-darminto-jadi-pembina-apel-pencanangan-bulan-k3-nasional
http://www.tangerangekspres.co.id/2022/02/03/perselisihan-hubungan-industrial-didominasi-phk
http://www.tangerangekspres.co.id/2022/02/03/perselisihan-hubungan-industrial-didominasi-phk
http://www.tangerangekspres.co.id/2022/02/03/perselisihan-hubungan-industrial-didominasi-phk
http://www.tangerangekspres.co.id/2022/02/03/perselisihan-hubungan-industrial-didominasi-phk
http://www.tangerangekspres.co.id/2022/02/03/perselisihan-hubungan-industrial-didominasi-phk
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perusahaan. Kasus 

perselisihan hubungan 

industrial (PHI) selama 2021 di 

Kabupaten Tangerang 

didominasi terkait pemutusan 

hubungan kerja (PHK). 

Sisanya, meliputi masalah hak, 

kepentingan dan PHK yang 

paling tinggi, perselisihan 

biasanya terkait tuntutan 

pesangon dan hak hal lainya 

yang tidak dibayarkan," 

katanya, Rabu (2/2). "Kita 

berharap perusahaan 

berpegang pada Peraturan 

Pemerintah nomor 35 tahun 

2021 sebagai dasar dalam 

mem-PHK karyawan. 

21. 03 

Februa

ry 

2022 

Kepala 

BP2MI Tak 

Hadir, Rapat 

Komisi IX 

Bahas 

Pekerja 

Migran 

Ditunda 

Negati

ve 

Kompas Charles 

Honoris,Darul Siska 

Komisi IX DPR menunda rapat 

dengar pendapat bersama 

Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) 

pada Kamis (3/2/2022) karena 

Kepala BP2MI Benny 

Rhamdani tidak hadir tanpa 

alasan yang jelas. Anggota 

Komisi IX DPR Darul Siska 

mengatakan, rapat kali ini 

memiliki agenda penting 

sehingga kepala BP2MI 

semestinya kut dalam rapat. 

"Saya sebagai pimpinan rapat, 

hari ini kita tunda rapatnya 

sampai pada waktu yg kita 

tentukan kembali, rapat kami 

tutup," kata Wakil Ketua 

Komisi IX DPR Charles 

Honoris, Kamis. Beberapa 

anggota Komisi IX DPR juga 

mengusulkan agar rapat 

ditunda sampai Benny dapat 

ikut menghadiri rapat. 

http://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/11262101/kepala-bp2mi-tak-hadir-rapat-komisi-ix-bahas-pekerja-migran-ditunda
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/11262101/kepala-bp2mi-tak-hadir-rapat-komisi-ix-bahas-pekerja-migran-ditunda
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/11262101/kepala-bp2mi-tak-hadir-rapat-komisi-ix-bahas-pekerja-migran-ditunda
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/11262101/kepala-bp2mi-tak-hadir-rapat-komisi-ix-bahas-pekerja-migran-ditunda
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/11262101/kepala-bp2mi-tak-hadir-rapat-komisi-ix-bahas-pekerja-migran-ditunda
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/11262101/kepala-bp2mi-tak-hadir-rapat-komisi-ix-bahas-pekerja-migran-ditunda
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/11262101/kepala-bp2mi-tak-hadir-rapat-komisi-ix-bahas-pekerja-migran-ditunda
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/11262101/kepala-bp2mi-tak-hadir-rapat-komisi-ix-bahas-pekerja-migran-ditunda
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22. 03 

Februa

ry 

2022 

Terkena 

PHK? 

BPJamsostek 

Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Harian Jogja Muhammad 

Riadh,Anggoro Eko 

Cahyo 

Berdasarkan PP No. 37/2021 

tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta eksisting 

BPJamsostek pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan. Terhitung 1 

Februari 2022, BPJamsostek 

sudah bisa menerima klaim 

manfaat program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. BPJamsostek, 

katanya, telah menyiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP ini. 

Dengan program JKP ini, 

lanjut Anggoro, maka para 

pekerja peserta BPJamsostek 

dapat lebih tenang dan fokus 

dalam menjalankan pekerjaan 

sehari-hari. 

23. 03 

Februa

ry 

2022 

BPJAMSOSTE

K Siap 

Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Kabar Hit Anggoro Eko 

Cahyo,Guguk Heru 

Triyoko 

Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada 4 program 

BPJAMSOSTEK, yaitu Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), 

Jaminan Kematian (JKM) dan 

Jaminan Pensiun (JP), serta 

ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS 

http://ekbis.harianjogja.com/read/2022/02/03/502/1094575/terkena-phk-bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://ekbis.harianjogja.com/read/2022/02/03/502/1094575/terkena-phk-bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://ekbis.harianjogja.com/read/2022/02/03/502/1094575/terkena-phk-bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://ekbis.harianjogja.com/read/2022/02/03/502/1094575/terkena-phk-bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://ekbis.harianjogja.com/read/2022/02/03/502/1094575/terkena-phk-bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://ekbis.harianjogja.com/read/2022/02/03/502/1094575/terkena-phk-bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://ekbis.harianjogja.com/read/2022/02/03/502/1094575/terkena-phk-bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://kabarhit.com/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://kabarhit.com/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://kabarhit.com/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://kabarhit.com/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://kabarhit.com/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://kabarhit.com/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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Kesehatan. BPJAMSOSTEK, 

begitu sapaan akrab BPJS 

Ketenagakerjaan, menjadi 

badan penyelenggara yang 

ditunjuk untuk melaksanakan 

program JKP, dipastikan telah 

siap menerima pengajuan 

klaim dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang 

tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta 

jika ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo menyatakan pihaknya 

telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP ini dan 

berharap program ini dapat 

berjalan sesuai dengan 

filosofinya, yaitu 

mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa 

bekerja kembali. 

24. 03 

Februa

ry 

2022 

Hendak 

Berangkat 

Melalui Jalur 

Ilegal di 

Sumatra 

Utara, 106 

Calon PMI 

Diamankan 

Polisi - 

BATAMINFO 

Positiv

e 

Batam Info  Calon PMI ilegal yang 

diamankan ini tidak hanya 

berasal dari Sumatra Utara, 

tapi juga dari Aceh, beberapa 

daerah di Pulau Jawa, hingga 

Nusa Tenggara Barat. 

Bataminfo.co.id- Ditpolairud 

Polda Sumatra Utara bersama 

Polres Tanjungbalai 

menggagalkan 

penyelundupan 106 calon 

pekerjaan migran Indonesia 

(PMI) tanpa dokumen 

keimigrasian, Rabu (2/2/2022) 

kemarin. Para calon PMI 

tersebut diamankan di dua 

lokasi yakni Desa Bagan 

Asahan sebanyak 86 orang 

dan di Kelurahan Sijambi, 

http://bataminfo.co.id/2022/02/03/hendak-berangkat-melalui-jalur-ilegal-di-sumut-106-calon-pmi-diamankan-polisi
http://bataminfo.co.id/2022/02/03/hendak-berangkat-melalui-jalur-ilegal-di-sumut-106-calon-pmi-diamankan-polisi
http://bataminfo.co.id/2022/02/03/hendak-berangkat-melalui-jalur-ilegal-di-sumut-106-calon-pmi-diamankan-polisi
http://bataminfo.co.id/2022/02/03/hendak-berangkat-melalui-jalur-ilegal-di-sumut-106-calon-pmi-diamankan-polisi
http://bataminfo.co.id/2022/02/03/hendak-berangkat-melalui-jalur-ilegal-di-sumut-106-calon-pmi-diamankan-polisi
http://bataminfo.co.id/2022/02/03/hendak-berangkat-melalui-jalur-ilegal-di-sumut-106-calon-pmi-diamankan-polisi
http://bataminfo.co.id/2022/02/03/hendak-berangkat-melalui-jalur-ilegal-di-sumut-106-calon-pmi-diamankan-polisi
http://bataminfo.co.id/2022/02/03/hendak-berangkat-melalui-jalur-ilegal-di-sumut-106-calon-pmi-diamankan-polisi
http://bataminfo.co.id/2022/02/03/hendak-berangkat-melalui-jalur-ilegal-di-sumut-106-calon-pmi-diamankan-polisi
http://bataminfo.co.id/2022/02/03/hendak-berangkat-melalui-jalur-ilegal-di-sumut-106-calon-pmi-diamankan-polisi
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Kecamatan Datuk Bandar 

Tanjungbalai, sebanyak 20 

orang. Rencananya mereka 

akan diberangkatkan melalui 

jalur laut di perairan Asahan, 

Sumatera Utara (Sumatra 

Utara), Rabu kemarin. 

25. 03 

Februa

ry 

2022 

Info Loker: 

PT Nindya 

Karya 

(Persero) 

untuk 

Lulusan S1 

Hukum, Ini 

Posisi yang 

Dibutuhkan 

Positiv

e 

Pikiran Rakyat 

Bekasi 

 PT Nindya Karya (Persero) 

membuka lowongan kerja 

bagi pria dan wanita untuk 

mengisi formasi yang tersedia. 

PT Nindya Karya (Persero) 

saat ini sedang membuka 

lowongan kerja untuk 

ditempatkan di seluruh 

perusahaan mereka. Untuk 

info lebih lanjut kunjungi lama 

resmi dari PT Nindya Karya 

(Persero) yang dapat diakses 

di sini.. Informasi lowongan 

kerja ini diunggah melalui 

akun Instagram @kemnaker 

pada Kamis, 3 Februari 2022. 

26. 03 

Februa

ry 

2022 

Kepala 

BP2MI 

Absen, 

Komisi IX 

DPR Tunda 

Rapat 

Pembahasan 

Pekerja 

Migran RI 

Negati

ve 

Akurat.co Charles 

Honoris,Darul 

Siska,Nur Nadlifah 

Tetapi saat rapat hendak 

dimulai, dua Anggota Komisi 

IX DPR RI kemudian 

melakukan interupsi dan 

mengusulkan penundaan 

rapat akibat tidak hadirnya 

Kepala BP2MI Benny 

Ramdhani. Anggota Komisi IX 

DPR RI Darul Siska, dari Fraksi 

Golkar mengatakan, rapat 

penting tersebut hendaknya 

dihadiri oleh Kepala BP2MI 

dan bukan oleh pejabat baru. 

Cuma sayang Pak Kepala 

enggak ada, dan ini juga 

pejabat yang baru semua, kita 

belum diperkenalkan oleh 

kepalanya mungkin barangkali 

ada baiknya rapat ini kita 

tunda dulu aja sampai Pak 

kepalanya berkenan hadir. Ia 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123637455/info-loker-pt-nindya-karya-persero-untuk-lulusan-s1-hukum-ini-posisi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123637455/info-loker-pt-nindya-karya-persero-untuk-lulusan-s1-hukum-ini-posisi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123637455/info-loker-pt-nindya-karya-persero-untuk-lulusan-s1-hukum-ini-posisi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123637455/info-loker-pt-nindya-karya-persero-untuk-lulusan-s1-hukum-ini-posisi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123637455/info-loker-pt-nindya-karya-persero-untuk-lulusan-s1-hukum-ini-posisi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123637455/info-loker-pt-nindya-karya-persero-untuk-lulusan-s1-hukum-ini-posisi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123637455/info-loker-pt-nindya-karya-persero-untuk-lulusan-s1-hukum-ini-posisi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123637455/info-loker-pt-nindya-karya-persero-untuk-lulusan-s1-hukum-ini-posisi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123637455/info-loker-pt-nindya-karya-persero-untuk-lulusan-s1-hukum-ini-posisi-yang-dibutuhkan
http://akurat.co/kepala-bp2mi-absen-komisi-ix-dpr-tunda-rapat-pembahasan-pekerja-migran-ri
http://akurat.co/kepala-bp2mi-absen-komisi-ix-dpr-tunda-rapat-pembahasan-pekerja-migran-ri
http://akurat.co/kepala-bp2mi-absen-komisi-ix-dpr-tunda-rapat-pembahasan-pekerja-migran-ri
http://akurat.co/kepala-bp2mi-absen-komisi-ix-dpr-tunda-rapat-pembahasan-pekerja-migran-ri
http://akurat.co/kepala-bp2mi-absen-komisi-ix-dpr-tunda-rapat-pembahasan-pekerja-migran-ri
http://akurat.co/kepala-bp2mi-absen-komisi-ix-dpr-tunda-rapat-pembahasan-pekerja-migran-ri
http://akurat.co/kepala-bp2mi-absen-komisi-ix-dpr-tunda-rapat-pembahasan-pekerja-migran-ri
http://akurat.co/kepala-bp2mi-absen-komisi-ix-dpr-tunda-rapat-pembahasan-pekerja-migran-ri
http://akurat.co/kepala-bp2mi-absen-komisi-ix-dpr-tunda-rapat-pembahasan-pekerja-migran-ri
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bahkan menganggap Kepala 

BP2MI tak menghargai mitra 

kerjanya, yaitu komisi IX DPR 

RI. 

27. 03 

Februa

ry 

2022 

Kepala 

BP2MI Benny 

Rhamdani 

Tak Datang, 

Komisi IX 

Tersinggung 

dan Tunda 

Rapat 

Negati

ve 

Suara.com Charles Honoris,Nur 

Nadlifah 

Komisi IX DPR kecewa dan 

menunda agenda rapat 

dengar pendapat dengan 

pengurus Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

dengan alasan Kepala BP2MI 

Benny Rhamdani tidak hadir 

tanpa alasan dan hanya 

mendelegasikan kepada 

pengurus lain. Rapat hari ini 

agendanya untuk membahas 

tiga hal. Pertama, evaluasi 

kinerja tahun 2021 dan 

perencanaan program tahun 

2022. Kedua, penyelesaian 

perjanjian kerja terhadap 

pekerja migran Indonesia di 

luar negeri. 

28. 03 

Februa

ry 

2022 

Imbas 

Omicon, 

Pasien Covid-

19 di Wisma 

Atlet Tembus 

5.174 

Negati

ve 

Bisnis Indonesia Aris Mudian Rumah Sakit Darurat Covid-19 

(RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta merawat 

5.174 pasien Covid-19 pada 

Kamis (3/2/2022). Secara 

keseluruhan, total pasien 

Covid-19 yang terdaftar di 

Wisma Atlet di Tower 4, 5, 6, 

dan 7 mencapai 140. 660 

orang. Lebih lanjut, RSDC 

Wisma Atlet Pademangan kini 

merawat inap 99 pasien 

repatriasi atau pekerja migran 

Indonesia (PMI) atau 

berkurang 693 dibandingkan 

hari sebelumnya 792. Kepala 

Penerangan Kogabwilhan I 

Kolonel Aris Mudian 

mengatakan, jumlah pasien 

yang dirawat bertambah 204 

dibanding dengan hari 

sebelumnya 4.970. 

http://www.suara.com/news/2022/02/03/115155/kepala-bp2mi-benny-rhamdani-tak-datang-komisi-ix-tersinggung-dan-tunda-rapat
http://www.suara.com/news/2022/02/03/115155/kepala-bp2mi-benny-rhamdani-tak-datang-komisi-ix-tersinggung-dan-tunda-rapat
http://www.suara.com/news/2022/02/03/115155/kepala-bp2mi-benny-rhamdani-tak-datang-komisi-ix-tersinggung-dan-tunda-rapat
http://www.suara.com/news/2022/02/03/115155/kepala-bp2mi-benny-rhamdani-tak-datang-komisi-ix-tersinggung-dan-tunda-rapat
http://www.suara.com/news/2022/02/03/115155/kepala-bp2mi-benny-rhamdani-tak-datang-komisi-ix-tersinggung-dan-tunda-rapat
http://www.suara.com/news/2022/02/03/115155/kepala-bp2mi-benny-rhamdani-tak-datang-komisi-ix-tersinggung-dan-tunda-rapat
http://www.suara.com/news/2022/02/03/115155/kepala-bp2mi-benny-rhamdani-tak-datang-komisi-ix-tersinggung-dan-tunda-rapat
http://www.suara.com/news/2022/02/03/115155/kepala-bp2mi-benny-rhamdani-tak-datang-komisi-ix-tersinggung-dan-tunda-rapat
http://kabar24.bisnis.com/read/20220203/15/1496184/imbas-omicon-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-tembus-5174
http://kabar24.bisnis.com/read/20220203/15/1496184/imbas-omicon-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-tembus-5174
http://kabar24.bisnis.com/read/20220203/15/1496184/imbas-omicon-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-tembus-5174
http://kabar24.bisnis.com/read/20220203/15/1496184/imbas-omicon-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-tembus-5174
http://kabar24.bisnis.com/read/20220203/15/1496184/imbas-omicon-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-tembus-5174
http://kabar24.bisnis.com/read/20220203/15/1496184/imbas-omicon-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-tembus-5174
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29. 03 

Februa

ry 

2022 

BPJAMSOTEK 

Resmi 

Melayani 

Klaim 

Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

bagi 

Karyawan 

Korban PHK 

Negati

ve 

Digtara Anggoro Eko Cahyo BPJAMSOTEK Klaim 

Kehilangan Pekerjaan. Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) secara resmi 

melayani pengajuan klaim 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) sejak 1 Februari 2022. 

Selain itu, ia menambahkan, 

pihaknya juga siap menerima 

pengajuan klaim dari para 

peserta BPJS Ketenagakerjaan 

yang menjadi korban PHK. 

Pihaknya siap melayani klaim 

program JKP, dengan harapan 

bakal membantu pekerja yang 

terdampak PHK untuk siap 

kembali ke dunia kerja. 

30. 03 

Februa

ry 

2022 

Tingkatkan 

Kualitas 

Lulusan 

Mahasiswa 

di Bidang 

Programmer 

Lewat Uji 

Kompetensi 

Positiv

e 

Republika  Guna menghadapi persaingan 

yang semakin ketat di dunia 

industri, program studi (prodi) 

Sistem Informasi, Universitas 

BSI (Bina Sarana Informatika) 

kampus Tegal 

menyelenggarakan kegiatan 

uji kompetensi programmer 

pada, Kamis (27/1) silam. 

Acara ini bertujuan untuk 

menghasilkan lulusan yang 

mampu bersaing dan 

mendukung salah satu profil 

lulusan menjadi seorang 

programmer. Husni Faqih 

selaku asesor Lembaga 

Sertifikasi Profesi (LSP) 

Universitas BSI menjelaskan 

bahwa, uji kompetensi 

programmer ini merupakan 

salah satu upaya peningkatan 

kualitas lulusan mahasiswa di 

bidang programmer. 

"Nantinya, Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP) akan 

menerbitkan sertifikat 

kompetensi kepada peserta 

http://www.digtara.com/nusantara/bpjamsotek-resmi-melayani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-bagi-karyawan-korban-phk
http://www.digtara.com/nusantara/bpjamsotek-resmi-melayani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-bagi-karyawan-korban-phk
http://www.digtara.com/nusantara/bpjamsotek-resmi-melayani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-bagi-karyawan-korban-phk
http://www.digtara.com/nusantara/bpjamsotek-resmi-melayani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-bagi-karyawan-korban-phk
http://www.digtara.com/nusantara/bpjamsotek-resmi-melayani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-bagi-karyawan-korban-phk
http://www.digtara.com/nusantara/bpjamsotek-resmi-melayani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-bagi-karyawan-korban-phk
http://www.digtara.com/nusantara/bpjamsotek-resmi-melayani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-bagi-karyawan-korban-phk
http://www.digtara.com/nusantara/bpjamsotek-resmi-melayani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-bagi-karyawan-korban-phk
http://www.digtara.com/nusantara/bpjamsotek-resmi-melayani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-bagi-karyawan-korban-phk
http://www.digtara.com/nusantara/bpjamsotek-resmi-melayani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-bagi-karyawan-korban-phk
http://republika.co.id/berita/r6pq38380/tingkatkan-kualitas-lulusan-mahasiswa-di-bidang-programmer-lewat-uji-kompetensi
http://republika.co.id/berita/r6pq38380/tingkatkan-kualitas-lulusan-mahasiswa-di-bidang-programmer-lewat-uji-kompetensi
http://republika.co.id/berita/r6pq38380/tingkatkan-kualitas-lulusan-mahasiswa-di-bidang-programmer-lewat-uji-kompetensi
http://republika.co.id/berita/r6pq38380/tingkatkan-kualitas-lulusan-mahasiswa-di-bidang-programmer-lewat-uji-kompetensi
http://republika.co.id/berita/r6pq38380/tingkatkan-kualitas-lulusan-mahasiswa-di-bidang-programmer-lewat-uji-kompetensi
http://republika.co.id/berita/r6pq38380/tingkatkan-kualitas-lulusan-mahasiswa-di-bidang-programmer-lewat-uji-kompetensi
http://republika.co.id/berita/r6pq38380/tingkatkan-kualitas-lulusan-mahasiswa-di-bidang-programmer-lewat-uji-kompetensi
http://republika.co.id/berita/r6pq38380/tingkatkan-kualitas-lulusan-mahasiswa-di-bidang-programmer-lewat-uji-kompetensi
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yang berhasil lulus sertifikasi, 

sebagai bukti terdokumentasi 

kemampuannya di bidang 

pemrograman sebelum 

memasuki dunia kerja," ujar 

Husni dalam keterangan rilis, 

Kamis (3/2). 

31. 03 

Februa

ry 

2022 

Sikat 

Permainan 

Karantina di 

Bandara, KSP 

Beri 

Penjelasan 

Positiv

e 

Idx Channel Listyo Sigit 

Prabowo,Abraham 

Wirotomo 

Kantor Staf Presiden (KSP) 

yakin instruksi Presiden Joko 

Widodo kepada Kapolri 

Jenderal Listyo Sigit Prabowo 

untuk mengusut tuntas 

permainan karantina di 

Indonesia segera 

ditindaklanjuti dengan baik. 

Tenaga Ahli Utama KSP 

Abraham Wirotomo 

mengatakan, disiplin 

karantina bagi pelaku 

perjalanan luar negeri (PPLN) 

adalah kewajiban demi 

menahan laju penularan 

Covid-19 khususnga varian 

Omicron. "Presiden sudah 

memberi instruksi kepada 

Kapolri untuk usut tuntas 

mengenai laporan warga 

tentang permainan karantina. 

Saya yakin jika instruksi sudah 

datang langsung dari Presiden 

maka Kepolisan pasti akan 

berantas tuntas permainan 

karantina," ucap Bram-sapaan 

akrabnya kepada MNC, Kamis 

(3/2/2022). 

32. 03 

Februa

ry 

2022 

Info Loker, 

Lowongan 

Kerja Micro 

Madani 

Institute 

(MMI) 

Terbaru 

Febuari 2022 

untuk 

Positiv

e 

Info Semarang 

Raya 

 INFOSEMARANGRAYA.COM- 

Artikel ini memuat info 

lowongan kerja ( info loker ) 

terbaru Februari 2022 seleksi 

karyawan serentak seluruh 

Indonesia yang diadakan oleh 

Micro Madani Institute (MMI). 

Micro Madani Institute (MMI) 

adalah perusahaan afiliasi dari 

http://www.idxchannel.com/economics/sikat-permainan-karantina-di-bandara-ksp-beri-penjelasan
http://www.idxchannel.com/economics/sikat-permainan-karantina-di-bandara-ksp-beri-penjelasan
http://www.idxchannel.com/economics/sikat-permainan-karantina-di-bandara-ksp-beri-penjelasan
http://www.idxchannel.com/economics/sikat-permainan-karantina-di-bandara-ksp-beri-penjelasan
http://www.idxchannel.com/economics/sikat-permainan-karantina-di-bandara-ksp-beri-penjelasan
http://www.idxchannel.com/economics/sikat-permainan-karantina-di-bandara-ksp-beri-penjelasan
http://infosemarangraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1603638609/info-loker-lowongan-kerja-micro-madani-institute-mmi-terbaru-febuari-2022-untuk-smasmk-sederajat
http://infosemarangraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1603638609/info-loker-lowongan-kerja-micro-madani-institute-mmi-terbaru-febuari-2022-untuk-smasmk-sederajat
http://infosemarangraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1603638609/info-loker-lowongan-kerja-micro-madani-institute-mmi-terbaru-febuari-2022-untuk-smasmk-sederajat
http://infosemarangraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1603638609/info-loker-lowongan-kerja-micro-madani-institute-mmi-terbaru-febuari-2022-untuk-smasmk-sederajat
http://infosemarangraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1603638609/info-loker-lowongan-kerja-micro-madani-institute-mmi-terbaru-febuari-2022-untuk-smasmk-sederajat
http://infosemarangraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1603638609/info-loker-lowongan-kerja-micro-madani-institute-mmi-terbaru-febuari-2022-untuk-smasmk-sederajat
http://infosemarangraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1603638609/info-loker-lowongan-kerja-micro-madani-institute-mmi-terbaru-febuari-2022-untuk-smasmk-sederajat
http://infosemarangraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1603638609/info-loker-lowongan-kerja-micro-madani-institute-mmi-terbaru-febuari-2022-untuk-smasmk-sederajat
http://infosemarangraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1603638609/info-loker-lowongan-kerja-micro-madani-institute-mmi-terbaru-febuari-2022-untuk-smasmk-sederajat
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SMA/SMK 

Sederajat - 

Info 

Semarang 

Raya 

PT. PNM (Persero) yang 

bergerak dalam bidang 

Pelatihan, Sertifikasi, 

Rekrutmen dan Pengelolaan 

SDM. Saat ini Micro Madani 

Institute sedang mengadakan 

seleksi karyawan serentak Se-

Indonesia yang akan 

ditempatkam sebagai Account 

Officer. PT Permodalan 

Nasional Madani (PNM) 

sendiri merupakan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang bergerak di bidang jasa 

keuangan dan bertujuan 

membantu pengembangan 

UMKM & Koperasi yang 

didirikan pada tanggal 24 

Maret 2015. 

33. 03 

Februa

ry 

2022 

BPJamsostek 

Siap 

Hadirkan 

Program JKP, 

Korban PHK 

Dapat Uang 

Tunai hingga 

Pelatihan 

Kerja 

Negati

ve 

Wartakotalive Anggoro Eko Cahyo Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, yakni 

4 program BPJAMSOSTEK 

yaitu Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Kematian 

(JKM), Jaminan Pensiun (JP) 

dan ditambah Jaminan 

Kesehatan (JKN) yang dikelola 

oleh BPJS Kesehatan. Salah 

satu risiko kerja yang mungkin 

bisa terjadi adalah risiko 

http://infosemarangraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1603638609/info-loker-lowongan-kerja-micro-madani-institute-mmi-terbaru-febuari-2022-untuk-smasmk-sederajat
http://infosemarangraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1603638609/info-loker-lowongan-kerja-micro-madani-institute-mmi-terbaru-febuari-2022-untuk-smasmk-sederajat
http://infosemarangraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1603638609/info-loker-lowongan-kerja-micro-madani-institute-mmi-terbaru-febuari-2022-untuk-smasmk-sederajat
http://infosemarangraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1603638609/info-loker-lowongan-kerja-micro-madani-institute-mmi-terbaru-febuari-2022-untuk-smasmk-sederajat
http://infosemarangraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1603638609/info-loker-lowongan-kerja-micro-madani-institute-mmi-terbaru-febuari-2022-untuk-smasmk-sederajat
http://wartakota.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-hadirkan-program-jkp-korban-phk-dapat-uang-tunai-hingga-pelatihan-kerja
http://wartakota.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-hadirkan-program-jkp-korban-phk-dapat-uang-tunai-hingga-pelatihan-kerja
http://wartakota.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-hadirkan-program-jkp-korban-phk-dapat-uang-tunai-hingga-pelatihan-kerja
http://wartakota.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-hadirkan-program-jkp-korban-phk-dapat-uang-tunai-hingga-pelatihan-kerja
http://wartakota.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-hadirkan-program-jkp-korban-phk-dapat-uang-tunai-hingga-pelatihan-kerja
http://wartakota.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-hadirkan-program-jkp-korban-phk-dapat-uang-tunai-hingga-pelatihan-kerja
http://wartakota.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-hadirkan-program-jkp-korban-phk-dapat-uang-tunai-hingga-pelatihan-kerja
http://wartakota.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-hadirkan-program-jkp-korban-phk-dapat-uang-tunai-hingga-pelatihan-kerja
http://wartakota.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-hadirkan-program-jkp-korban-phk-dapat-uang-tunai-hingga-pelatihan-kerja
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Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK). Program JKP ini 

layaknya oase di tengah 

padang gurun, yang hadir 

tepat di masa pandemi 

dimana banyak perusahaan 

atau badan usaha yang 

terdampak dan berakibat 

meningkatnya kasus PHK. 

Terlebih pada masa pandemi 

seperti saat ini, risiko PHK bisa 

menimpa pekerja di 

Indonesia. 

34. 03 

Februa

ry 

2022 

Mahasiswa 

Universitas 

BSI Kampus 

Pontianak 

Ikuti 

Sertifikasi 

Programmer 

|Republika 

Online 

Neutra

l 

Ihram.co.id  REPUBLIKA.CO.ID, 

PONTIANAK-Program studi 

(prodi) Sistem Informasi 

Universitas BSI (Bina Sarana 

Informatika) kampus 

Pontianak, sukses 

mengadakan sertifikasi 

kompetensi programmer. 

Kegiatan ini terselenggara 

bekerja sama dengan 

Lembaga Sertifikasi Profesi 

(LSP) Universitas BSI yang 

digelar pada tanggal 25 

Januari hingga 2 Februari 

2022.. Muhammad Sony 

Maulana, selaku kaprodi 

Sistem Informasi 

mengungkapkan, sertifikasi 

kompetensi merupakan hal 

yang penting dalam 

pemberian Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah (SKPI), 

terutama yang dikeluarkan 

oleh Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP).. 

"Sertifikasi programmer 

merupakan salah satu agenda 

dari prodi untuk memfasilitasi 

mahasiswa dalam 

mendapatkan sertifikasi 

http://ihram.republika.co.id/berita/r6pqp6380/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-pontianak-ikuti-sertifikasi-programmer
http://ihram.republika.co.id/berita/r6pqp6380/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-pontianak-ikuti-sertifikasi-programmer
http://ihram.republika.co.id/berita/r6pqp6380/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-pontianak-ikuti-sertifikasi-programmer
http://ihram.republika.co.id/berita/r6pqp6380/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-pontianak-ikuti-sertifikasi-programmer
http://ihram.republika.co.id/berita/r6pqp6380/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-pontianak-ikuti-sertifikasi-programmer
http://ihram.republika.co.id/berita/r6pqp6380/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-pontianak-ikuti-sertifikasi-programmer
http://ihram.republika.co.id/berita/r6pqp6380/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-pontianak-ikuti-sertifikasi-programmer
http://ihram.republika.co.id/berita/r6pqp6380/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-pontianak-ikuti-sertifikasi-programmer
http://ihram.republika.co.id/berita/r6pqp6380/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-pontianak-ikuti-sertifikasi-programmer
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kompetensi sebagai salah satu 

konten SKPI. 

35. 03 

Februa

ry 

2022 

Pelatihan Di 

Alam 

Terbuka, Jadi 

Terget BLK 

Ambon 

Neutra

l 

Tribun Maluku  Balai Latihan Kerja (BLK) 

Ambon dalam tahun 2022 

mendapat target dari 

Kemenaker RI untuk melatih 

calon pencari kerja (Pencaker) 

di Provinsi Maluku sebanyak 

1.792 orang. Jumlah ini 

meliputi UPTP BLK Ambon, 

tiga UPTD Binaan yaitu UPTD 

Dobo, Kabupaten Kepualauan 

Aru, uptd Masohi Kabupaten 

Maluku Tengah dan uptd 

Namlea Kabupaten Buru, 

serta tiga BLK Komunitas di 

Maluku. Yang menarik di 

tahun 2022 ini adalah, 

Pelatihan Pailoting yang 

modelnya seperti pelatihan 

yang dilaksanakan di alam 

terbuka dan tidak di dalam 

ruangan, kata Kepala BLK 

Ambon, As'adiya, ST. MT di 

Ambon, Kamis (3/2/2022). 

36. 03 

Februa

ry 

2022 

Mahasiswa 

Universitas 

BSI Kampus 

Pontianak 

Ikuti 

Sertifikasi 

Programmer 

Neutra

l 

Republika  Program studi (prodi) Sistem 

Informasi Universitas BSI (Bina 

Sarana Informatika) kampus 

Pontianak, sukses 

mengadakan sertifikasi 

kompetensi programmer. 

Kegiatan ini terselenggara 

bekerja sama dengan 

Lembaga Sertifikasi Profesi 

(LSP) Universitas BSI yang 

digelar pada tanggal 25 

Januari hingga 2 Februari 

2022. Muhammad Sony 

Maulana, selaku kaprodi 

Sistem Informasi 

mengungkapkan, sertifikasi 

kompetensi merupakan hal 

yang penting dalam 

pemberian Surat Keterangan 

http://www.tribun-maluku.com/2022/02/pelatihan-di-alam-terbuka-jadi-terget-blk-ambon
http://www.tribun-maluku.com/2022/02/pelatihan-di-alam-terbuka-jadi-terget-blk-ambon
http://www.tribun-maluku.com/2022/02/pelatihan-di-alam-terbuka-jadi-terget-blk-ambon
http://www.tribun-maluku.com/2022/02/pelatihan-di-alam-terbuka-jadi-terget-blk-ambon
http://www.tribun-maluku.com/2022/02/pelatihan-di-alam-terbuka-jadi-terget-blk-ambon
http://republika.co.id/berita/r6pqp6380/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-pontianak-ikuti-sertifikasi-programmer
http://republika.co.id/berita/r6pqp6380/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-pontianak-ikuti-sertifikasi-programmer
http://republika.co.id/berita/r6pqp6380/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-pontianak-ikuti-sertifikasi-programmer
http://republika.co.id/berita/r6pqp6380/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-pontianak-ikuti-sertifikasi-programmer
http://republika.co.id/berita/r6pqp6380/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-pontianak-ikuti-sertifikasi-programmer
http://republika.co.id/berita/r6pqp6380/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-pontianak-ikuti-sertifikasi-programmer
http://republika.co.id/berita/r6pqp6380/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-pontianak-ikuti-sertifikasi-programmer
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Pendamping Ijazah (SKPI), 

terutama yang dikeluarkan 

oleh Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP). 

"Sertifikasi programmer 

merupakan salah satu agenda 

dari prodi untuk memfasilitasi 

mahasiswa dalam 

mendapatkan sertifikasi 

kompetensi sebagai salah satu 

konten SKPI. 

37. 03 

Februa

ry 

2022 

Pemprov 

Lampung 

Gelar Apel 

Pencanangan 

Keselamatan 

dan 

Kesehatan 

Kerja 

Positiv

e 

Bloggua Cyber 

News 

 Pemerintah Provinsi 

(Pemprov) Lampung 

menggelar kegiatan Apel 

Pencanangan Bulan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Nasional Tingkat 

Provinsi Lampung Tahun 2022 

di Balai Keratun Lt.III, Bandar 

Lampung, Kamis 

(03/02/2022). Dalam 

kesempatan tersebut, 

Gubernur Lampung diwakili 

oleh Sekretaris Daerah 

Provinsi (Sekdaprov) 

Lampung, Fahrizal Darminto 

bertindak sebagai Pembina 

Apel.. Di akhir apel, Sekdaprov 

Lampung didampingi Wakil 

Ketua III DPRD Provinsi 

Lampung Raden, Muhammad 

Ismail dan Kepala Dinas 

Tenaga Kerja Agus Nompitu 

melakukan penekanan tombol 

sirine menandai dimulainya 

bulan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) Nasional. 

Hadir juga perwakilan Polda 

Lampung, Korem 043/Gatam, 

Pelindo, PLN, serta perwakilan 

beberapa Rumah Sakit dan 

Perusahaan yang beroperasi 

di Provinsi Lampung. 

http://www.bloggua.co.id/2022/02/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan.html
http://www.bloggua.co.id/2022/02/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan.html
http://www.bloggua.co.id/2022/02/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan.html
http://www.bloggua.co.id/2022/02/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan.html
http://www.bloggua.co.id/2022/02/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan.html
http://www.bloggua.co.id/2022/02/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan.html
http://www.bloggua.co.id/2022/02/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan.html
http://www.bloggua.co.id/2022/02/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan.html
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38. 03 

Februa

ry 

2022 

Anggota 

DPRD Kritik 

Beda Sikap 

Anies ke 

Pemerintah 

Pusat Soal 

UMP dan 

PTM 

Negati

ve 

Kompas Gilbert 

Simanjuntak,Anies 

Baswedan 

Anggota DPRD DKI Jakarta 

Gilbert Simanjuntak 

mengkritik sikap Gubernur DKI 

Jakarta Anies Baswedan yang 

berbeda sikap saat mengambil 

keputusan soal kenaikan upah 

minimum provinsi (UMP) 

2022 dengan pembelajaran 

tatap muka (PTM) 100 persen. 

Di sisi lain, Anies membuat 

kebijakan kenaikan UMP 

Jakarta 2022 dengan cara 

melanggar Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 36 

Tahu 2021 tentang 

pengupahan. Anies merevisi 

kenaikan UMP 0,8 persen 

menjadi 5,1 persen dan tidak 

sesuai dengan besaran yang 

sudah ditetapkan oleh 

Kementerian 

Ketenagakerjaan. Dia 

mengatakan, Anies berani 

menentang kebijakan 

pemerintah pusat ketika 

merevisi kenaikan UMP dari 

0,8 persen menjadi 5,1 

persen. 

39. 03 

Februa

ry 

2022 

Anggota 

DPRD DKI 

Kritik Beda 

Sikap Anies 

ke 

Pemerintah 

Pusat Soal 

UMP dan 

PTM 

Negati

ve 

Kompas Gilbert 

Simanjuntak,Anies 

Baswedan 

Anggota DPRD DKI Jakarta 

Gilbert Simanjuntak 

mengkritik sikap Gubernur DKI 

Jakarta Anies Baswedan yang 

berbeda sikap saat mengambil 

keputusan soal kenaikan upah 

minimum provinsi (UMP) 

2022 dengan pembelajaran 

tatap muka (PTM) 100 persen. 

Sebagai informasi, Gubernur 

DKI Jakarta Anies Baswedan 

menyebut Pemprov DKI tidak 

bisa langsung menghentikan 

PTM di tengah lonjakan kasus 

Covid-19. Di sisi lain, Anies 

membuat kebijakan kenaikan 

UMP Jakarta 2022 dengan 

http://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/03/12291761/anggota-dprd-kritik-beda-sikap-anies-ke-pemerintah-pusat-soal-ump-dan-ptm
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/03/12291761/anggota-dprd-kritik-beda-sikap-anies-ke-pemerintah-pusat-soal-ump-dan-ptm
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/03/12291761/anggota-dprd-kritik-beda-sikap-anies-ke-pemerintah-pusat-soal-ump-dan-ptm
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/03/12291761/anggota-dprd-kritik-beda-sikap-anies-ke-pemerintah-pusat-soal-ump-dan-ptm
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/03/12291761/anggota-dprd-kritik-beda-sikap-anies-ke-pemerintah-pusat-soal-ump-dan-ptm
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/03/12291761/anggota-dprd-kritik-beda-sikap-anies-ke-pemerintah-pusat-soal-ump-dan-ptm
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/03/12291761/anggota-dprd-kritik-beda-sikap-anies-ke-pemerintah-pusat-soal-ump-dan-ptm
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/03/12291761/anggota-dprd-kritik-beda-sikap-anies-ke-pemerintah-pusat-soal-ump-dan-ptm
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/03/12291761/anggota-dprd-dki-kritik-beda-sikap-anies-ke-pemerintah-pusat-soal-ump-dan
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/03/12291761/anggota-dprd-dki-kritik-beda-sikap-anies-ke-pemerintah-pusat-soal-ump-dan
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/03/12291761/anggota-dprd-dki-kritik-beda-sikap-anies-ke-pemerintah-pusat-soal-ump-dan
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/03/12291761/anggota-dprd-dki-kritik-beda-sikap-anies-ke-pemerintah-pusat-soal-ump-dan
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/03/12291761/anggota-dprd-dki-kritik-beda-sikap-anies-ke-pemerintah-pusat-soal-ump-dan
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/03/12291761/anggota-dprd-dki-kritik-beda-sikap-anies-ke-pemerintah-pusat-soal-ump-dan
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/03/12291761/anggota-dprd-dki-kritik-beda-sikap-anies-ke-pemerintah-pusat-soal-ump-dan
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/03/12291761/anggota-dprd-dki-kritik-beda-sikap-anies-ke-pemerintah-pusat-soal-ump-dan
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/03/12291761/anggota-dprd-dki-kritik-beda-sikap-anies-ke-pemerintah-pusat-soal-ump-dan
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cara melanggar Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 36 

Tahu 2021 tentang 

pengupahan. Anies merevisi 

kenaikan UMP 0,8 persen 

menjadi 5,1 persen dan tidak 

sesuai dengan besaran yang 

sudah ditetapkan oleh 

Kementerian 

Ketenagakerjaan. 

40. 03 

Februa

ry 

2022 

Waspada, 

Pasien 

COVID-19 di 

RSDC Wisma 

Atlet Tembus 

5 Ribu 

Negati

ve 

Idn Times Aris Mudian Pasien COVID-19 di Rumah 

Sakit Wisma Atlet saat ini 

berjumlah total 5.174 pasien. 

"Total pasien RSDC Wisma 

Atlet Kemayoran tower 5 dan 

6 sebanyak 5.174 orang dari 

sebelumnya 4.970 orang," 

katanya. 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. Selain mulai 

memenuhi RSDC di Wisma 

Atlet Pademangan, warga juga 

menjalani karantina wajib di 

sejumlah hotel. 

41. 03 

Februa

ry 

2022 

BPJAMSOSTE

K Siap 

Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Kalimantan Post Tito 

Hartono,Anggoro 

Eko Cahyo 

Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

http://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/waspada-pasien-covid-19-di-rsdc-wisma-atlet-tembus-5-ribu
http://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/waspada-pasien-covid-19-di-rsdc-wisma-atlet-tembus-5-ribu
http://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/waspada-pasien-covid-19-di-rsdc-wisma-atlet-tembus-5-ribu
http://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/waspada-pasien-covid-19-di-rsdc-wisma-atlet-tembus-5-ribu
http://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/waspada-pasien-covid-19-di-rsdc-wisma-atlet-tembus-5-ribu
http://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/waspada-pasien-covid-19-di-rsdc-wisma-atlet-tembus-5-ribu
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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jaminan sosial yang ada, yakni 

4 program BPJAMSOSTEK 

yaitu Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Kematian 

(JKM), Jaminan Pensiun (JP) 

dan ditambah Jaminan 

Kesehatan (JKN) yang dikelola 

oleh BPJS Kesehatan. 

Ditempat berbeda, Tito 

Hartono Kepala Kantor 

Cabang BPJAMSOSTEK 

Banjarmasin, mengatakan, 

dengan mulai dapat 

dilakukannya klaim Program 

JKP pada tanggal 1 Februari 

2022 sesuai dengan arahan 

BOD Kantor Pusat, pihaknya 

siap memfasilitasi dan 

menerapkan di jajaran 

Banjarmasin Raya. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP 

ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang 

tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta 

jika ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

42. 03 

Februa

ry 

2022 

3.027 Kasus 

Omicron di 

DKI, Pasien 

RSD Wisma 

Atlet 

Bertambah 

204 

Negati

ve 

Liputan 6 Aris Mudian Seiring bertambahnya 3.027 

kasus Omicron di Jakarta, 

pasien perawatan COVID19 di 

RSDC Wisma Atlet Kemayoran 

(Tower 4, 5, 6 dan 7) per 3 

Februari 2022 pukul 08.00 

WIB bertambah 204 orang. 

Penambahan ini meningkat 

dari sehari sebelumnya, 156 

pasien (data per 2 Februari 

2022). Kepala Penerangan 

http://www.liputan6.com/health/read/4876903/3027-kasus-omicron-di-dki-pasien-rsd-wisma-atlet-bertambah-204
http://www.liputan6.com/health/read/4876903/3027-kasus-omicron-di-dki-pasien-rsd-wisma-atlet-bertambah-204
http://www.liputan6.com/health/read/4876903/3027-kasus-omicron-di-dki-pasien-rsd-wisma-atlet-bertambah-204
http://www.liputan6.com/health/read/4876903/3027-kasus-omicron-di-dki-pasien-rsd-wisma-atlet-bertambah-204
http://www.liputan6.com/health/read/4876903/3027-kasus-omicron-di-dki-pasien-rsd-wisma-atlet-bertambah-204
http://www.liputan6.com/health/read/4876903/3027-kasus-omicron-di-dki-pasien-rsd-wisma-atlet-bertambah-204
http://www.liputan6.com/health/read/4876903/3027-kasus-omicron-di-dki-pasien-rsd-wisma-atlet-bertambah-204
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Kogabwilhan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian melaporkan, total 

jumlah pasien rawat inap RSD 

Wisma Atlet Kemayoran 

Jakarta berjumlah 5.174 orang 

(2.370 pria, 2.804 wanita). 

"Semula 4.970 orang, 

bertambah 204 orang," kata 

Aris melalui pesan singkat 

yang diterima pada Kamis, 3 

Februari 2022. 

43. 03 

Februa

ry 

2022 

Menteri 

Ketenagakerj

aan Ingatkan 

Daerah Terus 

Ciptakan 

Lapangan 

Kerja 

Positiv

e 

Bloggua Cyber 

News 

 Hal tersebut sebagaimana 

sambutan Menteri Tenaga 

Kerja (Menaker), Ida Fauziyah 

yang dibacakan Sekretaris 

Daerah Provinsi Lampung, 

Fahrizal Darminto saat 

mewakili Gubernur Lampung 

bertindak sebagai Pembina 

Apel Pencanangan Bulan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Nasional Tingkat 

Provinsi Lampung Tahun 

2022, di Balai Keratun Lt.III, 

Bandar Lampung, Kamis 

(03/02/2022). Salah satu 

langkah pembangunan 

ketenagakerjaan utamanya 

dalam hal penciptaan 

lapangan kerja, telah hadir 

Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja yang mengamanatkan 

terbitnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko. 

Dijelaskannya, regulasi ini 

diikuti juga dengan beberapa 

peraturan 

Kementerian/Lembaga yang 

mengatur secara khusus 

tentang standar usaha/produk 

dalam penyelenggaraan 

perizinan berusaha berbasis 

http://www.bloggua.co.id/2022/02/menteri-ketenagakerjaan-ingatkan-daerah.html
http://www.bloggua.co.id/2022/02/menteri-ketenagakerjaan-ingatkan-daerah.html
http://www.bloggua.co.id/2022/02/menteri-ketenagakerjaan-ingatkan-daerah.html
http://www.bloggua.co.id/2022/02/menteri-ketenagakerjaan-ingatkan-daerah.html
http://www.bloggua.co.id/2022/02/menteri-ketenagakerjaan-ingatkan-daerah.html
http://www.bloggua.co.id/2022/02/menteri-ketenagakerjaan-ingatkan-daerah.html
http://www.bloggua.co.id/2022/02/menteri-ketenagakerjaan-ingatkan-daerah.html


 

50 

 

risiko. Semua perangkat 

regulasi ini ditargetkan 

mampu mendorong 

kemudahan berbisnis atau 

berinvestasi di Indonesia.. 

44. 03 

Februa

ry 

2022 

Isu PHK 

Massal di 

Tubuh 

Garuda, 

Begini 

Respons dari 

Serikat 

Pekerja 

Negati

ve 

Kbr Tomy Tampatty Kemudian, jumlah anggota 

Sekarga yang tersisa saat ini 

hanya seribu karyawan 

setelah banyak dari karyawan 

yang di PHK. Tomy 

mengatakan akan melakukan 

aksi unjuk rasa jika 

manajemen melakukan 

Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) secara sepihak tanpa 

melalui jalur perundingan. Pak 

Jokowi saja berpidato di 

istana menyatakan jangan 

sampai adanya PHK secara 

sepihak. Kami berpegang pada 

hukum yang demikian 

pernyataan dari presiden." 

kata Tomy saat dihubungi 

KBR, Kamis (3/2/2022). 

45. 03 

Februa

ry 

2022 

BPJAMSOSTE

K Siap 

Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Media Indonesia Anggoro Eko Cahyo Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan. BPJAMSOSTEK, 

begitu sapaan akrab BPJS 

Ketenagakerjaan, menjadi 

badan penyelenggara yang 

ditunjuk untuk melaksanakan 

program JKP ini, dipastikan 

telah siap menerima 

pengajuan klaim dari pekerja 

di seluruh Indonesia. Manfaat 

uang tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta 

http://kbr.id/nasional/02-2022/isu_phk_massal_di_tubuh_garuda__begini_respons_dari_serikat_pekerja/107564.html
http://kbr.id/nasional/02-2022/isu_phk_massal_di_tubuh_garuda__begini_respons_dari_serikat_pekerja/107564.html
http://kbr.id/nasional/02-2022/isu_phk_massal_di_tubuh_garuda__begini_respons_dari_serikat_pekerja/107564.html
http://kbr.id/nasional/02-2022/isu_phk_massal_di_tubuh_garuda__begini_respons_dari_serikat_pekerja/107564.html
http://kbr.id/nasional/02-2022/isu_phk_massal_di_tubuh_garuda__begini_respons_dari_serikat_pekerja/107564.html
http://kbr.id/nasional/02-2022/isu_phk_massal_di_tubuh_garuda__begini_respons_dari_serikat_pekerja/107564.html
http://kbr.id/nasional/02-2022/isu_phk_massal_di_tubuh_garuda__begini_respons_dari_serikat_pekerja/107564.html
http://kbr.id/nasional/02-2022/isu_phk_massal_di_tubuh_garuda__begini_respons_dari_serikat_pekerja/107564.html
http://mediaindonesia.com/humaniora/468979/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://mediaindonesia.com/humaniora/468979/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://mediaindonesia.com/humaniora/468979/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://mediaindonesia.com/humaniora/468979/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://mediaindonesia.com/humaniora/468979/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://mediaindonesia.com/humaniora/468979/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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jika ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo menyatakan pihaknya 

telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP ini dan 

berharap program ini dapat 

berjalan sesuai dengan 

filosofinya. 

46. 03 

Februa

ry 

2022 

Sekdaprov 

Fahrizal 

Sampaikan 

agar 

Gelorakan 

Keselamatan 

dan 

Kesehatan 

Kerja 

Positiv

e 

Tribun News 

Lampung 

Fahrizal Darminto Pencanangan Bulan K3, 

Sekdaprov Fahrizal Sampaikan 

Sambutan Menaker agar 

Gelorakan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja meski dalam 

Kondisi Cov19. Pada 

kesempatan itu, Sekdaprov 

menyampaikan sambutan 

Menteri Ketenagakerjaan agar 

semua pihak terus 

menggelorakan pentingnya 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) meski dalam kondisi 

Cov19. Fahrizal Darminto 

menjadi pembina Apel 

Pencanangan Bulan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) tingkat Provinsi 

Lampung di Balai Keratun Lt. 

Fahrizal menyampaikan 

harapan Menaker agar 

berbagai upaya, baik 

kedisiplinan, penerapan 

protokol kesehatan, maupun 

peningkatan jangkauan 

vaksin, dapat membuat 

Indonesia segera pulih. 

47. 03 

Februa

ry 

2022 

Tingkatkan 

Perlindungan 

bagi Pekerja, 

BPJAMSOSTE

K Siap 

Berikan 

Positiv

e 

Tribun News Anggoro Eko Cahyo Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

http://lampung.tribunnews.com/2022/02/03/sekdaprov-fahrizal-sampaikan-agar-gelorakan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/03/sekdaprov-fahrizal-sampaikan-agar-gelorakan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/03/sekdaprov-fahrizal-sampaikan-agar-gelorakan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/03/sekdaprov-fahrizal-sampaikan-agar-gelorakan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/03/sekdaprov-fahrizal-sampaikan-agar-gelorakan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/03/sekdaprov-fahrizal-sampaikan-agar-gelorakan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/03/sekdaprov-fahrizal-sampaikan-agar-gelorakan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/03/sekdaprov-fahrizal-sampaikan-agar-gelorakan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/03/sekdaprov-fahrizal-sampaikan-agar-gelorakan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/03/tingkatkan-perlindungan-bagi-pekerja-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/03/tingkatkan-perlindungan-bagi-pekerja-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/03/tingkatkan-perlindungan-bagi-pekerja-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/03/tingkatkan-perlindungan-bagi-pekerja-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/03/tingkatkan-perlindungan-bagi-pekerja-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/03/tingkatkan-perlindungan-bagi-pekerja-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp


 

52 

 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, yakni 

4 program BPJAMSOSTEK 

yaitu Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Kematian 

(JKM), Jaminan Pensiun (JP) 

dan ditambah Jaminan 

Kesehatan (JKN) yang dikelola 

oleh BPJS Kesehatan. Direktur 

Utama BPJAMSOSTEK 

Anggoro Eko Cahyo 

menyatakan pihaknya telah 

mempersiapkan infrastruktur 

dan internalisasi regulasi 

terkait JKP ini dan berharap 

program ini dapat berjalan 

sesuai dengan filosofinya 

yaitu mempertahankan 

kehidupan yang layak bagi 

pekerja saat kehilangan 

pekerjaan dan bisa bekerja 

kembali. Dengan adanya 

program JKP ini maka para 

pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK dapat lebih 

tenang dan fokus dalam 

menjalankan pekerjaan 

sehari-hari dan bagi yang 

terdampak PHK tetap dapat 

berdikari dan melakukan 

upaya terbaik mereka dalam 

merajut kembali masa depan 

yang lebih cerah. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/03/tingkatkan-perlindungan-bagi-pekerja-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/03/tingkatkan-perlindungan-bagi-pekerja-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/03/tingkatkan-perlindungan-bagi-pekerja-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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melaksanakan program JKP 

ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. 

48. 03 

Februa

ry 

2022 

Kilas 

NusAntara 

Siang 

Neutra

l 

Antara  Ketiga berita dapat disaksikan 

pada Kilas NusAntara Siang. 

Penunjukan Indonesia 

menjadi tuan rumah berbagai 

acara internasional dapat 

menjadi momen untuk 

memperkuat kualitas SDM. 

Badan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) 

fokus memberantas 

pengiriman pekerja migran 

non-prosedural. Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah terus 

mendorong para pelaku usaha 

mikro kecil menengah 

(UMKM) agar terus maju dan 

berkembang. 

49. 03 

Februa

ry 

2022 

Info Loker 

BUMN 

Februari 

2022, PT 

Nindya Karya 

Buka Tiga 

Lowongan 

Minimal S1 

hingga 4 

Februari 

2022 

Neutra

l 

Pikiran Rakyat 

Bekasi 

 Www.nindyakarya.co.id/caree

r. Batas pendaftaran loker 

yang dibuka oleh PT Nindya 

Karya (Persero) hingga 4 

Februari 2022. PT Nindya 

Karya (Persero) membuka 

lowongan kerja (loker) terbaru 

pada Februari 2022. PT 

Nindya Karya (Persero) 

membuka lowongan kerja 

(loker) pada Februari 2022 

untuk tiga posisi. Tiga posisi 

yang ditawarkan oleh PT 

Nindya Karya (Persero) 

dengan status pekerja 

kontrak. 

50. 03 

Februa

ry 

2022 

Tuntut 

Keadilan dari 

PT Pusri, 

Organisasi 

SPSI bersama 

Tenaga Kerja 

Positiv

e 

Klik Sumatera  Organisasi SPSI di bawah 

naungan PT. NPK yang 

merupakan anak perusahaan 

PT. Pusri menginginkan 

keadilan dari PT Pusri. 

Karenanya, Organisasi SPSI 

http://www.antaranews.com/video/2681325/kilas-nusantara-siang
http://www.antaranews.com/video/2681325/kilas-nusantara-siang
http://www.antaranews.com/video/2681325/kilas-nusantara-siang
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123637852/info-loker-bumn-februari-2022-pt-nindya-karya-buka-tiga-lowongan-minimal-s1-hingga-4-februari-2022
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123637852/info-loker-bumn-februari-2022-pt-nindya-karya-buka-tiga-lowongan-minimal-s1-hingga-4-februari-2022
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123637852/info-loker-bumn-februari-2022-pt-nindya-karya-buka-tiga-lowongan-minimal-s1-hingga-4-februari-2022
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123637852/info-loker-bumn-februari-2022-pt-nindya-karya-buka-tiga-lowongan-minimal-s1-hingga-4-februari-2022
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123637852/info-loker-bumn-februari-2022-pt-nindya-karya-buka-tiga-lowongan-minimal-s1-hingga-4-februari-2022
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123637852/info-loker-bumn-februari-2022-pt-nindya-karya-buka-tiga-lowongan-minimal-s1-hingga-4-februari-2022
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123637852/info-loker-bumn-februari-2022-pt-nindya-karya-buka-tiga-lowongan-minimal-s1-hingga-4-februari-2022
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123637852/info-loker-bumn-februari-2022-pt-nindya-karya-buka-tiga-lowongan-minimal-s1-hingga-4-februari-2022
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123637852/info-loker-bumn-februari-2022-pt-nindya-karya-buka-tiga-lowongan-minimal-s1-hingga-4-februari-2022
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123637852/info-loker-bumn-februari-2022-pt-nindya-karya-buka-tiga-lowongan-minimal-s1-hingga-4-februari-2022
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123637852/info-loker-bumn-februari-2022-pt-nindya-karya-buka-tiga-lowongan-minimal-s1-hingga-4-februari-2022
http://kliksumatera.com/tuntut-keadilan-dari-pt-pusri-organisasi-spsi-bersama-tenaga-kerja-pt-npk-datangi-disnaker-kota-palembang
http://kliksumatera.com/tuntut-keadilan-dari-pt-pusri-organisasi-spsi-bersama-tenaga-kerja-pt-npk-datangi-disnaker-kota-palembang
http://kliksumatera.com/tuntut-keadilan-dari-pt-pusri-organisasi-spsi-bersama-tenaga-kerja-pt-npk-datangi-disnaker-kota-palembang
http://kliksumatera.com/tuntut-keadilan-dari-pt-pusri-organisasi-spsi-bersama-tenaga-kerja-pt-npk-datangi-disnaker-kota-palembang
http://kliksumatera.com/tuntut-keadilan-dari-pt-pusri-organisasi-spsi-bersama-tenaga-kerja-pt-npk-datangi-disnaker-kota-palembang
http://kliksumatera.com/tuntut-keadilan-dari-pt-pusri-organisasi-spsi-bersama-tenaga-kerja-pt-npk-datangi-disnaker-kota-palembang
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PT. NPK 

Datangi 

Disnaker 

Kota 

Palembang 

mendatangi Dinas Tenaga 

Kerja (Disnaker) Kota 

Palembang guna 

menyampaikan tuntutan 

mereka agar semua 

permasalahan yang ada 

sekarang ini dapat 

diselesaikan sebagaimana 

mestinya. Dan mereka 

melaporkan kejadian ini 

kepada organisasi SPSI agar 

dapat menyelesaikan masalah 

ini dan tidak ada kejadian 

yang diinginkan. Karena 

selama ini secara langsung 

tidak memihak kepada tenaga 

kerja, padahal mereka 

mengabdi di perusahaan PT 

Pusri namun tidak jelas dan 

tidak ada kontak kerja tertulis, 

Kamis, (03/02/2022). 

51. 03 

Februa

ry 

2022 

Tingkatkan 

Kompetensi, 

Mahasiswa 

FTP Unud 

Pemenang 

PMW Ikuti 

Program 

Diklat 

Kompetensi 

Digital Social 

Media and 

Marketing 

Positiv

e 

Bali Ekbis  Untuk peningkatan 

kompetensi bidang Digital 

Social Media and Marketing, 7 

mahasiswa FTP Unud 

pemenang PMW (Program 

Mahasiswa Wirausaha), 

mengikuti program 

pendidikan dan pelatihan ini 

yang diselenggarakan Balai 

Diklat dan Industri (BDI) 

Kementerian Perindustrian 

Republik Indonesia, bekerja 

sama dengan Inkubator Bisnis 

(INBIS) Unud. Kegiatan 

pendidikan dan latihan ini 

berlangsung intensif selama 6 

hari terhitung mulai 24- 29 

Januari 2022. Kegiatan ini 

mengambil tempat di Gedung 

BDI Kesiman dan secara total 

diikuti 24 peserta (institusi 

bisnis/start up) dan 7 

diantaranya merupakan 

mahasiswa Fakultas Teknologi 

http://kliksumatera.com/tuntut-keadilan-dari-pt-pusri-organisasi-spsi-bersama-tenaga-kerja-pt-npk-datangi-disnaker-kota-palembang
http://kliksumatera.com/tuntut-keadilan-dari-pt-pusri-organisasi-spsi-bersama-tenaga-kerja-pt-npk-datangi-disnaker-kota-palembang
http://kliksumatera.com/tuntut-keadilan-dari-pt-pusri-organisasi-spsi-bersama-tenaga-kerja-pt-npk-datangi-disnaker-kota-palembang
http://kliksumatera.com/tuntut-keadilan-dari-pt-pusri-organisasi-spsi-bersama-tenaga-kerja-pt-npk-datangi-disnaker-kota-palembang
http://kliksumatera.com/tuntut-keadilan-dari-pt-pusri-organisasi-spsi-bersama-tenaga-kerja-pt-npk-datangi-disnaker-kota-palembang
http://www.baliekbis.com/tingkatkan-kompetensi-mahasiswa-ftp-unud-pemenang-pmw-ikuti-program-diklat-kompetensi-digital-social-media-and-marketing
http://www.baliekbis.com/tingkatkan-kompetensi-mahasiswa-ftp-unud-pemenang-pmw-ikuti-program-diklat-kompetensi-digital-social-media-and-marketing
http://www.baliekbis.com/tingkatkan-kompetensi-mahasiswa-ftp-unud-pemenang-pmw-ikuti-program-diklat-kompetensi-digital-social-media-and-marketing
http://www.baliekbis.com/tingkatkan-kompetensi-mahasiswa-ftp-unud-pemenang-pmw-ikuti-program-diklat-kompetensi-digital-social-media-and-marketing
http://www.baliekbis.com/tingkatkan-kompetensi-mahasiswa-ftp-unud-pemenang-pmw-ikuti-program-diklat-kompetensi-digital-social-media-and-marketing
http://www.baliekbis.com/tingkatkan-kompetensi-mahasiswa-ftp-unud-pemenang-pmw-ikuti-program-diklat-kompetensi-digital-social-media-and-marketing
http://www.baliekbis.com/tingkatkan-kompetensi-mahasiswa-ftp-unud-pemenang-pmw-ikuti-program-diklat-kompetensi-digital-social-media-and-marketing
http://www.baliekbis.com/tingkatkan-kompetensi-mahasiswa-ftp-unud-pemenang-pmw-ikuti-program-diklat-kompetensi-digital-social-media-and-marketing
http://www.baliekbis.com/tingkatkan-kompetensi-mahasiswa-ftp-unud-pemenang-pmw-ikuti-program-diklat-kompetensi-digital-social-media-and-marketing
http://www.baliekbis.com/tingkatkan-kompetensi-mahasiswa-ftp-unud-pemenang-pmw-ikuti-program-diklat-kompetensi-digital-social-media-and-marketing
http://www.baliekbis.com/tingkatkan-kompetensi-mahasiswa-ftp-unud-pemenang-pmw-ikuti-program-diklat-kompetensi-digital-social-media-and-marketing
http://www.baliekbis.com/tingkatkan-kompetensi-mahasiswa-ftp-unud-pemenang-pmw-ikuti-program-diklat-kompetensi-digital-social-media-and-marketing
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Pertanian Universitas 

Udayana, pemenang PMW. 

Pelatihan ini juga diakui 

sebagai Sertifikasi BNSP 

(Badan Nasional Sertifikasi 

Personel). 

52. 03 

Februa

ry 

2022 

BPJAMSOSTE

K Siap 

Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Vivanews Anggoro Eko Cahyo Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, yakni 

4 program BPJAMSOSTEK 

yaitu Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Kematian 

(JKM), Jaminan Pensiun (JP) 

dan ditambah Jaminan 

Kesehatan (JKN) yang dikelola 

oleh BPJS Kesehatan. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP 

ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang 

tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta 

jika ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

http://www.viva.co.id/siaran-pers/1446062-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.viva.co.id/siaran-pers/1446062-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.viva.co.id/siaran-pers/1446062-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.viva.co.id/siaran-pers/1446062-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.viva.co.id/siaran-pers/1446062-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.viva.co.id/siaran-pers/1446062-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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Cahyo menyatakan pihaknya 

telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP ini dan 

berharap program ini dapat 

berjalan sesuai dengan 

filosofinya yaitu 

mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa 

bekerja kembali. 

53. 03 

Februa

ry 

2022 

FISIP UNAS 

Datangi 

Kantor LSP 

Pers 

Indonesia, 

Jajaki Kerja 

Sama 

Sertifikasi 

Positiv

e 

Jelajahperkara.co

m 

Heintje G 

Mandagie,Umar 

Fauzi 

Bahanan,Soegiharto 

Santoso 

Pertemuan antara pihak FISIP 

UNAS dan LSP Pers Indonesia 

berlangsung di kantor LSP 

Pers Indonesia Rabu, 

(2/2/2022) sore. Sekretaris 

Program Studi Ilmu 

Komunikasi FISIP UNAS, 

Nursatyo, S.Sos, M.Si. 

Bersama Kepala Laboratorium 

Fotografi Ilmu Komunikasi 

FISIP UNAS, Umar Fauzin 

Bahanan, S.Sos, M.Si. Hadir 

langsung pada pertemuan 

untuk membahas rencana 

kerna sama dengan Ketua LSP 

Pers Indonesia Heintje G. 

Mandagie dan Ketua Dewan 

Pengarah LSP Pers Indonesia 

Soegiharto Santoso, 

didampingi Manajer 

Administrasi Tri Cahyandi dan 

Manajer Pemasaran Meytha 

Kalalo. Pembahasan itu terkait 

sistem dan mekanisme 

pelaksanaan sertifikasi 

wartawan untuk mahasiswa 

melalui LSP Pers Indonesia. 

Selain itu dan penggunaan 

Standar Kompetensi Kerja 

Khusus Wartawan sebagai 

modul pelatihan pers bagi 

mahasiswa FISIP UNAS juga 

http://jelajahperkara.com/fisip-unas-datangi-kantor-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerja-sama-sertifikasi
http://jelajahperkara.com/fisip-unas-datangi-kantor-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerja-sama-sertifikasi
http://jelajahperkara.com/fisip-unas-datangi-kantor-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerja-sama-sertifikasi
http://jelajahperkara.com/fisip-unas-datangi-kantor-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerja-sama-sertifikasi
http://jelajahperkara.com/fisip-unas-datangi-kantor-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerja-sama-sertifikasi
http://jelajahperkara.com/fisip-unas-datangi-kantor-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerja-sama-sertifikasi
http://jelajahperkara.com/fisip-unas-datangi-kantor-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerja-sama-sertifikasi
http://jelajahperkara.com/fisip-unas-datangi-kantor-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerja-sama-sertifikasi
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turut dibahas dalam 

pertemuan ini. 

54. 03 

Februa

ry 

2022 

Apel 

Pencanangan 

Bulan K3 

Nasional 

Tingkat 

Provinsi 

Lampung 

Tahun 2022 

Neutra

l 

Media Reformasi  BANDAR 

LAMPUNG||MEDIAREFORMA

SI.COM- Gubernur Lampung 

diwakili oleh Sekretaris 

Daerah Provinsi Lampung, 

Fahrizal Darminto, menjadi 

Pembina Apel Pencanangan 

Bulan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) Nasional 

Tingkat Provinsi Lampung 

Tahun 2022, di Balai Keratun 

Lt.III, Kamis (3/2). "Pada 

Tahun 2022 ini, Kementerian 

Ketenagakerjaan mengambil 

tema "Penerapan Budaya K3 

Pada Setiap Kegiatan Usaha 

Guna Mendukung 

Perlindungan Tenaga Kerja di 

Era Digitalisasi", sebagai tema 

pokok Bulan K3 Nasional 

Tahun 2022," ungkapnya. Di 

akhir acara apel, Sekda 

Provinsi Lampung didampingi 

Wakil Ketua III DPRD Provinsi 

Lampung Raden Muhammad 

Ismail dan Kepala Dinas 

Tenaga Kerja Agus Nompitu 

melakukan penekanan tombol 

sirine menandai dimulainya 

bulan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) Nasional. 

Hadir juga perwakilan Polda 

Lampung, Korem 043/Gatam, 

Pelindo, PLN, serta perwakilan 

beberapa Rumah Sakit dan 

Perusahaan yang beroperasi 

di Provinsi Lampung. 

55. 03 

Februa

ry 

2022 

60 Ribu 

Pekerja di 

Kudus 

Berpotensi 

Terlindungi 

Negati

ve 

Tribun News 

Jateng 

 Sedikitnya 60 ribu pekerja di 

Kabupaten Kudus berpotensi 

memperoleh Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

yang berlaku mulai 1 Februari 

http://mediareformasi.com/apel-pencanangan-bulan-k3-nasional-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2022
http://mediareformasi.com/apel-pencanangan-bulan-k3-nasional-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2022
http://mediareformasi.com/apel-pencanangan-bulan-k3-nasional-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2022
http://mediareformasi.com/apel-pencanangan-bulan-k3-nasional-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2022
http://mediareformasi.com/apel-pencanangan-bulan-k3-nasional-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2022
http://mediareformasi.com/apel-pencanangan-bulan-k3-nasional-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2022
http://mediareformasi.com/apel-pencanangan-bulan-k3-nasional-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2022
http://mediareformasi.com/apel-pencanangan-bulan-k3-nasional-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2022
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/03/60-ribu-pekerja-di-kudus-berpotensi-terlindungi-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/03/60-ribu-pekerja-di-kudus-berpotensi-terlindungi-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/03/60-ribu-pekerja-di-kudus-berpotensi-terlindungi-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/03/60-ribu-pekerja-di-kudus-berpotensi-terlindungi-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/03/60-ribu-pekerja-di-kudus-berpotensi-terlindungi-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp
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Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

2022. Kepala BP Jamsostek 

Kudus, Multanti 

menyampaikan, sedikitnya 60 

ribu pekerja berpotensi 

mendapat program JKP. Saat 

ini, pihaknya tengah 

melakukan sosialisasi kepada 

perusahaan bekerjasama 

dengan Dinas Tenaga Kerja 

Perindustrian Koperasi dan 

UKM (Disnakerperinkop dan 

UKM) Kudus. Sementara itu, 

Kepala BPJS Kesehatan Kudus, 

Agustian Fardianto 

menyampaikan, bakal 

bekerjasama agar pekerja 

yang masih masuk kategori 

PBI dapat dialihkan sebagai 

PPU. 

56. 03 

Februa

ry 

2022 

Sekjen 

Kemnaker 

Apresiasi 

Pelaksanaan 

Rangkaian 

Webinar LKP 

Program 

INSIGHT II 

dari ILO 

Positiv

e 

Wartapembaruan.

co.id 

Anwar Sanusi Sekjen Kemnaker Apresiasi 

Pelaksanaan Rangkaian 

Webinar LKP Program 

INSIGHT II dari ILO. Jakarta, 

Wartapembaruan.co.id- 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) bekerja sama 

dengan program INSIGHT II 

dari International Labour 

Organization (ILO) 

mengadakan Webinar tentang 

Layanan Ketenagakerjaan 

Publik (LKP). "Setiap webinar 

diikuti oleh sekitar 200 

peserta dari seluruh penjuru 

Indonesia. Tanggapan, 

komentar, dan pertanyaan 

yang diajukan pun sangat baik 

dan memberikan masukan 

yang berarti bagi kami dalam 

pengembangan LKP ke 

depannya. 

57. 03 

Februa

BPJAMSOSTE

K Melayani 

Positiv

e 

Radar Cirebon Anggoro Eko Cahyo BPJAMSOSTEK, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara 

http://jateng.tribunnews.com/2022/02/03/60-ribu-pekerja-di-kudus-berpotensi-terlindungi-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/03/60-ribu-pekerja-di-kudus-berpotensi-terlindungi-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/03/60-ribu-pekerja-di-kudus-berpotensi-terlindungi-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/sekjen-kemnaker-apresiasi-pelaksanaan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/sekjen-kemnaker-apresiasi-pelaksanaan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/sekjen-kemnaker-apresiasi-pelaksanaan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/sekjen-kemnaker-apresiasi-pelaksanaan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/sekjen-kemnaker-apresiasi-pelaksanaan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/sekjen-kemnaker-apresiasi-pelaksanaan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/sekjen-kemnaker-apresiasi-pelaksanaan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/sekjen-kemnaker-apresiasi-pelaksanaan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/sekjen-kemnaker-apresiasi-pelaksanaan.html
http://www.radarcirebon.com/2022/02/03/bpjamsostek-melayani-klaim-manfaat-jkp
http://www.radarcirebon.com/2022/02/03/bpjamsostek-melayani-klaim-manfaat-jkp
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ry 

2022 

Klaim 

Manfaat JKP 

yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP 

ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 37 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, yakni 

4 program BPJAMSOSTEK 

yaitu Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Kematian 

(JKM), Jaminan Pensiun (JP) 

dan ditambah Jaminan 

Kesehatan (JKN) yang dikelola 

oleh BPJS Kesehatan. Manfaat 

uang tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta 

jika ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo menyatakan pihaknya 

telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP ini dan 

berharap program ini dapat 

berjalan sesuai dengan 

filosofinya yaitu 

mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi pekerja saat 

http://www.radarcirebon.com/2022/02/03/bpjamsostek-melayani-klaim-manfaat-jkp
http://www.radarcirebon.com/2022/02/03/bpjamsostek-melayani-klaim-manfaat-jkp
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kehilangan pekerjaan dan bisa 

bekerja kembali. 

58. 03 

Februa

ry 

2022 

Kerja Paksa 

di Malaysia, 

Ibu dan Anak 

Asal 

Rembang 

Berhasil 

Kabur dari 

Majikan, Kini 

Ditampung di 

KBRI (1) 

Negati

ve 

Kompas Nur Kholifah Seorang ibu dan 

anaknyavkorban perdagangan 

orang dan kerja paksa di 

Malaysia, menceritakan apa 

yang mereka alami, mulai dari 

dijanjikan kerja dengan upah 

besar oleh perekrut sampai 

tak digaji. Lasri dan anaknya 

Nur Kholifah adalah warga 

Desa Bogorejo, Kabupaten 

Rembang, Jawa Tengah. 

Mereka dibantu oleh seorang 

pekerja migran lain untuk 

keluar dari rumah majikan 

dan ditampung di KBRI, 

Malaysia. Mereka bekerja di 

Malaysia sejak November 

2019 dan mengatakan belum 

digaji saat disuruh keluar 

tanpa diberi upah. 

59. 03 

Februa

ry 

2022 

Webinar LKP, 

Sekjen 

Anwar: 

Masukan 

Berharga 

Bagi 

Perkembang

an ke 

Depannya 

Positiv

e 

Jurnas Anwar Sanusi Tanggapan, komentar, dan 

pertanyaan yang diajukan pun 

sangat baik dan memberikan 

masukan yang berarti bagi 

kami dalam pengembangan 

LKP ke depannya," ucap 

Sekjen Anwar saat menutup 

Webinar LKP pada Kamis 

(3/2/2022). Sekjen Anwar 

mengatakan, antusiasme 

peserta terhadap pelaksanaan 

Webinar menunjukkan respon 

yang positif dari berbagai 

kalangan, baik kalangan 

Disnaker, swasta/industri dan 

calon pengguna hub Pasker.id 

seperti pekerja dan calon 

pekerja. Sekretaris Jenderal 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi, mengapresiasi 

pelaksanaan rangkaian 

http://regional.kompas.com/read/2022/02/03/134300578/kerja-paksa-di-malaysia-ibu-dan-anak-asal-rembang-berhasil-kabur-dari
http://regional.kompas.com/read/2022/02/03/134300578/kerja-paksa-di-malaysia-ibu-dan-anak-asal-rembang-berhasil-kabur-dari
http://regional.kompas.com/read/2022/02/03/134300578/kerja-paksa-di-malaysia-ibu-dan-anak-asal-rembang-berhasil-kabur-dari
http://regional.kompas.com/read/2022/02/03/134300578/kerja-paksa-di-malaysia-ibu-dan-anak-asal-rembang-berhasil-kabur-dari
http://regional.kompas.com/read/2022/02/03/134300578/kerja-paksa-di-malaysia-ibu-dan-anak-asal-rembang-berhasil-kabur-dari
http://regional.kompas.com/read/2022/02/03/134300578/kerja-paksa-di-malaysia-ibu-dan-anak-asal-rembang-berhasil-kabur-dari
http://regional.kompas.com/read/2022/02/03/134300578/kerja-paksa-di-malaysia-ibu-dan-anak-asal-rembang-berhasil-kabur-dari
http://regional.kompas.com/read/2022/02/03/134300578/kerja-paksa-di-malaysia-ibu-dan-anak-asal-rembang-berhasil-kabur-dari
http://regional.kompas.com/read/2022/02/03/134300578/kerja-paksa-di-malaysia-ibu-dan-anak-asal-rembang-berhasil-kabur-dari
http://regional.kompas.com/read/2022/02/03/134300578/kerja-paksa-di-malaysia-ibu-dan-anak-asal-rembang-berhasil-kabur-dari
http://www.jurnas.com/artikel/110647/Webinar-LKP-Sekjen-Anwar-Masukan-Berharga-Bagi-Perkembangan-ke-Depannya
http://www.jurnas.com/artikel/110647/Webinar-LKP-Sekjen-Anwar-Masukan-Berharga-Bagi-Perkembangan-ke-Depannya
http://www.jurnas.com/artikel/110647/Webinar-LKP-Sekjen-Anwar-Masukan-Berharga-Bagi-Perkembangan-ke-Depannya
http://www.jurnas.com/artikel/110647/Webinar-LKP-Sekjen-Anwar-Masukan-Berharga-Bagi-Perkembangan-ke-Depannya
http://www.jurnas.com/artikel/110647/Webinar-LKP-Sekjen-Anwar-Masukan-Berharga-Bagi-Perkembangan-ke-Depannya
http://www.jurnas.com/artikel/110647/Webinar-LKP-Sekjen-Anwar-Masukan-Berharga-Bagi-Perkembangan-ke-Depannya
http://www.jurnas.com/artikel/110647/Webinar-LKP-Sekjen-Anwar-Masukan-Berharga-Bagi-Perkembangan-ke-Depannya
http://www.jurnas.com/artikel/110647/Webinar-LKP-Sekjen-Anwar-Masukan-Berharga-Bagi-Perkembangan-ke-Depannya
http://www.jurnas.com/artikel/110647/Webinar-LKP-Sekjen-Anwar-Masukan-Berharga-Bagi-Perkembangan-ke-Depannya
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Webinar tentang Layanan 

Ketenagakerjaan Publik (LKP). 

Webinar LKP diadakan atas 

kerja sama Kemnaker dengan 

program INSIGHT II dari 

International Labour 

Organization (ILO). 

60. 03 

Februa

ry 

2022 

Sekjen 

Kemnaker 

Apresiasi 

Pelaksanaan 

Rangkaian 

Webinar 

Layanan 

Ketenagakerj

aan Publik 

Positiv

e 

Suara.com Anwar Sanusi Tanggapan, komentar, dan 

pertanyaan yang diajukan pun 

sangat baik dan memberikan 

masukan yang berarti bagi 

kami dalam pengembangan 

LKP ke depannya," ucap 

Sekjen Anwar saat menutup 

Webinar LKP pada Kamis 

(3/2/2022). Sekjen Anwar 

mengatakan, antusiasme 

peserta terhadap pelaksanaan 

Webinar menunjukkan respon 

yang positif dari berbagai 

kalangan, baik kalangan 

Disnaker, swasta/industri dan 

calon pengguna hub Pasker.id 

seperti pekerja dan calon 

pekerja. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, 

mengapresiasi pelaksanaan 

rangkaian Webinar tentang 

Layanan Ketenagakerjaan 

Publik (LKP) yang digelar atas 

kerja sama Kemnaker dengan 

program INSIGHT II dari 

International Labour 

Organization (ILO). "Setiap 

webinar diikuti oleh sekitar 

200 peserta dari seluruh 

penjuru Indonesia. 

61. 03 

Februa

ry 

2022 

BPJamsostek 

Siap Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Tempo.co Anggoro Eko Cahyo Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJamsostek pada kategori 

http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/135212/sekjen-kemnaker-apresiasi-pelaksanaan-rangkaian-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/135212/sekjen-kemnaker-apresiasi-pelaksanaan-rangkaian-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/135212/sekjen-kemnaker-apresiasi-pelaksanaan-rangkaian-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/135212/sekjen-kemnaker-apresiasi-pelaksanaan-rangkaian-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/135212/sekjen-kemnaker-apresiasi-pelaksanaan-rangkaian-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/135212/sekjen-kemnaker-apresiasi-pelaksanaan-rangkaian-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/135212/sekjen-kemnaker-apresiasi-pelaksanaan-rangkaian-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/135212/sekjen-kemnaker-apresiasi-pelaksanaan-rangkaian-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/135212/sekjen-kemnaker-apresiasi-pelaksanaan-rangkaian-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://www.tempo.co/read/1556936/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.tempo.co/read/1556936/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.tempo.co/read/1556936/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.tempo.co/read/1556936/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.tempo.co/read/1556936/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada. 

BPJamsostek, sapaan akrab 

BPJS Ketenagakerjaan, badan 

penyelenggara yang 

melaksanakan program JKP 

ini, siap menerima pengajuan 

klaim dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang 

tunai ini diberikan oleh 

BPJamsostek kepada peserta 

jika ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

Direktur Utama BPJamsostek 

Anggoro Eko Cahyo 

menyatakan telah 

mempersiapkan infrastruktur 

dan internalisasi regulasi 

terkait JKP ini dan berharap 

program ini dapat berjalan 

sesuai filosofinya yaitu 

mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa 

bekerja kembali. 

62. 03 

Februa

ry 

2022 

BPJAMSOSTE

K Siap 

Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program 

Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

Negati

ve 

Tribun Kaltara Anggoro Eko Cahyo Namun tidak perlu risau, 

terhitung tanggal 1 Februari 

2022, klaim manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) dapat diajukan. 

Sedangkan di tempat lain, 

Kepala Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor 

Cabang Tarakan Rina Umar 

menyampaikan program baru 

yang dikelola oleh 

BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan 

http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan


 

63 

 

Kehilangan Pekerja (JKP) 

sudah mulai disosialisasikan 

kepada para pekerja baik 

secara langsung ataupun 

melalui media online. 

Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan. Ada 4 program 

BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), 

Jaminan Kematian (JKM), 

Jaminan Pensiun (JP) dan 

ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan. 

63. 03 

Februa

ry 

2022 

Buat Para 

Sarjana yang 

Lagi Cari 

Kerja, Cek 

Nih UMP 

2022 

Neutra

l 

Detik Ida Fauziyah Ida menjelaskan, Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta pada 16 

Desember 2021 yang lalu 

telah mengeluarkan 

keputusan untuk merevisi 

kenaikan UMP 2022 menjadi 

5,1% atau sebesar Rp 

225.667. "Sehingga besaran 

UMP (Jakarta) tahun 2022 

menjadi Rp 4.641.854," 

ucapnya dalam rapat kerja 

dengan Komisi IX DPR RI, 

Senin (24/1/2022) silam. Jika 

dihitung maka perbedaan 

UMP Jakarta dan Jawa Tengah 

mencapai Rp 2.828.919. 

Selain itu dijelaskan juga 

bahwa kenaikan UMP 2022 

yang tertinggi di Sulawesi 

Tenggara sebesar 6,21%. 

Tahun 2022 jadi lembaran 

baru bagi para pencari kerja, 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5926463/buat-para-sarjana-yang-lagi-cari-kerja-cek-nih-ump-2022
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5926463/buat-para-sarjana-yang-lagi-cari-kerja-cek-nih-ump-2022
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5926463/buat-para-sarjana-yang-lagi-cari-kerja-cek-nih-ump-2022
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5926463/buat-para-sarjana-yang-lagi-cari-kerja-cek-nih-ump-2022
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5926463/buat-para-sarjana-yang-lagi-cari-kerja-cek-nih-ump-2022
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5926463/buat-para-sarjana-yang-lagi-cari-kerja-cek-nih-ump-2022
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tak terkecuali mereka yang 

baru lulus kuliah jenjang 

sarjana. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

pernah menyampaikan 

rangkuman dari hasil 

pelaksanaan kenaikan UMP 

2022. 

64. 03 

Februa

ry 

2022 

Buat Para 

Sarjana yang 

Lagi Cari 

Kerja, Cek 

Nih Daftar 

Gaji Terbaru 

2022 

Neutra

l 

Detik Ida Fauziyah Tahun 2022 jadi lembaran 

baru bagi para pencari kerja, 

tak terkecuali mereka yang 

baru lulus kuliah jenjang 

sarjana. Ida menjelaskan, 

Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta pada 16 Desember 

2021 yang lalu telah 

mengeluarkan keputusan 

untuk merevisi kenaikan UMP 

2022 menjadi 5,1% atau 

sebesar Rp 225.667. 

"Sehingga besaran UMP 

(Jakarta) tahun 2022 menjadi 

Rp 4.641.854," ucapnya dalam 

rapat kerja dengan Komisi IX 

DPR RI, Senin (24/1/2022) 

silam. Jika dihitung maka 

perbedaan UMP Jakarta dan 

Jawa Tengah mencapai Rp 

2.828.919. Selain itu 

dijelaskan juga bahwa 

kenaikan UMP 2022 yang 

tertinggi di Sulawesi Tenggara 

sebesar 6,21%. Dalam 

mencari kerja, hal yang 

pertama diperhatikan, tentu 

tak jauh dari besaran gaji atau 

upah yang bakal diterima 

nantinya. 

65. 03 

Februa

ry 

2022 

Risiko PHK, 

BPJamsostek 

Siap Beri 

Layanan 

Program JKP 

bagi Peserta 

Positiv

e 

Idn Times Anggoro Eko Cahyo Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJamsostek pada kategori 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5926463/buat-para-sarjana-yang-lagi-cari-kerja-cek-nih-daftar-gaji-terbaru-2022
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5926463/buat-para-sarjana-yang-lagi-cari-kerja-cek-nih-daftar-gaji-terbaru-2022
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5926463/buat-para-sarjana-yang-lagi-cari-kerja-cek-nih-daftar-gaji-terbaru-2022
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5926463/buat-para-sarjana-yang-lagi-cari-kerja-cek-nih-daftar-gaji-terbaru-2022
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5926463/buat-para-sarjana-yang-lagi-cari-kerja-cek-nih-daftar-gaji-terbaru-2022
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5926463/buat-para-sarjana-yang-lagi-cari-kerja-cek-nih-daftar-gaji-terbaru-2022
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5926463/buat-para-sarjana-yang-lagi-cari-kerja-cek-nih-daftar-gaji-terbaru-2022
http://www.idntimes.com/news/indonesia/marwan-fitranansya-1/bpjamsostek-siap-beri-layanan-program-jkp-csc
http://www.idntimes.com/news/indonesia/marwan-fitranansya-1/bpjamsostek-siap-beri-layanan-program-jkp-csc
http://www.idntimes.com/news/indonesia/marwan-fitranansya-1/bpjamsostek-siap-beri-layanan-program-jkp-csc
http://www.idntimes.com/news/indonesia/marwan-fitranansya-1/bpjamsostek-siap-beri-layanan-program-jkp-csc
http://www.idntimes.com/news/indonesia/marwan-fitranansya-1/bpjamsostek-siap-beri-layanan-program-jkp-csc
http://www.idntimes.com/news/indonesia/marwan-fitranansya-1/bpjamsostek-siap-beri-layanan-program-jkp-csc
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pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, yakni 

4 program BPJamsostek, yaitu 

Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), 

Jaminan Kematian (JKM), 

Jaminan Pensiun (JP), dan 

ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola BPJS 

Kesehatan. Direktur Utama 

BPJamsostek Anggoro Eko 

Cahyo menyatakan pihaknya 

telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP dan 

berharap program ini dapat 

berjalan sesuai dengan 

filosofinya, yaitu 

mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa 

bekerja kembali. Dengan 

adanya program JKP ini, para 

pekerja peserta BPJamsostek 

dapat lebih tenang dan fokus 

dalam menjalankan pekerjaan 

sehari-hari dan bagi yang 

terdampak PHK tetap dapat 

berdikari dan melakukan 

upaya terbaik mereka dalam 

merajut kembali masa depan 

yang lebih cerah. 

BPJamsostek, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

yang menjadi badan 

penyelenggara yang ditunjuk 

untuk melaksanakan program 

JKP ini, dipastikan telah siap 
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menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. 

66. 03 

Februa

ry 

2022 

Kementerian 

Tenaga Kerja 

Ajak Daerah 

Wujudkan 

Visi - Misi 

Pemerintah 

Positiv

e 

Mediaotentik Ida Fauziyah Menteri Tenaga Kerja 

(Menaker) Ida Fauziyah dalam 

sambutan yang dibacakan 

oleh Sekdaprov Lampung 

mengatakan bahwa, salah 

satu langkah pembangunan 

ketenagakerjaan utamanya 

dalam hal penciptaan 

lapangan kerja, telah hadir 

Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja yang mengamanatkan 

terbitnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko. 

Gubernur Lampung diwakili 

oleh Sekretaris Daerah 

Provinsi Lampung, Fahrizal 

Darminto, menjadi Pembina 

Apel Pencanangan Bulan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Nasional Tingkat 

Provinsi Lampung Tahun 

2022, di Balai Keratun Lt.III, 

Kamis (3/2). Regulasi ini 

diikuti juga dengan beberapa 

peraturan 

Kementerian/Lembaga yang 

mengatur secara khusus 

tentang standar usaha/produk 

dalam penyelenggaraan 

perizinan berusaha berbasis 

risiko. "Hal ini tentunya sangat 

penting bagi upaya 

penurunan tingkat 

pengangguran dan penciptaan 

lapangan kerja sektor formal 

di era pelambatan ekonomi 

global karena efek pandemi 

Covid-19," kata Menaker. 

http://mediaotentik.com/read/10476/kementerian-tenaga-kerja-ajak-daerah-wujudkan-visi-misi-pemerintah
http://mediaotentik.com/read/10476/kementerian-tenaga-kerja-ajak-daerah-wujudkan-visi-misi-pemerintah
http://mediaotentik.com/read/10476/kementerian-tenaga-kerja-ajak-daerah-wujudkan-visi-misi-pemerintah
http://mediaotentik.com/read/10476/kementerian-tenaga-kerja-ajak-daerah-wujudkan-visi-misi-pemerintah
http://mediaotentik.com/read/10476/kementerian-tenaga-kerja-ajak-daerah-wujudkan-visi-misi-pemerintah
http://mediaotentik.com/read/10476/kementerian-tenaga-kerja-ajak-daerah-wujudkan-visi-misi-pemerintah
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67. 03 

Februa

ry 

2022 

Kasrem 

043/Gatam 

Hadiri Apel 

Pencanangan 

Bulan 

Keselamatan 

dan 

Kesehatan 

Kerja (K-3) 

Tahun 2022 

Positiv

e 

Mediaotentik Fahrizal Darminto Kepala Staf Korem (Kasrem) 

043/Gatam Kolonel Inf Dendi 

Suryadi, S.H, M.H, Rabu 

(03/02/2022) Menggikuti Apel 

Pencanangan Bulan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K-3) tahun 2022 Prov. 

Turut menghadiri dalam Apel 

Pencanangan Bulan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K-3) tahun 2022 Prov. 

Lampung, bertempat di Balai 

Keratun Lt III Komplek Kantor 

Gubernur Lampung Jl. Wolter 

Monginsidi Teluk Betung 

Bandar Lampung. Lampung. 

68. 03 

Februa

ry 

2022 

Tekan 

Dampak PHK, 

BPJAMSOSTE

K Lakukan Ini 

Negati

ve 

Rrinews Denpasar Toto 

Suharto,Anggoro Eko 

Cahyo 

Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo menjelaskan, langkah 

tersebut sesuai ketentuan 

Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja. BPJAMSOSTEK disebut 

menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP. 

"Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada," kata 

Anggoro dalam siaran pers 

yang diterima RRI.co.id, Kamis 

(3/2/2022). "Adapun 4 

http://mediaotentik.com/read/10478/kasrem-043gatam-hadiri-apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k-3-tahun-2022
http://mediaotentik.com/read/10478/kasrem-043gatam-hadiri-apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k-3-tahun-2022
http://mediaotentik.com/read/10478/kasrem-043gatam-hadiri-apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k-3-tahun-2022
http://mediaotentik.com/read/10478/kasrem-043gatam-hadiri-apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k-3-tahun-2022
http://mediaotentik.com/read/10478/kasrem-043gatam-hadiri-apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k-3-tahun-2022
http://mediaotentik.com/read/10478/kasrem-043gatam-hadiri-apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k-3-tahun-2022
http://mediaotentik.com/read/10478/kasrem-043gatam-hadiri-apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k-3-tahun-2022
http://mediaotentik.com/read/10478/kasrem-043gatam-hadiri-apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k-3-tahun-2022
http://mediaotentik.com/read/10478/kasrem-043gatam-hadiri-apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k-3-tahun-2022
http://mediaotentik.com/read/10478/kasrem-043gatam-hadiri-apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k-3-tahun-2022
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1347142/tekan-dampak-phk-bpjamsostek-lakukan-ini
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1347142/tekan-dampak-phk-bpjamsostek-lakukan-ini
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1347142/tekan-dampak-phk-bpjamsostek-lakukan-ini
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1347142/tekan-dampak-phk-bpjamsostek-lakukan-ini
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program BPJAMSOSTEK yaitu 

Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), 

Jaminan Kematian (JKM), 

Jaminan Pensiun (JP) dan 

ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan. 

69. 03 

Februa

ry 

2022 

Sampaikan 

Pesan 

Menaker RI, 

Sekprov 

Fahrizal : 

Gelokrakan 

K2 Meski 

Dalam 

Kondisi Covid 

Neutra

l 

Radar Lampung Fahrizal Darminto Fahrizal menyampaikan 

harapan Menaker agar 

berbagai upaya, baik 

kedisiplinan, penerapan 

protokol kesehatan, maupun 

peningkatan jangkauan 

vaksin, dapat membuat 

Indonesia segera pulih. 

Sekretaris Daerah Provinsi 

Lampung Fahrizal Darminto 

menjadi pembina Apel 

Pencanangan Bulan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) tingkat Provinsi 

Lampung di Balai Keratun Lt. 

3, Kamis (3/2). Pada 

kesempatan itu, Fahrizal 

menyampaikan sambutan 

Menteri Ketenagakerjaan agar 

semua pihak terus 

menggelorakan pentingnya 

Keselamatan dan Kesehatan 

19. 

70. 03 

Februa

ry 

2022 

Sekjen 

Kemnaker 

Dorong 

Tingkatkan 

Kreativitas 

Hadapi 

Tantangan 

Kerja 

Positiv

e 

Detik Anwar Sanusi "Tingkatkan kreativitas dan 

ciptakan inovasi dalam 

menjawab tantangan zaman," 

ucap Anwar dalam keterangan 

tertulis, Kamis (3/2/2022). Hal 

itu disampaikannya pada 

acara Bimbingan Teknis 

(Bimtek) tentang Pemahaman 

Jabatan Fungsional Analis 

Kerja Sama di Malang pada 

Rabu, (2/2) kemarin. 

Menurutnya, kegiatan Bimtek 

ini merupakan kesempatan 

http://radarlampung.co.id/sampaikan-pesan-menaker-ri-sekprov-fahrizal-gelokrakan-k2-meski-dalam-kondisi-covid
http://radarlampung.co.id/sampaikan-pesan-menaker-ri-sekprov-fahrizal-gelokrakan-k2-meski-dalam-kondisi-covid
http://radarlampung.co.id/sampaikan-pesan-menaker-ri-sekprov-fahrizal-gelokrakan-k2-meski-dalam-kondisi-covid
http://radarlampung.co.id/sampaikan-pesan-menaker-ri-sekprov-fahrizal-gelokrakan-k2-meski-dalam-kondisi-covid
http://radarlampung.co.id/sampaikan-pesan-menaker-ri-sekprov-fahrizal-gelokrakan-k2-meski-dalam-kondisi-covid
http://radarlampung.co.id/sampaikan-pesan-menaker-ri-sekprov-fahrizal-gelokrakan-k2-meski-dalam-kondisi-covid
http://radarlampung.co.id/sampaikan-pesan-menaker-ri-sekprov-fahrizal-gelokrakan-k2-meski-dalam-kondisi-covid
http://radarlampung.co.id/sampaikan-pesan-menaker-ri-sekprov-fahrizal-gelokrakan-k2-meski-dalam-kondisi-covid
http://radarlampung.co.id/sampaikan-pesan-menaker-ri-sekprov-fahrizal-gelokrakan-k2-meski-dalam-kondisi-covid
http://news.detik.com/berita/d-5926498/sekjen-kemnaker-dorong-tingkatkan-kreativitas-hadapi-tantangan-kerja
http://news.detik.com/berita/d-5926498/sekjen-kemnaker-dorong-tingkatkan-kreativitas-hadapi-tantangan-kerja
http://news.detik.com/berita/d-5926498/sekjen-kemnaker-dorong-tingkatkan-kreativitas-hadapi-tantangan-kerja
http://news.detik.com/berita/d-5926498/sekjen-kemnaker-dorong-tingkatkan-kreativitas-hadapi-tantangan-kerja
http://news.detik.com/berita/d-5926498/sekjen-kemnaker-dorong-tingkatkan-kreativitas-hadapi-tantangan-kerja
http://news.detik.com/berita/d-5926498/sekjen-kemnaker-dorong-tingkatkan-kreativitas-hadapi-tantangan-kerja
http://news.detik.com/berita/d-5926498/sekjen-kemnaker-dorong-tingkatkan-kreativitas-hadapi-tantangan-kerja
http://news.detik.com/berita/d-5926498/sekjen-kemnaker-dorong-tingkatkan-kreativitas-hadapi-tantangan-kerja
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yang baik menjawab 

beberapa permasalahan yang 

dihadapi dalam jabatan 

fungsional khususnya Analis 

Kerja Sama. Anwar 

menambahkan, dengan 

adanya kegiatan ini para 

peserta dapat lebih 

memahami secara detail 

tentang Jabatan Fungsional 

Analis Kerja Sama. 

71. 03 

Februa

ry 

2022 

Kemnaker 

Sukses Gelar 

Rangkaian 

Webinar LKP, 

Anwar Sanusi 

Beri 

Apresiasi 

Positiv

e 

Jawa Post National 

Network 

Anwar Sanusi Sekretaris Jenderal (Sekjen) 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) Anwar Sanusi 

mengapresiasi 

penyelenggaraan kegiatan 

tersebut. Kemnaker bekerja 

sama dengan International 

Labour Organization (ILO) 

melalui program Insight II 

untuk mengadakan rangkaian 

Webinar tentang Layanan 

Ketenagakerjaan Publik (LKP). 

"Setiap webinar diikuti sekitar 

200 peserta dari seluruh 

penjuru Indonesia. 

Tanggapan, komentar, dan 

pertanyaan yang diajukan 

sangat baik bagi kami dalam 

pengembangan LKP ke 

depan," ucap Sekjen Anwar 

saat menutup Webinar LKP 

pada Kamis (3/2). 

72. 03 

Februa

ry 

2022 

Ratusan 

Calon 

Pekerja 

Migran Ilegal 

di Sumatra 

Utara 

Diamankan, 

Ternyata 

Korban 

Penipuan 

Negati

ve 

Merdeka  Kasus penyelundupan pekerja 

migran ilegal (PMI) masih 

marak terjadi di Indonesia, 

khususnya di Sumatra Utara 

(Sumatra Utara). Polres 

Tanjungbalai dan Direktorat 

Pol Air Polda Sumatra Utara 

berhasil mengamankan 

sebanyak 114 PMI yang 

hendak dikirim ke luar negeri. 

Baru-baru ini viral di media 

http://www.jpnn.com/news/kemnaker-sukses-gelar-rangkaian-webinar-lkp-anwar-sanusi-beri-apresiasi
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-sukses-gelar-rangkaian-webinar-lkp-anwar-sanusi-beri-apresiasi
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-sukses-gelar-rangkaian-webinar-lkp-anwar-sanusi-beri-apresiasi
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-sukses-gelar-rangkaian-webinar-lkp-anwar-sanusi-beri-apresiasi
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-sukses-gelar-rangkaian-webinar-lkp-anwar-sanusi-beri-apresiasi
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-sukses-gelar-rangkaian-webinar-lkp-anwar-sanusi-beri-apresiasi
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-sukses-gelar-rangkaian-webinar-lkp-anwar-sanusi-beri-apresiasi
http://www.merdeka.com/sumut/ratusan-calon-pekerja-migran-ilegal-di-sumut-diamankan-ternyata-korban-penipuan.html
http://www.merdeka.com/sumut/ratusan-calon-pekerja-migran-ilegal-di-sumut-diamankan-ternyata-korban-penipuan.html
http://www.merdeka.com/sumut/ratusan-calon-pekerja-migran-ilegal-di-sumut-diamankan-ternyata-korban-penipuan.html
http://www.merdeka.com/sumut/ratusan-calon-pekerja-migran-ilegal-di-sumut-diamankan-ternyata-korban-penipuan.html
http://www.merdeka.com/sumut/ratusan-calon-pekerja-migran-ilegal-di-sumut-diamankan-ternyata-korban-penipuan.html
http://www.merdeka.com/sumut/ratusan-calon-pekerja-migran-ilegal-di-sumut-diamankan-ternyata-korban-penipuan.html
http://www.merdeka.com/sumut/ratusan-calon-pekerja-migran-ilegal-di-sumut-diamankan-ternyata-korban-penipuan.html
http://www.merdeka.com/sumut/ratusan-calon-pekerja-migran-ilegal-di-sumut-diamankan-ternyata-korban-penipuan.html
http://www.merdeka.com/sumut/ratusan-calon-pekerja-migran-ilegal-di-sumut-diamankan-ternyata-korban-penipuan.html
http://www.merdeka.com/sumut/ratusan-calon-pekerja-migran-ilegal-di-sumut-diamankan-ternyata-korban-penipuan.html
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sosial, momen saat 

melakukan razia dan berhasil 

menggagalkan pengiriman 

ratusan PMI di Tanjungbalai. 

Video saat penggerebekan itu 

diunggah oleh akun Instagram 

@tkpmedan pada Kamis (3/1). 

73. 03 

Februa

ry 

2022 

Mulai 1 

Februari 

2022, 

BPJAMSOSTE

K Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Pojok Bandung Anggoro Eko 

Cahyo,Suwilwan 

Rachmat 

Namun tidak perlu risau, 

terhitung 1 Februari 2022, 

klaim manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) dapat diajukan. Jaminan 

sosial ketenagakerjaan 

merupakan jaring pengaman 

yang didesain untuk 

menghindari kemungkinan 

pekerja terkena risiko sosial 

ekonomi akibat aktivitas 

kerjanya. Salah satu risiko 

kerja yang mungkin bisa 

terjadi adalah Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK). 

Terlebih pada masa pandemi 

seperti saat ini, risiko itu bisa 

menimpa pekerja di 

Indonesia. 

74. 03 

Februa

ry 

2022 

Universitas 

Pertamina 

Gelar Dies 

Natalies Ke-

6, Lahirkan 

Lulusan 

Inovatif yang 

Siap Kerja 

Positiv

e 

Jakartakita.com Nicke Widyawati "Usaha ini dilakukan dengan 

cara memberikan apresiasi 

terhadap setiap pegawai yang 

berhasil menemukan 

terobosan dan inovasi baru 

bagi perusahaan, sehingga 

akan mendorong orang yang 

lainnya untuk berinovasi 

juga," ujar Nicke dalam sesi 

talkshow Dies Natalis Ke-6 

Universitas Pertamina. 

Demikian disampaikan oleh 

rektor Universitas Pertamina, 

Prof. IGN Wiratmaja Puja 

pada pidatonya dalam 

kegiatan Dies Natalis ke-6 

Universitas Pertamina, Rabu 

(02/02). "Sebagai upaya 

http://bandung.pojoksatu.id/read/2022/02/03/mulai-1-februari-2022-bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://bandung.pojoksatu.id/read/2022/02/03/mulai-1-februari-2022-bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://bandung.pojoksatu.id/read/2022/02/03/mulai-1-februari-2022-bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://bandung.pojoksatu.id/read/2022/02/03/mulai-1-februari-2022-bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://bandung.pojoksatu.id/read/2022/02/03/mulai-1-februari-2022-bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://bandung.pojoksatu.id/read/2022/02/03/mulai-1-februari-2022-bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://bandung.pojoksatu.id/read/2022/02/03/mulai-1-februari-2022-bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://bandung.pojoksatu.id/read/2022/02/03/mulai-1-februari-2022-bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://jakartakita.com/2022/02/03/universitas-pertamina-gelar-dies-natalies-ke-6-lahirkan-lulusan-inovatif-yang-siap-kerja
http://jakartakita.com/2022/02/03/universitas-pertamina-gelar-dies-natalies-ke-6-lahirkan-lulusan-inovatif-yang-siap-kerja
http://jakartakita.com/2022/02/03/universitas-pertamina-gelar-dies-natalies-ke-6-lahirkan-lulusan-inovatif-yang-siap-kerja
http://jakartakita.com/2022/02/03/universitas-pertamina-gelar-dies-natalies-ke-6-lahirkan-lulusan-inovatif-yang-siap-kerja
http://jakartakita.com/2022/02/03/universitas-pertamina-gelar-dies-natalies-ke-6-lahirkan-lulusan-inovatif-yang-siap-kerja
http://jakartakita.com/2022/02/03/universitas-pertamina-gelar-dies-natalies-ke-6-lahirkan-lulusan-inovatif-yang-siap-kerja
http://jakartakita.com/2022/02/03/universitas-pertamina-gelar-dies-natalies-ke-6-lahirkan-lulusan-inovatif-yang-siap-kerja
http://jakartakita.com/2022/02/03/universitas-pertamina-gelar-dies-natalies-ke-6-lahirkan-lulusan-inovatif-yang-siap-kerja
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Universitas Pertamina untuk 

menghasilkan lulusan terbaik 

universitas harus 

berkolaborasi dengan 

berbagai instansi dan para 

pemangku kepentingan untuk 

melihat klasifikasi SDM yang 

dibutuhkan pada dunia 

industri," jelasnya. Tahun ini, 

beasiswa yang diberikan oleh 

Universitas Pertamina kepada 

mahasiswa mencapai total 

senilai 22,5 miliar rupiah," 

ungkap Prof. Wiratmaja. 

75. 03 

Februa

ry 

2022 

Daftar 

Provinsi yang 

Gajinya Kecil, 

Rata-rata Rp 

1,8 

Jutaan/Bulan 

Positiv

e 

Detik  Rupanya, DKI Jakarta masih 

menduduki posisi teratas 

dengan besaran Upah 

Minimum Provinsi (UMP) 

tertinggi di Indonesia sebesar 

Rp 4.641.854. Pertanyaannya, 

provinsi mana yang UMP-nya 

terendah?. Tapi, masih ada 

yang lebih kecil dari 

Yogyakarta, yakni Jawa 

Tengah dengan UMP Rp 

1.812.935 atau naik sebesar 

Rp 13.956. Tapi, posisi 

Yogyakarta di bawah Jawa 

Timur dengan UMP sebanyak 

Rp 1,891.567 atau naik Rp 

22.790. Mundur ke belakang, 

UMP Yogyakarta kerap berada 

di posisi terbawah. 

Besarannya tak lebih dari Rp 2 

juta, atau hanya sekitar Rp 1,8 

jutaan. Salah satunya adalah 

Yogyakarta yang menetapkan 

UMP 2022 sebesar Rp 

1.840.915 atau naik sebanyak 

Rp 75.915. Dengan besaran 

tersebut, Yogyakarta jadi 

salah satu provinsi dengan 

UMP terendah. 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5926524/daftar-provinsi-yang-gajinya-kecil-rata-rata-rp-18-jutaanbulan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5926524/daftar-provinsi-yang-gajinya-kecil-rata-rata-rp-18-jutaanbulan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5926524/daftar-provinsi-yang-gajinya-kecil-rata-rata-rp-18-jutaanbulan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5926524/daftar-provinsi-yang-gajinya-kecil-rata-rata-rp-18-jutaanbulan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5926524/daftar-provinsi-yang-gajinya-kecil-rata-rata-rp-18-jutaanbulan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5926524/daftar-provinsi-yang-gajinya-kecil-rata-rata-rp-18-jutaanbulan
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76. 03 

Februa

ry 

2022 

Sekjen 

Kemnaker 

Mengapresia

si Pelasanaan 

Webinar LKP 

Positiv

e 

Progresnews.info  Tanggapan, komentar, dan 

pertanyaan yang diajukan pun 

sangat baik dan memberikan 

masukan yang berarti bagi 

kami dalam pengembangan 

LKP ke depannya," ucap 

Sekjen Anwar saat menutup 

Webinar LKP pada Kamis 

(3/2/2022). Sekjen Anwar 

mengatakan, antusiasme 

peserta terhadap pelaksanaan 

Webinar. Sekretaris Jenderal 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi, mengapresiasi 

pelaksanaan rangkaian 

Webinar tentang Layanan 

Ketenagakerjaan Publik (LKP). 

Webinar LKP diadakan atas 

kerja sama Kemnaker dengan 

program INSIGHT II dari 

International Labour 

Organization (ILO). 

77. 03 

Februa

ry 

2022 

Kemnaker 

Apresiasi 

Rangkaian 

Webinar 

Layanan 

Ketenagakerj

aan Publik 

Positiv

e 

Detik Anwar Sanusi Sekretaris Jenderal 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi, mengapresiasi 

pelaksanaan rangkaian 

webinar tentang Layanan 

Ketenagakerjaan Publik (LKP). 

Adapun webinar ini digelar 

atas kerja sama Kemnaker 

dengan program INSIGHT II 

dari International Labour 

Organization (ILO). Saat 

menutup Webinar LKP, Anwar 

menyebutkan antusiasme 

peserta menunjukkan respons 

positif dari berbagai kalangan, 

baik Disnaker, swasta/industri 

hingga pengguna dan calon 

pengguna hub Pasker.id. Seri 

ini menampilkan pembicara 

dari LKP Korea Selatan (KEIS) 

dan LKP Jepang (Hello Work), 

http://progresnews.info/2022/02/03/6858
http://progresnews.info/2022/02/03/6858
http://progresnews.info/2022/02/03/6858
http://progresnews.info/2022/02/03/6858
http://progresnews.info/2022/02/03/6858
http://news.detik.com/berita/d-5926523/kemnaker-apresiasi-rangkaian-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://news.detik.com/berita/d-5926523/kemnaker-apresiasi-rangkaian-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://news.detik.com/berita/d-5926523/kemnaker-apresiasi-rangkaian-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://news.detik.com/berita/d-5926523/kemnaker-apresiasi-rangkaian-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://news.detik.com/berita/d-5926523/kemnaker-apresiasi-rangkaian-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://news.detik.com/berita/d-5926523/kemnaker-apresiasi-rangkaian-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://news.detik.com/berita/d-5926523/kemnaker-apresiasi-rangkaian-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
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serta membahas tentang 

kebijakan dan strategi 

Kemnaker terkait 

pengembangan LKP. 

78. 03 

Februa

ry 

2022 

Benny 

Rhamdani 

Tak Hadir, 

Komisi IX 

Tunda Rapat 

Dengar 

Pendapat 

Bersama 

BP2MI 

Negati

ve 

Tribun News Charles 

Honoris,Darul Siska 

Pasalnya, Kepala BP2MI 

Benny Rhamdani tidak hadir 

dalam rapat tersebut. Komisi 

IX DPR RI memutuskan 

menunda rapat dengar 

pendapat (RDP) bersama 

Badan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) 

pada Kamis (3/2/2022). "Saya 

sebagai pimpinan rapat, hari 

ini kita tunda rapatnya sampai 

pada waktu yg kita tentukan 

kembali, rapat kami tutup," 

kata Wakil Ketua Komisi IX 

DPR Charles Honoris, Kamis, 

(3/2/2022). Charles 

mengatakan, tak ada yang 

salah apabila Benny diwakili 

oleh Inspektur Jenderal BP2MI 

Achmad Kartiko yang telah 

hadir di ruang rapat. 

79. 03 

Februa

ry 

2022 

Jokowi Teken 

Inpres 

Optimalisasi 

JKN, 

Targetkan 98 

Persen 

Penduduk 

Peserta BPJS 

Kesehatan 

Positiv

e 

Kompas Muhadjir 

Effendy,Joko Widodo 

Lewat Inpres itu Jokowi 

menyebut, pendanaan untuk 

optimalisasi pelaksanaan 

program Jaminan Kesehatan 

Nasional dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) serta 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). 

Presiden Joko Widodo telah 

menerbitkan Instruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 2 

tahun 2022 tentang 

Optimalisasi Pelaksanaan 

Program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN). Menteri 

Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan (Menko PMK) 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/03/benny-rhamdani-tak-hadir-komisi-ix-tunda-rapat-dengar-pendapat-bersama-bp2mi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/03/benny-rhamdani-tak-hadir-komisi-ix-tunda-rapat-dengar-pendapat-bersama-bp2mi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/03/benny-rhamdani-tak-hadir-komisi-ix-tunda-rapat-dengar-pendapat-bersama-bp2mi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/03/benny-rhamdani-tak-hadir-komisi-ix-tunda-rapat-dengar-pendapat-bersama-bp2mi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/03/benny-rhamdani-tak-hadir-komisi-ix-tunda-rapat-dengar-pendapat-bersama-bp2mi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/03/benny-rhamdani-tak-hadir-komisi-ix-tunda-rapat-dengar-pendapat-bersama-bp2mi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/03/benny-rhamdani-tak-hadir-komisi-ix-tunda-rapat-dengar-pendapat-bersama-bp2mi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/03/benny-rhamdani-tak-hadir-komisi-ix-tunda-rapat-dengar-pendapat-bersama-bp2mi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/03/benny-rhamdani-tak-hadir-komisi-ix-tunda-rapat-dengar-pendapat-bersama-bp2mi
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/14475271/jokowi-teken-inpres-optimalisasi-jkn-targetkan-98-persen-penduduk-peserta
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/14475271/jokowi-teken-inpres-optimalisasi-jkn-targetkan-98-persen-penduduk-peserta
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/14475271/jokowi-teken-inpres-optimalisasi-jkn-targetkan-98-persen-penduduk-peserta
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/14475271/jokowi-teken-inpres-optimalisasi-jkn-targetkan-98-persen-penduduk-peserta
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/14475271/jokowi-teken-inpres-optimalisasi-jkn-targetkan-98-persen-penduduk-peserta
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/14475271/jokowi-teken-inpres-optimalisasi-jkn-targetkan-98-persen-penduduk-peserta
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/14475271/jokowi-teken-inpres-optimalisasi-jkn-targetkan-98-persen-penduduk-peserta
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/14475271/jokowi-teken-inpres-optimalisasi-jkn-targetkan-98-persen-penduduk-peserta
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/14475271/jokowi-teken-inpres-optimalisasi-jkn-targetkan-98-persen-penduduk-peserta
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Muhadjir Effendy 

mengatakan, penerbitan 

Inpres tersebut bertujuan 

untuk mengejar target 

cakupan kesehatan semesta 

(universal health coverage) 

hingga 98 persen dari 

keseluruhan penduduk di 

tahun 2024. Artinya, 98 

persen penduduk Indonesia 

pada tahun 2024 mendatang 

diharapkan sudah terdaftar 

sebagai peserta BPJS 

Kesehatan. 

80. 03 

Februa

ry 

2022 

BPJS 

Ketenagakerj

aan Buka 

Klaim 

Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

Negati

ve 

Nawacita.co Anggoro Eko Cahyo BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) yang ditunjuk 

untuk melaksanakan program 

JKP ini dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Sementara itu 

Kepala BPJAMSOSTEK Cabang 

Gresik M.Imam Saputra, saat 

dihubungi Kamis (3/2/2022), 

memastikan kesiapannya 

untuk menerima pengajuan 

klaim dari para peserta BPJS 

Ketenagakerjaan yang terkena 

PHK. GRESIK. Nawacita- 

Jaminan sosial 

ketenagakerjaan merupakan 

jaring pengaman yang 

didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena 

risiko sosial ekonomi akibat 

aktivitas kerjanya. 

81. 03 

Februa

ry 

2022 

DPRD 

Kalimantan 

Tengah siap 

bantu 

masalah BLK 

Disnakertran

s Katingan 

Positiv

e 

Antara Kalteng  Ketua Komisi IV DPRD 

Kalimantan Tengah Artaban 

memastikan, pihaknya siap 

membantu sekaligus 

memfasilitasi Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Katingan, dalam 

hal menyediakan bangunan 

http://nawacita.co/index.php/2022/02/03/bpjs-ketenagakerjaan-buka-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://nawacita.co/index.php/2022/02/03/bpjs-ketenagakerjaan-buka-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://nawacita.co/index.php/2022/02/03/bpjs-ketenagakerjaan-buka-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://nawacita.co/index.php/2022/02/03/bpjs-ketenagakerjaan-buka-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://nawacita.co/index.php/2022/02/03/bpjs-ketenagakerjaan-buka-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://nawacita.co/index.php/2022/02/03/bpjs-ketenagakerjaan-buka-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://nawacita.co/index.php/2022/02/03/bpjs-ketenagakerjaan-buka-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://kalteng.antaranews.com/berita/539449/dprd-kalteng-siap-bantu-masalah-blk-disnakertrans-katingan
http://kalteng.antaranews.com/berita/539449/dprd-kalteng-siap-bantu-masalah-blk-disnakertrans-katingan
http://kalteng.antaranews.com/berita/539449/dprd-kalteng-siap-bantu-masalah-blk-disnakertrans-katingan
http://kalteng.antaranews.com/berita/539449/dprd-kalteng-siap-bantu-masalah-blk-disnakertrans-katingan
http://kalteng.antaranews.com/berita/539449/dprd-kalteng-siap-bantu-masalah-blk-disnakertrans-katingan
http://kalteng.antaranews.com/berita/539449/dprd-kalteng-siap-bantu-masalah-blk-disnakertrans-katingan
http://kalteng.antaranews.com/berita/539449/dprd-kalteng-siap-bantu-masalah-blk-disnakertrans-katingan
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Balai Latihan Kerja. "Tapi ya 

kita lihat dahulu, apakah 

Pemerintah Provinsi memiliki 

wewenang terhadap 

penyediaan BLK," kata 

Artaban usai melakukan 

kunjungan kerja di 

Disnakertrans Katingan, 

Kamis. Sekalipun bila tidak 

menjadi wewenang provinsi, 

namun DPRD Kalimantan 

Tengah bakal tetap 

membantu menyampaikan ke 

Pemprov, terkhusus 

Disnakertrans Kalimantan 

Tengah, agar memberikan 

perhatian dalam menyediakan 

BLK di Kabupaten Katingan. 

Wakil rakyat Kalimantan 

Tengah dari daerah pemilihan 

II meliputi Kabupaten 

Kotawaringin Timur dan 

Seruyan itu mengatakan, 

keberadaan BLK sangat 

penting untuk menyediakan 

tenaga kerja sekaligus 

meningkatkan kemampuan 

masyarakat setempat. 

82. 03 

Februa

ry 

2022 

Mahasiswa 

Magang 

Dapat 

Terjamin 

BPJamsostek 

Positiv

e 

Tribun News 

Pontianak 

 Di mana salah satu manfaat 

nya adalah BPJamsostek akan 

menaggung seluruh biaya 

pengobatan dan perawatan di 

kelas 1 sampai sembuh atau 

ada keputusan medis 

tertentu," ungkap Abdul 

Shoheh. Di mana di tahun ini, 

BPJamsostek telah 

menjalankan program baru 

yakni Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP). Bila selama 

ini yang mendapat 

perlindungan adalah para 

pekerja formal dan informal 

(penerima upah dan bukan 

penerima upah), kini 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/03/mahasiswa-magang-dapat-terjamin-bpjamsostek
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/03/mahasiswa-magang-dapat-terjamin-bpjamsostek
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/03/mahasiswa-magang-dapat-terjamin-bpjamsostek
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/03/mahasiswa-magang-dapat-terjamin-bpjamsostek
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/03/mahasiswa-magang-dapat-terjamin-bpjamsostek
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mahasiswa yang melakukan 

magang pun berhak 

mendapat Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. BPJS 

Ketenagakerjaan Singkawang 

dan Akademi Kebidanan 

Singkawang telah sepakat 

dalam rangka menanggulangi 

risiko sosial akibat pekerjaan 

selama magang/praktik para 

mahasiswa diberikan 

perlindungan Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK) dan 

Jaminan Kematian (JKM). 

83. 03 

Februa

ry 

2022 

"Mengenal 

Apa Itu 

Outsourcing, 

Tenaga 

Pengganti 

Honorer 

2023 

Positiv

e 

Meuligoe Aceh  Itu dia informasi terkait sistem 

kerja outsourcing yang akan 

menggantikan posisi pekerja 

honorer nanti di 2023. Pada 

2023 mendatang, pemerintah 

Indonesia berencana 

menghapus rekrutmen untuk 

tenaga kerja honorer. Namun, 

sebagai gantinya, pemerintah 

mengalihkannya sebagai 

tenaga kerja outsourcing. 

Sistem outsourcing ini 

dipercaya sebagai solusi bagi 

banyak perusahaan terkait 

masalah kekurangan sumber 

daya manusia (SDM). 

84. 03 

Februa

ry 

2022 

Nasdem 

Sulawesi 

Selatan 

Dampingi 

Korban 

Kekerasan 

Seksual di 

Gowa 

Negati

ve 

Sindo News Desy Susanty 

Sutomo 

Belum lama ini membuka 

posko pengaduan kekerasan 

seksual, DPW Nasdem 

Sulawesi Selatan sudah 

menerima pengaduan dari 

warga Kabupaten Gowa. 

Adapun kasusnya disinyalir 

terkait human trafficking alias 

perdagangan manusia dan 

sudah diteruskan oleh DPD 

Nasdem Gowa. Ketua 

Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak DPW Nasdem 

Sulawesi Selatan, Desy 

http://www.meuligoeaceh.com/2022/02/mengenal-apa-itu-outsourcing-tenaga.html
http://www.meuligoeaceh.com/2022/02/mengenal-apa-itu-outsourcing-tenaga.html
http://www.meuligoeaceh.com/2022/02/mengenal-apa-itu-outsourcing-tenaga.html
http://www.meuligoeaceh.com/2022/02/mengenal-apa-itu-outsourcing-tenaga.html
http://www.meuligoeaceh.com/2022/02/mengenal-apa-itu-outsourcing-tenaga.html
http://www.meuligoeaceh.com/2022/02/mengenal-apa-itu-outsourcing-tenaga.html
http://www.meuligoeaceh.com/2022/02/mengenal-apa-itu-outsourcing-tenaga.html
http://makassar.sindonews.com/read/675585/710/nasdem-sulsel-dampingi-korban-kekerasan-seksual-di-gowa-1643875342
http://makassar.sindonews.com/read/675585/710/nasdem-sulsel-dampingi-korban-kekerasan-seksual-di-gowa-1643875342
http://makassar.sindonews.com/read/675585/710/nasdem-sulsel-dampingi-korban-kekerasan-seksual-di-gowa-1643875342
http://makassar.sindonews.com/read/675585/710/nasdem-sulsel-dampingi-korban-kekerasan-seksual-di-gowa-1643875342
http://makassar.sindonews.com/read/675585/710/nasdem-sulsel-dampingi-korban-kekerasan-seksual-di-gowa-1643875342
http://makassar.sindonews.com/read/675585/710/nasdem-sulsel-dampingi-korban-kekerasan-seksual-di-gowa-1643875342
http://makassar.sindonews.com/read/675585/710/nasdem-sulsel-dampingi-korban-kekerasan-seksual-di-gowa-1643875342
http://makassar.sindonews.com/read/675585/710/nasdem-sulsel-dampingi-korban-kekerasan-seksual-di-gowa-1643875342
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Susanty Sutomo mengatakan 

bahwa korban berinisial A 

berusia 16 tahun, diculik oleh 

O 40 tahun yang merupakan 

tetangga korban. Dia 

menuturkan, korban beserta 

pendampingnya sudah 

meminta bantuan kepada 

DPW Nasdem Sulawesi 

Selatan untuk mendapatkan 

pendampingan secara baik. 

85. 03 

Februa

ry 

2022 

Kena PHK 

Mulai 1 

Februari 

2022 Bisa 

Ajukan Klaim 

Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

(JKP), Simak 

Syaratnya 

Negati

ve 

Tribun News Jatim Dhyah Swasti 

Kusumawardhani,An

ggoro Eko Cahyo 

Pasalnya mulai 1 Februari 

2022, klaim manfaat program 

jaminan kehilangan pekerjaan 

(JKP) dapat diajukan. Jaminan 

sosial ketenagakerjaan 

merupakan jaring pengaman 

yang didesain untuk 

menghindari kemungkinan 

pekerja terkena risiko sosial 

ekonomi akibat aktivitas 

kerjanya. Salah satu risiko 

kerja yang mungkin bisa 

terjadi adalah pemutusan 

hubungan kerja alias PHK. 

Terlebih pada masa pandemi 

Covid-19 seperti saat ini, risiko 

PHK bisa menimpa pekerja di 

Indonesia. 

86. 03 

Februa

ry 

2022 

LAGI, 

Keberangkat

an Ratusan 

PMI Ilegal 

Melalui Jalur 

Tikus di 

Tanjungbalai 

Digagalkan 

Negati

ve 

Tribun News 

Medan 

 LAGI, di Tanjungbalai. - Kota 

Tanjungbalai kerap menjadi 

tempat perdagangan 

manusia, dimana Tanjungbalai 

memiliki tempat yang cukup 

dekat dengan perbatasan 

Negara Malaysia. Hal itu 

mengakibatkan banyaknya 

yang mencoba masuk ke 

Malaysia melalui jalur tikus 

yang ada di Tanjungbalai. 

Seperti baru-baru ini, Polres 

Tanjungbalai berhasil 

mengamankan setidaknya ada 

106 Pekerja Migran Indonesia 

http://jatim.tribunnews.com/2022/02/03/kena-phk-mulai-1-februari-2022-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-simak-syaratnya
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/03/kena-phk-mulai-1-februari-2022-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-simak-syaratnya
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/03/kena-phk-mulai-1-februari-2022-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-simak-syaratnya
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/03/kena-phk-mulai-1-februari-2022-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-simak-syaratnya
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/03/kena-phk-mulai-1-februari-2022-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-simak-syaratnya
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/03/kena-phk-mulai-1-februari-2022-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-simak-syaratnya
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/03/kena-phk-mulai-1-februari-2022-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-simak-syaratnya
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/03/kena-phk-mulai-1-februari-2022-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-simak-syaratnya
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/03/kena-phk-mulai-1-februari-2022-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-simak-syaratnya
http://jatim.tribunnews.com/2022/02/03/kena-phk-mulai-1-februari-2022-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-simak-syaratnya
http://medan.tribunnews.com/2022/02/03/lagi-keberangkatan-ratusan-pmi-ilegal-melalui-jalur-tikus-di-tanjungbalai-digagalkan
http://medan.tribunnews.com/2022/02/03/lagi-keberangkatan-ratusan-pmi-ilegal-melalui-jalur-tikus-di-tanjungbalai-digagalkan
http://medan.tribunnews.com/2022/02/03/lagi-keberangkatan-ratusan-pmi-ilegal-melalui-jalur-tikus-di-tanjungbalai-digagalkan
http://medan.tribunnews.com/2022/02/03/lagi-keberangkatan-ratusan-pmi-ilegal-melalui-jalur-tikus-di-tanjungbalai-digagalkan
http://medan.tribunnews.com/2022/02/03/lagi-keberangkatan-ratusan-pmi-ilegal-melalui-jalur-tikus-di-tanjungbalai-digagalkan
http://medan.tribunnews.com/2022/02/03/lagi-keberangkatan-ratusan-pmi-ilegal-melalui-jalur-tikus-di-tanjungbalai-digagalkan
http://medan.tribunnews.com/2022/02/03/lagi-keberangkatan-ratusan-pmi-ilegal-melalui-jalur-tikus-di-tanjungbalai-digagalkan
http://medan.tribunnews.com/2022/02/03/lagi-keberangkatan-ratusan-pmi-ilegal-melalui-jalur-tikus-di-tanjungbalai-digagalkan
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(PMI) Ilegal di perairan Bagan 

Asahan. 

87. 03 

Februa

ry 

2022 

PHK ! 

Syahrul: 

BPJamsostek 

siap layani 

program JKP 

Positiv

e 

Antara Sumut Muhammad 

Syahrul,Anggoro Eko 

Cahyo 

>. "Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 

2021 terkait program JKP, 

peserta eksisting BPJamsostek 

pada kategori penerima upah 

(PU) otomatis terdaftar dalam 

program JKP," katanya. 

Syahrul selanjutnya 

menyatakan bahwa pihaknya 

sesuai diutarakan Dirut 

BPJamsostek Anggoro Eko 

Cahyo, telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP dengan 

harapan berjalan lancar. 

Anggoro mengatakan bahwa 

program JKP layaknya oase di 

tengah gurun pasir, soalnya 

hadir di tengah pandemi 

dimana banyak pekerja kena 

PHK. Namun, dengan program 

JKP peserta BPJamsostek 

dapat lebih tenang dan fokus 

menjalankan aktivitasnya 

sehari-hari. 

88. 03 

Februa

ry 

2022 

Peserta 

Pelatihan 

Wirausaha 

Dapat Bekal 

Ilmu 

Kewirausaha

an 

Positiv

e 

Tribun News 

Belitung 

 Peserta pelatih yang menjurus 

ke wirausaha seperti 

pembuatan roti dan kue, 

pengolahan hasil perikanan, 

pengolahan buah, hidroponik, 

dan budidaya ikan air tawar 

akan dibekali materi 

kewirausahaan. Balai Latihan 

Kerja (BLK) Belitung telah 

melakukan sejumlah program 

pelatihan kerja bagi 

masyarakat. Beberapa 

program pelatihan yang 

menjurus ke arah wirausaha, 

peserta akan dibekali materi 

kewirausahaan. Staf 

Penyelenggara dan 

http://sumut.antaranews.com/berita/457505/phk-syahrul-bpjamsostek-siap-layani-program-jkp
http://sumut.antaranews.com/berita/457505/phk-syahrul-bpjamsostek-siap-layani-program-jkp
http://sumut.antaranews.com/berita/457505/phk-syahrul-bpjamsostek-siap-layani-program-jkp
http://sumut.antaranews.com/berita/457505/phk-syahrul-bpjamsostek-siap-layani-program-jkp
http://sumut.antaranews.com/berita/457505/phk-syahrul-bpjamsostek-siap-layani-program-jkp
http://belitung.tribunnews.com/2022/02/03/peserta-pelatihan-wirausaha-dapat-bekal-ilmu-kewirausahaan
http://belitung.tribunnews.com/2022/02/03/peserta-pelatihan-wirausaha-dapat-bekal-ilmu-kewirausahaan
http://belitung.tribunnews.com/2022/02/03/peserta-pelatihan-wirausaha-dapat-bekal-ilmu-kewirausahaan
http://belitung.tribunnews.com/2022/02/03/peserta-pelatihan-wirausaha-dapat-bekal-ilmu-kewirausahaan
http://belitung.tribunnews.com/2022/02/03/peserta-pelatihan-wirausaha-dapat-bekal-ilmu-kewirausahaan
http://belitung.tribunnews.com/2022/02/03/peserta-pelatihan-wirausaha-dapat-bekal-ilmu-kewirausahaan
http://belitung.tribunnews.com/2022/02/03/peserta-pelatihan-wirausaha-dapat-bekal-ilmu-kewirausahaan
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Pemberdayaan BLK Belitung, 

Nina menyampaikan, 

meskipun tak membuka kelas 

khusus perempuan, namun 

animo bagi para perempuan 

mengikuti pelatihan sangat 

baik. 

89. 03 

Februa

ry 

2022 

Tak Bayar 

Upah Sesuai 

UMK yang 

Ditetapkan, 

Perusahaan 

di Paser Siap-

siap Kena 

Sanksi 

Disnakertran

s 

Negati

ve 

Tribun News 

Kaltim 

 Jika ada laporan yang masuk 

ke Disnakertrans Paser, 

mengenai tidak 

diberlakukannya UMK 

tersebut dari pihak 

perusahaan, maka pihaknya 

akan melakukan pemanggilan. 

Upah Minimum Kabupaten 

atau UMK Paser tahun 2022 

telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Provinsi atau 

Pemprov Kalimantan Timur 

sebesar Rp 3.062.460. Dengan 

besaran tersebut, UMK Paser 

mengalami kenaikan sebesar 

0,14 persen atau Rp. 

Penerapan sanksi tersebut, 

nantinya didasarkan pada 

aduan dari pekerja yang 

melapor ke Disnakertrans 

Paser. "UMK yang sudah 

ditetapkan sudah 

disosialisasikan ke perusahaan 

yang ada di Paser, Mereka 

wajib melaksanakan, kalau 

tidak, ada sanksinya," tegas 

Madju. 

90. 03 

Februa

ry 

2022 

BPJAMSOSTE

K Siap 

Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Dumai Pos News Anggoro Eko Cahyo Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/03/tak-bayar-upah-sesuai-umk-yang-ditetapkan-perusahaan-di-paser-siap-siap-kena-sanksi-disnakertrans
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/03/tak-bayar-upah-sesuai-umk-yang-ditetapkan-perusahaan-di-paser-siap-siap-kena-sanksi-disnakertrans
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/03/tak-bayar-upah-sesuai-umk-yang-ditetapkan-perusahaan-di-paser-siap-siap-kena-sanksi-disnakertrans
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/03/tak-bayar-upah-sesuai-umk-yang-ditetapkan-perusahaan-di-paser-siap-siap-kena-sanksi-disnakertrans
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/03/tak-bayar-upah-sesuai-umk-yang-ditetapkan-perusahaan-di-paser-siap-siap-kena-sanksi-disnakertrans
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/03/tak-bayar-upah-sesuai-umk-yang-ditetapkan-perusahaan-di-paser-siap-siap-kena-sanksi-disnakertrans
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/03/tak-bayar-upah-sesuai-umk-yang-ditetapkan-perusahaan-di-paser-siap-siap-kena-sanksi-disnakertrans
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/03/tak-bayar-upah-sesuai-umk-yang-ditetapkan-perusahaan-di-paser-siap-siap-kena-sanksi-disnakertrans
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/03/tak-bayar-upah-sesuai-umk-yang-ditetapkan-perusahaan-di-paser-siap-siap-kena-sanksi-disnakertrans
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/03/tak-bayar-upah-sesuai-umk-yang-ditetapkan-perusahaan-di-paser-siap-siap-kena-sanksi-disnakertrans
http://www.dumaiposnews.com/2022/02/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.dumaiposnews.com/2022/02/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.dumaiposnews.com/2022/02/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.dumaiposnews.com/2022/02/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.dumaiposnews.com/2022/02/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.dumaiposnews.com/2022/02/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, yakni 

4 program BPJAMSOSTEK 

yaitu Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Kematian 

(JKM), Jaminan Pensiun (JP) 

dan ditambah Jaminan 

Kesehatan (JKN) yang dikelola 

oleh BPJS Kesehatan. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP 

ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang 

tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta 

jika ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo menyatakan pihaknya 

telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP ini dan 

berharap program ini dapat 

berjalan sesuai dengan 

filosofinya yaitu 

mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa 

bekerja kembali. 

91. 03 

Februa

ry 

2022 

Pemprov 

Lampung 

Gelar Apel 

Pencanangan 

Bulan 

Positiv

e 

News Lampung 

Terkini 

 - Gubernur Lampung diwakili 

oleh Sekretaris Daerah 

Provinsi Lampung, Fahrizal 

Darminto, menjadi Pembina 

Apel Pencanangan Bulan 

http://newslampungterkini.com/news/98205/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja.html
http://newslampungterkini.com/news/98205/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja.html
http://newslampungterkini.com/news/98205/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja.html
http://newslampungterkini.com/news/98205/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja.html
http://newslampungterkini.com/news/98205/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja.html
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Keselamatan 

dan 

Kesehatan 

Kerja 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Nasional Tingkat 

Provinsi Lampung Tahun 

2022, di Balai Keratun Lt.III, 

Kamis (3/2/2022). Di akhir 

acara apel, Sekda Provinsi 

Lampung didampingi Wakil 

Ketua III DPRD Provinsi 

Lampung Raden Muhammad 

Ismail dan Kepala Dinas 

Tenaga Kerja Agus Nompitu 

melakukan penekanan tombol 

sirine menandai dimulainya 

bulan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) Nasional. 

Hadir juga perwakilan Polda 

Lampung, Korem 043/Gatam, 

Pelindo, PLN, serta perwakilan 

beberapa Rumah Sakit dan 

Perusahaan yang beroperasi 

di Provinsi Lampung. Acara 

diawali dengan Penyerahan 

Bendera Pataka K3 dari 

Pembina Apel kepada Unsur 

Pemerintah yaitu Disnaker, 

Perwakilan Asosiasi 

Pengusaha Indonesia 

(Apindo), dan Perwakilan 

Serikat Buruh Pekerja (KSPSI). 

92. 03 

Februa

ry 

2022 

Kemenaker 

ajak Daerah 

Wujudkan 

Penciptaan 

Lapangan 

Kerja dan 

Pemulihan 

Ekonomi 

Nasional 

Positiv

e 

News Lampung 

Terkini 

Ida Fauziyah "Hal ini tentunya sangat 

penting bagi upaya 

penurunan tingkat 

pengangguran dan penciptaan 

lapangan kerja sektor formal 

di era pelambatan ekonomi 

global karena efek pandemi 

Covid-19," kata Menaker. 

"Oleh karena itu, tugas kita 

adalah melaksanakan sebaik 

baiknya semua regulasi 

tersebut demi terwujudnya 

visi dan misi pemerintah 

dalam penciptaan lapangan 

kerja dan pemulihan ekonomi 

nasional," ujar Menaker. - 

http://newslampungterkini.com/news/98205/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja.html
http://newslampungterkini.com/news/98205/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja.html
http://newslampungterkini.com/news/98205/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja.html
http://newslampungterkini.com/news/98205/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja.html
http://newslampungterkini.com/news/98207/kemenaker-ajak-daerah-wujudkan-penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional.html
http://newslampungterkini.com/news/98207/kemenaker-ajak-daerah-wujudkan-penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional.html
http://newslampungterkini.com/news/98207/kemenaker-ajak-daerah-wujudkan-penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional.html
http://newslampungterkini.com/news/98207/kemenaker-ajak-daerah-wujudkan-penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional.html
http://newslampungterkini.com/news/98207/kemenaker-ajak-daerah-wujudkan-penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional.html
http://newslampungterkini.com/news/98207/kemenaker-ajak-daerah-wujudkan-penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional.html
http://newslampungterkini.com/news/98207/kemenaker-ajak-daerah-wujudkan-penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional.html
http://newslampungterkini.com/news/98207/kemenaker-ajak-daerah-wujudkan-penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional.html
http://newslampungterkini.com/news/98207/kemenaker-ajak-daerah-wujudkan-penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional.html
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Gubernur Lampung diwakili 

oleh Sekretaris Daerah 

Provinsi Lampung, Fahrizal 

Darminto, menjadi Pembina 

Apel Pencanangan Bulan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Nasional Tingkat 

Provinsi Lampung Tahun 

2022, di Balai Keratun Lt.III, 

Kamis (3/2/2022). Menteri 

Tenaga Kerja Ida Fauziyah 

dalam sambutan yang 

dibacakan oleh Sekdaprov 

Lampung mengatakan bahwa, 

salah satu langkah 

pembangunan 

ketenagakerjaan utamanya 

dalam hal penciptaan 

lapangan kerja, telah hadir 

Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja yang mengamanatkan 

terbitnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko. 

93. 03 

Februa

ry 

2022 

Kementerian 

Tenaga Kerja 

Ajak Daerah 

Wujudkan 

Visi - Misi 

Pemerintah 

Dalam 

Penciptaan 

Lapangan 

Kerja dan 

Pemulihan 

Ekonomi 

Nasional 

Positiv

e 

Lampungprov.go.i

d 

Ida Fauziyah Bandar Lampung--- Gubernur 

Lampung diwakili oleh 

Sekretaris Daerah Provinsi 

Lampung, Fahrizal Darminto, 

menjadi Pembina Apel 

Pencanangan Bulan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Nasional Tingkat 

Provinsi Lampung Tahun 

2022, di Balai Keratun Lt.III, 

Kamis (3/2). Menteri Tenaga 

Kerja (Menaker) Ida Fauziyah 

dalam sambutan yang 

dibacakan oleh Sekdaprov 

Lampung mengatakan bahwa, 

salah satu langkah 

pembangunan 

ketenagakerjaan utamanya 

dalam hal penciptaan 

http://lampungprov.go.id/detail-post/kementerian-tenaga-kerja-ajak-daerah-wujudkan-visi-misi-pemerintah-dalam-penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional
http://lampungprov.go.id/detail-post/kementerian-tenaga-kerja-ajak-daerah-wujudkan-visi-misi-pemerintah-dalam-penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional
http://lampungprov.go.id/detail-post/kementerian-tenaga-kerja-ajak-daerah-wujudkan-visi-misi-pemerintah-dalam-penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional
http://lampungprov.go.id/detail-post/kementerian-tenaga-kerja-ajak-daerah-wujudkan-visi-misi-pemerintah-dalam-penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional
http://lampungprov.go.id/detail-post/kementerian-tenaga-kerja-ajak-daerah-wujudkan-visi-misi-pemerintah-dalam-penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional
http://lampungprov.go.id/detail-post/kementerian-tenaga-kerja-ajak-daerah-wujudkan-visi-misi-pemerintah-dalam-penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional
http://lampungprov.go.id/detail-post/kementerian-tenaga-kerja-ajak-daerah-wujudkan-visi-misi-pemerintah-dalam-penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional
http://lampungprov.go.id/detail-post/kementerian-tenaga-kerja-ajak-daerah-wujudkan-visi-misi-pemerintah-dalam-penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional
http://lampungprov.go.id/detail-post/kementerian-tenaga-kerja-ajak-daerah-wujudkan-visi-misi-pemerintah-dalam-penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional
http://lampungprov.go.id/detail-post/kementerian-tenaga-kerja-ajak-daerah-wujudkan-visi-misi-pemerintah-dalam-penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional
http://lampungprov.go.id/detail-post/kementerian-tenaga-kerja-ajak-daerah-wujudkan-visi-misi-pemerintah-dalam-penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional
http://lampungprov.go.id/detail-post/kementerian-tenaga-kerja-ajak-daerah-wujudkan-visi-misi-pemerintah-dalam-penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional
http://lampungprov.go.id/detail-post/kementerian-tenaga-kerja-ajak-daerah-wujudkan-visi-misi-pemerintah-dalam-penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional
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lapangan kerja, telah hadir 

Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja yang mengamanatkan 

terbitnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko. "Hal 

ini tentunya sangat penting 

bagi upaya penurunan tingkat 

pengangguran dan penciptaan 

lapangan kerja sektor formal 

di era pelambatan ekonomi 

global karena efek pandemi 

Covid-19," kata Menaker. 

Regulasi ini diikuti juga 

dengan beberapa peraturan 

Kementerian/Lembaga yang 

mengatur secara khusus 

tentang standar usaha/produk 

dalam penyelenggaraan 

perizinan berusaha berbasis 

risiko. 

94. 03 

Februa

ry 

2022 

Apel 

Pencanangan 

Bulan 

Keselamatan 

dan 

Kesehatan 

Kerja ( K3) 

Nasional 

Tingkat 

Provinsi 

Lampung 

Tahun 2022 

Positiv

e 

Lampungprov.go.i

d 

 Bandar Lampung--- Gubernur 

Lampung diwakili oleh 

Sekretaris Daerah Provinsi 

Lampung, Fahrizal Darminto, 

menjadi Pembina Apel 

Pencanangan Bulan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Nasional Tingkat 

Provinsi Lampung Tahun 

2022, di Balai Keratun Lt.III, 

Kamis (3/2). Pada Tahun 2022 

ini, Kementerian 

Ketenagakerjaan mengambil 

tema "Penerapan Budaya K3 

Pada Setiap Kegiatan Usaha 

Guna Mendukung 

Perlindungan Tenaga Kerja di 

Era Digitalisasi", sebagai tema 

pokok Bulan K3 Nasional 

Tahun 2022. Di akhir acara 

apel, Sekda Provinsi Lampung 

didampingi Wakil Ketua III 

http://lampungprov.go.id/detail-post/apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3-nasional-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2022
http://lampungprov.go.id/detail-post/apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3-nasional-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2022
http://lampungprov.go.id/detail-post/apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3-nasional-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2022
http://lampungprov.go.id/detail-post/apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3-nasional-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2022
http://lampungprov.go.id/detail-post/apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3-nasional-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2022
http://lampungprov.go.id/detail-post/apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3-nasional-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2022
http://lampungprov.go.id/detail-post/apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3-nasional-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2022
http://lampungprov.go.id/detail-post/apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3-nasional-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2022
http://lampungprov.go.id/detail-post/apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3-nasional-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2022
http://lampungprov.go.id/detail-post/apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3-nasional-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2022
http://lampungprov.go.id/detail-post/apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3-nasional-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2022
http://lampungprov.go.id/detail-post/apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3-nasional-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2022
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DPRD Provinsi Lampung 

Raden Muhammad Ismail dan 

Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Agus Nompitu melakukan 

penekanan tombol sirine 

menandai dimulainya bulan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Nasional. Hadir juga 

perwakilan Polda Lampung, 

Korem 043/Gatam, Pelindo, 

PLN, serta perwakilan 

beberapa Rumah Sakit dan 

Perusahaan yang beroperasi 

di Provinsi Lampung. 

95. 03 

Februa

ry 

2022 

PT Nindya 

Karya Buka 

Lowongan 

Kerja untuk 

Lulusan 

Sarjana, 

Pendaftaran 

Paling 

Lambat 4 

Februari 

Negati

ve 

Tribun News 

Ambon 

 PT Nindya Karya (Persero) 

membuka kesempatan bagi 

lulusan Sarjana. Melansir 

laman Instagram @kemnaker 

berikut informasi lengkapnya. 

1. Staf Legal Litigasi (Contract 

Based). Kode 01LTGS. 

96. 03 

Februa

ry 

2022 

JELANG 

PEMBUKAAN 

KEMBALI 

PINTU 

INTERNASIO

NAL BALI 

Neutra

l 

Neraca  Pekerja melintas di area 

Terminal Internasional yang 

lengang di Bandara 

Internasional I Gusti Ngurah 

Rai, Badung, Bali, Rabu 

(2/2/2022). Pemerintah akan 

mulai membuka kembali pintu 

masuk internasional di Bali 

bagi pelaku perjalanan luar 

negeri non pekerja migran 

Indonesia (PPLN non-PMI) 

pada 4 Februari 2022. 

NERACA/arafoto/Fikri. 

97. 03 

Februa

ry 

2022 

BPJAMSOSTE

K Siap 

Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Radar Sampit Anggoro Eko Cahyo Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

http://ambon.tribunnews.com/2022/02/03/pt-nindya-karya-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-sarjana-pendaftaran-paling-lambat-4-februari
http://ambon.tribunnews.com/2022/02/03/pt-nindya-karya-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-sarjana-pendaftaran-paling-lambat-4-februari
http://ambon.tribunnews.com/2022/02/03/pt-nindya-karya-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-sarjana-pendaftaran-paling-lambat-4-februari
http://ambon.tribunnews.com/2022/02/03/pt-nindya-karya-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-sarjana-pendaftaran-paling-lambat-4-februari
http://ambon.tribunnews.com/2022/02/03/pt-nindya-karya-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-sarjana-pendaftaran-paling-lambat-4-februari
http://ambon.tribunnews.com/2022/02/03/pt-nindya-karya-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-sarjana-pendaftaran-paling-lambat-4-februari
http://ambon.tribunnews.com/2022/02/03/pt-nindya-karya-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-sarjana-pendaftaran-paling-lambat-4-februari
http://ambon.tribunnews.com/2022/02/03/pt-nindya-karya-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-sarjana-pendaftaran-paling-lambat-4-februari
http://ambon.tribunnews.com/2022/02/03/pt-nindya-karya-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-sarjana-pendaftaran-paling-lambat-4-februari
http://ambon.tribunnews.com/2022/02/03/pt-nindya-karya-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-sarjana-pendaftaran-paling-lambat-4-februari
http://www.neraca.co.id/article/158660/jelang-pembukaan-kembali-pintu-internasional-bali
http://www.neraca.co.id/article/158660/jelang-pembukaan-kembali-pintu-internasional-bali
http://www.neraca.co.id/article/158660/jelang-pembukaan-kembali-pintu-internasional-bali
http://www.neraca.co.id/article/158660/jelang-pembukaan-kembali-pintu-internasional-bali
http://www.neraca.co.id/article/158660/jelang-pembukaan-kembali-pintu-internasional-bali
http://www.neraca.co.id/article/158660/jelang-pembukaan-kembali-pintu-internasional-bali
http://news.prokal.co/read/news/10295-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp.html
http://news.prokal.co/read/news/10295-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp.html
http://news.prokal.co/read/news/10295-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp.html
http://news.prokal.co/read/news/10295-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp.html
http://news.prokal.co/read/news/10295-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp.html
http://news.prokal.co/read/news/10295-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp.html
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otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, yakni 

4 program BPJAMSOSTEK 

yaitu Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Kematian 

(JKM), Jaminan Pensiun (JP) 

dan ditambah Jaminan 

Kesehatan (JKN) yang dikelola 

oleh BPJS Kesehatan. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP 

ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang 

tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta 

jika ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo menyatakan pihaknya 

telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP ini dan 

berharap program ini dapat 

berjalan sesuai dengan 

filosofinya yaitu 

mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa 

bekerja kembali. 
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98. 03 

Februa

ry 

2022 

Wakil Ketua 

lll DPRD 

Lampung 

Raden 

Muhamad 

Ismail Hadiri 

Apel 

Pencanangan 

Bulan K-3 

Tahun 2022 

Neutra

l 

Mediaotentik Fahrizal Darminto Raden Muhammad Ismail, 

Danlanal Lampung diwakili 

Dandenpomal Lanal Lampung 

Mayor Laut (PM) Prasetyo 

Bekti, Kajati Lampung diwakili 

Kasi Penkum Kejati Lampung 

Bpk. Kepala Staf Korem 

(Kasrem) 043/Gatam Kolonel 

Inf Dendi Suryadi, S.H, M.H, 

Rabu (03/02/2022) 

Menggikuti Apel Pencanangan 

Bulan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K-3) tahun 

2022 Prov. Lampung, 

bertempat di Balai Keratun Lt 

III Komplek Kantor Gubernur 

Lampung Jl. Wolter 

Monginsidi Teluk Betung 

Bandar Lampung. Turut 

menghadiri dalam Apel 

Pencanangan Bulan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K-3) tahun 2022 Prov. 

99. 03 

Februa

ry 

2022 

Ahli waris 

tenaga kerja 

pendukung 

Pemkot Jakut 

terima 

Rp700 juta 

Neutra

l 

Antara  Untuk itu, ia mendorong 

seluruh tenaga pendukung 

pemerintah seperti pengurus 

RT, RW, juru pemantau jentik, 

Forum Kewaspadaan Dini 

Masyarakat, Dasawisma, 

Lembaga Musyawarah 

Kelurahan dan Penanganan 

Prasarana dan Sarana Umum 

(PPSU) serta Forum 

Kerukunan Umat Beragama 

dan lainnya yang ada di 

wilayah Jakarta Utara (Jakut) 

bisa segera mendaftar 

menjadi peserta program BP 

Jamsostek. Ahli waris enam 

tenaga kerja pendukung 

Pemerintah Kota Jakarta 

Utara yang menjadi peserta 

Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

mendapatkan uang santunan 

http://mediaotentik.com/read/10479/wakil-ketua-lll-dprd-lampung-raden-muhamad-ismail-hadiri-apel-pencanangan-bulan-k-3-tahun-2022
http://mediaotentik.com/read/10479/wakil-ketua-lll-dprd-lampung-raden-muhamad-ismail-hadiri-apel-pencanangan-bulan-k-3-tahun-2022
http://mediaotentik.com/read/10479/wakil-ketua-lll-dprd-lampung-raden-muhamad-ismail-hadiri-apel-pencanangan-bulan-k-3-tahun-2022
http://mediaotentik.com/read/10479/wakil-ketua-lll-dprd-lampung-raden-muhamad-ismail-hadiri-apel-pencanangan-bulan-k-3-tahun-2022
http://mediaotentik.com/read/10479/wakil-ketua-lll-dprd-lampung-raden-muhamad-ismail-hadiri-apel-pencanangan-bulan-k-3-tahun-2022
http://mediaotentik.com/read/10479/wakil-ketua-lll-dprd-lampung-raden-muhamad-ismail-hadiri-apel-pencanangan-bulan-k-3-tahun-2022
http://mediaotentik.com/read/10479/wakil-ketua-lll-dprd-lampung-raden-muhamad-ismail-hadiri-apel-pencanangan-bulan-k-3-tahun-2022
http://mediaotentik.com/read/10479/wakil-ketua-lll-dprd-lampung-raden-muhamad-ismail-hadiri-apel-pencanangan-bulan-k-3-tahun-2022
http://mediaotentik.com/read/10479/wakil-ketua-lll-dprd-lampung-raden-muhamad-ismail-hadiri-apel-pencanangan-bulan-k-3-tahun-2022
http://mediaotentik.com/read/10479/wakil-ketua-lll-dprd-lampung-raden-muhamad-ismail-hadiri-apel-pencanangan-bulan-k-3-tahun-2022
http://www.antaranews.com/berita/2682013/ahli-waris-tenaga-kerja-pendukung-pemkot-jakut-terima-rp700-juta
http://www.antaranews.com/berita/2682013/ahli-waris-tenaga-kerja-pendukung-pemkot-jakut-terima-rp700-juta
http://www.antaranews.com/berita/2682013/ahli-waris-tenaga-kerja-pendukung-pemkot-jakut-terima-rp700-juta
http://www.antaranews.com/berita/2682013/ahli-waris-tenaga-kerja-pendukung-pemkot-jakut-terima-rp700-juta
http://www.antaranews.com/berita/2682013/ahli-waris-tenaga-kerja-pendukung-pemkot-jakut-terima-rp700-juta
http://www.antaranews.com/berita/2682013/ahli-waris-tenaga-kerja-pendukung-pemkot-jakut-terima-rp700-juta
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dari klaim asuransi Jamsostek 

total sekitar Rp700 juta. 

Kepala Kantor Cabang BP 

Jamsostek Kelapa Gading Evan 

Kurniawan, Kamis, 

mengatakan, empat orang di 

antara para ahli waris 

mendapatkan Rp42 juta dan 

dua orang lainnya masing-

masing mendapatkan Rp227 

juta. "Kami berikan secara 

simbolis kepada enam orang 

peserta, diperkirakan totalnya 

hampir Rp700 juta," ujar Evan 

di Ruang Fatahillah Lantai 2 

Kantor Wali Kota Jakarta 

Utara. 

10

0. 

03 

Februa

ry 

2022 

BLK Kota 

Pagaralam 

Konsisten 

Beri 

Pelatihan 

untuk 

Masyarakat 

yang Ingin 

Mandiri 

Positiv

e 

Times Indonesia  Pemberian pelatihan 

keterampilan kepada 

masyarakat yang ingin 

membuka usaha mandiri, 

hingga kini terus dilakukan 

UPTD Balai Latihan Kerja Kota 

(BLK Kota Pagaralam). 

Menurut Yulizar, para peserta 

pelatihan mandiri ini 

merupakan peserta Pelatihan 

Kerja Produktivitas Tenaga 

Kerja Kota Pagaralam yang 

telah menyelesaikan 

pelatihan. Meski diakui para 

peserta masih cukup 

kesulitan, terutama dalam 

penjahitan di bagian kerah 

kemeja," demikian 

diungkapkan Kepala UPTD BLK 

Kota Pagaralam, Yulizar 

Adriansyah, Kamis (3/2/2022). 

"Kita lihat mereka juga 

semangat dan sudah bisa," 

ucap Kepala UPTD BLK Kota 

Pagaralam ini. 

10

1. 

03 

Februa

BPJAMSOSTE

K Siap 

Positiv

e 

Blitar Times Anggoro Eko Cahyo Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394859/blk-kota-pagaralam-konsisten-beri-pelatihan-untuk-masyarakat-yang-ingin-mandiri
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394859/blk-kota-pagaralam-konsisten-beri-pelatihan-untuk-masyarakat-yang-ingin-mandiri
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394859/blk-kota-pagaralam-konsisten-beri-pelatihan-untuk-masyarakat-yang-ingin-mandiri
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394859/blk-kota-pagaralam-konsisten-beri-pelatihan-untuk-masyarakat-yang-ingin-mandiri
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394859/blk-kota-pagaralam-konsisten-beri-pelatihan-untuk-masyarakat-yang-ingin-mandiri
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394859/blk-kota-pagaralam-konsisten-beri-pelatihan-untuk-masyarakat-yang-ingin-mandiri
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394859/blk-kota-pagaralam-konsisten-beri-pelatihan-untuk-masyarakat-yang-ingin-mandiri
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394859/blk-kota-pagaralam-konsisten-beri-pelatihan-untuk-masyarakat-yang-ingin-mandiri
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394859/blk-kota-pagaralam-konsisten-beri-pelatihan-untuk-masyarakat-yang-ingin-mandiri
http://blitar.jatimtimes.com/baca/259632/20220203/164500/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://blitar.jatimtimes.com/baca/259632/20220203/164500/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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ry 

2022 

Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

besar dan menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP 

ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang 

tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta 

jika ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko 

Cahyo menyatakan, pihaknya 

telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP tersebut. 

10

2. 

03 

Februa

ry 

2022 

BPJAMSOSTE

K Siap 

Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Jatim Times Anggoro Eko Cahyo Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

http://blitar.jatimtimes.com/baca/259632/20220203/164500/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://blitar.jatimtimes.com/baca/259632/20220203/164500/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://blitar.jatimtimes.com/baca/259632/20220203/164500/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://blitar.jatimtimes.com/baca/259632/20220203/164500/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://jatimtimes.com/baca/259632/20220203/164500/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://jatimtimes.com/baca/259632/20220203/164500/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://jatimtimes.com/baca/259632/20220203/164500/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://jatimtimes.com/baca/259632/20220203/164500/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://jatimtimes.com/baca/259632/20220203/164500/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://jatimtimes.com/baca/259632/20220203/164500/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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besar dan menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP 

ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang 

tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta 

jika ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko 

Cahyo menyatakan, pihaknya 

telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP tersebut. 

10

3. 

03 

Februa

ry 

2022 

Mulai 1 

Februari 

2022 Pekerja 

yang Kena 

PHK Bisa 

Klaim 

Manfaat 

Program JKP 

ke 

BPJamsostek 

Positiv

e 

Tribun News 

Palembang 

 Namun tidak perlu risau, 

terhitung tanggal 1 Februari 

2022, klaim manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) dapat diajukan. Jaminan 

sosial ketenagakerjaan 

merupakan jaring pengaman 

yang didesain untuk 

menghindari kemungkinan 

pekerja terkena risiko sosial 

ekonomi akibat aktivitas 

kerjanya. Salah satu risiko 

kerja yang mungkin bisa 

terjadi adalah risiko 

Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK). Terlebih pada masa 

pandemi covid-19 seperti saat 

ini, risiko PHK bisa menimpa 

pekerja di Indonesia. 

10

4. 

03 

Februa

Pekerja kena 

PHK Wajib 

Negati

ve 

Suara.com Anggoro Eko Cahyo Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan 

http://palembang.tribunnews.com/2022/02/03/mulai-1-februari-2022-pekerja-yang-kena-phk-bisa-klaim-manfaat-program-jkp-ke-bpjamsostek
http://palembang.tribunnews.com/2022/02/03/mulai-1-februari-2022-pekerja-yang-kena-phk-bisa-klaim-manfaat-program-jkp-ke-bpjamsostek
http://palembang.tribunnews.com/2022/02/03/mulai-1-februari-2022-pekerja-yang-kena-phk-bisa-klaim-manfaat-program-jkp-ke-bpjamsostek
http://palembang.tribunnews.com/2022/02/03/mulai-1-februari-2022-pekerja-yang-kena-phk-bisa-klaim-manfaat-program-jkp-ke-bpjamsostek
http://palembang.tribunnews.com/2022/02/03/mulai-1-februari-2022-pekerja-yang-kena-phk-bisa-klaim-manfaat-program-jkp-ke-bpjamsostek
http://palembang.tribunnews.com/2022/02/03/mulai-1-februari-2022-pekerja-yang-kena-phk-bisa-klaim-manfaat-program-jkp-ke-bpjamsostek
http://palembang.tribunnews.com/2022/02/03/mulai-1-februari-2022-pekerja-yang-kena-phk-bisa-klaim-manfaat-program-jkp-ke-bpjamsostek
http://palembang.tribunnews.com/2022/02/03/mulai-1-februari-2022-pekerja-yang-kena-phk-bisa-klaim-manfaat-program-jkp-ke-bpjamsostek
http://palembang.tribunnews.com/2022/02/03/mulai-1-februari-2022-pekerja-yang-kena-phk-bisa-klaim-manfaat-program-jkp-ke-bpjamsostek
http://palembang.tribunnews.com/2022/02/03/mulai-1-februari-2022-pekerja-yang-kena-phk-bisa-klaim-manfaat-program-jkp-ke-bpjamsostek
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/175655/pekerja-kena-phk-wajib-tahu-bpjamsotek-resmi-layani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/175655/pekerja-kena-phk-wajib-tahu-bpjamsotek-resmi-layani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
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ry 

2022 

Tahu! 

BPJAMSOTEK 

Resmi Layani 

Klaim 

Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

(BPJAMSOSTEK) secara resmi 

melayani pengajuan klaim 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) sejak 1 Februari 2022. 

Dia berharap program JKP 

dapat menjadi titik balik 

pekerja yang terdampak PHK 

dengan tetap 

mempertahankan derajat 

hidupnya dan kembali 

bekerja. Selain itu, ia 

menambahkan, pihaknya juga 

siap menerima pengajuan 

klaim dari para peserta BPJS 

Ketenagakerjaan yang 

menjadi korban PHK. Pihaknya 

siap melayani klaim program 

JKP, dengan harapan bakal 

membantu pekerja yang 

terdampak PHK untuk siap 

kembali ke dunia kerja. 

10

5. 

03 

Februa

ry 

2022 

BPJAMSOSTE

K Siap 

Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Tribun Sumsel Anggoro Eko Cahyo Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, yakni 

4 program BPJAMSOSTEK 

yaitu Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Kematian 

(JKM), Jaminan Pensiun (JP) 

dan ditambah Jaminan 

Kesehatan (JKN) yang dikelola 

oleh BPJS Kesehatan. 

http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/175655/pekerja-kena-phk-wajib-tahu-bpjamsotek-resmi-layani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/175655/pekerja-kena-phk-wajib-tahu-bpjamsotek-resmi-layani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/175655/pekerja-kena-phk-wajib-tahu-bpjamsotek-resmi-layani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/175655/pekerja-kena-phk-wajib-tahu-bpjamsotek-resmi-layani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/175655/pekerja-kena-phk-wajib-tahu-bpjamsotek-resmi-layani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/175655/pekerja-kena-phk-wajib-tahu-bpjamsotek-resmi-layani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/175655/pekerja-kena-phk-wajib-tahu-bpjamsotek-resmi-layani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://sumsel.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://sumsel.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://sumsel.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://sumsel.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://sumsel.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://sumsel.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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BPJAMSOSTEK, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP 

ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang 

tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta 

jika ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo menyatakan pihaknya 

telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP ini dan 

berharap program ini dapat 

berjalan sesuai dengan 

filosofinya yaitu 

mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa 

bekerja kembali. 

10

6. 

03 

Februa

ry 

2022 

Universitas 

BSI Kampus 

Pontianak 

Gelar Uji 

Sertifikasi 

Neutra

l 

Republika  Prodi Sistem Informasi 

Universitas BSI (Bina Sarana 

Informatika) kampus 

Pontianak dalam mendukung 

adanya SKPI (Surat 

Keterangan Pendamping 

Ijazah) mengadakan sertifikasi 

kompetensi programmer. 

Ujian sertifikasi ini bertujuan 

untuk meningkatkan 

kompetensi mahasiswa dan 

lulusan Universitas BSI 

kampus Pontianak agar dapat 

turut serta membangun 

perkembangan IT di 

Kalimantan Barat, khususnya 

di Kota Pontianak. Ketua 

pelaksana sekaligus Kaprodi 

Sistem Informasi Universitas 

http://republika.co.id/berita/r6q4o9459/universitas-bsi-kampus-pontianak-gelar-uji-sertifikasi
http://republika.co.id/berita/r6q4o9459/universitas-bsi-kampus-pontianak-gelar-uji-sertifikasi
http://republika.co.id/berita/r6q4o9459/universitas-bsi-kampus-pontianak-gelar-uji-sertifikasi
http://republika.co.id/berita/r6q4o9459/universitas-bsi-kampus-pontianak-gelar-uji-sertifikasi
http://republika.co.id/berita/r6q4o9459/universitas-bsi-kampus-pontianak-gelar-uji-sertifikasi
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BSI kampus Pontianak 

Muhammad Sony Maulana 

menyatakan sertifikasi 

programmer merupakan salah 

satu agenda dari prodi untuk 

memfasilitasi mahasiswa dan 

mahasiswinya untuk 

mendapatkan sertifikasi 

kompetensi sebagai salah satu 

SKPI. Sertifikasi kompetensi 

merupakan program 

revitalisasi pendidikan vokasi 

yang dipelopori oleh 

Kemendikbudristek agar 

setiap perguruan tinggi vokasi 

dapat menghasilkan lulusan 

yang berkualitas dan berdaya 

saing tinggi. 

10

7. 

03 

Februa

ry 

2022 

Universitas 

BSI Kampus 

Pontianak 

Gelar Uji 

Sertifikasi 

|Republika 

Online 

Neutra

l 

Ihram.co.id  REPUBLIKA.CO.ID, 

PONTIANAK- Sertifikasi 

kompetensi merupakan 

program revitalisasi 

pendidikan vokasi yang 

dipelopori oleh 

Kemendikbudristek agar 

setiap perguruan tinggi vokasi 

dapat menghasilkan lulusan 

yang berkualitas dan berdaya 

saing tinggi. Prodi Sistem 

Informasi Universitas BSI (Bina 

Sarana Informatika) kampus 

Pontianak dalam mendukung 

adanya SKPI (Surat 

Keterangan Pendamping 

Ijazah) mengadakan sertifikasi 

kompetensi programmer. 

Ujian sertifikasi ini bertujuan 

untuk meningkatkan 

kompetensi mahasiswa dan 

lulusan Universitas BSI 

kampus Pontianak agar dapat 

turut serta membangun 

perkembangan IT di 

Kalimantan Barat, khususnya 

di Kota Pontianak. Ketua 

http://ihram.republika.co.id/berita/r6q4o9459/universitas-bsi-kampus-pontianak-gelar-uji-sertifikasi
http://ihram.republika.co.id/berita/r6q4o9459/universitas-bsi-kampus-pontianak-gelar-uji-sertifikasi
http://ihram.republika.co.id/berita/r6q4o9459/universitas-bsi-kampus-pontianak-gelar-uji-sertifikasi
http://ihram.republika.co.id/berita/r6q4o9459/universitas-bsi-kampus-pontianak-gelar-uji-sertifikasi
http://ihram.republika.co.id/berita/r6q4o9459/universitas-bsi-kampus-pontianak-gelar-uji-sertifikasi
http://ihram.republika.co.id/berita/r6q4o9459/universitas-bsi-kampus-pontianak-gelar-uji-sertifikasi
http://ihram.republika.co.id/berita/r6q4o9459/universitas-bsi-kampus-pontianak-gelar-uji-sertifikasi
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pelaksana sekaligus Kaprodi 

Sistem Informasi Universitas 

BSI kampus Pontianak 

Muhammad Sony Maulana 

menyatakan sertifikasi 

programmer merupakan salah 

satu agenda dari prodi untuk 

memfasilitasi mahasiswa dan 

mahasiswinya untuk 

mendapatkan sertifikasi 

kompetensi sebagai salah satu 

SKPI. 

10

8. 

03 

Februa

ry 

2022 

BPJAMSOSTE

K Melayani 

Klaim 

Manfaat JKP 

Positiv

e 

News Summed Up  BPJAMSOSTEK, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP 

ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang 

tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta 

jika ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

Namun tidak perlu risau, 

terhitung tanggal 1 Februari 

2022, klaim manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) dapat diajukan. Hadirnya 

program JKP dengan manfaat 

tersebut dipastikan tanpa ada 

biaya atau iuran tambahan. 

10

9. 

03 

Februa

ry 

2022 

BP2MI Nusa 

Tenggara 

Barat: 

Kompetensi 

calon PMI 

harus 

ditingkatkan 

Neutra

l 

Antara Sulteng  Unit Pelaksana Teknis Badan 

Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Provinsi 

Nusa Tenggara Barat 

menyatakan, peluang kerja di 

luar negeri cukup banyak dan 

tidak hanya di Malaysia, 

sehingga dibutuhkan 

peningkatan kompetensi 

calon PMI. "Kompetensi ini 

penting untuk menjawab 

http://newssummedup.com/summary/BPJAMSOSTEK-Melayani-Klaim-Manfaat-JKP-0oo4zr
http://newssummedup.com/summary/BPJAMSOSTEK-Melayani-Klaim-Manfaat-JKP-0oo4zr
http://newssummedup.com/summary/BPJAMSOSTEK-Melayani-Klaim-Manfaat-JKP-0oo4zr
http://newssummedup.com/summary/BPJAMSOSTEK-Melayani-Klaim-Manfaat-JKP-0oo4zr
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
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kebutuhan pasar di luar 

negeri," kata Kepala BP2MI 

Nusa Tenggara Barat, Abri 

Danar Prabawa saat 

kunjungan kerja di kantor 

LKBN Antara biro Nusa 

Tenggara Barat di Mataram, 

Kamis. Ia mengatakan, dengan 

ada kompetisi yang dimiliki 

calon PMI ke depan 

diharapkan jabatan pekerja 

yang akan didapatkan di luar 

negeri sesuai dengan 

keterampilan, sehingga 

mereka tidak dipekerjakan 

untuk buruh sawit yang 

risikonya cukup besar bila 

dibandingkan dengan 

pekerjaan lainnya seperti di 

perhotelan maupun di 

pertokoan. "Penghasilan kerja 

di perhotelan itu cukup besar 

dan resiko lebih ringan," 

katanya. 

11

0. 

03 

Februa

ry 

2022 

BP2MI Nusa 

Tenggara 

Barat: 

Kompetensi 

calon PMI 

harus 

ditingkatkan 

Neutra

l 

Antara  Unit Pelaksana Teknis Badan 

Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Provinsi 

Nusa Tenggara Barat 

menyatakan, peluang kerja di 

luar negeri cukup banyak dan 

tidak hanya di Malaysia, 

sehingga dibutuhkan 

peningkatan kompetensi 

calon PMI. "Kompetensi ini 

penting untuk menjawab 

kebutuhan pasar di luar 

negeri," kata Kepala BP2MI 

Nusa Tenggara Barat, Abri 

Danar Prabawa saat 

kunjungan kerja di kantor 

LKBN Antara biro Nusa 

Tenggara Barat di Mataram, 

Kamis. Ia mengatakan, dengan 

ada kompetisi yang dimiliki 

calon PMI ke depan 

http://www.antaranews.com/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://www.antaranews.com/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://www.antaranews.com/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://www.antaranews.com/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://www.antaranews.com/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://www.antaranews.com/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://www.antaranews.com/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
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diharapkan jabatan pekerja 

yang akan didapatkan di luar 

negeri sesuai dengan 

keterampilan, sehingga 

mereka tidak dipekerjakan 

untuk buruh sawit yang 

risikonya cukup besar bila 

dibandingkan dengan 

pekerjaan lainnya seperti di 

perhotelan maupun di 

pertokoan. "Penghasilan kerja 

di perhotelan itu cukup besar 

dan resiko lebih ringan," 

katanya. 

11

1. 

03 

Februa

ry 

2022 

BPJamsostek 

Siap Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program 

Jaminan 

Kehilangan - 

Galamedia 

News 

Negati

ve 

Galamedia  Namun tidak perlu risau, 

terhitung 1 Februari 2022, 

klaim manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) dapat diajukan. 

Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJamsostek pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan. Jaminan sosial 

ketenagakerjaan merupakan 

jaring pengaman yang 

didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena 

risiko sosial ekonomi, akibat 

aktivitas kerjanya. 

BPJamsostek menjadi badan 

penyelenggara yang ditunjuk 

untuk melaksanakan program 

JKP ini dan dipastikan telah 

siap menerima pengajuan 

klaim dari pekerja di seluruh 

Indonesia. 

11

2. 

03 

Februa

Disnakertran

s Kabupaten 

Neutra

l 

Satelitnews  Tahun 2022, Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353641330/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353641330/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353641330/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353641330/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353641330/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353641330/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353641330/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353641330/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan
http://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353641330/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan
http://www.satelitnews.id/62641/disnakertrans-kabupaten-serang-gelar-job-fair-mini-2022-begini-persiapannya
http://www.satelitnews.id/62641/disnakertrans-kabupaten-serang-gelar-job-fair-mini-2022-begini-persiapannya
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ry 

2022 

Serang Gelar 

Job Fair Mini 

2022, Begini 

Persiapannya 

(Disnakertrans) Kabupaten 

Serang akan membuka job fair 

mini, dibeberapa Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) 

yang ada di wilayahnya. 

Sekretaris Disnakertrans 

Kabupaten Serang, Diana 

Ardhianty Utami mengatakan, 

job fair mini pernah 

dilaksanakan olehnya pada 

tahun 2017, dengan anggaran 

dari kementerian. Kemudian, 

perusahaan yang membuka 

lowongan pekerjaan harus 

berada di wilayah Kabupaten 

Serang, dan dinyatakan legal. 

Tapi kita mengutamakan 

warga Kabupaten Serang. 

11

3. 

03 

Februa

ry 

2022 

Kompetensi 

calon PMI 

harus 

ditingkatkan 

Neutra

l 

Antara Mataram  Unit Pelaksana Teknis Badan 

Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Provinsi 

Nusa Tenggara Barat 

menyatakan, peluang kerja di 

luar negeri cukup banyak dan 

tidak hanya di Malaysia, 

sehingga dibutuhkan 

peningkatan kompetensi 

calon PMI. Ia mengatakan, 

dengan ada kompetisi yang 

dimiliki calon PMI ke depan 

diharapkan jabatan pekerja 

yang akan didapatkan di luar 

negeri sesuai dengan 

keterampilan, sehingga 

mereka tidak dipekerjakan 

untuk buruh sawit yang 

risikonya cukup besar bila 

dibandingkan dengan 

pekerjaan lainnya seperti di 

perhotelan maupun di 

pertokoan. "Kompetensi ini 

penting untuk menjawab 

kebutuhan pasar di luar 

negeri," kata Kepala BP2MI 

Nusa Tenggara Barat, Abri 

http://www.satelitnews.id/62641/disnakertrans-kabupaten-serang-gelar-job-fair-mini-2022-begini-persiapannya
http://www.satelitnews.id/62641/disnakertrans-kabupaten-serang-gelar-job-fair-mini-2022-begini-persiapannya
http://www.satelitnews.id/62641/disnakertrans-kabupaten-serang-gelar-job-fair-mini-2022-begini-persiapannya
http://www.satelitnews.id/62641/disnakertrans-kabupaten-serang-gelar-job-fair-mini-2022-begini-persiapannya
http://mataram.antaranews.com/berita/184873/kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://mataram.antaranews.com/berita/184873/kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://mataram.antaranews.com/berita/184873/kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://mataram.antaranews.com/berita/184873/kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
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Danar Prabawa saat 

kunjungan kerja di kantor 

LKBN Antara biro Nusa 

Tenggara Barat di Mataram, 

Kamis. Ia mengatakan, rata-

rata PMI banyak bekerja di 

perkebunan kelapa sawit, 

karena kompetensi yang 

dimiliki terbatas dan rata rata 

mereka ini yang lulus sekolah 

dasar (SD). 

11

4. 

03 

Februa

ry 

2022 

Masih 

Nganggur? 

Ada 

Lowongan 

Kerja di 

BUMN untuk 

3 Posisi, Cek 

Syaratnya 

Negati

ve 

Okezone  Sebagai informasi, PT Nindya 

Karya (Persero) merupakan 

salah satu Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang 

bergerak di bidang konstruksi. 

PT Nindya Karya (Persero) 

membuka lowongan kerja 

untuk tiga posisi. Adapun 

posisi tersebut, yaitu Staf 

Legal Litigasi (contract based), 

Senior Staf Civil Engineer 

Divisi EPC (contract based), 

dan Senior Staf Process 

Engineer Divisi EPC (contract 

based). "Untukmu Rekanaker! 

11

5. 

03 

Februa

ry 

2022 

BPJAMSOTEK 

mulai layani 

pengajuan 

klaim 

jaminan 

kehilangan 

pekerjaan 

Negati

ve 

Antara Kalteng Anggoro Eko Cahyo Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) mulai 

melayani pengajuan klaim 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) sejak 1 Februari 2022. 

Dia pun berharap berharap 

program ini dapat berjalan 

sesuai dengan filosofinya 

yaitu mempertahankan 

kehidupan yang layak bagi 

pekerja saat kehilangan 

pekerjaan dan bisa bekerja 

kembali. Sementara itu, 

Kepala BPJAMSOSTEK Cabang 

Palangka Raya Budi Wahyudi 

memastikan kesiapannya 

untuk menerima pengajuan 

http://economy.okezone.com/read/2022/02/03/622/2541974/masih-nganggur-ada-lowongan-kerja-di-bumn-untuk-3-posisi-cek-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/02/03/622/2541974/masih-nganggur-ada-lowongan-kerja-di-bumn-untuk-3-posisi-cek-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/02/03/622/2541974/masih-nganggur-ada-lowongan-kerja-di-bumn-untuk-3-posisi-cek-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/02/03/622/2541974/masih-nganggur-ada-lowongan-kerja-di-bumn-untuk-3-posisi-cek-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/02/03/622/2541974/masih-nganggur-ada-lowongan-kerja-di-bumn-untuk-3-posisi-cek-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/02/03/622/2541974/masih-nganggur-ada-lowongan-kerja-di-bumn-untuk-3-posisi-cek-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/02/03/622/2541974/masih-nganggur-ada-lowongan-kerja-di-bumn-untuk-3-posisi-cek-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/02/03/622/2541974/masih-nganggur-ada-lowongan-kerja-di-bumn-untuk-3-posisi-cek-syaratnya
http://kalteng.antaranews.com/berita/539493/bpjamsotek-mulai-layani-pengajuan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://kalteng.antaranews.com/berita/539493/bpjamsotek-mulai-layani-pengajuan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://kalteng.antaranews.com/berita/539493/bpjamsotek-mulai-layani-pengajuan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://kalteng.antaranews.com/berita/539493/bpjamsotek-mulai-layani-pengajuan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://kalteng.antaranews.com/berita/539493/bpjamsotek-mulai-layani-pengajuan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://kalteng.antaranews.com/berita/539493/bpjamsotek-mulai-layani-pengajuan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://kalteng.antaranews.com/berita/539493/bpjamsotek-mulai-layani-pengajuan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
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klaim dari para peserta BPJS 

Ketenagakerjaan yang 

menjadi korban PHK. Pihaknya 

siap melayani klaim program 

JKP, dengan harapan bakal 

membantu pekerja yang 

terdampak PHK untuk siap 

kembali ke dunia kerja. 

11

6. 

03 

Februa

ry 

2022 

BP2MI Nusa 

Tenggara 

Barat: 

Kompetensi 

calon PMI 

harus 

ditingkatkan 

Neutra

l 

Antara Papua  Unit Pelaksana Teknis Badan 

Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Provinsi 

Nusa Tenggara Barat 

menyatakan, peluang kerja di 

luar negeri cukup banyak dan 

tidak hanya di Malaysia, 

sehingga dibutuhkan 

peningkatan kompetensi 

calon PMI. "Kompetensi ini 

penting untuk menjawab 

kebutuhan pasar di luar 

negeri," kata Kepala BP2MI 

Nusa Tenggara Barat, Abri 

Danar Prabawa saat 

kunjungan kerja di kantor 

LKBN Antara biro Nusa 

Tenggara Barat di Mataram, 

Kamis. Ia mengatakan, dengan 

ada kompetisi yang dimiliki 

calon PMI ke depan 

diharapkan jabatan pekerja 

yang akan didapatkan di luar 

negeri sesuai dengan 

keterampilan, sehingga 

mereka tidak dipekerjakan 

untuk buruh sawit yang 

risikonya cukup besar bila 

dibandingkan dengan 

pekerjaan lainnya seperti di 

perhotelan maupun di 

pertokoan. "Penghasilan kerja 

di perhotelan itu cukup besar 

dan resiko lebih ringan," 

katanya. 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
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11

7. 

03 

Februa

ry 

2022 

BP2MI Nusa 

Tenggara 

Barat: 

Kompetensi 

calon PMI 

harus 

ditingkatkan 

Neutra

l 

Antara Riau  Unit Pelaksana Teknis Badan 

Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Provinsi 

Nusa Tenggara Barat 

menyatakan, peluang kerja di 

luar negeri cukup banyak dan 

tidak hanya di Malaysia, 

sehingga dibutuhkan 

peningkatan kompetensi 

calon PMI. "Kompetensi ini 

penting untuk menjawab 

kebutuhan pasar di luar 

negeri," kata Kepala BP2MI 

Nusa Tenggara Barat, Abri 

Danar Prabawa saat 

kunjungan kerja di kantor 

LKBN Antara biro Nusa 

Tenggara Barat di Mataram, 

Kamis. Ia mengatakan, dengan 

ada kompetisi yang dimiliki 

calon PMI ke depan 

diharapkan jabatan pekerja 

yang akan didapatkan di luar 

negeri sesuai dengan 

keterampilan, sehingga 

mereka tidak dipekerjakan 

untuk buruh sawit yang 

risikonya cukup besar bila 

dibandingkan dengan 

pekerjaan lainnya seperti di 

perhotelan maupun di 

pertokoan. "Penghasilan kerja 

di perhotelan itu cukup besar 

dan resiko lebih ringan," 

katanya. 

11

8. 

03 

Februa

ry 

2022 

BPJamsostek 

Siap Layani 

Pengajuan 

Klaim JKP 

dari Pekerja 

di Seluruh 

Indonesia 

Positiv

e 

Jawa Post National 

Network 

 Lembaga tersebut 

memastikan siap menerima 

pengajuan klaim dari pekerja 

di seluruh Indonesia. 

BPJamsostek memberikan 

klaim program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

mulai Selasa (1/2). Hal ini 

sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2020 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2682253/bp2mi-ntb-kompetensi-calon-pmi-harus-ditingkatkan
http://www.jpnn.com/news/bpjamsostek-siap-layani-pengajuan-klaim-jkp-dari-pekerja-di-seluruh-indonesia
http://www.jpnn.com/news/bpjamsostek-siap-layani-pengajuan-klaim-jkp-dari-pekerja-di-seluruh-indonesia
http://www.jpnn.com/news/bpjamsostek-siap-layani-pengajuan-klaim-jkp-dari-pekerja-di-seluruh-indonesia
http://www.jpnn.com/news/bpjamsostek-siap-layani-pengajuan-klaim-jkp-dari-pekerja-di-seluruh-indonesia
http://www.jpnn.com/news/bpjamsostek-siap-layani-pengajuan-klaim-jkp-dari-pekerja-di-seluruh-indonesia
http://www.jpnn.com/news/bpjamsostek-siap-layani-pengajuan-klaim-jkp-dari-pekerja-di-seluruh-indonesia
http://www.jpnn.com/news/bpjamsostek-siap-layani-pengajuan-klaim-jkp-dari-pekerja-di-seluruh-indonesia
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tentang Cipta Kerja. 

BPJamsostek menjadi badan 

penyelenggara yang ditunjuk 

untuk melaksanakan program 

JKP. 

11

9. 

03 

Februa

ry 

2022 

Pemprov 

Lampung 

Gelar Apel 

Pencanangan 

Bulan K3 

Nasional 

Neutra

l 

Predikat News  Gubernur Lampung diwakili 

oleh Sekretaris Daerah 

Provinsi Lampung, Fahrizal 

Darminto, menjadi Pembina 

Apel Pencanangan Bulan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Nasional Tingkat 

Provinsi Lampung Tahun 

2022, di Balai Keratun Lt.III, 

Kamis (3/2). Di akhir acara 

apel, Sekda Provinsi Lampung 

didampingi Wakil Ketua III 

DPRD Provinsi Lampung 

Raden Muhammad Ismail dan 

Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Agus Nompitu melakukan 

penekanan tombol sirine 

menandai dimulainya bulan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Nasional. Hadir juga 

perwakilan Polda Lampung, 

Korem 043/Gatam, Pelindo, 

PLN, serta perwakilan 

beberapa Rumah Sakit dan 

Perusahaan yang beroperasi 

di Provinsi Lampung. Acara 

diawali dengan Penyerahan 

Bendera Pataka K3 dari 

Pembina Apel kepada Unsur 

Pemerintah yaitu Disnaker, 

Perwakilan Asosiasi 

Pengusaha Indonesia 

(Apindo), dan Perwakilan 

Serikat Buruh Pekerja (KSPSI). 

12

0. 

03 

Februa

ry 

2022 

BPJAMSOSTE

K 

Purwokerto 

siap 

memberikan 

Positiv

e 

Antara Jateng Anggoro Eko Cahyo Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

atau BPJAMSOSTEK Cabang 

Purwokerto, Kabupaten 

Banyumas, Jawa Tengah, siap 

http://predikatnews.com/2022/02/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-k3-nasional
http://predikatnews.com/2022/02/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-k3-nasional
http://predikatnews.com/2022/02/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-k3-nasional
http://predikatnews.com/2022/02/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-k3-nasional
http://predikatnews.com/2022/02/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-k3-nasional
http://predikatnews.com/2022/02/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-k3-nasional
http://jateng.antaranews.com/berita/431229/bpjamsostek-purwokerto-siap-memberikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://jateng.antaranews.com/berita/431229/bpjamsostek-purwokerto-siap-memberikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://jateng.antaranews.com/berita/431229/bpjamsostek-purwokerto-siap-memberikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://jateng.antaranews.com/berita/431229/bpjamsostek-purwokerto-siap-memberikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://jateng.antaranews.com/berita/431229/bpjamsostek-purwokerto-siap-memberikan-layanan-manfaat-program-jkp
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layanan 

manfaat 

program JKP 

memberikan layanan manfaat 

program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) bagi pekerja 

yang mengalami pemutusan 

hubungan kerja. "Segenap 

insan BPJAMSOSTEK yang 

berada di wilayah kerja 

BPJAMSOSTEK Cabang 

Purwokerto, yakni Banyumas, 

Purbalingga, dan 

Banjarnegara akan 

mengerahkan seluruh upaya 

untuk menjalankan tugas 

mulia ini (layanan program 

JKP, red.) demi kesejahteraan 

seluruh pekerja yang ada di 

wilayahnya," kata Kepala 

BPJAMSOSTEK Cabang 

Purwokerto Agus Widiyanto di 

Purwokerto, Kamis. Ia 

mengatakan jaminan sosial 

ketenagakerjaan (Jamsostek) 

merupakan jaring pengaman 

yang didesain untuk 

menghindari kemungkinan 

pekerja terkena risiko sosial 

ekonomi akibat aktivitas 

kerjanya. Menurut dia, salah 

satu risiko kerja yang mungkin 

bisa terjadi adalah risiko 

pemutusan hubungan kerja 

(PHK) terlebih pada masa 

pandemi seperti saat 

sekarang, risiko PHK bisa 

menimpa pekerja di 

Indonesia. 

12

1. 

03 

Februa

ry 

2022 

Alami cacat 

anatomis, 

Sumbodo 

terima 

santunan 

dari 

BPJAMSOSTE

K 

Positiv

e 

Antara Jateng Teguh Wiyono Setahun menjelang pensiun, 

Sumbodo mengalami 

kecelakaan nahas saat 

mengoperasikan mesin yang 

berujung pada cacat 

anatomis, kehilangan empat 

jari tangan kanannya. Akibat 

kecelakaan kerja yang terjadi 

pada 21 Oktober 2020 

http://jateng.antaranews.com/berita/431229/bpjamsostek-purwokerto-siap-memberikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://jateng.antaranews.com/berita/431229/bpjamsostek-purwokerto-siap-memberikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://jateng.antaranews.com/berita/431229/bpjamsostek-purwokerto-siap-memberikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://jateng.antaranews.com/berita/431217/alami-cacat-anatomis-sumbodo-terima-santunan-dari-bpjamsostek
http://jateng.antaranews.com/berita/431217/alami-cacat-anatomis-sumbodo-terima-santunan-dari-bpjamsostek
http://jateng.antaranews.com/berita/431217/alami-cacat-anatomis-sumbodo-terima-santunan-dari-bpjamsostek
http://jateng.antaranews.com/berita/431217/alami-cacat-anatomis-sumbodo-terima-santunan-dari-bpjamsostek
http://jateng.antaranews.com/berita/431217/alami-cacat-anatomis-sumbodo-terima-santunan-dari-bpjamsostek
http://jateng.antaranews.com/berita/431217/alami-cacat-anatomis-sumbodo-terima-santunan-dari-bpjamsostek
http://jateng.antaranews.com/berita/431217/alami-cacat-anatomis-sumbodo-terima-santunan-dari-bpjamsostek
http://jateng.antaranews.com/berita/431217/alami-cacat-anatomis-sumbodo-terima-santunan-dari-bpjamsostek
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tersebut, Sumbodo kemudian 

dilarikan ke rumah sakit dan 

harus menjalani perawatan 

selama 5 hari di rumah sakit. 

Sumbodo mengaku bersyukur 

seluruh biaya pengobatan 

sebesar Rp62.455.775 dicover 

BPJAMSOSTEK karena kantor 

tempat ia bekerja PT Asia 

Pasific Fiber mendaftarkan 

dirinya sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Kalau biaya 

sendiri kan mahal," kata 

Sumbodo sembari 

menunjukkan tangannya yang 

dibungkus sarung tangan 

berwarna hitam. 

12

2. 

03 

Februa

ry 

2022 

Antusiasme 

Peserta 

Webinar LKP, 

Bukti Positif 

Layanan 

Ketenagakerj

aan 

Positiv

e 

Infopublik.id Anwar Sanusi Sekretaris Jenderal 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi, mengapresiasi 

pelaksanaan rangkaian 

Webinar tentang Layanan 

Ketenagakerjaan Publik (LKP). 

Ia menjelaskan, Webinar seri 

pertama diadakan pada 2 

Desember 2021, yang 

membahas tentang kebijakan 

dan strategi Kemenaker 

terkait pengembangan 

Layanan Ketenagakerjaan 

Publik (LKP) serta 

menampilkan pembicara dari 

LKP Korea Selatan (KEIS) dan 

LKP Jepang (Hello Work). 

Webinar LKP diadakan atas 

kerja sama Kemnaker dengan 

program INSIGHT II dari 

International Labour 

Organization (ILO). 

Tanggapan, komentar, dan 

pertanyaan yang diajukan pun 

sangat baik dan memberikan 

masukan yang berarti bagi 

kami dalam pengembangan 

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/603142/antusiasme-peserta-webinar-lkp-bukti-positif-layanan-ketenagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/603142/antusiasme-peserta-webinar-lkp-bukti-positif-layanan-ketenagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/603142/antusiasme-peserta-webinar-lkp-bukti-positif-layanan-ketenagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/603142/antusiasme-peserta-webinar-lkp-bukti-positif-layanan-ketenagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/603142/antusiasme-peserta-webinar-lkp-bukti-positif-layanan-ketenagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/603142/antusiasme-peserta-webinar-lkp-bukti-positif-layanan-ketenagakerjaan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/603142/antusiasme-peserta-webinar-lkp-bukti-positif-layanan-ketenagakerjaan
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LKP ke depannya," ucap 

Sekjen Anwar saat menutup 

Webinar LKP pada Kamis 

(3/2/2022). 

12

3. 

03 

Februa

ry 

2022 

Kemnaker 

Apresiasi 

Antusiasme 

Masyarakat 

Ikuti 

Webinar 

Layanan 

Ketenagakerj

aan Publik 

Positiv

e 

Tempo.co Anwar Sanusi Sekretaris Jenderal 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi mengapresiasi 

pelaksanaan rangkaian 

Webinar tentang Layanan 

Ketenagakerjaan Publik (LKP). 

Anwar menjelaskan, webinar 

seri pertama diadakan pada 2 

Desember 2021 membahas 

tentang kebijakan dan strategi 

Kemenaker terkait 

pengembangan Layanan 

Ketenagakerjaan Publik (LKP). 

Kegiatan tersebut diadakan 

atas kolaborasi Kemnaker 

dengan program INSIGHT II 

dari International Labour 

Organization (ILO). 

Tanggapan, komentar, dan 

pertanyaan yang diajukan pun 

sangat baik dan memberikan 

masukan yang berarti bagi 

kami dalam pengembangan 

LKP ke depannya," ucap 

Anwar saat menutup Webinar 

LKP pada Kamis, 3 Februari 

2022. 

12

4. 

03 

Februa

ry 

2022 

Sebanyak 

40.289 

Warganya 

Menganggur, 

Ini Tindakan 

Bupati 

Kendal 

Negati

ve 

Kompas Dico M 

Ganinduto,Cicik 

Sulastri 

Bupati Kendal, Dico M 

Ganinduto, merepons survei 

masih ada puluhan ribu 

warganya yang jadi 

pengangguran. Bupati Kendal, 

Dico M Ganinduto, merepons 

survei masih ada puluhan ribu 

warganya yang jadi 

pengangguran. Berdasarkan 

survei angkatan kerja nasional 

Agustus 2021, usia kerja (15 

tahun ke atas) di Kendal 

http://www.tempo.co/read/1557046/kemnaker-apresiasi-antusiasme-masyarakat-ikuti-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://www.tempo.co/read/1557046/kemnaker-apresiasi-antusiasme-masyarakat-ikuti-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://www.tempo.co/read/1557046/kemnaker-apresiasi-antusiasme-masyarakat-ikuti-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://www.tempo.co/read/1557046/kemnaker-apresiasi-antusiasme-masyarakat-ikuti-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://www.tempo.co/read/1557046/kemnaker-apresiasi-antusiasme-masyarakat-ikuti-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://www.tempo.co/read/1557046/kemnaker-apresiasi-antusiasme-masyarakat-ikuti-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://www.tempo.co/read/1557046/kemnaker-apresiasi-antusiasme-masyarakat-ikuti-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://www.tempo.co/read/1557046/kemnaker-apresiasi-antusiasme-masyarakat-ikuti-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://www.tempo.co/read/1557046/kemnaker-apresiasi-antusiasme-masyarakat-ikuti-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik
http://regional.kompas.com/read/2022/02/03/184128478/sebanyak-40289-warganya-menganggur-ini-tindakan-bupati-kendal
http://regional.kompas.com/read/2022/02/03/184128478/sebanyak-40289-warganya-menganggur-ini-tindakan-bupati-kendal
http://regional.kompas.com/read/2022/02/03/184128478/sebanyak-40289-warganya-menganggur-ini-tindakan-bupati-kendal
http://regional.kompas.com/read/2022/02/03/184128478/sebanyak-40289-warganya-menganggur-ini-tindakan-bupati-kendal
http://regional.kompas.com/read/2022/02/03/184128478/sebanyak-40289-warganya-menganggur-ini-tindakan-bupati-kendal
http://regional.kompas.com/read/2022/02/03/184128478/sebanyak-40289-warganya-menganggur-ini-tindakan-bupati-kendal
http://regional.kompas.com/read/2022/02/03/184128478/sebanyak-40289-warganya-menganggur-ini-tindakan-bupati-kendal
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mencapai 763. 694 orang. 

Menanggapi survei tersebut, 

Dico menjelaskan dirinya 

sudah menyiapkan kebijakan 

untuk mengurangi angka 

pengangguran di Kendal. 

12

5. 

03 

Februa

ry 

2022 

Peserta 

BPJAMSOSTE

K Mulai 

Dapat 

Mengajukan 

Klaim JKP 

Neutra

l 

Koran Bernas Muhammad 

Riadh,Anggoro Eko 

Cahyo 

Terhitung tanggal 1 Februari 

2022, peserta BPJS 

Ketenagakerjaan atau 

BPJAMSOSTEK, dapat 

mengajukan klaim manfaat 

program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP). 

BPJAMSOSTEK menjadi badan 

penyelenggara yang ditunjuk 

untuk melaksanakan program 

JKP ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo dalam rilisnya, Kamis 

(3/2/2022) mengatakan, 

terdapat 3 manfaat program 

JKP. Dengan adanya program 

JKP ini, maka para pekerja 

peserta BPJAMSOSTEK dapat 

lebih tenang dan fokus dalam 

menjalankan pekerjaan 

sehari-hari. 

12

6. 

03 

Februa

ry 

2022 

Apindo: 

Banyak 

Perusahaan 

di Tangerang 

Tak Bayar 

Upah Sesuai 

Aturan 

Negati

ve 

Idn Times  Ketua Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (Apindo) Banten, 

Edy Mursalim mengaku, 

banyak perusahaan yang tidak 

memberikan upah minimum 

kepada para pekerjanya. Kata 

Mursalim, seperti di wilayah 

Kabupaten Tangerang bagian 

Utara dan Kota Tangerang. 

Enggak usah jauh jauh, sekitar 

Kota Tangerang juga masih 

banyak yang belum bayar 

upah minimum, ke mal aja, 

tanya karyawan Kerjanya dari 

http://www.koranbernas.id/peserta-bpjamsostek-mulai-dapat-mengajukan-klaim-jkp
http://www.koranbernas.id/peserta-bpjamsostek-mulai-dapat-mengajukan-klaim-jkp
http://www.koranbernas.id/peserta-bpjamsostek-mulai-dapat-mengajukan-klaim-jkp
http://www.koranbernas.id/peserta-bpjamsostek-mulai-dapat-mengajukan-klaim-jkp
http://www.koranbernas.id/peserta-bpjamsostek-mulai-dapat-mengajukan-klaim-jkp
http://www.koranbernas.id/peserta-bpjamsostek-mulai-dapat-mengajukan-klaim-jkp
http://banten.idntimes.com/news/banten/muhammad-iqbal-15/apindo-banyak-perusahaan-di-tangerang-tak-bayar-upah-sesuai-aturan
http://banten.idntimes.com/news/banten/muhammad-iqbal-15/apindo-banyak-perusahaan-di-tangerang-tak-bayar-upah-sesuai-aturan
http://banten.idntimes.com/news/banten/muhammad-iqbal-15/apindo-banyak-perusahaan-di-tangerang-tak-bayar-upah-sesuai-aturan
http://banten.idntimes.com/news/banten/muhammad-iqbal-15/apindo-banyak-perusahaan-di-tangerang-tak-bayar-upah-sesuai-aturan
http://banten.idntimes.com/news/banten/muhammad-iqbal-15/apindo-banyak-perusahaan-di-tangerang-tak-bayar-upah-sesuai-aturan
http://banten.idntimes.com/news/banten/muhammad-iqbal-15/apindo-banyak-perusahaan-di-tangerang-tak-bayar-upah-sesuai-aturan
http://banten.idntimes.com/news/banten/muhammad-iqbal-15/apindo-banyak-perusahaan-di-tangerang-tak-bayar-upah-sesuai-aturan
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jam berapa? Sebab, Edy 

mengklaim, dari 800 lebih 

anggota Apindo Banten, 

mereka telah membayar upah 

minimum bagi para 

pekerjanya. 
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Kadin: Satu 

Data Jawa 

Timur 

mudahkan 

investor 

lakukan 

pemetaan 

Positiv

e 

Kabar Bisnis Emil Elestianto 

Dardak,Hudiyono,D

wi Putranto 

Ketua Umum Kamar Dagang 

dan Industri (Kadin) Jawa 

Timur Adik Dwi Putranto 

menegaskan bawa program 

pemerintah provinsi Jawa 

Timur untuk 

mengintegrasikan seluruh 

data dalam dashboard "Satu 

Data Jawa Timur" akan 

memudahkan investor 

melakukan pemetaan dan 

menentukan langkah 

bisnisnya. "Program Satu Data 

Jawa Timur sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat. Kami sangat 

mendukung karena 

penggunaan Satu Data akan 

sangat mudahkan masyarakat, 

khususnya pengusaha Jawa 

Timur yang ada di dalam 

negeri maupun pengusaha 

luar negeri," ujar Adik saat 

acara Kopilaborasi dengan 

tema "Integrasi dan 

Digitalisasi Data Menuju Satu 

Data Jawa Timur" di Surabaya, 

Kamis (3/2/2022). Dengan 

adanya dashboard Satu Data 

Jawa Timur, pengusaha bisa 

mengakses big data tersebut 

di satu pintu. 
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Pemkab 

Sidrap 

Launching 

Inpres 

Program JKN 

Neutra

l 

Ajatappareng 

Online 

Andi Faisal 

Burhanuddin 

Pemkab Sidrap melaunching 

Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 2022 tentang 

Optimalisasi Pelaksanaan 

Program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN), Kamis 

(3/2/2022). Kegiatan ini 

http://kabarbisnis.com/read/28111628/kadin-satu-data-jatim-mudahkan-investor-lakukan-pemetaan
http://kabarbisnis.com/read/28111628/kadin-satu-data-jatim-mudahkan-investor-lakukan-pemetaan
http://kabarbisnis.com/read/28111628/kadin-satu-data-jatim-mudahkan-investor-lakukan-pemetaan
http://kabarbisnis.com/read/28111628/kadin-satu-data-jatim-mudahkan-investor-lakukan-pemetaan
http://kabarbisnis.com/read/28111628/kadin-satu-data-jatim-mudahkan-investor-lakukan-pemetaan
http://kabarbisnis.com/read/28111628/kadin-satu-data-jatim-mudahkan-investor-lakukan-pemetaan
http://kabarbisnis.com/read/28111628/kadin-satu-data-jatim-mudahkan-investor-lakukan-pemetaan
http://ajatappareng.online/pemkab-sidrap-launching-inpres-program-jkn
http://ajatappareng.online/pemkab-sidrap-launching-inpres-program-jkn
http://ajatappareng.online/pemkab-sidrap-launching-inpres-program-jkn
http://ajatappareng.online/pemkab-sidrap-launching-inpres-program-jkn
http://ajatappareng.online/pemkab-sidrap-launching-inpres-program-jkn
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Asisten Pemerintahan dan 

Kesra, Andi Faisal 

Burhanuddin, secara daring di 

Ruang Rapat Lantai lll Kantor 

Bupati Sidrap. "Insya Allah 

Pemerintah Kabupaten Sidrap 

senantiasa berkomitmen 

melaksanakan amanah 

tersebut demi optimalisasi 

program jaminan kesehatan, 

khususnya bagi masyarakat 

Kabupaten Sidrap," ujarnya. 

Launching dipimpin Menteri 

Koordinasi Bidang 

Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan Republik 

Indonesia, Muhajir Effendy. 
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Korban PHK 

Kini Bisa 

Ajukan Klaim 

JKP, Dapat 

Uang Tunai 

Hingga Info 

Lowongan 

Kerja 

Neutra

l 

Merdeka Anggoro Eko Cahyo Pihaknya siap melayani klaim 

program JKP, dengan harapan 

akan membantu pekerja yang 

terdampak PHK untuk siap 

kembali ke dunia kerja. Dia 

memastikan kesiapan 

BPJamsostek dalam menerima 

pengajuan klaim dari para 

peserta BPJS Ketenagakerjaan 

yang menjadi korban PHK. 

Sementara itu, Direktur 

Utama BPJamsostek, Anggoro 

Eko Cahyo menambahkan, 

pelaksanaan program JKP 

tersebut juga sesuai dengan 

ketentuan yang tertera dalam 

Undang undang Nomor 11 

tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja. Anggoro mengatakan, 

program JKP layaknya oase di 

tengah padang gurun, yang 

hadir tepat di masa pandemi 

di mana banyak perusahaan 

atau badan usaha yang 

terdampak COVID-19 dan 

berakibat meningkatnya kasus 

PHK. 

http://www.merdeka.com/uang/korban-phk-kini-bisa-ajukan-klaim-jkp-dapat-uang-tunai-hingga-info-lowongan-kerja.html
http://www.merdeka.com/uang/korban-phk-kini-bisa-ajukan-klaim-jkp-dapat-uang-tunai-hingga-info-lowongan-kerja.html
http://www.merdeka.com/uang/korban-phk-kini-bisa-ajukan-klaim-jkp-dapat-uang-tunai-hingga-info-lowongan-kerja.html
http://www.merdeka.com/uang/korban-phk-kini-bisa-ajukan-klaim-jkp-dapat-uang-tunai-hingga-info-lowongan-kerja.html
http://www.merdeka.com/uang/korban-phk-kini-bisa-ajukan-klaim-jkp-dapat-uang-tunai-hingga-info-lowongan-kerja.html
http://www.merdeka.com/uang/korban-phk-kini-bisa-ajukan-klaim-jkp-dapat-uang-tunai-hingga-info-lowongan-kerja.html
http://www.merdeka.com/uang/korban-phk-kini-bisa-ajukan-klaim-jkp-dapat-uang-tunai-hingga-info-lowongan-kerja.html
http://www.merdeka.com/uang/korban-phk-kini-bisa-ajukan-klaim-jkp-dapat-uang-tunai-hingga-info-lowongan-kerja.html
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13

0. 

03 

Februa

ry 

2022 

Pandemi 

COVID-19 

Percepat 

Penerapan 

Transformasi 

Digital 

Neutra

l 

Nada Riau Anwar Sanusi Penerapan transformasi 

digital telah harus dilakukan 

secepat mungkin dalam 

berbagai aspek kehidupan 

saat ini, termasuk dalam 

proses bekerja, berorganisasi, 

dan mencari akses ilmu 

pengetahuan. Menurutnya, 

imbas dari pandemi COVID-19 

tantangan kerja ke depan 

akan semakin berat, sehingga 

siapa pun harus senantiasa 

meningkatkan pengetahuan 

serta kompetensi di bidang 

masing-masing. Hal ini 

dikatakan oleh Sekretaris 

Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi saat memberikan 

sambutan pada acara 

Bimbingan Teknis tentang 

Pemahaman Jabatan 

Fungsional Analis Kerja Sama 

pada Rabu (2/2/2022) di 

Malang. "Tingkatkan 

kreativitas dan ciptakan 

inovasi dalam menjawab 

tantangan zaman," ucap 

AnwarKegiatan Bimtek 

merupakan kesempatan yang 

sangat baik dalam menjawab 

beberapa permasalahan yang 

dihadapi dalam jabatan 

fungsional khususnya Analis 

Kerja Sama. 
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BPJAMSOSTE

K Siap 

Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Mamuju Pos Anggoro Eko Cahyo Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

http://nadariau.com/2022/02/03/pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://nadariau.com/2022/02/03/pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://nadariau.com/2022/02/03/pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://nadariau.com/2022/02/03/pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://nadariau.com/2022/02/03/pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://nadariau.com/2022/02/03/pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://mamujupos.com/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://mamujupos.com/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://mamujupos.com/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://mamujupos.com/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://mamujupos.com/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://mamujupos.com/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, yakni 

4 program BPJAMSOSTEK 

yaitu Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Kematian 

(JKM), Jaminan Pensiun (JP) 

dan ditambah Jaminan 

Kesehatan (JKN) yang dikelola 

oleh BPJS Kesehatan. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP 

ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang 

tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta 

jika ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo menyatakan pihaknya 

telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP ini dan 

berharap program ini dapat 

berjalan sesuai dengan 

filosofinya yaitu 

mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa 

bekerja kembali. 
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Kementerian 

Luar Negeri 

Tanggapi 

Kasus Ibu 

dan Anak 

Negati

ve 

Tempo.co  "Keduanya dalam kondisi baik, 

sehat, hak-haknya sudah 

dibayarkan dan akan segera 

kita pulangkan ke Indonesia," 

kata Direktur Perlindungan 

http://dunia.tempo.co/read/1557087/kementerian-luar-negeri-tanggapi-kasus-ibu-dan-anak-korban-kerja-paksa
http://dunia.tempo.co/read/1557087/kementerian-luar-negeri-tanggapi-kasus-ibu-dan-anak-korban-kerja-paksa
http://dunia.tempo.co/read/1557087/kementerian-luar-negeri-tanggapi-kasus-ibu-dan-anak-korban-kerja-paksa
http://dunia.tempo.co/read/1557087/kementerian-luar-negeri-tanggapi-kasus-ibu-dan-anak-korban-kerja-paksa
http://dunia.tempo.co/read/1557087/kementerian-luar-negeri-tanggapi-kasus-ibu-dan-anak-korban-kerja-paksa
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Korban Kerja 

Paksa 

WNI dan BHI Kementerian 

Luar Negeri RI Judha Nugraha, 

Kamis 3 Februari 2022. 

Dengan banyak kasus yang 

sebenarnya tidak terungkap 

ke publik, Kementerian Luar 

Negeri juga berharap 

Indonesia dan Malaysia bisa 

menciptakan ruang seaman 

mungkin bagi pekerja migran. 

Selama bekerja sebagai TKW 

di Malaysia, Ibu dan Anak itu 

mendapatkan beban kerja 

berlebih dan tidak digaji sejak 

2019. Ibu dan anak korban 

kerja paksa ini berasal dari 

Jawa Tengah. 
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Tulungagung 

Naik ke 

PPKM Level 

2, Kegiatan 

Masyarakat 

Akan 

Kembali 

Dibatasi | 

Kabar Gadet 

Negati

ve 

Kabar Gadget Handono Subiakto Kabargadget, 

TULUNGAGUNG- Satuan 

Tugas Percepatan 

Penanganan Covid-19 (STPPC) 

Kabupaten Tulungagung 

belum mengubah kebijakan 

terkait kegiatan warga. 

Sebelumnya Kabupaten 

Tulungagung naik dari level 1 

ke level 2 Penerapan 

Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM). Tetap 

kita disiplinkan masyarakat," 

terang Kapolres Tulungagung, 

AKBP Handono Subiakto yang 

juga Wakil Ketua STPPC 

Tulungagung. Secara umum 

STPPC Tulungagung bersiap 

menghadapi bencana Covid-

19. 
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Bangun 

Kesadaran 

Masyarakat 

Akan K3 

Lewat Video 

Neutra

l 

Bisnis Indonesia  Kompetisi Video Semenit 

merupakan upaya ILO untuk 

membangun kesadaran 

masyarakat dalam 

menerapkan keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) di area 

kerja selama masa pandemi 

http://dunia.tempo.co/read/1557087/kementerian-luar-negeri-tanggapi-kasus-ibu-dan-anak-korban-kerja-paksa
http://dunia.tempo.co/read/1557087/kementerian-luar-negeri-tanggapi-kasus-ibu-dan-anak-korban-kerja-paksa
http://www.kabargadget.com/tulungagung-naik-ke-ppkm-level-2-kegiatan-masyarakat-akan-kembali-dibatasi
http://www.kabargadget.com/tulungagung-naik-ke-ppkm-level-2-kegiatan-masyarakat-akan-kembali-dibatasi
http://www.kabargadget.com/tulungagung-naik-ke-ppkm-level-2-kegiatan-masyarakat-akan-kembali-dibatasi
http://www.kabargadget.com/tulungagung-naik-ke-ppkm-level-2-kegiatan-masyarakat-akan-kembali-dibatasi
http://www.kabargadget.com/tulungagung-naik-ke-ppkm-level-2-kegiatan-masyarakat-akan-kembali-dibatasi
http://www.kabargadget.com/tulungagung-naik-ke-ppkm-level-2-kegiatan-masyarakat-akan-kembali-dibatasi
http://www.kabargadget.com/tulungagung-naik-ke-ppkm-level-2-kegiatan-masyarakat-akan-kembali-dibatasi
http://www.kabargadget.com/tulungagung-naik-ke-ppkm-level-2-kegiatan-masyarakat-akan-kembali-dibatasi
http://www.kabargadget.com/tulungagung-naik-ke-ppkm-level-2-kegiatan-masyarakat-akan-kembali-dibatasi
http://foto.bisnis.com/view/20220203/1496479/bangun-kesadaran-masyarakat-akan-k3-lewat-video
http://foto.bisnis.com/view/20220203/1496479/bangun-kesadaran-masyarakat-akan-k3-lewat-video
http://foto.bisnis.com/view/20220203/1496479/bangun-kesadaran-masyarakat-akan-k3-lewat-video
http://foto.bisnis.com/view/20220203/1496479/bangun-kesadaran-masyarakat-akan-k3-lewat-video
http://foto.bisnis.com/view/20220203/1496479/bangun-kesadaran-masyarakat-akan-k3-lewat-video
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saat ini. Manager Proyek ILO 

International Labour 

Organization (ILO) Abdul 

Hakim (kanan) bersama 

dengan Rektor Institute 

Kesenian Jakarta (IKJ) Indah 

Tjahjawulan saat 

mengumumkan pemenang 

karya Kompetisi Video 

Semenit di Jakarta, Kamis 

(3/2/2022). Bisnis. Editor : 

Nurul Hidayat. 
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Ibu dan Anak 

Kerja Paksa 

di Malaysia, 

Kemlu Ingin 

Ada MoU 

Pekerja 

Migran 

Neutra

l 

Tempo.co Judha Nugraha Dengan banyak kasus yang 

sebenarnya tidak terungkap 

ke publik, Kemlu berharap di 

Indonesia dan Malaysia bisa 

menciptakan ruang seaman 

mungkin bagi pekerja migran. 

Lasri dan anaknya, menjadi 

korban perdagangan manusia 

di Malaysia. Untuk kasus 

serupa yang dialami ibu dan 

anak asal Jawa Tengah, Kemlu 

mendorong penindakan 

hukum yang tegas terhadap 

pelaku-pelaku yang 

memberangkatkan pekerja 

migran ke Malaysia dengan 

modus perdagangan orang. Di 

sisi lain Kemlu mendesak 

Malaysia juga melakukan 

tindakan yang tegas kepada 

majikan-majikan yang 

mempekerjakan pekerja 

Indonesia yang berstatus 

tanpa berkas sesuai UU 

Imigrasi Malaysia tahun 1959. 
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BPJS 

Ketenagakerj

aan Sidoarjo 

serahkan 

santunan 

jaminan 

kematian 

Negati

ve 

Antara Jatim Novias Dewo 

Santoso 

BPJS Ketenagakerjaan 

Sidoarjo menyerahkan 

simbolis santunan jaminan 

kematian kepada ahli waris 

Rupianah selaku Almarhum 

Suprat selaku peserta Gerakan 

Nasional Peduli Perlindungan 

http://dunia.tempo.co/read/1557103/ibu-dan-anak-kerja-paksa-di-malaysia-kemlu-ingin-ada-mou-pekerja-migran
http://dunia.tempo.co/read/1557103/ibu-dan-anak-kerja-paksa-di-malaysia-kemlu-ingin-ada-mou-pekerja-migran
http://dunia.tempo.co/read/1557103/ibu-dan-anak-kerja-paksa-di-malaysia-kemlu-ingin-ada-mou-pekerja-migran
http://dunia.tempo.co/read/1557103/ibu-dan-anak-kerja-paksa-di-malaysia-kemlu-ingin-ada-mou-pekerja-migran
http://dunia.tempo.co/read/1557103/ibu-dan-anak-kerja-paksa-di-malaysia-kemlu-ingin-ada-mou-pekerja-migran
http://dunia.tempo.co/read/1557103/ibu-dan-anak-kerja-paksa-di-malaysia-kemlu-ingin-ada-mou-pekerja-migran
http://dunia.tempo.co/read/1557103/ibu-dan-anak-kerja-paksa-di-malaysia-kemlu-ingin-ada-mou-pekerja-migran
http://jatim.antaranews.com/berita/572009/bpjs-ketenagakerjaan-sidoarjo-serahkan-santunan-jaminan-kematian
http://jatim.antaranews.com/berita/572009/bpjs-ketenagakerjaan-sidoarjo-serahkan-santunan-jaminan-kematian
http://jatim.antaranews.com/berita/572009/bpjs-ketenagakerjaan-sidoarjo-serahkan-santunan-jaminan-kematian
http://jatim.antaranews.com/berita/572009/bpjs-ketenagakerjaan-sidoarjo-serahkan-santunan-jaminan-kematian
http://jatim.antaranews.com/berita/572009/bpjs-ketenagakerjaan-sidoarjo-serahkan-santunan-jaminan-kematian
http://jatim.antaranews.com/berita/572009/bpjs-ketenagakerjaan-sidoarjo-serahkan-santunan-jaminan-kematian
http://jatim.antaranews.com/berita/572009/bpjs-ketenagakerjaan-sidoarjo-serahkan-santunan-jaminan-kematian
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Pekerja Rentan (GN 

Lingkaran) PT. Tjiwi Kimia 

yang meninggal dunia, di Desa 

Brayublandong, Mojokerto, 

Kamis. Kepala Desa 

Brayublandong Supardi 

meminta kepada peserta 

penerima bantuan GN 

Lingkaran untuk melanjutkan 

program BPJS 

Ketenagakerjaan karena 

banyak manfaatnya. "Saya 

berterima kasih kepada 

BPJAMSOSTEK yang telah 

memberikan santunan dan 

saya berharap bapak dan ibu 

bisa meneruskan kembali 

program ini, karena sudah ada 

bukti nyata, ada santunan 

untuk meringankan beban 

keluarga yang ditinggalkan," 

ujarnya. Manager Public Affair 

PT. Tjiwi Kimia Benny 

Haryawan mengatakan, PT. 

Tjiwi Kimia mendukung dan 

menjalankan arahan 

pemerintah untuk melindungi 

pekerja rentan di sekitar 

lingkungan perusahaan. 
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Hak Pekerja 

Diduga tak 

Dipenuhi, PT 

NPK 

Dilaporkan 

ke Disnaker 

Negati

ve 

Intens News Abdullah Inten.news, Palembang- 

Puluhan buruh pekerja PT NPK 

anak dari PT Pusri mendatangi 

Disnaker Kota Palembang. 

Abdullah mengatakan, PT NPK 

merupakan anak dari PT Pusri 

yakni salah satu BUMN. Massa 

tergabung dalam Serikat 

Pekerja Seluruh Indonesia 

(SPSI) mengadukan nasibnya 

karena beberapa hak mereka 

yang diduga belum terpenuhi. 

Ketua SPSI, Abdullah 

mengatakan, kedatangan 

mereka meminta agar 

Disnaker Kota Palembang 

http://intens.news/hak-pekerja-diduga-tak-dipenuhi-pt-npk-dilaporkan-ke-disnaker
http://intens.news/hak-pekerja-diduga-tak-dipenuhi-pt-npk-dilaporkan-ke-disnaker
http://intens.news/hak-pekerja-diduga-tak-dipenuhi-pt-npk-dilaporkan-ke-disnaker
http://intens.news/hak-pekerja-diduga-tak-dipenuhi-pt-npk-dilaporkan-ke-disnaker
http://intens.news/hak-pekerja-diduga-tak-dipenuhi-pt-npk-dilaporkan-ke-disnaker
http://intens.news/hak-pekerja-diduga-tak-dipenuhi-pt-npk-dilaporkan-ke-disnaker
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memberikan perhatian 

kepada para pekerja tersebut. 
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BPJAMSOSTE

K Siap 

Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Teropong Senayan Eko 

Nugriyanto,Anggoro 

Eko Cahyo 

Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, yakni 

4 program BPJAMSOSTEK 

yaitu Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Kematian 

(JKM), Jaminan Pensiun (JP) 

dan ditambah Jaminan 

Kesehatan (JKN) yang dikelola 

oleh BPJS Kesehatan. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP 

ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang 

tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta 

jika ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo menyatakan pihaknya 

telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP ini dan 

http://www.teropongsenayan.com/126998-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.teropongsenayan.com/126998-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.teropongsenayan.com/126998-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.teropongsenayan.com/126998-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.teropongsenayan.com/126998-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.teropongsenayan.com/126998-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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berharap program ini dapat 

berjalan sesuai dengan 

filosofinya yaitu 

mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa 

bekerja kembali. 

13

9. 

03 

Februa

ry 

2022 

Kasus Covid 

di Sambas 

Meningkat, 

Diskes 

Identifikasi 3 

Pasien Punya 

Riwayat 

Perjalanan 

dari Jakarta 

Negati

ve 

Tribun News 

Pontianak 

 Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sambas, dr Fatah 

Maryunani mengatakan kasus 

positif covid-19 di Kabupaten 

Sambas mulai meningkat. 

"Kasus positif covid-19 di 

Sambas meningkat akhir-akhir 

ini," katanya kepada Tribun 

Pontianak, Kamis 3 Februari 

2022. Empat kasus lainnya 

merupakan warga yang baru 

tiba dari Jakarta. "Kasus 

positif covid-19 meningkat 

akhir ini kasus ditemukan 

yang baru pada Selasa 1 

Februari 2022 nambah tiga 

orang positif covid-19 baru 

datang dari Jakarta," katanya. 

14

0. 

03 

Februa

ry 

2022 

BPJamsostek 

Resmi Layani 

Klaim 

Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

Negati

ve 

Tribun News 

Pontianak 

Anggoro Eko Cahyo Per tanggal 1 Februari 2022, 

klaim manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) dapat diajukan. Yakni 4 

program BPJamsostek yaitu 

Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), 

Jaminan Kematian (JKM), 

Jaminan Pensiun (JP) dan 

ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan. BPJamsostek 

begitu sapaan akrab BPJS 

Ketenagakerjaan, menjadi 

badan penyelenggara yang 

ditunjuk untuk melaksanakan 

program JKP ini. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 37 tahun 2021 tentang 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/03/kasus-covid-di-sambas-meningkat-diskes-identifikasi-3-pasien-punya-riwayat-perjalanan-dari-jakarta
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/03/kasus-covid-di-sambas-meningkat-diskes-identifikasi-3-pasien-punya-riwayat-perjalanan-dari-jakarta
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/03/kasus-covid-di-sambas-meningkat-diskes-identifikasi-3-pasien-punya-riwayat-perjalanan-dari-jakarta
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/03/kasus-covid-di-sambas-meningkat-diskes-identifikasi-3-pasien-punya-riwayat-perjalanan-dari-jakarta
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/03/kasus-covid-di-sambas-meningkat-diskes-identifikasi-3-pasien-punya-riwayat-perjalanan-dari-jakarta
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/03/kasus-covid-di-sambas-meningkat-diskes-identifikasi-3-pasien-punya-riwayat-perjalanan-dari-jakarta
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/03/kasus-covid-di-sambas-meningkat-diskes-identifikasi-3-pasien-punya-riwayat-perjalanan-dari-jakarta
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/03/kasus-covid-di-sambas-meningkat-diskes-identifikasi-3-pasien-punya-riwayat-perjalanan-dari-jakarta
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/03/kasus-covid-di-sambas-meningkat-diskes-identifikasi-3-pasien-punya-riwayat-perjalanan-dari-jakarta
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-resmi-layani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-resmi-layani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-resmi-layani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-resmi-layani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-resmi-layani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-resmi-layani-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan
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Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJamsostek pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan. 

14

1. 

03 

Februa

ry 

2022 

BPJamsostek 

bersama 

kampus di 

Singkawang 

berikan 

jaminan 

mahasiswa 

magang 

Positiv

e 

Antara Kalbar  BPJS Ketenagakerjaan atau 

BPJamsostek bersama kampus 

di Singkawang, yakni Akademi 

Kebidanan Singkawang dalam 

rangka menanggulangi resiko 

sosial akibat pekerjaan selama 

magang atau praktik para 

mahasiswa diberikan 

perlindungan Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK) dan 

Jaminan Kematian (JKM). 

BPJamsostek Singkawang dan 

Akademi Kebidanan 

Singkawang telah sepakat 

akan hal itu yang tertuang 

dalam penandatangan 

kerjasama belum lama ini saat 

Rapat Senat Terbuka Akbid 

Singkawang, ujar Kepala 

Bidang Kepesertaan KSI selaku 

Pps Kepala Kantor 

BPJamsostek Pontianak, Abdul 

Shoheh di Pontianak, Kamis. 

Bila selama ini yang mendapat 

perlindungan adalah para 

pekerja formal dan informal 

(penerima upah dan bukan 

penerima upah), kini 

mahasiswa yang melakukan 

magang pun berhak 

mendapat Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. Ia 

menjelaskan bahwa langkah 

yang ada merupakan bentuk 

kehadiran negara atas 

musibah yang mungkin terjadi 

ketika nanti para mahasiswa 

melakukan aktualisasi atau 

http://kalbar.antaranews.com/berita/503629/bpjamsostek-bersama-kampus-di-singkawang-berikan-jaminan-mahasiswa-magang
http://kalbar.antaranews.com/berita/503629/bpjamsostek-bersama-kampus-di-singkawang-berikan-jaminan-mahasiswa-magang
http://kalbar.antaranews.com/berita/503629/bpjamsostek-bersama-kampus-di-singkawang-berikan-jaminan-mahasiswa-magang
http://kalbar.antaranews.com/berita/503629/bpjamsostek-bersama-kampus-di-singkawang-berikan-jaminan-mahasiswa-magang
http://kalbar.antaranews.com/berita/503629/bpjamsostek-bersama-kampus-di-singkawang-berikan-jaminan-mahasiswa-magang
http://kalbar.antaranews.com/berita/503629/bpjamsostek-bersama-kampus-di-singkawang-berikan-jaminan-mahasiswa-magang
http://kalbar.antaranews.com/berita/503629/bpjamsostek-bersama-kampus-di-singkawang-berikan-jaminan-mahasiswa-magang
http://kalbar.antaranews.com/berita/503629/bpjamsostek-bersama-kampus-di-singkawang-berikan-jaminan-mahasiswa-magang
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praktik ilmu Kebidanannya di 

masyarakat. 

14

2. 

03 

Februa

ry 

2022 

Demi 

Kesejahteraa

n Pekerja, 

BPJamsostek 

Siap Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Times Indonesia Anggoro Eko Cahyo Sementara, dihubungi secara 

terpisah, Kepala BPJamsostek 

Cabang Tegal, Mulyono Adi 

Nugroho mengapresiasi 

adanya program JKP yang 

direalisasi 2022 ini. Direktur 

Utama Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan, Anggoro 

Eko Cahyo menyatakan 

pihaknya telah 

mempersiapkan infrastruktur 

dan internalisasi regulasi 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP). "Seluruh insan 

BPJamsostek siap 

mengemban tugas mulia ini 

demi kesejahteraan para 

pekerja di seluruh Indonesia," 

tegas Anggoro, Kamis 

(3/2/2022). Namun tidak 

perlu risau, lanjut dia, 

terhitung tanggal 1 Februari 

2022, klaim manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) dapat diajukan. 

14

3. 

03 

Februa

ry 

2022 

Pandemi 

Covid-19 

Percepat 

Transformasi 

Digital 

Neutra

l 

Seputar Cibubur Anwar Sanusi Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan 

Anwar Sanusi menyatakan, 

imbas dari pandemi Covid-19 

mengharuskan penerapan 

transformasi digital dilakukan 

secepat mungkin dalam 

berbagai aspek kehidupan. 

Hal itu termasuk dalam proses 

bekerja, berorganisasi, dan 

mencari akses ilmu 

pengetahuan. Apalagi, 

tantangan kerja ke depan 

akan semakin berat, sehingga 

siapa pun harus senantiasa 

meningkatkan pengetahuan 

http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394917/demi-kesejahteraan-pekerja-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394917/demi-kesejahteraan-pekerja-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394917/demi-kesejahteraan-pekerja-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394917/demi-kesejahteraan-pekerja-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394917/demi-kesejahteraan-pekerja-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394917/demi-kesejahteraan-pekerja-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394917/demi-kesejahteraan-pekerja-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394917/demi-kesejahteraan-pekerja-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1783638556/pandemi-covid-19-percepat-transformasi-digital
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1783638556/pandemi-covid-19-percepat-transformasi-digital
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1783638556/pandemi-covid-19-percepat-transformasi-digital
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1783638556/pandemi-covid-19-percepat-transformasi-digital
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1783638556/pandemi-covid-19-percepat-transformasi-digital
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serta kompetensi di bidang 

masing-masing. "Tingkatkan 

kreativitas dan ciptakan 

inovasi dalam menjawab 

tantangan zaman," ucap 

Anwar saat acara Bimbingan 

Teknis tentang Pemahaman 

Jabatan Fungsional Analis 

Kerja Sama, di Malang, Rabu 

(2 februari 2022). 

14

4. 

03 

Februa

ry 

2022 

Pemkab 

Brebes Bakal 

Bentuk 

Satgas, 

Lindungi 

Para Pekerja 

Migran dan 

Urban 

Positiv

e 

Radar Tegal  Pemerintah Kabupaten 

(Pemkab) Brebes akan 

membentuk Satgas 

Pelindungan Tenaga Kerja 

Migran dan Tenaga Kerja 

Urban. Kepala Dinas 

Perindustrian dan Tenaga 

Kerja (Dinperinaker) Brebes 

Warsito Eko Putro 

mengatakan, tahapan 

penyusunan Perda 

Perlindungan Tenaga Kerja 

Migran dan Tenaga Kerja 

Urban ini masuk baru masuk 

dalam public hearing yang 

melibatkan berbagai instansi 

yang bakal terlibat. Instansi 

yang bakal bergabung dalam 

satgas ini di antaranya 

pemerintah daerah, BP2MI, 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Brebes, hingga pihak 

kepolisian. Dia 

mengungkapkan, 

pembentukan satgas ini 

didasari dengan banyaknya 

kasus dan permasalahan yang 

dialami para tenaga kerja 

migran maupun tenaga kerja 

urban. 

14

5. 

03 

Februa

ry 

2022 

Korban PHK 

Kini Bisa 

Ajukan Klaim 

Jaminan 

Negati

ve 

Okezone Eko Cahyo Korban PHK sudah bisa 

mengajukan klaim Jaminan 

Kehilangan Pekerjaaan di BPJS 

Ketenagakerjaan. BPJS 

http://radartegal.com/pemkab-brebes-bakal-bentuk-satgas-lindungi-para-pekerja-migran-dan-urban.27809.html
http://radartegal.com/pemkab-brebes-bakal-bentuk-satgas-lindungi-para-pekerja-migran-dan-urban.27809.html
http://radartegal.com/pemkab-brebes-bakal-bentuk-satgas-lindungi-para-pekerja-migran-dan-urban.27809.html
http://radartegal.com/pemkab-brebes-bakal-bentuk-satgas-lindungi-para-pekerja-migran-dan-urban.27809.html
http://radartegal.com/pemkab-brebes-bakal-bentuk-satgas-lindungi-para-pekerja-migran-dan-urban.27809.html
http://radartegal.com/pemkab-brebes-bakal-bentuk-satgas-lindungi-para-pekerja-migran-dan-urban.27809.html
http://radartegal.com/pemkab-brebes-bakal-bentuk-satgas-lindungi-para-pekerja-migran-dan-urban.27809.html
http://radartegal.com/pemkab-brebes-bakal-bentuk-satgas-lindungi-para-pekerja-migran-dan-urban.27809.html
http://economy.okezone.com/read/2022/02/03/320/2542064/korban-phk-kini-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaaan-dapat-uang-tunai
http://economy.okezone.com/read/2022/02/03/320/2542064/korban-phk-kini-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaaan-dapat-uang-tunai
http://economy.okezone.com/read/2022/02/03/320/2542064/korban-phk-kini-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaaan-dapat-uang-tunai
http://economy.okezone.com/read/2022/02/03/320/2542064/korban-phk-kini-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaaan-dapat-uang-tunai
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Kehilangan 

Pekerjaaan! 

Dapat Uang 

Tunai 

Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) mencatat 

sejak 1 Februari 2022, klaim 

manfaat program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

dapat diajukan. Di antaranya, 

empat program 

BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), 

Jaminan Kematian (JKM), 

Jaminan Pensiun (JP) dan 

ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan. Anggoro menilai 

program JKP hadir tepat di 

masa pandemi saat banyak 

perusahaan atau badan usaha 

yang terdampak dan 

berakibat meningkatnya kasus 

PHK. 

14

6. 

03 

Februa

ry 

2022 

Pekerja 

migran asal 

Nusa 

Tenggara 

Barat habis 

kontrak 

mencapai 

172 orang 

Neutra

l 

Antara Mataram  Ia menyebutkan, sebanyak 

172 orang warga Nusa 

Tenggara Barat yang sudah 

habis masa kontrak kerja di 

luar negeri berasal dari 

Kabupaten Lombok Barat 33 

orang, Lombok Tengah 53 

orang, Lombok Timur 75 

orang, Sumbawa lima orang, 

Lombok Utara dan Kota 

Mataram masing-masing tiga 

orang. "Kepulangan 172 orang 

itu menambah jumlah PMI 

purna yang pulang ke Nusa 

Tenggara Barat. Sebanyak 172 

pekerja migran Indonesia 

(PMI) asal Nusa Tenggara 

Barat habis kontrak kerja di 

luar negeri, sehingga mereka 

pulang ke kampung halaman 

masing-masing. Kepala Unit 

Pelaksana Teknis Badan 

Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (UPT BP2MI) Nusa 

http://economy.okezone.com/read/2022/02/03/320/2542064/korban-phk-kini-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaaan-dapat-uang-tunai
http://economy.okezone.com/read/2022/02/03/320/2542064/korban-phk-kini-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaaan-dapat-uang-tunai
http://economy.okezone.com/read/2022/02/03/320/2542064/korban-phk-kini-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaaan-dapat-uang-tunai
http://economy.okezone.com/read/2022/02/03/320/2542064/korban-phk-kini-bisa-ajukan-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaaan-dapat-uang-tunai
http://mataram.antaranews.com/berita/184929/pekerja-migran-asal-ntb-habis-kontrak-mencapai-172-orang
http://mataram.antaranews.com/berita/184929/pekerja-migran-asal-ntb-habis-kontrak-mencapai-172-orang
http://mataram.antaranews.com/berita/184929/pekerja-migran-asal-ntb-habis-kontrak-mencapai-172-orang
http://mataram.antaranews.com/berita/184929/pekerja-migran-asal-ntb-habis-kontrak-mencapai-172-orang
http://mataram.antaranews.com/berita/184929/pekerja-migran-asal-ntb-habis-kontrak-mencapai-172-orang
http://mataram.antaranews.com/berita/184929/pekerja-migran-asal-ntb-habis-kontrak-mencapai-172-orang
http://mataram.antaranews.com/berita/184929/pekerja-migran-asal-ntb-habis-kontrak-mencapai-172-orang
http://mataram.antaranews.com/berita/184929/pekerja-migran-asal-ntb-habis-kontrak-mencapai-172-orang
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Tenggara Barat Abri Danar 

Prabawa, di Mataram, Kamis, 

mengatakan, seluruh PMI 

purna yang tiba di Bandara 

Zainuddin Abdul Madjid, 

langsung menjalani 

pemeriksaan kesehatan serta 

screening e-HAC. 

14

7. 

03 

Februa

ry 

2022 

BPJAMSOSTE

K laksanakan 

Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

Februari ini 

Negati

ve 

Antara Sulteng Anggoro Eko 

Cahyo,Muhammad 

Amin Al-husaini 

Terhitung 1 Februari 2022, 

klaim manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) dapat diajukan sesuai 

ketentuan UU No. 11/2020 

tentang Cipta Kerja. 

BPJAMSOSTEK (BPJS 

Ketenagakerjaan), dalam rilis 

yang diterima di Jakarta, 

Kamis, ditunjuk melaksanakan 

program JKP dan menyatakan 

siap menerima pengajuan 

klaim dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Dirut 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP itu dan 

berharap program ini dapat 

berjalan sesuai dengan 

filosofinya, yaitu 

mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa 

bekerja kembali. "Seluruh 

insan BPJAMSOSTEK siap 

mengemban tugas mulia ini 

demi kesejahteraan para 

pekerja di seluruh Indonesia," 

ujar Anggoro. 

14

8. 

03 

Februa

ry 

2022 

BPJAMSOSTE

K laksanakan 

Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

Februari ini 

Negati

ve 

Antara Anggoro Eko 

Cahyo,Muhammad 

Amin Al-husaini 

Terhitung 1 Februari 2022, 

klaim manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) dapat diajukan sesuai 

ketentuan UU No. 11/2020 

tentang Cipta Kerja. 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
http://www.antaranews.com/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
http://www.antaranews.com/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
http://www.antaranews.com/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
http://www.antaranews.com/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
http://www.antaranews.com/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
http://www.antaranews.com/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
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BPJAMSOSTEK (BPJS 

Ketenagakerjaan), dalam rilis 

yang diterima di Jakarta, 

Kamis, ditunjuk melaksanakan 

program JKP dan menyatakan 

siap menerima pengajuan 

klaim dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Dirut 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP itu dan 

berharap program ini dapat 

berjalan sesuai dengan 

filosofinya, yaitu 

mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa 

bekerja kembali. "Seluruh 

insan BPJAMSOSTEK siap 

mengemban tugas mulia ini 

demi kesejahteraan para 

pekerja di seluruh Indonesia," 

ujar Anggoro. 

14

9. 

03 

Februa

ry 

2022 

DPRD 

Manado Siap 

Panggil 

Koperasi 

TKBM Terkait 

175 Buruh 

Pelabuhan 

Tak Tercover 

BPJS 

Negati

ve 

Manado Today Boby Daud Anggota DPRD Boby Daud 

angkat bicara terkait masalah 

yang dialami oleh sekira 175 

Tenaga Kerja Bongkar Muat 

(TKBM) di Pelabuhan Manado. 

Para buruh ini diduga tidak 

didaftarkan BPJS 

Ketenagakerjaan oleh 

Koperasi TKBM Manado. 

Padahal berdasarkan 

penelusuran, dalam proses 

bongkar muat di pelabuhan 

Manado setiap perusahaan 

diwajibkan untuk 

membayarkan biaya sekitar 

Rp81 ribu/ton untuk 

membayar upah buruh, 

kesejahteraan buruh, BPJS 

buruh dan administrasi 

koperasi. "Kalau ini tidak 

terdaftar (BPJS) maka ini 

http://www.manadotoday.co.id/berita-pilihan/dprd-manado-siap-panggil-koperasi-tkbm-terkait-175-buruh-pelabuhan-tak-tercover-bpjs
http://www.manadotoday.co.id/berita-pilihan/dprd-manado-siap-panggil-koperasi-tkbm-terkait-175-buruh-pelabuhan-tak-tercover-bpjs
http://www.manadotoday.co.id/berita-pilihan/dprd-manado-siap-panggil-koperasi-tkbm-terkait-175-buruh-pelabuhan-tak-tercover-bpjs
http://www.manadotoday.co.id/berita-pilihan/dprd-manado-siap-panggil-koperasi-tkbm-terkait-175-buruh-pelabuhan-tak-tercover-bpjs
http://www.manadotoday.co.id/berita-pilihan/dprd-manado-siap-panggil-koperasi-tkbm-terkait-175-buruh-pelabuhan-tak-tercover-bpjs
http://www.manadotoday.co.id/berita-pilihan/dprd-manado-siap-panggil-koperasi-tkbm-terkait-175-buruh-pelabuhan-tak-tercover-bpjs
http://www.manadotoday.co.id/berita-pilihan/dprd-manado-siap-panggil-koperasi-tkbm-terkait-175-buruh-pelabuhan-tak-tercover-bpjs
http://www.manadotoday.co.id/berita-pilihan/dprd-manado-siap-panggil-koperasi-tkbm-terkait-175-buruh-pelabuhan-tak-tercover-bpjs
http://www.manadotoday.co.id/berita-pilihan/dprd-manado-siap-panggil-koperasi-tkbm-terkait-175-buruh-pelabuhan-tak-tercover-bpjs
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bermasalah, karena menurut 

UU Cipta Kerja setiap badan 

usaha termasuk Koperasi 

TKBM yang menggunakan jasa 

para buruh pelabuhan maka 

itu wajib dicover BPJS, karena 

undang-undang 

mengisyaratkan itu,"kata 

Boby Daud di Kantor DPRD 

Kota Manado, Rabu 

(2/2/2022). 

15

0. 

03 

Februa

ry 

2022 

Tulungagung 

Naik ke 

PPKM Level 

2, Kegiatan 

Masyarakat 

Akan 

Kembali 

Dibatasi 

Negati

ve 

Surya Handono Subiakto Kabupaten Tulungagung 

belum mengubah kebijakan 

terkait kegiatan warga. 

Sebelumnya Kabupaten 

Tulungagung naik dari level 1 

ke level 2 Penerapan 

Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM). Tetap 

kita disiplinkan masyarakat," 

terang Kapolres Tulungagung, 

AKBP Handono Subiakto yang 

juga Wakil Ketua STPPC 

Tulungagung. Secara umum 

STPPC Tulungagung bersiap 

menghadapi lonjakan kasus 

Covid-19. 

15

1. 

03 

Februa

ry 

2022 

Akhirnya 

UMK 

Bontang 

2022 

Ditetapkan 

Gubernur 

Senilai Rp 3,2 

Juta 

Neutra

l 

Ekspos Kaltim  "Jadi perusahaan yang 

sebelumnya sudah 

memberikan upah senilai 

UMK di 2022 dilarang untuk 

mengurangi jika sudah 

mengupah pegawai diatas 

nilai UMK Bontang 2022," 

pungkasnya. Gubernur 

Kalimantan Timur, Isran Noor 

menetapkan Upah Minimum 

Kota (UMK) Bontang senilai 

Rp 3.226.486,78, sesuai 

dengan usulan Dewan 

Pengupahan Kota (Depeko) 

Bontang. Nilai tersebut 

tertuang dalam Keputusan 

Gubernur Kalimantan Timur 

http://surabaya.tribunnews.com/2022/02/03/tulungagung-naik-ke-ppkm-level-2-kegiatan-masyarakat-akan-kembali-dibatasi
http://surabaya.tribunnews.com/2022/02/03/tulungagung-naik-ke-ppkm-level-2-kegiatan-masyarakat-akan-kembali-dibatasi
http://surabaya.tribunnews.com/2022/02/03/tulungagung-naik-ke-ppkm-level-2-kegiatan-masyarakat-akan-kembali-dibatasi
http://surabaya.tribunnews.com/2022/02/03/tulungagung-naik-ke-ppkm-level-2-kegiatan-masyarakat-akan-kembali-dibatasi
http://surabaya.tribunnews.com/2022/02/03/tulungagung-naik-ke-ppkm-level-2-kegiatan-masyarakat-akan-kembali-dibatasi
http://surabaya.tribunnews.com/2022/02/03/tulungagung-naik-ke-ppkm-level-2-kegiatan-masyarakat-akan-kembali-dibatasi
http://surabaya.tribunnews.com/2022/02/03/tulungagung-naik-ke-ppkm-level-2-kegiatan-masyarakat-akan-kembali-dibatasi
http://surabaya.tribunnews.com/2022/02/03/tulungagung-naik-ke-ppkm-level-2-kegiatan-masyarakat-akan-kembali-dibatasi
http://www.eksposkaltim.com/berita-12680-akhirnya-umk-bontang-2022-ditetapkan-gubernur-senilai-rp-32-juta.html
http://www.eksposkaltim.com/berita-12680-akhirnya-umk-bontang-2022-ditetapkan-gubernur-senilai-rp-32-juta.html
http://www.eksposkaltim.com/berita-12680-akhirnya-umk-bontang-2022-ditetapkan-gubernur-senilai-rp-32-juta.html
http://www.eksposkaltim.com/berita-12680-akhirnya-umk-bontang-2022-ditetapkan-gubernur-senilai-rp-32-juta.html
http://www.eksposkaltim.com/berita-12680-akhirnya-umk-bontang-2022-ditetapkan-gubernur-senilai-rp-32-juta.html
http://www.eksposkaltim.com/berita-12680-akhirnya-umk-bontang-2022-ditetapkan-gubernur-senilai-rp-32-juta.html
http://www.eksposkaltim.com/berita-12680-akhirnya-umk-bontang-2022-ditetapkan-gubernur-senilai-rp-32-juta.html
http://www.eksposkaltim.com/berita-12680-akhirnya-umk-bontang-2022-ditetapkan-gubernur-senilai-rp-32-juta.html
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nomor 561/k. 14/2022 

tentang Penetapan Upah 

Minimum Kota Bontang 

Provinsi Kalimantan Timur 

tahun 2022. 

15

2. 

03 

Februa

ry 

2022 

BPJamsostek 

Siap Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Siberindo Anggoro Eko Cahyo Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJamsostek pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, yakni 

empat program BPJamsostek 

yaitu Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Kematian 

(JKM), Jaminan Pensiun (JP) 

dan ditambah Jaminan 

Kesehatan (JKN) yang dikelola 

oleh BPJS Kesehatan. 

BPJamsostek-begitu sebutan 

BPJS Ketenagakerjaan- 

menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP 

ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang 

tunai ini diberikan oleh 

BPJamsostek kepada peserta 

jika ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

Direktur Utama BPJamsostek 

Anggoro Eko Cahyo 

menyatakan pihaknya telah 

http://siberindo.co/03/02/2022/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://siberindo.co/03/02/2022/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://siberindo.co/03/02/2022/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://siberindo.co/03/02/2022/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://siberindo.co/03/02/2022/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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mempersiapkan infrastruktur 

dan internalisasi regulasi 

terkait JKP ini dan berharap 

program ini dapat berjalan 

sesuai dengan filosofinya 

yaitu mempertahankan 

kehidupan yang layak bagi 

pekerja saat kehilangan 

pekerjaan dan bisa bekerja 

kembali. 

15

3. 

03 

Februa

ry 

2022 

BPJamsostek 

Siap Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Analisa Daily Anggoro Eko Cahyo BPJamsostek, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP 

ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 37 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, yakni 

4 program BPJAMSOSTEK 

yaitu Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Kematian 

(JKM), Jaminan Pensiun (JP) 

dan ditambah Jaminan 

Kesehatan (JKN) yang dikelola 

oleh BPJS Kesehatan. Manfaat 

uang tunai ini diberikan oleh 

BPJamsostek kepada peserta 

jika ketentuan yang diberikan 

http://analisadaily.com/berita/baca/2022/02/03/1027343/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/02/03/1027343/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/02/03/1027343/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/02/03/1027343/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/02/03/1027343/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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telah dipenuhi peserta. 

Direktur Utama BPJamsostek, 

Anggoro Eko Cahyo 

menyatakan, pihaknya telah 

mempersiapkan infrastruktur 

dan internalisasi regulasi 

terkait JKP ini dan berharap 

program ini dapat berjalan 

sesuai dengan filosofinya 

yaitu mempertahankan 

kehidupan yang layak bagi 

pekerja saat kehilangan 

pekerjaan dan bisa bekerja 

kembali. 

15

4. 

03 

Februa

ry 

2022 

BPJAMSOSTE

K laksanakan 

Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

Februari ini 

Negati

ve 

Antara Papua Anggoro Eko 

Cahyo,Muhammad 

Amin Al-husaini 

Terhitung 1 Februari 2022, 

klaim manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) dapat diajukan sesuai 

ketentuan UU No. 11/2020 

tentang Cipta Kerja. 

BPJAMSOSTEK (BPJS 

Ketenagakerjaan), dalam rilis 

yang diterima di Jakarta, 

Kamis, ditunjuk melaksanakan 

program JKP dan menyatakan 

siap menerima pengajuan 

klaim dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Dirut 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP itu dan 

berharap program ini dapat 

berjalan sesuai dengan 

filosofinya, yaitu 

mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa 

bekerja kembali. "Seluruh 

insan BPJAMSOSTEK siap 

mengemban tugas mulia ini 

demi kesejahteraan para 

pekerja di seluruh Indonesia," 

ujar Anggoro. 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
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15

5. 

03 

Februa

ry 

2022 

BPJAMSOSTE

K laksanakan 

Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

Februari ini 

Negati

ve 

Antara Riau Anggoro Eko 

Cahyo,Muhammad 

Amin Al-husaini 

Terhitung 1 Februari 2022, 

klaim manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) dapat diajukan sesuai 

ketentuan UU No. 11/2020 

tentang Cipta Kerja. 

BPJAMSOSTEK (BPJS 

Ketenagakerjaan), dalam rilis 

yang diterima di Jakarta, 

Kamis, ditunjuk melaksanakan 

program JKP dan menyatakan 

siap menerima pengajuan 

klaim dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Dirut 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP itu dan 

berharap program ini dapat 

berjalan sesuai dengan 

filosofinya, yaitu 

mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa 

bekerja kembali. "Seluruh 

insan BPJAMSOSTEK siap 

mengemban tugas mulia ini 

demi kesejahteraan para 

pekerja di seluruh Indonesia," 

ujar Anggoro. 

15

6. 

03 

Februa

ry 

2022 

Bulan K3, 

BPJS 

Ketenagakerj

aan Serahkan 

Santunan JKK 

dan JKM 

Positiv

e 

Suara Merdeka  Pada peringatan Bulan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) yang dilaksanakan 

di PT Kubota Indonesia BSB, 

Semarang, Kamis, 3 Februari 

2022, BPJS Ketenagakerjaan 

menyerahkan empat 

santunan Program Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK) dan 

Jaminan Kematian (JKM) 

kepada para ahli waris dan 

penerima. Deputi Direktur 

BPJS Ketenagakerjaan Wilayah 

Jawa Tengah dan DIY 

Cahyaning Indriasari yang 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2682873/bpjamsostek-laksanakan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-februari-ini
http://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-042597768/bulan-k3-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-jkk-dan-jkm
http://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-042597768/bulan-k3-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-jkk-dan-jkm
http://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-042597768/bulan-k3-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-jkk-dan-jkm
http://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-042597768/bulan-k3-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-jkk-dan-jkm
http://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-042597768/bulan-k3-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-jkk-dan-jkm
http://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-042597768/bulan-k3-bpjs-ketenagakerjaan-serahkan-santunan-jkk-dan-jkm
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ditemui seusai kegiatan 

mengatakan, bahwa 

keselamatan dan kesehatan 

para pekerja merupakan 

tanggung jawab bersama 

salah satunya mengikuti 

aturan K3. "Kaitannya dengan 

K3, BPJS Ketenagakerjaan 

bertugas memastikan semua 

karyawan mengikuti aturan K3 

dan memastikan sudah 

terjamin saat terjadi risiko," 

kata Naning, panggilan akrab 

Cahyaning Indriasari. Naning 

menegaskan, dengan seluruh 

pekerja terdaftar sebagai 

peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, maka saat 

pekerja mengalami risiko 

kecelakaan kerja hingga 

kematian, tidak lagi menjadi 

tanggung jawab perusahaan, 

karena telah dialihkan ke BPJS 

Ketenagakerjaan.>. 

15

7. 

03 

Februa

ry 

2022 

BPJAMSOSTE

K terima 

klaim 

Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

mulai 

Februari ini 

Negati

ve 

Antara News 

Manado 

Anggoro Eko 

Cahyo,Muhammad 

Amin Al-husaini 

Terhitung 1 Februari 2022, 

klaim manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) dapat diajukan sesuai 

ketentuan UU No. 11/2020 

tentang Cipta Kerja. 

BPJAMSOSTEK (BPJS 

Ketenagakerjaan), dalam rilis 

yang diterima di Jakarta, 

Kamis, ditunjuk melaksanakan 

program JKP dan menyatakan 

siap menerima pengajuan 

klaim dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Dirut 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP itu dan 

berharap program ini dapat 

berjalan sesuai dengan 

filosofinya, yaitu 

http://manado.antaranews.com/berita/175681/bpjamsostek-terima-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-mulai-februari-ini
http://manado.antaranews.com/berita/175681/bpjamsostek-terima-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-mulai-februari-ini
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http://manado.antaranews.com/berita/175681/bpjamsostek-terima-klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-mulai-februari-ini
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mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa 

bekerja kembali. "Seluruh 

insan BPJAMSOSTEK siap 

mengemban tugas mulia ini 

demi kesejahteraan para 

pekerja di seluruh Indonesia," 

ujar Anggoro. 

15

8. 

03 

Februa

ry 

2022 

RI-Malaysia 

Belum 

Sepakat Soal 

Pekerja 

Migran 

Negati

ve 

Rrinews Judha Nugraha Penandatanganan MoU atau 

nota kesepahaman antara 

pemerintah RI-Malaysia 

terkait perekrutan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) sektor 

domestik, yang semula 

direncanakan pada awal 

Februari 2022 berpeluang 

ditunda. "Rencana 

tandatangan sebagaimana 

disampaikan oleh pihak 

Malaysia tanggal 7 Februari 

itu tidak bisa dilaksanakan. 

Judha menjabarkan, sejumlah 

hal yang diminta Indonesia 

agar Malaysia memenuhinya 

dalam nota kesepahaman 

tersebut, seperti terkait 

penghapusan perekrutan 

Penata Laksana Rumah 

Tangga (PLRT) melalui sistem 

online di Malaysia atau 

dikenal dengan istilah "System 

Maid Online". "Masih ada 

beberapa pending (tertunda) 

isu yang belum disepakati 

antara Indonesia dan 

Malaysia. 

15

9. 

03 

Februa

ry 

2022 

KBRI 

evakuasi PRT 

delapan 

tahun tanpa 

gaji dari 

majikannya 

Neutra

l 

Antara Ridwan Ismail Kedutaan Besar Republik 

Indonesia (KBRI) Kuala 

Lumpur bekerjasama dengan 

Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) berhasil 

mengevakuasi Pembantu 

Rumah Tangga (PRT) asal 

http://rri.co.id/internasional/1347716/ri-malaysia-belum-sepakat-soal-pekerja-migran
http://rri.co.id/internasional/1347716/ri-malaysia-belum-sepakat-soal-pekerja-migran
http://rri.co.id/internasional/1347716/ri-malaysia-belum-sepakat-soal-pekerja-migran
http://rri.co.id/internasional/1347716/ri-malaysia-belum-sepakat-soal-pekerja-migran
http://rri.co.id/internasional/1347716/ri-malaysia-belum-sepakat-soal-pekerja-migran
http://www.antaranews.com/berita/2682957/kbri-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
http://www.antaranews.com/berita/2682957/kbri-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
http://www.antaranews.com/berita/2682957/kbri-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
http://www.antaranews.com/berita/2682957/kbri-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
http://www.antaranews.com/berita/2682957/kbri-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
http://www.antaranews.com/berita/2682957/kbri-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
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Lengkong, Bojongsoang, Jawa 

Barat, Yati Karyati, yang 

delapan tahun tidak digaji dari 

rumah majikannya di Shah 

Alam. "Ibu Yati setidaknya kini 

bisa sedikit bernafas lega 

setelah dijemput langsung 

oleh pihak Kedutaan Besar 

Republik Indonesia Kuala 

Lumpur dari rumah majikan 

tempat dia bekerja selama 

ini," ujar Ketua DPLN SBMI 

Malaysia, Ridwan Ismail ketika 

dihubungi di Kuala Lumpur, 

Kamis. Kasus ibu Yati Karyati 

mendapat perhatian serius 

dari SBMI Malaysia setelah 

organisasi ini mendapat 

laporan dari temannya 

sesama PRT yang menjadi 

tetangganya, seorang Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) asal 

Provinsi Jawa Timur. 

"Temannya ini kerap bercerita 

tentang penderita Ibu Yati 

yang sejak 2014 bersama 

majikannya ia sama sekali 

tidak pernah bisa kirim uang 

pada keluarganya di kampung 

halaman karena selama ini 

tidak mendapatkan gaji yang 

seharusnya menjadi haknya 

sebagai pekerja," katanya. 

16

0. 

03 

Februa

ry 

2022 

KBRI 

evakuasi PRT 

delapan 

tahun tanpa 

gaji dari 

majikannya 

Neutra

l 

Antara Sulteng Ridwan Ismail Kedutaan Besar Republik 

Indonesia (KBRI) Kuala 

Lumpur bekerjasama dengan 

Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) berhasil 

mengevakuasi Pembantu 

Rumah Tangga (PRT) asal 

Lengkong, Bojongsoang, Jawa 

Barat, Yati Karyati, yang 

delapan tahun tidak digaji dari 

rumah majikannya di Shah 

Alam. "Ibu Yati setidaknya kini 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2682957/kbri-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2682957/kbri-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
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bisa sedikit bernafas lega 

setelah dijemput langsung 

oleh pihak Kedutaan Besar 

Republik Indonesia Kuala 

Lumpur dari rumah majikan 

tempat dia bekerja selama 

ini," ujar Ketua DPLN SBMI 

Malaysia, Ridwan Ismail ketika 

dihubungi di Kuala Lumpur, 

Kamis. Kasus ibu Yati Karyati 

mendapat perhatian serius 

dari SBMI Malaysia setelah 

organisasi ini mendapat 

laporan dari temannya 

sesama PRT yang menjadi 

tetangganya, seorang Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) asal 

Provinsi Jawa Timur. 

"Temannya ini kerap bercerita 

tentang penderita Ibu Yati 

yang sejak 2014 bersama 

majikannya ia sama sekali 

tidak pernah bisa kirim uang 

pada keluarganya di kampung 

halaman karena selama ini 

tidak mendapatkan gaji yang 

seharusnya menjadi haknya 

sebagai pekerja," katanya. 

16

1. 

03 

Februa

ry 

2022 

KBRI 

evakuasi PRT 

delapan 

tahun tanpa 

gaji dari 

majikannya 

Neutra

l 

Antara Papua Ridwan Ismail Kuala Kedutaan Besar 

Republik Indonesia (KBRI) 

Kuala Lumpur bekerjasama 

dengan Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) berhasil 

mengevakuasi Pembantu 

Rumah Tangga (PRT) asal 

Lengkong, Bojongsoang, Jawa 

Barat, Yati Karyati, yang 

delapan tahun tidak digaji dari 

rumah majikannya di Shah 

Alam. "Ibu Yati setidaknya kini 

bisa sedikit bernafas lega 

setelah dijemput langsung 

oleh pihak Kedutaan Besar 

Republik Indonesia Kuala 

Lumpur dari rumah majikan 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2682957/kbri-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
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tempat dia bekerja selama 

ini," ujar Ketua DPLN SBMI 

Malaysia, Ridwan Ismail ketika 

dihubungi di Kuala Lumpur, 

Kamis. Kasus ibu Yati Karyati 

mendapat perhatian serius 

dari SBMI Malaysia setelah 

organisasi ini mendapat 

laporan dari temannya 

sesama PRT yang menjadi 

tetangganya, seorang Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) asal 

Provinsi Jawa Timur. 

"Temannya ini kerap bercerita 

tentang penderita Ibu Yati 

yang sejak 2014 bersama 

majikannya ia sama sekali 

tidak pernah bisa kirim uang 

pada keluarganya di kampung 

halaman karena selama ini 

tidak mendapatkan gaji yang 

seharusnya menjadi haknya 

sebagai pekerja," katanya. 

16

2. 

03 

Februa

ry 

2022 

KBRI 

evakuasi PRT 

delapan 

tahun tanpa 

gaji dari 

majikannya 

Neutra

l 

Antara Riau Ridwan Ismail Kedutaan Besar Republik 

Indonesia (KBRI) Kuala 

Lumpur bekerjasama dengan 

Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) berhasil 

mengevakuasi Pembantu 

Rumah Tangga (PRT) asal 

Lengkong, Bojongsoang, Jawa 

Barat, Yati Karyati, yang 

delapan tahun tidak digaji dari 

rumah majikannya di Shah 

Alam. "Ibu Yati setidaknya kini 

bisa sedikit bernafas lega 

setelah dijemput langsung 

oleh pihak Kedutaan Besar 

Republik Indonesia Kuala 

Lumpur dari rumah majikan 

tempat dia bekerja selama 

ini," ujar Ketua DPLN SBMI 

Malaysia, Ridwan Ismail ketika 

dihubungi di Kuala Lumpur, 

Kamis. Kasus ibu Yati Karyati 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2682957/kbri-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
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mendapat perhatian serius 

dari SBMI Malaysia setelah 

organisasi ini mendapat 

laporan dari temannya 

sesama PRT yang menjadi 

tetangganya, seorang Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) asal 

Provinsi Jawa Timur. 

"Temannya ini kerap bercerita 

tentang penderita Ibu Yati 

yang sejak 2014 bersama 

majikannya ia sama sekali 

tidak pernah bisa kirim uang 

pada keluarganya di kampung 

halaman karena selama ini 

tidak mendapatkan gaji yang 

seharusnya menjadi haknya 

sebagai pekerja," katanya. 

16

3. 

03 

Februa

ry 

2022 

KBRI Kuala 

Lumpur 

evakuasi PRT 

delapan 

tahun tak 

digaji 

majikannya 

Negati

ve 

Antara Jatim Ridwan Ismail Kedutaan Besar Republik 

Indonesia (KBRI) Kuala 

Lumpur bekerja sama dengan 

Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) berhasil 

mengevakuasi seorang 

pembantu rumah tangga 

(PRT) asal Lengkong, 

Bojongsoang, Jawa Barat, 

bernama Yati Karyati, dari 

rumah majikannya di Shah 

Alam karena selama delapan 

tahun tidak pernah digaji. "Ibu 

Yati setidaknya kini bisa 

sedikit bernafas lega setelah 

dijemput langsung oleh pihak 

Kedutaan Besar Republik 

Indonesia Kuala Lumpur dari 

rumah majikan tempat dia 

bekerja selama ini," ujar Ketua 

DPLN SBMI Malaysia Ridwan 

Ismail ketika dihubungi di 

Kuala Lumpur, Kamis. Kasus 

ibu Yati Karyati mendapat 

perhatian serius dari SBMI 

Malaysia setelah organisasi ini 

mendapat laporan dari 

http://jatim.antaranews.com/berita/572081/kbri-kuala-lumpur-evakuasi-prt-delapan-tahun-tak-digaji-majikannya
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temannya sesama PRT yang 

menjadi tetangganya, seorang 

pekerja migran Indonesia asal 

Provinsi Jawa Timur. 

"Temannya ini kerap bercerita 

tentang penderita Ibu Yati 

yang sejak 2014 bersama 

majikannya ia sama sekali 

tidak pernah bisa kirim uang 

kepada keluarganya di 

kampung halaman karena 

selama ini tidak mendapatkan 

gaji yang seharusnya menjadi 

haknya sebagai pekerja," 

katanya. 

16

4. 

03 

Februa

ry 

2022 

BPJamsostek 

Siap Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program 

Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

Negati

ve 

Tribun News 

Kaltim 

Anggoro Eko Cahyo Namun tidak perlu risau, 

terhitung tanggal 1 Februari 

2022, klaim manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) dapat diajukan. 

Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJamsostek pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi pemberi 

kerja atau badan usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, yakni 

4 program BPJAMSOSTEK 

yaitu Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT),. Manfaat uang tunai ini 

diberikan oleh BPJamsostek 

kepada peserta jika ketentuan 

yang diberikan telah dipenuhi 

peserta. Jaminan sosial 

ketenagakerjaan merupakan 

http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/04/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
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jaring pengaman yang 

didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena 

risiko sosial ekonomi akibat 

aktivitas kerjanya. 

16

5. 

03 

Februa

ry 

2022 

BPJAMSOSTE

K Siap 

Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Sulutnews.com Anggoro Eko Cahyo Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, yakni 

4 program BPJAMSOSTEK 

yaitu Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Kematian 

(JKM), Jaminan Pensiun (JP) 

dan ditambah Jaminan 

Kesehatan (JKN) yang dikelola 

oleh BPJS Kesehatan. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP 

ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang 

tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta 

jika ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo menyatakan pihaknya 

http://sulutnews.com/index.php/nasional/dki-jakarta/item/18857-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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http://sulutnews.com/index.php/nasional/dki-jakarta/item/18857-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP ini dan 

berharap program ini dapat 

berjalan sesuai dengan 

filosofinya yaitu 

mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa 

bekerja kembali. 

16

6. 

03 

Februa

ry 

2022 

Per 1 

Februari, 

BPJAMSOSTE

K Resmi 

Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Sulut News Tv Anggoro Eko Cahyo Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, yakni 

4 program BPJAMSOSTEK 

yaitu Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Kematian 

(JKM), Jaminan Pensiun (JP) 

dan ditambah Jaminan 

Kesehatan (JKN) yang dikelola 

oleh BPJS Kesehatan. Namun 

tidak perlu risau, terhitung 

tanggal 1 Februari 2022, klaim 

manfaat program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

dapat diajukan. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP 

ini, dipastikan telah siap 
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http://sulutnewstv.com/2022/02/03/per-1-februari-bpjamsostek-resmi-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://sulutnewstv.com/2022/02/03/per-1-februari-bpjamsostek-resmi-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://sulutnewstv.com/2022/02/03/per-1-februari-bpjamsostek-resmi-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://sulutnewstv.com/2022/02/03/per-1-februari-bpjamsostek-resmi-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang 

tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta 

jika ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

16

7. 

04 

Februa

ry 

2022 

KBRI Kuala 

Lumpur 

evakuasi PRT 

delapan 

tahun tanpa 

gaji dari 

majikannya 

Neutra

l 

Antara Sumsel Ridwan Ismail Kedutaan Besar Republik 

Indonesia (KBRI) Kuala 

Lumpur bekerjasama dengan 

Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) 

mengevakuasi Pembantu 

Rumah Tangga (PRT) asal 

Lengkong, Bojongsoang, Jawa 

Barat, Yati Karyati, yang 

delapan tahun tidak digaji dari 

rumah majikannya di Shah 

Alam. "Ibu Yati setidaknya kini 

bisa sedikit bernafas lega 

setelah dijemput langsung 

oleh pihak Kedutaan Besar 

Republik Indonesia Kuala 

Lumpur dari rumah majikan 

tempat dia bekerja selama 

ini," ujar Ketua DPLN SBMI 

Malaysia, Ridwan Ismail ketika 

dihubungi di Kuala Lumpur, 

Kamis. Kasus ibu Yati Karyati 

mendapat perhatian serius 

dari SBMI Malaysia setelah 

organisasi ini mendapat 

laporan dari temannya 

sesama PRT yang menjadi 

tetangganya, seorang Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) asal 

Provinsi Jawa Timur. 

"Temannya ini kerap bercerita 

tentang penderita Ibu Yati 

yang sejak 2014 bersama 

majikannya sama sekali tidak 

pernah bisa kirim uang pada 

keluarganya di kampung 

halaman karena selama ini 

tidak mendapatkan gaji yang 

http://sumsel.antaranews.com/berita/619165/kbri-kuala-lumpur-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
http://sumsel.antaranews.com/berita/619165/kbri-kuala-lumpur-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
http://sumsel.antaranews.com/berita/619165/kbri-kuala-lumpur-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
http://sumsel.antaranews.com/berita/619165/kbri-kuala-lumpur-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
http://sumsel.antaranews.com/berita/619165/kbri-kuala-lumpur-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
http://sumsel.antaranews.com/berita/619165/kbri-kuala-lumpur-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
http://sumsel.antaranews.com/berita/619165/kbri-kuala-lumpur-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
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seharusnya menjadi haknya 

sebagai pekerja," katanya. 

16

8. 

04 

Februa

ry 

2022 

Komisi IV 

DPRD 

Kalimantan 

Tengah Akan 

Bantu 

Keluhan 

Disnakertran

s Katingan 

Positiv

e 

Media Dayak  Komisi IV DPRD Provinsi 

Kalimantan Tengah yang di 

pimpin Artaban saat 

melakukan Kunker ke 

Kabupaten Katingan. (Media 

Dayak/Ist) Palangka Raya, 

Media Dayak Ketua Komisi IV 

DPRD Kalimantan Tengah 

Artaban mengungkapkan 

pihaknya di Komisi IV siap 

memfasilitasi keluhan yang 

disampaikan Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Katingan. "Kami 

Komisi IV melakukan 

pertemuan bersama Kepala 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Katingan dan jajarannya, pada 

rangkai kunjungan kami ke 

kabupaten Katingan," ucap 

Artaban legislator Fraksi PDI 

Perjuangan ini Kamis 

(3/2/2022). "Salah satu yang 

diungkapkan adalah masalah 

BLK, ini kita akan lihat dari sisi 

kewenangan, kalau itu ada di 

Provinsi, kita bantu, kalaupun 

di Kabupaten, kita akan 

sampaikan agar ini bisa 

menjadi perhatian," bebernya 

Apapun yang telah 

disampaikan pihak 

Disnakertrans Kabupaten 

Katingan, katanya 

melanjutkan, kami Komisi IV 

DPRD Provinsi Kalimantan 

Tengah akan membantu. 

16

9. 

04 

Februa

ry 

2022 

Pekerja 

Migran asal 

Indonesia di 

Malaysia Tak 

Digaji 8 

Negati

ve 

Kompas Tv Ridwan Ismail Yati Karyati adalah seorang 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) asal Lengkong, 

Bojongsoang, Jawa Barat. Ia 

bekerja sebagai Asisten 

http://mediadayak.id/komisi-iv-dprd-kalteng-akan-bantu-keluhan-disnakertrans-katingan
http://mediadayak.id/komisi-iv-dprd-kalteng-akan-bantu-keluhan-disnakertrans-katingan
http://mediadayak.id/komisi-iv-dprd-kalteng-akan-bantu-keluhan-disnakertrans-katingan
http://mediadayak.id/komisi-iv-dprd-kalteng-akan-bantu-keluhan-disnakertrans-katingan
http://mediadayak.id/komisi-iv-dprd-kalteng-akan-bantu-keluhan-disnakertrans-katingan
http://mediadayak.id/komisi-iv-dprd-kalteng-akan-bantu-keluhan-disnakertrans-katingan
http://mediadayak.id/komisi-iv-dprd-kalteng-akan-bantu-keluhan-disnakertrans-katingan
http://mediadayak.id/komisi-iv-dprd-kalteng-akan-bantu-keluhan-disnakertrans-katingan
http://www.kompas.tv/article/258074/pekerja-migran-asal-indonesia-di-malaysia-tak-digaji-8-tahun-kbri-bersama-sbmi-lakukan-evakuasi
http://www.kompas.tv/article/258074/pekerja-migran-asal-indonesia-di-malaysia-tak-digaji-8-tahun-kbri-bersama-sbmi-lakukan-evakuasi
http://www.kompas.tv/article/258074/pekerja-migran-asal-indonesia-di-malaysia-tak-digaji-8-tahun-kbri-bersama-sbmi-lakukan-evakuasi
http://www.kompas.tv/article/258074/pekerja-migran-asal-indonesia-di-malaysia-tak-digaji-8-tahun-kbri-bersama-sbmi-lakukan-evakuasi
http://www.kompas.tv/article/258074/pekerja-migran-asal-indonesia-di-malaysia-tak-digaji-8-tahun-kbri-bersama-sbmi-lakukan-evakuasi
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Tahun, KBRI 

bersama 

SBMI 

Lakukan 

Evakuasi 

Rumah Tangga (ART) yang 

dievakuasi dari rumah 

majikannya di Shah Alam, 

Malaysia. Evakuasi dilakukan 

Kedutaan Besar Republik 

Indonesia (KBRI) Kuala 

Lumpur bekerjasama dengan 

Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI). "Ibu Yati 

setidaknya kini bisa sedikit 

bernafas lega setelah 

dijemput langsung oleh pihak 

Kedutaan Besar Republik 

Indonesia Kuala Lumpur dari 

rumah majikan tempat dia 

bekerja selama ini," ujar Ketua 

DPLN SBMI Malaysia, Ridwan 

Ismail ketika dihubungi di 

Kuala Lumpur, Kamis 

(3/2/2/2022) seperti dikutip 

Antara. 

17

0. 

04 

Februa

ry 

2022 

Kadisnaker 

Lampung 

Himbau 

Semua Pihak 

Terapkan K3 

Neutra

l 

Wartaviral.id Agus Nompitu Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Lampung Dr. Agus 

Nompitu menghimbau semua 

pihak untuk tidak lengah dan 

secara ketat menerapkan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3). Dikatakan mantan 

kepala Dinas Koperasi 

Lampung ini penyempurnaan 

peraturan perundangan serta 

standar K3 sanagt diperlukan. 

Sebagai informasi pagi tadi 

berlangsung Apel Peringatan 

Hari Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) Nasional 

dan Pernyataan dimulainya 

Bulan Keselamatan Kerja 

Nasional Tingkat Provinsi 

Lampung Tahun 2022. 

Gubernur Lampung Arinal 

Djunaidi diwakili Sekretaris 

Daerah Provinsi Lampung, 

http://www.kompas.tv/article/258074/pekerja-migran-asal-indonesia-di-malaysia-tak-digaji-8-tahun-kbri-bersama-sbmi-lakukan-evakuasi
http://www.kompas.tv/article/258074/pekerja-migran-asal-indonesia-di-malaysia-tak-digaji-8-tahun-kbri-bersama-sbmi-lakukan-evakuasi
http://www.kompas.tv/article/258074/pekerja-migran-asal-indonesia-di-malaysia-tak-digaji-8-tahun-kbri-bersama-sbmi-lakukan-evakuasi
http://www.kompas.tv/article/258074/pekerja-migran-asal-indonesia-di-malaysia-tak-digaji-8-tahun-kbri-bersama-sbmi-lakukan-evakuasi
http://www.kompas.tv/article/258074/pekerja-migran-asal-indonesia-di-malaysia-tak-digaji-8-tahun-kbri-bersama-sbmi-lakukan-evakuasi
http://wartaviral.id/2022/02/04/100941
http://wartaviral.id/2022/02/04/100941
http://wartaviral.id/2022/02/04/100941
http://wartaviral.id/2022/02/04/100941
http://wartaviral.id/2022/02/04/100941
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Fahrizal Darminto memimpin 

apel ini. 

17

1. 

04 

Februa

ry 

2022 

KBRI Kuala 

Lumpur 

evakuasi PRT 

delapan 

tahun tanpa 

gaji dari 

majikannya 

Neutra

l 

Antara Sulteng Ridwan Ismail Kedutaan Besar Republik 

Indonesia (KBRI) Kuala 

Lumpur bekerjasama dengan 

Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) berhasil 

mengevakuasi Pembantu 

Rumah Tangga (PRT) asal 

Lengkong, Bojongsoang, Jawa 

Barat, Yati Karyati, yang 

delapan tahun tidak digaji dari 

rumah majikannya di Shah 

Alam. "Ibu Yati setidaknya kini 

bisa sedikit bernafas lega 

setelah dijemput langsung 

oleh pihak Kedutaan Besar 

Republik Indonesia Kuala 

Lumpur dari rumah majikan 

tempat dia bekerja selama 

ini," ujar Ketua DPLN SBMI 

Malaysia, Ridwan Ismail ketika 

dihubungi di Kuala Lumpur, 

Kamis. Kasus ibu Yati Karyati 

mendapat perhatian serius 

dari SBMI Malaysia setelah 

organisasi ini mendapat 

laporan dari temannya 

sesama PRT yang menjadi 

tetangganya, seorang Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) asal 

Provinsi Jawa Timur. 

"Temannya ini kerap bercerita 

tentang penderita Ibu Yati 

yang sejak 2014 bersama 

majikannya ia sama sekali 

tidak pernah bisa kirim uang 

pada keluarganya di kampung 

halaman karena selama ini 

tidak mendapatkan gaji yang 

seharusnya menjadi haknya 

sebagai pekerja," katanya. 

http://sulteng.antaranews.com/berita/237545/kbri-kuala-lumpur-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
http://sulteng.antaranews.com/berita/237545/kbri-kuala-lumpur-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
http://sulteng.antaranews.com/berita/237545/kbri-kuala-lumpur-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
http://sulteng.antaranews.com/berita/237545/kbri-kuala-lumpur-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
http://sulteng.antaranews.com/berita/237545/kbri-kuala-lumpur-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
http://sulteng.antaranews.com/berita/237545/kbri-kuala-lumpur-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
http://sulteng.antaranews.com/berita/237545/kbri-kuala-lumpur-evakuasi-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-dari-majikannya
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17

2. 

04 

Februa

ry 

2022 

Di-PHK, Bisa 

Klaim 

Manfaat 

Program JKP 

BPJamsostek 

Positiv

e 

Duta.co Anggoro Eko 

Cahyo,Deny 

Yusyulian 

Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJamsostek. BPJS 

Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek), badan 

penyelenggara yang ditunjuk 

untuk melaksanakan program 

JKP ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang 

tunai ini diberikan oleh 

BPJamsostek kepada peserta 

jika ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

Direktur Utama BPJamsostek, 

Anggoro Eko Cahyo 

mengatakan pihaknya telah 

mempersiapkan infrastruktur 

dan internalisasi regulasi 

terkait JKP ini dan berharap 

program ini dapat berjalan 

sesuai dengan filosofinya 

yaitu mempertahankan 

kehidupan yang layak bagi 

pekerja saat kehilangan 

pekerjaan dan bisa bekerja 

kembali. 

17

3. 

04 

Februa

ry 

2022 

Miris, 8 

Tahun Kerja 

Tanpa Gaji, 

KBRI 

Indonesia 

Evakuasi ART 

Asal 

Lengkong, 

Jawa Barat 

dari Malaysia 

Negati

ve 

Kompas Tv Ridwan Ismail Seorang buruh migran asal 

Indonesia di Malaysia, Yati 

Karyati, bekerja selama 8 

tahun bagi oknum majikan di 

Malaysia, namun tidak 

diberikan haknya atas gaji 

serta dilarang menghubungi 

keluarga di kampung. KBRI 

Kuala Lumpur bersama Serikat 

Buruh Migran Indonesia 

(SBMI) berdasarkan 

pengaduan keluarga, 

kemudian mengevakuasi Yati 

Karyati, ART asal Lengkong, 

http://redaksi.duta.co/di-phk-bisa-klaim-manfaat-program-jkp-bpjamsostek
http://redaksi.duta.co/di-phk-bisa-klaim-manfaat-program-jkp-bpjamsostek
http://redaksi.duta.co/di-phk-bisa-klaim-manfaat-program-jkp-bpjamsostek
http://redaksi.duta.co/di-phk-bisa-klaim-manfaat-program-jkp-bpjamsostek
http://redaksi.duta.co/di-phk-bisa-klaim-manfaat-program-jkp-bpjamsostek
http://www.kompas.tv/article/258078/miris-8-tahun-kerja-tanpa-gaji-kbri-indonesia-evakuasi-art-asal-lengkong-jawa-barat-dari-malaysia
http://www.kompas.tv/article/258078/miris-8-tahun-kerja-tanpa-gaji-kbri-indonesia-evakuasi-art-asal-lengkong-jawa-barat-dari-malaysia
http://www.kompas.tv/article/258078/miris-8-tahun-kerja-tanpa-gaji-kbri-indonesia-evakuasi-art-asal-lengkong-jawa-barat-dari-malaysia
http://www.kompas.tv/article/258078/miris-8-tahun-kerja-tanpa-gaji-kbri-indonesia-evakuasi-art-asal-lengkong-jawa-barat-dari-malaysia
http://www.kompas.tv/article/258078/miris-8-tahun-kerja-tanpa-gaji-kbri-indonesia-evakuasi-art-asal-lengkong-jawa-barat-dari-malaysia
http://www.kompas.tv/article/258078/miris-8-tahun-kerja-tanpa-gaji-kbri-indonesia-evakuasi-art-asal-lengkong-jawa-barat-dari-malaysia
http://www.kompas.tv/article/258078/miris-8-tahun-kerja-tanpa-gaji-kbri-indonesia-evakuasi-art-asal-lengkong-jawa-barat-dari-malaysia
http://www.kompas.tv/article/258078/miris-8-tahun-kerja-tanpa-gaji-kbri-indonesia-evakuasi-art-asal-lengkong-jawa-barat-dari-malaysia
http://www.kompas.tv/article/258078/miris-8-tahun-kerja-tanpa-gaji-kbri-indonesia-evakuasi-art-asal-lengkong-jawa-barat-dari-malaysia
http://www.kompas.tv/article/258078/miris-8-tahun-kerja-tanpa-gaji-kbri-indonesia-evakuasi-art-asal-lengkong-jawa-barat-dari-malaysia
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Bojongsoang, Jawa Barat, dari 

rumah majikannya di Shah 

Alam seperti dilansir Antara, 

Kamis (3/2/2022). "Ibu Yati 

setidaknya kini bisa sedikit 

bernafas lega setelah 

dijemput langsung oleh pihak 

Kedutaan Besar Republik 

Indonesia Kuala Lumpur dari 

rumah majikan tempat dia 

bekerja selama ini," ujar Ketua 

DPLN SBMI Malaysia, Ridwan 

Ismail ketika dihubungi di 

Kuala Lumpur, Kamis. Kasus 

ibu Yati Karyati mendapat 

perhatian serius setelah SBMI 

mendapat laporan dari 

temannya sesama ART yang 

menjadi tetangganya, seorang 

Pekerja Migran Indonesia asal 

Provinsi Jawa Timur. 

17

4. 

04 

Februa

ry 

2022 

Klaim 

Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

Kini Sudah 

Bisa Diajukan 

ke BPJS 

Neutra

l 

Idx Channel Anggoro Eko Cahyo BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) mencatat 

sejak 1 Februari 2022, klaim 

manfaat program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

dapat diajukan. Diantaranya, 

empat program 

BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), 

Jaminan Kematian (JKM), 

Jaminan Pensiun (JP) dan 

ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan. BPJS 

Ketenagakerjaan menjadi 

badan penyelenggara yang 

ditunjuk untuk melaksanakan 

program JKP tersebut dan 

dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Direktur Utama 

BPJS Ketenagakerjaan, 

http://www.idxchannel.com/economics/klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-kini-sudah-bisa-diajukan-ke-bpjs
http://www.idxchannel.com/economics/klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-kini-sudah-bisa-diajukan-ke-bpjs
http://www.idxchannel.com/economics/klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-kini-sudah-bisa-diajukan-ke-bpjs
http://www.idxchannel.com/economics/klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-kini-sudah-bisa-diajukan-ke-bpjs
http://www.idxchannel.com/economics/klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-kini-sudah-bisa-diajukan-ke-bpjs
http://www.idxchannel.com/economics/klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-kini-sudah-bisa-diajukan-ke-bpjs
http://www.idxchannel.com/economics/klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-kini-sudah-bisa-diajukan-ke-bpjs
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Anggoro Eko Cahyo 

mengatakan pihaknya telah 

mempersiapkan infrastruktur 

dan internalisasi regulasi 

terkait JKP. 

17

5. 

04 

Februa

ry 

2022 

3 Hal yang 

Perlu Kamu 

Tahu Soal 

Gaji 

Minimum di 

Yogya, Berat 

Boooos! 

Neutra

l 

Detik Ida Fauziyah Tahun 2022 jadi lembaran 

baru bagi para pencari kerja, 

tak terkecuali mereka yang 

baru lulus kuliah jenjang 

sarjana. Hal itu menjadikan 

UMP Jakarta masih menjadi 

yang tertinggi. Sementara 

UMP yang terendah di Jawa 

Tengah sebesar Rp 1.812.935. 

Di antara informasi tersebut, 

ada fakta menarik loh soal 

UMP di Yogyakarta. Tapi, 

masih ada yang lebih kecil dari 

Yogyakarta, yakni Jawa 

Tengah dengan UMP Rp 

1.812.935 atau naik sebesar 

Rp 13.956. Tapi, posisi 

Yogyakarta di bawah Jawa 

Timur dengan UMP sebesar 

Rp 1,891.567 atau naik Rp 

22.790. 

17

6. 

04 

Februa

ry 

2022 

Rute 

Internasional 

Resmi 

Dibuka Hari 

Ini, Saat 

Kasus Covid 

27 Ribu 

Positiv

e 

Cnn Indonesia Dante Saksono 

Harbuwono,Luhut 

Binsar Pandjaitan,Siti 

Nadia Tarmizi 

Keputusan diambil di tengah 

kenaikan kasus covid-19 di 

dalam negeri yang per 

kemarin menyentuh 27 ribu 

ditengarai akibat penyebaran 

varian omicron. Pemerintah 

memutuskan membuka 

kembali rute penerbangan 

internasional dari dan ke Bali 

mulai hari, Jumat (4/2). 

Menteri Koordinator 

Kemaritiman dan Investasi 

Luhut Binsar Panjaitan 

mengatakan keputusan 

membuka rute internasional 

diambil dengan satu 

pertimbangan. "Demi 

menggencarkan ekonomi Bali 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5927364/3-hal-yang-perlu-kamu-tahu-soal-gaji-minimum-di-yogya-berat-boooos
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5927364/3-hal-yang-perlu-kamu-tahu-soal-gaji-minimum-di-yogya-berat-boooos
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5927364/3-hal-yang-perlu-kamu-tahu-soal-gaji-minimum-di-yogya-berat-boooos
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5927364/3-hal-yang-perlu-kamu-tahu-soal-gaji-minimum-di-yogya-berat-boooos
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5927364/3-hal-yang-perlu-kamu-tahu-soal-gaji-minimum-di-yogya-berat-boooos
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5927364/3-hal-yang-perlu-kamu-tahu-soal-gaji-minimum-di-yogya-berat-boooos
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5927364/3-hal-yang-perlu-kamu-tahu-soal-gaji-minimum-di-yogya-berat-boooos
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220204070538-92-754855/rute-internasional-resmi-dibuka-hari-ini-saat-kasus-covid-27-ribu
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220204070538-92-754855/rute-internasional-resmi-dibuka-hari-ini-saat-kasus-covid-27-ribu
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220204070538-92-754855/rute-internasional-resmi-dibuka-hari-ini-saat-kasus-covid-27-ribu
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220204070538-92-754855/rute-internasional-resmi-dibuka-hari-ini-saat-kasus-covid-27-ribu
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220204070538-92-754855/rute-internasional-resmi-dibuka-hari-ini-saat-kasus-covid-27-ribu
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220204070538-92-754855/rute-internasional-resmi-dibuka-hari-ini-saat-kasus-covid-27-ribu
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220204070538-92-754855/rute-internasional-resmi-dibuka-hari-ini-saat-kasus-covid-27-ribu
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yang terdampak pandemi," 

ujarnya dalam konferensi pers 

update penanganan covid-19, 

Kamis (3/2). 

17

7. 

04 

Februa

ry 

2022 

Ibu dan Anak 

Asal Jawa 

Tengah 

Korban Kerja 

Paksa di 

Malaysia, 

Kemlu 

Bersikap 

Negati

ve 

Kompas Judha Nugraha Kementerian Luar Negeri RI 

mendesak pemerintah 

Malaysia untuk menghukum 

tegas majikan atau pemberi 

kerja bagi para pekerja migran 

ilegal. Direktur Perlindungan 

WNI dan Badan Hukum 

Indonesia (BHI) Judha 

Nugraha mengatakan, 

keduanya merupakan korban 

perdagangan orang di 

Malaysia. "Kita mendorong 

penegakan hukum tegas 

terhdap pelaku-pelaku yang 

memberangkatkan pekerja 

migran Indonesia dengan 

modus tindak perdagangan 

orang tersebut dan mendesak 

Malaysia untuk melakukan 

tindakan tegas ke majikan-

majikan yang mempekerjakan 

pekerja migran Indonesia 

undocumented, bahkan 

melakukan pola kerja paksa ke 

pekerja migran dengan 

hukuman yang setimpal," ujar 

Judha dalam press briefing 

yang diadakan secara daring, 

Kamis (3/2/2022). Hukuman 

terhadap pemberi kerja yang 

mempekerjakan pekerja 

migran ilegal sendiri tertuang 

dalam UU Imigrasi Malaysia 

tahun 1959. 

17

8. 

04 

Februa

ry 

2022 

Ibu dan Anak 

Asal Jawa 

Tengah 

Korban Kerja 

Paksa di 

Malaysia, 

Negati

ve 

Kompas Judha Nugraha Kementerian Luar Negeri RI 

mendesak Pemerintah 

Malaysia untuk menghukum 

tegas majikan atau pemberi 

kerja bagi para pekerja migran 

ilegal. Direktur Perlindungan 

http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/07492501/ibu-dan-anak-asal-jawa-tengah-korban-kerja-paksa-di-malaysia-kemlu-bersikap
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/07492501/ibu-dan-anak-asal-jawa-tengah-korban-kerja-paksa-di-malaysia-kemlu-bersikap
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/07492501/ibu-dan-anak-asal-jawa-tengah-korban-kerja-paksa-di-malaysia-kemlu-bersikap
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/07492501/ibu-dan-anak-asal-jawa-tengah-korban-kerja-paksa-di-malaysia-kemlu-bersikap
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/07492501/ibu-dan-anak-asal-jawa-tengah-korban-kerja-paksa-di-malaysia-kemlu-bersikap
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/07492501/ibu-dan-anak-asal-jawa-tengah-korban-kerja-paksa-di-malaysia-kemlu-bersikap
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/07492501/ibu-dan-anak-asal-jawa-tengah-korban-kerja-paksa-di-malaysia-kemlu-bersikap
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/07492501/ibu-dan-anak-asal-jawa-tengah-korban-kerja-paksa-di-malaysia-kemlu-bersikap
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/07492501/ibu-dan-anak-asal-jawa-tengah-korban-kerja-paksa-di-malaysia-kemenlu
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/07492501/ibu-dan-anak-asal-jawa-tengah-korban-kerja-paksa-di-malaysia-kemenlu
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/07492501/ibu-dan-anak-asal-jawa-tengah-korban-kerja-paksa-di-malaysia-kemenlu
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/07492501/ibu-dan-anak-asal-jawa-tengah-korban-kerja-paksa-di-malaysia-kemenlu
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/07492501/ibu-dan-anak-asal-jawa-tengah-korban-kerja-paksa-di-malaysia-kemenlu
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/07492501/ibu-dan-anak-asal-jawa-tengah-korban-kerja-paksa-di-malaysia-kemenlu
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Kemenlu 

Bersikap 

WNI dan Badan Hukum 

Indonesia (BHI) Judha 

Nugraha mengatakan, 

keduanya merupakan korban 

perdagangan orang di 

Malaysia. "Kita mendorong 

penegakan hukum tegas 

terhdap pelaku-pelaku yang 

memberangkatkan pekerja 

migran Indonesia dengan 

modus tindak perdagangan 

orang tersebut dan mendesak 

Malaysia untuk melakukan 

tindakan tegas ke majikan-

majikan yang mempekerjakan 

pekerja migran Indonesia 

undocumented, bahkan 

melakukan pola kerja paksa ke 

pekerja migran dengan 

hukuman yang setimpal," ujar 

Judha dalam press briefing 

yang diadakan secara daring, 

Kamis (3/2/2022). Hukuman 

terhadap pemberi kerja yang 

mempekerjakan pekerja 

migran ilegal sendiri tertuang 

dalam UU Imigrasi Malaysia 

tahun 1959. 

17

9. 

04 

Februa

ry 

2022 

BPJAMSOSTE

K siap 

berikan 

layanan 

manfaat 

program JKP 

Positiv

e 

Antara Babel Anggoro Eko Cahyo BPJAMSOSTEK, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP 

ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo menyatakan pihaknya 

telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP ini dan 

berharap program ini dapat 

berjalan sesuai dengan 

filosofinya yaitu 

http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/07492501/ibu-dan-anak-asal-jawa-tengah-korban-kerja-paksa-di-malaysia-kemenlu
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/07492501/ibu-dan-anak-asal-jawa-tengah-korban-kerja-paksa-di-malaysia-kemenlu
http://babel.antaranews.com/berita/254393/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://babel.antaranews.com/berita/254393/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://babel.antaranews.com/berita/254393/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://babel.antaranews.com/berita/254393/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://babel.antaranews.com/berita/254393/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://babel.antaranews.com/berita/254393/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa 

bekerja kembali. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah tahun 

2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, yakni 

4 program BPJAMSOSTEK 

yaitu Jaminan Kecelakaan 

Kerja Tua Jaminan Kesehatan 

oleh BPJS Kesehatan. 

Terdapat 3 manfaat program 

JKP, antara lain manfaat uang 

tunai, akses informasi 

lowongan kerja, dan pelatihan 

kerja. 

18

0. 

04 

Februa

ry 

2022 

Pemkab 

Pinrang 

Komitmen 

Peduli Sektor 

Keagamaan 

Positiv

e 

Akar Berita Irwan Hamid "Sejak tahun lalu, pemkab 

Pinrang bekerjasama dengan 

BPJS Ketenegakerjaan untuk 

perlindungan seluruh pegawai 

syara," jelasnya. Irwan 

menambahkan, menBPJSkan 

seluruh pegawai syara 

merupakan komitmen 

pemkab Pinrang di sektor 

keagamaan, dan bentuk 

kepedulian terhadap pegawai 

syara. Pemerintah Kabupaten 

Pinrang, menunjukkan 

komitmen kepedulianya pada 

sektor keagamaan. Bupati 

Pinrang, Irwan Hamid 

mengatakan, tahun ini 

merupakan tahun ke dua bagi 

1.900 pegawai syara yang 

http://akarberita.com/2022/02/04/pemkab-pinrang-komitmen-peduli-sektor-keagamaan
http://akarberita.com/2022/02/04/pemkab-pinrang-komitmen-peduli-sektor-keagamaan
http://akarberita.com/2022/02/04/pemkab-pinrang-komitmen-peduli-sektor-keagamaan
http://akarberita.com/2022/02/04/pemkab-pinrang-komitmen-peduli-sektor-keagamaan
http://akarberita.com/2022/02/04/pemkab-pinrang-komitmen-peduli-sektor-keagamaan
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tersebar pada ratusan masjid 

di 12 kecamatan yang ada di 

Pinrang, menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. 

18

1. 

04 

Februa

ry 

2022 

Hari Ini 

Pernerbanga

n 

Internasional 

Dari dan Ke 

Bali, Dibuka 

Neutra

l 

Kedaipena Luhut Binsar 

Pandjaitan 

Ditengah tingginya kasus 

COVID 19 sebagai akibat 

varian Omicron, Pemerintah 

Indonesia memutuskan untuk 

membuka penerbangan 

internasional, dari dan ke Bali 

per Jumat (4/2/2022). 

Menteri Koordinator 

Kemaritiman dan Investasi 

Luhut Binsar Panjaitan 

menjelaskan bahwa 

keputusan untuk membuka 

rute internasional Bali ini 

adalah untuk memulihkan 

kondisi ekonomi diambil 

dengan satu pertimbangan. 

"Demi menggencarkan 

ekonomi Bali yang terdampak 

pandemi. "Selain peraturan 

karantina ketat mengikuti 

surat edaran yang berlaku, 

saat ini Bali menyediakan opsi 

tambahan untuk karantina, 

bubble dimulai di 5 hotel 

dengan total 447 kamar dan 6 

kapal tersertifikasi CHSE dari 

Kemenparekraf," ucapnya. 

18

2. 

04 

Februa

ry 

2022 

BPJAMSOSTE

K 

Banjarmasin 

Perluas 

Kepesertaan 

Perusahaan 

Sektor Hubla 

Neutra

l 

Kalimantan Post Tito Hartono Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

atau BPJAMSOSTEK 

Banjarmasin melakukan 

sosialisasi program dan 

manfaat BPJS 

Ketenagakerjaan bagi pekerja 

sektor Perhubungan Laut 

(Hubla) di salah satu hotel di 

Banjarmasin, Rabu 

(2/2/2022). Tito Hartono 

(Kepala Kantor Cabang 

BPJAMSOSTEK Banjarmasin), 

http://www.kedaipena.com/hari-ini-pernerbangan-internasional-dari-dan-ke-bali-dibuka
http://www.kedaipena.com/hari-ini-pernerbangan-internasional-dari-dan-ke-bali-dibuka
http://www.kedaipena.com/hari-ini-pernerbangan-internasional-dari-dan-ke-bali-dibuka
http://www.kedaipena.com/hari-ini-pernerbangan-internasional-dari-dan-ke-bali-dibuka
http://www.kedaipena.com/hari-ini-pernerbangan-internasional-dari-dan-ke-bali-dibuka
http://www.kedaipena.com/hari-ini-pernerbangan-internasional-dari-dan-ke-bali-dibuka
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-banjarmasin-perluas-kepesertaan-perusahaan-sektor-hubla
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-banjarmasin-perluas-kepesertaan-perusahaan-sektor-hubla
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-banjarmasin-perluas-kepesertaan-perusahaan-sektor-hubla
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-banjarmasin-perluas-kepesertaan-perusahaan-sektor-hubla
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-banjarmasin-perluas-kepesertaan-perusahaan-sektor-hubla
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-banjarmasin-perluas-kepesertaan-perusahaan-sektor-hubla
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-banjarmasin-perluas-kepesertaan-perusahaan-sektor-hubla
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Yuswiyanto Budi Santoso ( 

Kabid Kepesertaan 

BPJAMSOSTEK Banjarmasin), 

Dr Hartanto, M.H. M. Mar.E 

(Kepala KSOP Banjarmasin), 

Adriawan SM Simanungkalit 

(Kabid Lalu Lintas Angkutan 

Laut, Perencanaan dan 

Pembangunan dan Bimbingan 

Usaha Jasa Kepelabuhan). 

Kepala Kantor Cabang 

BPJAMSOSTEK Banjarmasin, 

Tito Hartono, menyampaikan, 

pentingnya memberikan 

pengetahuan dan 

pemahaman tentang program 

BPJS Ketenagakerjaan dan 

coverage share di wilayah 

kerja sektor kelautan. 

"Sosialisasi ini tentu untuk 

melakukan perluasan serta 

penahapan kepesertaan 

kepada perusahaan sektor 

perhubungan laut, di wilayah 

kerja Kalimantan Selatan, 

khususnya wilayah kerja 

BPJAMSOSTEK Banjarmasin 

Raya yang meliputi 

Banjarmasin, Kabupaten 

Banjar, Banjarbaru, Batola, 

Pelahaihari, Tapin, Rantau 

bahkan sampai ke Tabalong," 

imbuhnya. 

18

3. 

04 

Februa

ry 

2022 

RI dan 

Malaysia 

Belum Capai 

Kata Sepakat 

soal MoU 

Pekerja 

Migran 

Indonesia di 

Sektor 

Domestik 

Negati

ve 

Kompas  Kementerian Luar Negeri RI 

menyatakan, hingga saat ini 

baik Indonesia maupun 

Malaysia masih belum 

mencapai kata sepakat soal 

nota kesepahaman 

(Memorandum of 

Understanding/MoU) terkait 

penempatan dan 

perlindungan pekerja migran 

di sektor domestik. Direktur 

Perlindungan WNI dan Badan 

http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/08530121/ri-dan-malaysia-belum-capai-kata-sepakat-soal-mou-pekerja-migran-indonesia
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/08530121/ri-dan-malaysia-belum-capai-kata-sepakat-soal-mou-pekerja-migran-indonesia
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/08530121/ri-dan-malaysia-belum-capai-kata-sepakat-soal-mou-pekerja-migran-indonesia
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/08530121/ri-dan-malaysia-belum-capai-kata-sepakat-soal-mou-pekerja-migran-indonesia
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/08530121/ri-dan-malaysia-belum-capai-kata-sepakat-soal-mou-pekerja-migran-indonesia
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/08530121/ri-dan-malaysia-belum-capai-kata-sepakat-soal-mou-pekerja-migran-indonesia
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/08530121/ri-dan-malaysia-belum-capai-kata-sepakat-soal-mou-pekerja-migran-indonesia
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/08530121/ri-dan-malaysia-belum-capai-kata-sepakat-soal-mou-pekerja-migran-indonesia
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/08530121/ri-dan-malaysia-belum-capai-kata-sepakat-soal-mou-pekerja-migran-indonesia
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/08530121/ri-dan-malaysia-belum-capai-kata-sepakat-soal-mou-pekerja-migran-indonesia
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Hukum Indonesia (BHI) 

Kemenlu Judha Nugraha 

menjelaskan, terdapat 

beberapa isu yang belum 

disepakati antara Indonesia 

dengan Malaysia. Salah 

satunya terkait permintaan 

Indonesia untuk menghapus 

sistem Maid Online di 

Malaysia. "Masih ada 

beberapa pending issue yang 

belum disepakati Indonesia 

dan Malaysia. 

18

4. 

04 

Februa

ry 

2022 

BPJamsostek 

Siap Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positiv

e 

Bisnisbali.com Toto 

Suharto,Anggoro Eko 

Cahyo 

Program JKP ini layaknya oase 

di tengah padang gurun, yang 

hadir tepat di masa pandemi 

dimana banyak perusahaan 

atau badan usaha yang 

terdampak dan berakibat 

meningkatnya kasus PHK. 

Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala 

Besar dan Menengah telah 

mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, yakni 

4 program BPJAMSOSTEK 

yaitu Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Kematian 

(JKM), Jaminan Pensiun (JP) 

dan ditambah Jaminan 

Kesehatan (JKN) yang dikelola 

oleh BPJS Kesehatan. Namun 

tidak perlu risau, terhitung 

http://bisnisbali.com/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://bisnisbali.com/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://bisnisbali.com/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://bisnisbali.com/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://bisnisbali.com/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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tanggal 1 Februari 2022, klaim 

manfaat program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

dapat diajukan. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP 

ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. 
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Title Lumina Beri Akses Pekerja Kerah Biru Tumbuh Author _noname 

Media Rmco.id Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/110874/lumina-beri-akses-pekerja-kerah-biru-

tumbuh 

Summary Lumina, platform komunitas kerja pertama asal Indonesia yang memberikan peluang 

ekonomi yang lebih baik untuk pekerja kerah biru (pekerja kasar/buruh), mengumumkan 

dukungan pendanaan dari Y Combinator (YC) dan Alpha JWC Ventures. Co-Founder dan Chief 

Executive Officer (CEO) Lumina Aswin Andrison mengatakan, pekerja kerah biru di Indonesia 

saat ini masih belum memiliki kesempatan yang layak. "Kami di Lumina, ingin sekali memberi 

mereka platform yang efektif untuk pengembangan diri," ucap Aswin dalam keterangan 

resminya, Senin (31/1). Dalam dua bulan terakhir, Lumina telah membantu lebih dari 100 

ribu pencari kerja, dan mengisi lebih dari 20 ribu lowongan pekerjaan bagi ribuan 

perusahaan. 

 

 

 

Lumina, platform komunitas kerja pertama asal Indonesia yang memberikan peluang ekonomi yang lebih 

baik untuk pekerja kerah biru (pekerja kasar/buruh), mengumumkan dukungan pendanaan dari Y 

Combinator (YC) dan Alpha JWC Ventures.Co-Founder dan Chief Executive Officer (CEO) Lumina Aswin 

Andrison mengatakan, pekerja kerah biru di Indonesia saat ini masih belum memiliki kesempatan yang 

layak.Mereka kekurangan akses ke sumber daya karier dan pengembangan yang dapat memberi peluang 

ekonomi yang lebih baik."Kami di Lumina, ingin sekali memberi mereka platform yang efektif untuk 

pengembangan diri," ucap Aswin dalam keterangan resminya, Senin (31/1).Dengan memanfaatkan kekua 

tan komunitas eksklusif dan rekomendasi pekerjaan berbasis kecerdasan buatan (ArtificialIn Telligence), 

pihaknya ingin mendemokratisasikan perekrutan dan mengotomasi pencocokan kualitas, antara pekerja 

kerah biru dan pemberi kerja.Dalam dua bulan terakhir, Lumina telah membantu lebih dari 100 ribu 

pencari kerja, dan mengisi lebih dari 20 ribu lowongan pekerjaan bagi ribuan perusahaan. termasuk di 

antaranya Shopee, Lemonilo, Sirclo, Kargo dan Astro.Selain itu, platform Lumina juga memiliki respons 

pengguna yang baik dengan 1.000 pendaftaran pengguna baru, dan 3.000 penambahan peker jaan baru 

setiap harinya."Kami memiliki misi membantu 80 -120 juta pekerja kerah biru di indonesia untuk 

mengakses peluang kerja melalui platform rekrutmen, dan benefits berbasis komunitas yang mudah 

http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/110874/lumina-beri-akses-pekerja-kerah-biru-tumbuh
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/110874/lumina-beri-akses-pekerja-kerah-biru-tumbuh
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digunakan," tegas Aswin.Lumina adalah platform per ama yang menyediakan fitur komunitas profesional 

untuk kelas pekerja indonesia. Platform Lumina diklaim menjadi solusi terpercaya, mudah, dan bebas 

rasa khawatir bagi pen cari kerja maupun perusahaan.Dengan Lumina, para pekerja dapat menikmati 

solusi lengkap berbasis teknologi. mulai dari proses wawancara yang efisien hingga forum komunitas 

untuk berinteraksi dengan sesama pencari kerja.Selain itu, mengakses peluang kerja melalui Lumina 

memotong jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menunggu jawaban lamaran. Serta, mengurangi 

kerumitan yang berkaitan dengan dokumen."Pencari kerja juga dapat menggunakan dokumen serta data 

yang disimpan di Lumina, untuk melamar kerja di berbagai tempat secara mudah dan ringkas," jelas 

dia.Group Partner Y Combinator Gustaf Alstromer mengatakan, pendanaan ini akan membantu 

membuka potensi Lumina untuk membawa perubahan bagi tenaga kerja indonesia."Kami telah melihat 

start up di negara lain menghadirkan pasar tenaga kerja ini secara online. tim Lumina adalah tim yang 

tepat untuk menghadapi tantangan ini," ujar Alstromer.Co Founder dan General Partner Alpha JWC 

Ventures Jefrey Joe percaya, Lumina akan memegang peran penting dalam memaksimalkan tenaga kerja 

dan potensi individu serta bisnis."Kami tidak sabar untuk bisa bekerja sama dengan Aswin dan timnya 

lagi, dan kami berharap dapat membantu mewujudkan visi mereka," kata Joe. 
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Title Entaskan Kemiskinan saat Pandemi, Gratiskan Keberangkatan ke 

Kapal Pesiar 

Author _noname 

Media Balitribune Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://balitribune.co.id/content/entaskan-kemiskinan-saat-pandemi-gratiskan-

keberangkatan-ke-kapal-pesiar 

Summary Ketua DPD II Golkar Klungkung Luh Komang Ari Ayu Ningrum yang juga tokoh pariwisata 

Klungkung kini gencar memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke kapal pesiar, 

berjuang membantu masyarakat disaat pandemi dengan menggratiskan keberangkatan ke 

kapal pesiar. Di saat pandemi, program keberangkatan gratis ke kapal pesiar banyak diminati 

masyarakat. Mengingat kebutuhan pekerjaan untuk masyarakat sangat tinggi akibat 

pariwisata Bali yang sampai saat ini masih terpuruk. Apalagi program tersebut sangat 

membantu masyarakat Bali yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. 

 

 

 

Ketua DPD II Golkar Klungkung Luh Komang Ari Ayu Ningrum yang juga tokoh pariwisata Klungkung kini 

gencar memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke kapal pesiar, berjuang membantu 

masyarakat disaat pandemi dengan menggratiskan keberangkatan ke kapal pesiar.Di saat pandemi, 

program keberangkatan gratis ke kapal pesiar banyak diminati masyarakat. Apalagi program tersebut 

sangat membantu masyarakat Bali yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. Ningrum 

mengungkapkan, melalui lembaga pelatihan kerja (LPK) Bahamas Maritime School, pihaknya dapat 

mendidik generasi muda agar bisa menjadi pekerja handal untuk ditempatkan di kapal pesiar. Selama 

pandemi, pihaknya mengaku telah memberangkatkan sekitar 500 PMI ke kapal pesiar. "Sekarang 

permintaan pekerja di kapal pesiar sangat tinggi pasca membaiknya kondisi pariwisata di luar negeri," 

ujarnya.Mengingat kebutuhan pekerjaan untuk masyarakat sangat tinggi akibat pariwisata Bali yang 

sampai saat ini masih terpuruk. "Bekerja ke kapal pesiar dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Satu orang saja yang bekerja di kapal pesiar maka dapat 

membantu minimal satu keluarganya," ungkapnya.Sebagai komitmennya untuk membantu 

perekonomian masyarakat, keberangkatan ke kapal pesiar tidak dikenakan biaya. Tiket keberangkatan 

dan kebutuhan selama bekerja telah ditanggung perusahaan. Hanya saja kelengkapan pribadi untuk 

memenuhi persyaratan bekerja di kapal pesiar harus dilengkapi secara pribadi seperti sertifikat kerja, visa 
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dan juga pemeriksaan kesehatan.Meski telah membantu masyarakat melalui dunia pendidikan dan 

pariwisata, Ningrum mengaku tetap akan berkarir di dunia politik dengan maju pada Pemilu Legislatif 

2024. Meski begitu ia tidak mau menyebutkan kemana akan maju. Apakah ke provinsi atau kabupaten. 

Sebagai orang nomor satu di Golkar Klungkung ia akan berhitung untuk melihat peluang dalam 

memperebutkan kursi. 
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Title Dharmasraya daftarkan 3.647 pegawai non -ASN menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK 

Author _noname 

Media Antara Sumbar Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Neutral 

Link http://sumbar.antaranews.com/berita/485073/dharmasraya-daftarkan-3647-pegawai-

non-asn-menjadi-peserta-bpjamsostek 

Summary Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan bimbingan teknis Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) dan mendaftarkan 3.647 tenaga kerja non-ASN sebagai 

peserta BPJAMSOSTEK. Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Dasril Panin Datuak Labuan 

menyambut baik pendaftaran seluruh Non ASN Kabupaten itu menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK karena menjadi perlindungan bagi pegawai non-ASN dari risiko kerja. Kepala 

Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Solok Ferama Putri berterima kasih kepada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Dharmasraya yang telah menganggarkan 3.647 Non ASN menjadi peserta 

jaminan sosial. "Program ini sebagai perlindungan bagi pekerja non-ASN dibawah lingkup 

Pemkab Dharmasraya, sehingga jika terjadi sesuatu hal yang buruk saat bekerja dapat 

perlindungan keselamatan pertama mengingat risiko kerja yang tinggi," ujarnya. 

 

 

 

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan bimbingan teknis Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 

Jaminan Kematian (JKm) dan mendaftarkan 3.647 tenaga kerja non-ASN sebagai peserta 

BPJAMSOSTEK.Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Dasril Panin Datuak Labuan menyambut baik 

pendaftaran seluruh Non ASN Kabupaten itu menjadi peserta BPJAMSOSTEK karena menjadi 

perlindungan bagi pegawai non-ASN dari risiko kerja."Program ini sebagai perlindungan bagi pekerja non-

ASN dibawah lingkup Pemkab Dharmasraya, sehingga jika terjadi sesuatu hal yang buruk saat bekerja 

dapat perlindungan keselamatan pertama mengingat risiko kerja yang tinggi," ujarnya.Kepala Kantor 

BPJAMSOSTEK Cabang Solok Ferama Putri berterima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Dharmasraya yang telah menganggarkan 3.647 Non ASN menjadi peserta jaminan sosial."Capaian 

tersebut merupakan upaya dari pemerintah daerah untuk melindungi tenaga kerja, terutama dari hal-hal 

yang tidak dinginkan di lingkungan kerja," ujarnyaDia berharap, kerja sama yang baik antara 

BPJAMSOSTEK dan Pemkab Dharmasraya dapat terus bisa di jalin dengan baik ke depannya."Kami 

berharap ke depannya 100 persen pekerja nak non-ASN di Dharmasrya dapat mengikuti program 
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BPJAMSOSTEK," katanya.Saat ini BPJAMSOSTEK memiliki lima program yaitu Jaminan Kematian (JKm), 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) serta yang terbaru 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).Program BPJAMSOSTEK merupakan hak dari pekerja baik penerima 

upah maupun bukan penerima upah. 
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Title 3.248 Pekerja Migran Dikarantina di Rusun Nagrak Author Theofilus Ifan Sucipto 

Media Medcom.id Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.medcom.id/nasional/metro/RkjvRZQk-3-248-pekerja-migran-dikarantina-di-

rusun-nagrak 

Summary "Total 3.248 PMI menjalani karantina di Rusun Nagrak," kata Kepala Penerangan Komando 

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

keterangan tertulis, Kamis, 3 Februari 2022. Mereka menempati Tower 1, 2, 3, 5, dan 6 Rusun 

Nagrak. Aris menyebut 12.996 pasien terdaftar sejak Rusun Nagrak beroperasi pada 21 

Desember 2021. Pekerja migran Indonesia (PMI) yang dikarantina di Rumah Susun (Rusun) 

Nagrak, Jakarta Utara, berkurang 100 pada Kamis, 3 Februari 2022. 

 

 

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

berkurang 100 pada Kamis, 3 Februari 2022. Fasilitas anyar itu dikhususkan bagi PMI untuk mengurangi 

penumpukan orang di lokasi karantina."Total 3.248 PMI menjalani karantina di Rusun Nagrak," kata 

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

Mudian dalam keterangan tertulis, Kamis, 3 Februari 2022.Menurut dia, PMI yang dikarantina di rumah 

susun itu terdiri dari 1.640 pria dan 1.608 perempuan. Mereka menempati Tower 1, 2, 3, 5, dan 6 Rusun 

Nagrak.Aris menyebut 12.996 pasien terdaftar sejak Rusun Nagrak beroperasi pada 21 Desember 2021. 

Sebanyak 9.748 PMI keluar karena sudah selesai dikarantina untuk mencegah penyebaran covid-

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

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

ditampung."Percepat perbaikannya sehingga kami dapat langsung mengirimkan kebutuhan dan 

peralatan untuk segera dimanfaatkan," kata Suharyanto. 
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Title BTN Buka Lowongan Kerja ODP Terbaru buat S1-S2, Terakhir 5 

Februari 2022! 

Author _noname 

Media Sulsel Online Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Neutral 

Link http://sulselonline.com/2022/02/03/btn-buka-lowongan-kerja-odp-terbaru-buat-s1-s2-

terakhir-5-februari-2022 

Summary Bagi kamu yang berminat, segera siapkan diri dan daftarkan diri Rekanaker sebelum 5 

Februari 2022. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tengah membuka lowongan kerja 

untuk dua formasi. Hal itu disampaikan melalui akun Instagram resmi Kemnaker. "PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

 

 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tengah membuka lowongan kerja untuk dua formasi. Hal itu 

disampaikan melalui akun Instagram resmi Kemnaker."PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia. Info lebih lanjut kunjungi website 

https://recruitment.btn.co.id/" tulis akun Instagram Kemnaker.Berikut lowongan kerja yang dibuka:1. 

Officer development program (ODP) syariahKualifikasi:- Usia maksimum 26 tahun. - Pendidikan lulusan 

S1/S2 dengan IPK mininal 3.00.- Lebih diutamakan jurusan perbankan syariah/ekonomi syariah, ekonomi, 

akuntansi, manajemen, hukum, statistika, sains, teknik.2. Officer development program (ODP) 

bisnisKualifikasi:- Usia maksimum 26 tahun.- Pendidikan lulusan S1/S2 dengan IPK minimal 3.00.- Lebih 

diutamakan jurusan komunikasi, pemasaran, manajemen, bisnis.Adapun lowongan kerja ini dibuka untuk 

wilayah rekrutmen Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar.Bagi kamu yang 

berminat, segera siapkan diri dan daftarkan diri Rekanaker sebelum 5 Februari 2022. 
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Title Pasien Covid Dirawat di Wisma Atlet Kemayoran Tembus 5 

Ribu Orang 

Author CNN Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220203090523-20-754408/pasien-covid-

dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran-tembus-5-ribu-orang 

Summary Manajemen Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran mencatat sebanyak 5.174 

pasien terpapar virus corona (Covid-19) tengah menjalani rawat inap per hari ini, Kamis (3/2) 

pukul 08.00 WIB. Adapun berdasarkan data laporan harian, total seluruh tempat tidur yang 

saat ini tersedia di Wisma Atlet Kemayoran berjumlah 9.357 buah. Rinciannya, 2.370 pasien 

pria dan 2804 pasien wanita. Ribuan pasien Covid-19 itu dirawat di empat tower, yakni 4,5,6, 

dan 7. 

 

 

Manajemen Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran mencatat sebanyak 5.174 pasien 

terpapar virus corona (Covid-19) tengah menjalani rawat inap per hari ini, Kamis (3/2) pukul 08.00 WIB. 

Rinciannya, 2.370 pasien pria dan 2804 pasien wanita.Ribuan pasien Covid-19 itu dirawat di empat tower, 

yakni 4,5,6, dan 7. Adapun berdasarkan data laporan harian, total seluruh tempat tidur yang saat ini 

tersedia di Wisma Atlet Kemayoran berjumlah 9.357 buah.Dengan demikian, terhitung tingkat keterisian 

tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) Wisma Atlet saat ini sudah mencapai 55,29 persen. Jumlah 

persentase BOR itu telah mendekati ambang batas aman yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia 

(WHO), yakni sebesar 60 persen.Lebih lanjut, sejak pembukaan Wisma Atlet pada 23 Maret 2020 hingga 

saat ini, jumlah kumulatif pasien covid-19 terdaftar sebanyak 142. 367 orang. Dari jumlah itu, 135. 500 

orang telah dinyatakan pulih dari covid-19, 1.097 orang dirujuk ke rumah sakit covid-19 lain, dan 596 

lainnya meninggal dunia.Sementara itu, 1.932 orang juga dilaporkan dirawat di tower 8,9, dan 10 Wisma 

Atlet Pademangan, yang saat ini digunakan sebagai tempat isolasi repatriasi yang kebanyakan merupakan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan total kapasitas tempat tidur sebanyak 10.711 

buah.Perkembangan jumlah kasus virus corona di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan 

dalam beberapa hari terakhir. Peningkatan itu dinilai imbas dari libur natal dan tahun baru 2022 (Nataru) 

dan kontribusi dari varian SARS-CoV-2 B.1.1.529 atau varian Omicron yang pertama kali terdeteksi 15 

Desember 2021 di Indonesia.Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan harian pemerintah, tercatat 

selama periode 19-25 Januari, jumlah kumulatif kasus Covid-19 dalam sepekan sebanyak 20.400 kasus. 

Sementara pada periode 26 Januari-2 Februari, kasus mingguan meningkat menjadi 82.918 kasus atau 

naik 24,6 persen dalam masa sepekan.Pada kasus kematian pun mirip. Selama periode 19-25 Januari, 

sebanyak 64 pasien Covid-19 di Indonesia dinyatakan meninggal dunia. Dan pada kurun waktu 26 Januari-

2 Februari, kasus kematian meningkat menjadi 104 orang. 

  



 

157 

 

Title Kemnaker-Garuda Bantah Ada Pertemuan Bahas PHK Massal Author Redaksi 

Media Berita Trans Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.beritatrans.com/artikel/220753/kemnaker-garuda-bantah-ada-pertemuan-

bahas-phk-massal 

Summary - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk membantah telah melakukan pertemuan dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait rencana efisiensi melalui pengurangan 

karyawan. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan proses Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang sedang berlangsung bukan proses kebangkrutan 

atau kepailitan, melainkan restrukturisasi. "Dapat kami sampaikan bahwa Garuda hingga 

saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan 

berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan," kata Irfan dalam keterangan resmi, Rabu 

(2/2). Ia mengatakan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan seluruh kreditur dalam 

proses PKPU. 

 

 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk membantah telah melakukan pertemuan dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait rencana efisiensi melalui pengurangan karyawan.Direktur Utama 

Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

yang sedang berlangsung bukan proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan restrukturisasi."Dapat 

kami sampaikan bahwa Garuda hingga saat ini belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak 

Kementerian Ketenagakerjaan berkenaan dengan penyesuaian jumlah karyawan," kata Irfan dalam 

keterangan resmi, Rabu (2/2).Ia mengatakan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan seluruh 

kreditur dalam proses PKPU. Sejauh ini, Garuda mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah 

kreditur."Termasuk lessor pesawat dalam proses negosiasi guna mencapai kesepakatan terbaik untuk 

penyelesaian kewajiban usaha," terang Irfan.Terpisah, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri ikut membantah isu 

pertemuan manajemen maskapai BUMN itu dengan kementerian."Tidak benar," kata Indah ketika 

dikonfirmasi oleh CNNIndonesia.com.Ia memastikan Garuda Indonesia tak pernah berkonsultasi dengan 

Kemnaker terkait pengurangan karyawan. 
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Title Jelang Pembukaan Kembali Pintu Internasional di Bali Author _noname 

Media Sindo News Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Neutral 

Link http://photo.sindonews.com/view/24821/jelang-pembukaan-kembali-pintu-internasional-

di-bali 

Summary . Pemerintah akan mulai membuka kembali pintu masuk internasional di Bali bagi pelaku 

perjalanan luar negeri non pekerja migran Indonesia (PPLN non-PMI) pada 4 Februari 2022. 

ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww. 

 

 

 

. Pemerintah akan mulai membuka kembali pintu masuk internasional di Bali bagi pelaku perjalanan luar 

negeri non pekerja migran Indonesia (PPLN non-PMI) pada 4 Februari 2022.ANTARA FOTO/Fikri 

Yusuf/aww. 
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Title Kabar Gembira, Mulai Februari BPJAMSOSTEK Siap Berikan Layanan 

Manfaat Program JKP 

Author R24/riko 

Media Riau 24 Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.riau24.com/berita/baca/1643857053-kabar-gembira-mulai-februari-

bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp 

Summary Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau 

Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program BPJAMSOSTEK yaitu 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan 

Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. 

Namun tidak perlu risau, terhitung tanggal 1 Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan. BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS 

Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan 

program JKP ini, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta jika 

ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. 

 

 

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya. Salah satu risiko kerja yang 

mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih pada masa pandemi seperti 

saat ini, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia.Namun tidak perlu risau, terhitung tanggal 1 

Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan yang tertera dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk 

untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di 

seluruh Indonesia.Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah 

(PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada 

program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dan untuk pekerja PU yang bekerja pada PKBU skala Kecil dan 

Mikro diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya 4 program, yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN.Terdapat 3 

manfaat program JKP, antara lain manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan 

kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan yaitu pada tiga bulan pertama 

diberikan sebesar 45% dari upah yang dilaporkan, kemudian untuk tiga bulan selanjutnya uang tunai yang 

diberikan sebesar 25% dari upah terlapor. Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada 

peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. Sementara untuk manfaat akses informasi 



 

160 

 

lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya 

program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan.Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan 

internalisasi regulasi terkait JKP ini dan berharap program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya 

yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja 

kembali. "Seluruh insan BPJAMSOSTEK siap mengemban tugas mulia ini demi kesejahteraan para pekerja 

di seluruh Indonesia," tegas Anggoro.Program JKP ini layaknya oase di tengah padang gurun, yang hadir 

tepat di masa pandemi dimana banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan berakibat 

meningkatnya kasus PHK. Dengan adanya program JKP ini maka para pekerja peserta BPJAMSOSTEK 

dapat lebih tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan bagi yang terdampak PHK 

tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut kembali masa depan yang 

lebih cerah."Semoga program JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK dengan tetap 

mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja. Saya juga berharap pandemi ini dapat segera 

berakhir agar dunia usaha kembali bangkit dan perekonomian segera pulih. Hal ini tentunya akan 

berdampak positif pula pada pasar tenaga kerja secara nasional," pungkas Anggoro.Kepala BPJamsostek 

Pekanbaru Panam, Anwar Hidayat mengatakan pihaknya siap melayani klaim program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) tersebut. Dengan harapan bakal membantu pekerja yang terdampak 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk siap kembali ke dunia kerja."Kami berkomitmen melayani 

peserta yang akan melakukan klaim JKP. Peserta akan mendapatkan manfaat tunai dan mendapatkan 

pelatihan serta informasi lowongan pekerjaan baru. Semoga dapat membantu pekerja terdampak PHK, 

dan kami tekankan semua manfaat yang didapatkan tersebut tanpa biaya tambahan apapun," ujarnya. 
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Title BPJAMSOSTEK Siap Layani Klaim Manfaat Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan 

Author Nada Zeitalini 

Media Detik Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://news.detik.com/berita/d-5926059/bpjamsostek-siap-layani-klaim-manfaat-jaminan-

kehilangan-pekerjaan 

Summary Akan tetapi mulai tanggal 1 Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) peserta BPJAMSOSTEK dapat diajukan. Manfaat uang tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. 

Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah serta 

PKBU skala kecil dan mikro diwajibkan mendaftarkan pekerjanya pada 4 program jaminan 

sosial, yakni program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP). Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMASOSTEK) hadir memberi keamanan untuk pekerja dari risiko 

sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya. 

 

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMASOSTEK) hadir memberi keamanan untuk 

pekerja dari risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya. Misalnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

di masa pandemi COVID-19 saat ini yang banyak dialami pekerja Indonesia.Akan tetapi mulai tanggal 1 

Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) peserta BPJAMSOSTEK dapat 

diajukan. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.Ada 3 manfaat 

yang terdapat pada program JKP antara lain manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan 

pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan 45% dari besaran 

upah yang dilaporkan di 3 bulan pertama, kemudian 25% di bulan berikutnya.Manfaat uang tunai ini 

diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. 

Sementara untuk manfaat akses informasi lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan.Hadirnya program JKP diberikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan. 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mengatakan pihaknya telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP ini. Ia juga berharap program ini bisa berjalan sesuai 

tujuannya untuk mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa 

bekerja kembali."Seluruh insan BPJAMSOSTEK siap mengemban tugas mulia ini demi kesejahteraan para 

pekerja di seluruh Indonesia," tegas Anggoro dalam keterangan tertulis, Kamis (3/2/2022).Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, peserta 

eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam program 

JKP sesuai ketentuan. Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan 

Menengah serta PKBU skala kecil dan mikro diwajibkan mendaftarkan pekerjanya pada 4 program 

jaminan sosial, yakni program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP).Program JKP menjadi angin segar untuk pekerja 

di masa pandemi, di mana banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan berakibat 

meningkatnya kasus PHK. Dengan adanya program JKP ini, lanjut Anggoro, maka para pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK dapat lebih tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaanya dan bagi yang terdampak 
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PHK tetap dapat melakukan upaya terbaik melanjutkan hidup dan masa depannya."Semoga program JKP 

ini dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK dengan tetap mempertahankan derajat 

hidupnya dan kembali bekerja. Saya juga berharap pandemi ini dapat segera berakhir agar dunia usaha 

kembali bangkit dan perekonomian segera pulih. Hal ini tentunya akan berdampak positif pula pada pasar 

tenaga kerja secara nasional," pungkas Anggoro 
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Title Elvyn G Masassya Lolos Seleksi tahap I Calon Anggota DK 

OJK 

Author Redaksi A Samosir 

Media Orbit Digital Daily Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.orbitdigitaldaily.com/elvyn-g-masassya-lolos-seleksi-tahap-i-calon-anggota-dk-

ojk 

Summary JAKARTA I Elvyn G Masassya menjadi salah satu yang lulus seleksi tahap I seleksi pemilihan 

calon anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) 2022-2027. Dalam 

pengumuman Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota DK OJK 2022-2027 dinyatakan bahwa 

pekerjaan terakhir Elvyn G Masassya adalah advisor BPJS Ketenagakerjaan. Pria kelahiran 

Medan 54 tahun lalu itu tercatat dengan nomor pendaftaran 323. Sebelumnya, Elvyn juga 

sempat menjabat sebagai direktur utama PT Jamsostek yang kini bernama BPJS 

Ketenagakerjaan pada periode 2012-2015. 

 

 

 

JAKARTA I Elvyn G Masassya menjadi salah satu yang lulus seleksi tahap I seleksi pemilihan calon anggota 

dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) 2022-2027.Pria kelahiran Medan 54 tahun lalu itu 

tercatat dengan nomor pendaftaran 323.Dalam pengumuman Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota 

DK OJK 2022-2027 dinyatakan bahwa pekerjaan terakhir Elvyn G Masassya adalah advisor BPJS 

Ketenagakerjaan.Sebelumnya, Elvyn juga sempat menjabat sebagai direktur utama PT Jamsostek yang 

kini bernama BPJS Ketenagakerjaan pada periode 2012-2015.Dia pun dipercaya memimpin PT Pelabuhan 

Indonesia (Pelindo) II sejak 2016-2020.Laman berikutnya Halaman: 1 2 3 
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Title Dikabarkan Akan PHK Massal, Begini Jawaban Dirut Garuda 

Indonesia 

Author _noname 

Media Bumn Inc Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://bumninc.com/dikabarkan-akan-phk-massal-begini-jawaban-dirut-garuda-indonesia 

Summary Beredar kabar bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan melakukan pemutusan 

hubungan kerja atau PHK secara massal. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra 

menampik kabar tersebut. Irfan menjelaskan, Garuda saat ini masih fokus untuk menjalani 

proses PKPU guna memperoleh kesepakatan dalam penyelesaian kewajiban usaha dengan 

para kreditur. "Perlu kiranya kami sampaikan bahwa proses PKPU yang kini sedang dijalani 

oleh Garuda bersama segenap pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau 

kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai 

mekanisme PKPU," jelas Irfan. 

 

 

 

Beredar kabar bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan melakukan pemutusan hubungan kerja 

atau PHK secara massal. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menampik kabar tersebut. 

Menurutnya, sampai saat ini pihaknya belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan terkait penyesuaian jumlah karyawan.Irfan menjelaskan, Garuda saat ini masih fokus 

untuk menjalani proses PKPU guna memperoleh kesepakatan dalam penyelesaian kewajiban usaha 

dengan para kreditur. "Perlu kiranya kami sampaikan bahwa proses PKPU yang kini sedang dijalani oleh 

Garuda bersama segenap pemangku kepentingan bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, 

melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme PKPU," jelas 

Irfan. 
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Title Para Pencari Kerja Fresh Graduate Perlu Siapkan 3 Hal Ini 

Disamping Nilai Akademis 

Author _noname 

Media Portal Jember Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163635379/para-pencari-kerja-

fresh-graduate-perlu-siapkan-3-hal-ini-disamping-nilai-akademis 

Summary Berikut informasi mengenai 3 hal yang perlu disiapkan bagi para pencari kerja yang fresh 

graduate selain nilai akademisnya. Tak dapat dipungkiri bahwa untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari diperlukan uang yang dapat diperoleh dari hasil bekerja. Pada dasarnya 

terdapat beraneka ragam jenis pekerjaan, seperti halnya pengusaha atau wiraswasta 

maupun karyawan dari sebuah kantor atau pabrik. Dalam mencari sebuah pekerjaan 

tentunya akan dihadapkan dengan puluhan, ratusan, bahkan ribuan pelamar kerja lainnya 

yang menjadi saingan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. 

 

 

 

Tak dapat dipungkiri bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diperlukan uang yang dapat 

diperoleh dari hasil bekerja.Pada dasarnya terdapat beraneka ragam jenis pekerjaan, seperti halnya 

pengusaha atau wiraswasta maupun karyawan dari sebuah kantor atau pabrik.Dalam mencari sebuah 

pekerjaan tentunya akan dihadapkan dengan puluhan, ratusan, bahkan ribuan pelamar kerja lainnya 

yang menjadi saingan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.Sehingga secara umum para pelamar kerja 

harus pandai dalam menonjolkan keunggulannya masing-masing atau nilai plus yang mereka 

miliki.Namun bagaimana dengan fresh graduate atau yang baru saja lulus? Apa saja yang perlu 

dipersiapkan oleh para fresh graduate dalam mencari pekerjaan?Berikut informasi mengenai 3 hal yang 

perlu disiapkan bagi para pencari kerja yang fresh graduate selain nilai akademisnya.Informasi tersebut 

dilansir PortalJember. com dari Instagram @kemnaker pada postingan 17 Januari 2022.Pada postingan 

tersebut disampaikan bahwa selain IPK, fresh graduate perlu menyiapkan tiga hal ini untuk melamar 

pekerjaan.1. Pengalaman baik dari organisasi, workshop, training, maupun magang yang sebanyak-

banyaknya.2. Curriculum vitae (CV) yang relevan ditambah dengan penggunaan desain yang menarik.3. 

Berkas lengkap sesuai dengan yang diminta dengan memperhatikan segala persyaratan lowongan kerja 

yang ada. 
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Title Pandemi Mempercepat Penerapan Transformasi Digital 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/602920/pandemi-mempercepat-

penerapan-transformasi-digital-ketenagakerjaan 

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menyatakan bahwa imbas 

dari pandemi COVID-19 mengharuskan penerapan transformasi digital dilakukan secepat 

mungkin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses bekerja, berorganisasi, 

dan mencari akses ilmu pengetahuan. Ta Sekjen Anwar, tantangan kerja ke depan akan 

semakin berat, sehingga siapa pun harus senantiasa meningkatkan pengetahuan serta 

kompetensi di bidang masing-masing. "Tingkatkan kreativitas dan ciptakan inovasi dalam 

menjawab tantangan zaman," ucap Sekjenr saat memberikan sambutan pada acara 

Bimbingan Teknis tentang Pemahaman Jabatan Fungsional Analis Kerja Sama di Malang, 

Rabu (2/2/2022). Menurut Sekjen Anwar, kegiatan Bimtek itu merupakan kesempatan yang 

sangat baik dalam menjawab beberapa permasalahan yang dihadapi dalam jabatan 

fungsional khususnya Analis Kerja Sama. 

 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menyatakan bahwa imbas dari 

pandemi COVID-19 mengharuskan penerapan transformasi digital dilakukan secepat mungkin dalam 

berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses bekerja, berorganisasi, dan mencari akses ilmu 

pengetahuan.ta Sekjen Anwar, tantangan kerja ke depan akan semakin berat, sehingga siapa pun harus 

senantiasa meningkatkan pengetahuan serta kompetensi di bidang masing-masing."Tingkatkan 

kreativitas dan ciptakan inovasi dalam menjawab tantangan zaman," ucap Sekjenr saat memberikan 

sambutan pada acara Bimbingan Teknis tentang Pemahaman Jabatan Fungsional Analis Kerja Sama di 

Malang, Rabu (2/2/2022).Menurut Sekjen Anwar, kegiatan Bimtek itu merupakan kesempatan yang 

sangat baik dalam menjawab beberapa permasalahan yang dihadapi dalam jabatan fungsional khususnya 

Analis Kerja Sama.wat kegiatan itu, peserta dapat memperoleh ilmu dari para narasumber salah satunya 

tentang butir-butir kegiatan, tugas dan tanggung jawab Jabatan fungsional Analis Kerja Sama."Kegiatan 

itu juga penting karena bagaimana kita mengumpulkan angka kredit yang dalam hal ini sangat 
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berpengaruh pada terhambat atau tidaknya kenaikan jabatan dan pangkat," ucapnya.Untuk itu, katanya, 

dengan adanya kegiatan ini para peserta dapat lebih memahami secara detail tentang Jabatan Fungsional 

Analis Kerja Sama dan bagaimana keterkaitan dengan Tugas dan Fungsi pada kinerja di unit kerja masing-

masing."Pejabat Fungsional harus memiliki high performance dan high commitment. Salah satu bentuk 

performance adalah dengan kinerja untuk melaksanakan tugas-tugas negara dengan sebaik-baiknya," 

ucapnya."Jangan pernah berhenti untuk melakukan perubahan-perubahan yang baru. Tingkatkan terus 

kinerja, berinovasi, kreativitas, lakukan self learning secara maksimal," imbuhnya. 
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Title BPJAMSOSTEK Siap Berikan Layanan Manfaat Program JKP Author Redaksi - 

Media Nawacita.co Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://nawacita.co/index.php/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-

program-jkp 

Summary Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau 

Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada 4 program BPJAMSOSTEK, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan 

Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP), serta ditambah Jaminan 

Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS 

Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan 

program JKP, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta jika 

ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro 

Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP ini dan berharap program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya, 

yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan 

bisa bekerja kembali. 

 

 

 

Surabaya, Nawacita : Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain untuk 

menghindari kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya. Salah satu 

risiko kerja yang mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih pada masa 

pandemi seperti saat ini, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia. Namun tidak perlu risau, 

terhitung mulai 1 Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat 

diajukan. Hal ini sesuai ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja. BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari 

pekerja di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang 
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Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah 

(PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada 4 

program BPJAMSOSTEK, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian 

(JKM) dan Jaminan Pensiun (JP), serta ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan. Dan untuk pekerja PU yang bekerja pada PKBU skala Kecil dan Mikro diwajibkan telah 

terdaftar pada setidaknya 4 program, yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN.Terdapat 3 manfaat program JKP, 

antara lain manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai 

diberikan selama enam bulan dengan ketentuan, yaitu pada tiga bulan pertama diberikan sebesar 45% 

dari upah yang dilaporkan, kemudian untuk tiga bulan selanjutnya uang tunai yang diberikan sebesar 25% 

dari upah terlapor. Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta jika ketentuan 

yang diberikan telah dipenuhi peserta. Sementara untuk manfaat akses informasi lowongan kerja dan 

pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya program JKP dengan 

manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan. Direktur Utama BPJAMSOSTEK 

Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi 

terkait JKP ini dan berharap program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya, yaitu mempertahankan 

kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali. "Seluruh insan 

BPJAMSOSTEK siap mengemban tugas mulia ini demi kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia," 

tegas Anggoro. Program JKP ini layaknya oase di tengah padang gurun, yang hadir tepat di masa pandemi 

dimana banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan berakibat meningkatnya kasus PHK. 

Dengan adanya program JKP ini maka para pekerja peserta BPJAMSOSTEK dapat lebih tenang dan fokus 

dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari dan 

melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut kembali masa depan yang lebih cerah. "Semoga 

program JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK dengan tetap mempertahankan 

derajat hidupnya dan kembali bekerja. Saya juga berharap pandemi ini dapat segera berakhir agar dunia 

usaha kembali bangkit dan perekonomian segera pulih. Hal ini tentunya akan berdampak positif pula 

pada pasar tenaga kerja secara nasional," kata Anggoro. Ditemui di kantornya, Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo Guguk Heru Triyoko menyambut baik implemetasi program 

JKP ini. "Untuk persiapan dan sosialisasi pada Badan Usaha BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Darmo 

tentunya sudah dilakukan. Harapan kami agar realisasi dari Program JKP ini dapat berjalan dengan baik 

sesuai dengan tujuannya dalam mendukung kesejahteraan pekerja Indonesia," ujar Guguk, Kamis 

(3/2/2022). Ditambahkan, program JKP ini merupakan bagian tak terpisahkan dari program sebelumnya, 

yakni JKK, JKM, JHT dan JP, sehingga pihak perusahaan harus memastikan sudah terdaftar 4 program 

untuk perusahaan skala menengah dan besar, dan 3 program untuk perusahaan mikro kecil sebelum 

mendapatkan manfaat JKP. 
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Title BPJAMSOSTEK Berikan Layanan Manfaat Program JKP untuk 

Pekerja yang Terkena PHK 

Author afriadi 

Media Akurat.co Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://akurat.co/bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp-untuk-pekerja-yang-

di-phk 

Summary BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima 

pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam program 

JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PKBU) dengan kategori 

skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada program jaminan 

sosial yang ada, yakni 4 program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan ditambah 

Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Program JKP ini layaknya oase 

di tengah padang gurun, yang hadir tepat di masa pandemi dimana banyak perusahaan atau 

badan usaha yang terdampak dan berakibat meningkatnya kasus PHK. Dengan adanya 

program JKP ini maka para pekerja peserta BPJAMSOSTEK dapat lebih tenang dan fokus 

dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan bagi yang terdampak PHK tetap dapat 

berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut kembali masa depan yang 

lebih cerah. 

 

 

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya. Salah satu risiko kerja yang 

mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih pada masa pandemi seperti 

saat ini, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia.Namun tidak perlu risau, terhitung tanggal 1 

Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan yang tertera dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk 

untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di 

seluruh Indonesia.Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah 

(PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada 

program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dan untuk pekerja PU yang bekerja pada PKBU skala Kecil dan 

Mikro diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya 4 program, yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN.Terdapat 3 

manfaat program JKP, antara lain manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan 

http://akurat.co/bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp-untuk-pekerja-yang-di-phk
http://akurat.co/bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp-untuk-pekerja-yang-di-phk
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kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan yaitu pada tiga bulan pertama 

diberikan sebesar 45% dari upah yang dilaporkan, kemudian untuk tiga bulan selanjutnya uang tunai yang 

diberikan sebesar 25% dari upah terlapor. Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada 

peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. Sementara untuk manfaat akses informasi 

lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya 

program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan.Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan 

internalisasi regulasi terkait JKP ini dan berharap program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya 

yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja 

kembali. "Seluruh insan BPJAMSOSTEK siap mengemban tugas mulia ini demi kesejahteraan para pekerja 

di seluruh Indonesia," tegas Anggoro.Program JKP ini layaknya oase di tengah padang gurun, yang hadir 

tepat di masa pandemi dimana banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan berakibat 

meningkatnya kasus PHK. Dengan adanya program JKP ini maka para pekerja peserta BPJAMSOSTEK 

dapat lebih tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan bagi yang terdampak PHK 

tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut kembali masa depan yang 

lebih cerah."Semoga program JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK dengan tetap 

mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja. Saya juga berharap pandemi ini dapat segera 

berakhir agar dunia usaha kembali bangkit dan perekonomian segera pulih. Hal ini tentunya akan 

berdampak positif pula pada pasar tenaga kerja secara nasional," pungkas Anggoro. 
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Title Pemprov Lampung Gelar Apel Pencanangan Bulan K3 Nasional Author _noname 

Media Nenemo News Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Neutral 

Link http://nenemonews.com/2022/02/03/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-

k3-nasional 

Summary Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, 

menjadi Pembina Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 

Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2022, di Balai Keratun Lt.III, Kamis (3/2/2022). Di akhir acara 

apel, Sekda Provinsi Lampung didampingi Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung Raden 

Muhammad Ismail dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Agus Nompitu melakukan penekanan 

tombol sirine menandai dimulainya bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional. 

Hadir juga perwakilan Polda Lampung, Korem 043/Gatam, Pelindo, PLN, serta perwakilan 

beberapa Rumah Sakit dan Perusahaan yang beroperasi di Provinsi Lampung. 

 

 

 

Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menjadi 

Pembina Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tingkat Provinsi 

Lampung Tahun 2022, di Balai Keratun Lt.III, Kamis (3/2/2022).Acara diawali dengan Penyerahan Bendera 

Pataka K3 dari Pembina Apel kepada Unsur Pemerintah yaitu Disnaker, Perwakilan Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (Apindo), dan Perwakilan Serikat Buruh Pekerja (KSPSI).Pada Tahun 2022 ini, Kementerian 

Ketenagakerjaan mengambil tema "Penerapan Budaya K3 Pada Setiap Kegiatan Usaha Guna Mendukung 

Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi", sebagai tema pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2022.Di akhir 

acara apel, Sekda Provinsi Lampung didampingi Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung Raden 

Muhammad Ismail dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Agus Nompitu melakukan penekanan tombol sirine 

menandai dimulainya bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional.Hadir dalam apel Kadis 

PSDA, Kadis Perhubungan, Kadis Kesehatan, Kadis Koperasi & UKM, serta perwakilan Dinas Perindustrian 

& Perdagangan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Cipta Karya, Dinas KPTPH, Dinas Peternakan. 

Hadir juga perwakilan Polda Lampung, Korem 043/Gatam, Pelindo, PLN, serta perwakilan beberapa 

Rumah Sakit dan Perusahaan yang beroperasi di Provinsi Lampung 
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Title Imbas Omicon, Pasien Covid-19 si Wisma Atlet Tembus 5.174 Author Indra Gunawan 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://kabar24.bisnis.com/read/20220203/15/1496184/imbas-omicon-pasien-covid-19-si-

wisma-atlet-tembus-5174 

Summary Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta merawat 5.174 

pasien Covid-19 pada Kamis (3/2/2022). Secara keseluruhan, total pasien Covid-19 yang 

terdaftar di Wisma Atlet di Tower 4, 5, 6, dan 7 mencapai 140. 660 orang. Lebih lanjut, RSDC 

Wisma Atlet Pademangan kini merawat inap 99 pasien repatriasi atau pekerja migran 

Indonesia (PMI) atau berkurang 693 dibandingkan hari sebelumnya 792. Kepala Penerangan 

Kogabwilhan I Kolonel Aris Mudian mengatakan, jumlah pasien yang dirawat bertambah 204 

dibanding dengan hari sebelumnya 4.970. 

 

 

 

Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta merawat 5.174 pasien Covid-19 

pada Kamis (3/2/2022).Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Aris Mudian mengatakan, jumlah 

pasien yang dirawat bertambah 204 dibanding dengan hari sebelumnya 4.970. Secara keseluruhan, total 

pasien Covid-19 yang terdaftar di Wisma Atlet di Tower 4, 5, 6, dan 7 mencapai 140. 660 orang.Dari total 

tersebut, 142. 367 orang di antaranya sudah keluar, ada yang sembuh, dirujuk ke rumah sakit lain, atau 

meninggal dunia."Perinciannya, 135. 500 telah dinyatakan sembuh, 1.097 orang dirujuk ke RS lain, dan 

596 meninggal," kata Aris dalam keterangan resmi, Kamis (3/2/2022).Sejak beroperasi 12 April 2020, RSKI 

Galang telah mendapat kunjungan pasien sebanyak 18.458 orang, 18.364 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 99 pasien repatriasi atau pekerja migran Indonesia (PMI) atau berkurang 

693 dibandingkan hari sebelumnya 792. Pada saat yang sama, 4.513 orang melakukan karantina di hotel 

dan penginapan di wilayah DKI Jakarta. 
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Title Sekprov Fahrizal Darminto Jadi Pembina Apel Pencanangan Bulan 

K3 Nasional 

Author _noname 

Media Mediaotentik Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Neutral 

Link http://mediaotentik.com/read/10474/sekprov-fahrizal-darminto-jadi-pembina-apel-

pencanangan-bulan-k3-nasional 

Summary Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, 

menjadi Pembina Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 

Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2022, di Balai Keratun Lt.III, Kamis (3/2/2022). Acara diawali 

dengan Penyerahan Bendera Pataka K3 dari Pembina Apel kepada Unsur Pemerintah yaitu 

Disnaker, Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Perwakilan Serikat Buruh 

Pekerja (KSPSI). 

 

 

 

Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menjadi 

Pembina Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tingkat Provinsi 

Lampung Tahun 2022, di Balai Keratun Lt.III, Kamis (3/2/2022).Acara diawali dengan Penyerahan Bendera 

Pataka K3 dari Pembina Apel kepada Unsur Pemerintah yaitu Disnaker, Perwakilan Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (Apindo), dan Perwakilan Serikat Buruh Pekerja (KSPSI). 
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Title Perselisihan Hubungan Industrial Didominasi PHK Author Admin - 

Media Tangerangekspres.co.id Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.tangerangekspres.co.id/2022/02/03/perselisihan-hubungan-industrial-

didominasi-phk 

Summary Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Tangerang Hendra 

mengatakan, sebanyak 260 kasus perselisihan industrial antara buruh dengan pengusaha 

berasal dari 202 perusahaan. Kasus perselisihan hubungan industrial (PHI) selama 2021 di 

Kabupaten Tangerang didominasi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK). Sisanya, 

meliputi masalah hak, kepentingan dan PHK yang paling tinggi, perselisihan biasanya terkait 

tuntutan pesangon dan hak hal lainya yang tidak dibayarkan," katanya, Rabu (2/2). "Kita 

berharap perusahaan berpegang pada Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 sebagai 

dasar dalam mem-PHK karyawan. 

 

 

Kasus perselisihan hubungan industrial (PHI) selama 2021 di Kabupaten Tangerang didominasi terkait 

pemutusan hubungan kerja (PHK). Data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) tercatat sebanyak 260 kasus, 

di mana jumlah tersebut lebih rendah dari tahun 2020 yang mencapai 326 kasus. Kepala Seksi 

Perselisihan Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Tangerang Hendra mengatakan, sebanyak 260 

kasus perselisihan industrial antara buruh dengan pengusaha berasal dari 202 perusahaan. Mulai dari 

pabrik padat karya elektronik, plastik hingga peleburan logam. Kata dia, sebanyak 200 kasus perselisihan 

industrial ditindaklanjuti dengan mediasi. Sedangkan, 60 kasus sisanya yang tidak bisa ditangani karena 

laporan atau pencatatan perselisihan hubungan industrialnya tidak dilengkapi dengan bukti telah 

dilakukan musayawarah bipartit. "Sebagian besar kasus PHI adalah pemutusan hubungan kerja yaitu 140 

kasus. Sisanya, meliputi masalah hak, kepentingan dan PHK yang paling tinggi, perselisihan biasanya 

terkait tuntutan pesangon dan hak hal lainya yang tidak dibayarkan," katanya, Rabu (2/2). Lanjutnya, ada 

52 kasus perselisihan seputar hak normatif karena perusahaan tidak patuh dengan perundang-undangan 

yaitu, upah tidak sesuai, masalah jam kerja, BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan yang tidak dibayar. Kata 

Hendra, ada 48 kasus diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) dan 59 kasus diselesaikan dengan 

anjuran mediator. "Kita berharap perusahaan berpegang pada Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 

2021 sebagai dasar dalam mem-PHK karyawan. Alangkah baiknya diselesaikan bersama. didiskusikan 

kesulitan perusahaan apa saja," pungkasnya. 

  



 

176 

 

Title Kepala BP2MI Tak Hadir, Rapat Komisi IX Bahas Pekerja 

Migran Ditunda 

Author Ardito Ramadhan 

Media Kompas Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/11262101/kepala-bp2mi-tak-hadir-rapat-

komisi-ix-bahas-pekerja-migran-ditunda 

Summary Komisi IX DPR menunda rapat dengar pendapat bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) pada Kamis (3/2/2022) karena Kepala BP2MI Benny Rhamdani tidak hadir 

tanpa alasan yang jelas. Anggota Komisi IX DPR Darul Siska mengatakan, rapat kali ini 

memiliki agenda penting sehingga kepala BP2MI semestinya kut dalam rapat. "Saya sebagai 

pimpinan rapat, hari ini kita tunda rapatnya sampai pada waktu yg kita tentukan kembali, 

rapat kami tutup," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Kamis. Beberapa anggota 

Komisi IX DPR juga mengusulkan agar rapat ditunda sampai Benny dapat ikut menghadiri 

rapat. 

 

 

Komisi IX DPR menunda rapat dengar pendapat bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) pada Kamis (3/2/2022) karena Kepala BP2MI Benny Rhamdani tidak hadir tanpa alasan yang 

jelas."Saya sebagai pimpinan rapat, hari ini kita tunda rapatnya sampai pada waktu yg kita tentukan 

kembali, rapat kami tutup," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Kamis.Charles mengatakan, 

tak ada yang salah apabila Benny diwakili oleh Inspektur Jenderal BP2MI Achmad Kartiko yang telah hadir 

di ruang rapat.Namun, politikus PDI-P itu mengaku kecewa karena dalam surat pemberitahuan yang 

diterimanya, tidak ada alasan jelas mengenai absennya Benny."Setidaknya kalau tidak hadir ya ada 

alasannya, apakah apalah gitu, ini kan tidak ada alasan yang jelas nih," ujar Charles.Beberapa anggota 

Komisi IX DPR juga mengusulkan agar rapat ditunda sampai Benny dapat ikut menghadiri rapat.Anggota 

Komisi IX DPR Darul Siska mengatakan, rapat kali ini memiliki agenda penting sehingga kepala BP2MI 

semestinya kut dalam rapat."Ada baiknya rapat ini kita tunda dulu saja sampai pak kepalanya berkenan 

hadir supaya kita bisa lebih komprehensif dan tuntas pembahasan kita," kata Darul.Adapun rapat dengar 

pendapat hari ini memiliki tiga agenda pembahasan yakni evaluasi kinerja BP2MI tahun 2021 dan 

perencanaan program BP2MI tahun 2022, penyelesaian perjanjian kerja terhadap pekerja migran 

Indonesia di luar negeri, serta isu-isu terkait perlindungan pekerja migran.Sementara itu, selama rapat 

berlangsung, pihak BP2MI yang hadir di ruangan tidak memberikan penjelasan soal ketidakhadiran 

Benny.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung 

di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, 

kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. 
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Title Terkena PHK? BPJamsostek Berikan Layanan Manfaat 

Program JKP 

Author Bernadheta Dian 

Saraswati 

Media Harian Jogja Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://ekbis.harianjogja.com/read/2022/02/03/502/1094575/terkena-phk-bpjamsostek-

berikan-layanan-manfaat-program-jkp 

Summary Berdasarkan PP No. 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting 

BPJamsostek pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam program 

JKP sesuai ketentuan. Terhitung 1 Februari 2022, BPJamsostek sudah bisa menerima klaim 

manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari pekerja di seluruh Indonesia. 

BPJamsostek, katanya, telah menyiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP 

ini. Dengan program JKP ini, lanjut Anggoro, maka para pekerja peserta BPJamsostek dapat 

lebih tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. 

 

 

 

Salah satu risiko kerja yang mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih 

pada masa pandemi seperti saat ini, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia. Namun hal itu tidak 

perlu lagi dirisaukan.Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo mengatakan jaminan sosial 

ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain untuk menghindari kemungkinan pekerja 

terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya. Terhitung 1 Februari 2022, BPJamsostek sudah 

bisa menerima klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari pekerja di seluruh 

Indonesia.BPJamsostek, katanya, telah menyiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP ini. 

Dia berharap program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya yaitu mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali. "Seluruh insan BPJamsostek 

siap mengemban tugas mulia ini demi kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia," Anggoro melalui 

rilis yang diterima Harian Jogja, Kamis (3/2/2022).Dia menjelaskan, program JKP ini seperti oase di tengah 

padang gurun yang hadir tepat di masa pandemi di mana banyak perusahaan atau badan usaha yang 

terdampak dan berakibat meningkatnya kasus PHK. Dengan program JKP ini, lanjut Anggoro, maka para 

pekerja peserta BPJamsostek dapat lebih tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-

hari."Bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka dalam 

merajut kembali masa depan yang lebih cerah. Semoga program JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja 
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yang terdampak PHK dengan tetap mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja," 

katanya.Dia juga berharap pandemi ini dapat segera berakhir agar dunia usaha kembali bangkit dan 

perekonomian segera pulih. Hal ini tentunya akan berdampak positif pula pada pasar tenaga kerja secara 

nasional.Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta Muhammad Riadh mengatakan secara 

teknis pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait di DIY untuk melaksanakan program JKP ini. 

"Kami sudah menyiapkan diri untuk melayani peserta dalam pengajuan klaim program JKP dan terus 

memberikan sosialisasi tentang mekanisme pengajuan klaim JKP ini," kata Riadh.Ketentuan program JKP 

tersebut sesuai dengan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja di mana BPJamsostek menjadi badan 

penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini. Berdasarkan PP No.37/2021 tentang 

Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJamsostek pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan.Misalnya, bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada 

program jaminan sosial. Mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan 

Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan."Untuk pekerja PU yang bekerja pada PKBU skala Kecil dan Mikro diwajibkan telah terdaftar 

pada setidaknya 4 program, yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN," kata Anggoro.Dia menjelaskan, terdapat tiga 

manfaat program JKP di antaranya manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan 

kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan pada tiga bulan pertama 

diberikan sebesar 45% dari upah yang dilaporkan, kemudian untuk tiga bulan selanjutnya uang tunai yang 

diberikan sebesar 25% dari upah terlapor.Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJamsostek kepada 

peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. Sementara untuk manfaat akses informasi 

lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. "Program JKP 

dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan," ujarnya. 
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Title BPJAMSOSTEK Siap Berikan Layanan Manfaat Program JKP Author Redaksi - 

Media Kabar Hit Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://kabarhit.com/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp 

Summary Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau 

Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada 4 program BPJAMSOSTEK, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan 

Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP), serta ditambah Jaminan 

Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS 

Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan 

program JKP, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta jika 

ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro 

Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP ini dan berharap program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya, 

yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan 

bisa bekerja kembali. 

 

 

 

KABARHIT, SURABAYA : Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain untuk 

menghindari kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya. Salah satu 

risiko kerja yang mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih pada masa 

pandemi seperti saat ini, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia. Namun tidak perlu risau, 

terhitung mulai 1 Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat 

diajukan. Hal ini sesuai ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja. BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari 

pekerja di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah 
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(PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada 4 

program BPJAMSOSTEK, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian 

(JKM) dan Jaminan Pensiun (JP), serta ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan. Dan untuk pekerja PU yang bekerja pada PKBU skala Kecil dan Mikro diwajibkan telah 

terdaftar pada setidaknya 4 program, yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN. Terdapat 3 manfaat program JKP, 

antara lain manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai 

diberikan selama enam bulan dengan ketentuan, yaitu pada tiga bulan pertama diberikan sebesar 45% 

dari upah yang dilaporkan, kemudian untuk tiga bulan selanjutnya uang tunai yang diberikan sebesar 25% 

dari upah terlapor. Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta jika ketentuan 

yang diberikan telah dipenuhi peserta.Sementara untuk manfaat akses informasi lowongan kerja dan 

pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya program JKP dengan 

manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan. Direktur Utama BPJAMSOSTEK 

Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi 

terkait JKP ini dan berharap program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya, yaitu mempertahankan 

kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali. "Seluruh insan 

BPJAMSOSTEK siap mengemban tugas mulia ini demi kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia," 

tegas Anggoro. Program JKP ini layaknya oase di tengah padang gurun, yang hadir tepat di masa pandemi 

dimana banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan berakibat meningkatnya kasus PHK. 

Dengan adanya program JKP ini maka para pekerja peserta BPJAMSOSTEK dapat lebih tenang dan fokus 

dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari dan 

melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut kembali masa depan yang lebih cerah. "Semoga 

program JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK dengan tetap mempertahankan 

derajat hidupnya dan kembali bekerja. Saya juga berharap pandemi ini dapat segera berakhir agar dunia 

usaha kembali bangkit dan perekonomian segera pulih. Hal ini tentunya akan berdampak positif pula 

pada pasar tenaga kerja secara nasional," kata Anggoro. Ditemui di kantornya, Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo Guguk Heru Triyoko menyambut baik implemetasi program 

JKP ini. "Untuk persiapan dan sosialisasi pada Badan Usaha BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Darmo 

tentunya sudah dilakukan. Harapan kami agar realisasi dari Program JKP ini dapat berjalan dengan baik 

sesuai dengan tujuannya dalam mendukung kesejahteraan pekerja Indonesia," ujar Guguk, Kamis 

(3/2/2022). Ditambahkan, program JKP ini merupakan bagian tak terpisahkan dari program sebelumnya, 

yakni JKK, JKM, JHT dan JP, sehingga pihak perusahaan harus memastikan sudah terdaftar 4 program 

untuk perusahaan skala menengah dan besar, dan 3 program untuk perusahaan mikro kecil sebelum 

mendapatkan manfaat JKP. 
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Title Hendak Berangkat Melalui Jalur Ilegal di Sumatra Utara, 106 Calon 

PMI Diamankan Polisi - BATAMINFO 

Author Https 

Media Batam Info Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://bataminfo.co.id/2022/02/03/hendak-berangkat-melalui-jalur-ilegal-di-sumut-106-

calon-pmi-diamankan-polisi 

Summary Calon PMI ilegal yang diamankan ini tidak hanya berasal dari Sumatra Utara, tapi juga dari 

Aceh, beberapa daerah di Pulau Jawa, hingga Nusa Tenggara Barat. Bataminfo.co.id- 

Ditpolairud Polda Sumatra Utara bersama Polres Tanjungbalai menggagalkan 

penyelundupan 106 calon pekerjaan migran Indonesia (PMI) tanpa dokumen keimigrasian, 

Rabu (2/2/2022) kemarin. Para calon PMI tersebut diamankan di dua lokasi yakni Desa Bagan 

Asahan sebanyak 86 orang dan di Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar Tanjungbalai, 

sebanyak 20 orang. Rencananya mereka akan diberangkatkan melalui jalur laut di perairan 

Asahan, Sumatera Utara (Sumatra Utara), Rabu kemarin. 

 

 

Bataminfo.co.id - Ditpolairud Polda Sumatra Utara bersama Polres Tanjungbalai menggagalkan 

penyelundupan 106 calon pekerjaan migran Indonesia (PMI) tanpa dokumen keimigrasian, Rabu 

(2/2/2022) kemarin. Para calon PMI tersebut diamankan di dua lokasi yakni Desa Bagan Asahan sebanyak 

86 orang dan di Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar Tanjungbalai, sebanyak 20 orang. 

Rencananya mereka akan diberangkatkan melalui jalur laut di perairan Asahan, Sumatera Utara (Sumatra 

Utara), Rabu kemarin. "Polres Tanjungbalai bersama Direktorat Satpolair Polda Sumatra Utara berhasil 

mengamankan PMI ilegal ini seluruhnya berjumlah 106 orang yang akan diberangkatkan menuju 

Malaysia," ujar Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Ery Prasetyo, dilansir detikcom, Kamis (3/2/2022). 

"Mereka korban penipuan untuk keberangkatan ke Malaysia ini rata-rata sudah memberikan uang antara 

tiga sampai enam juta rupiah," kata Kasat. Selain mengamankan 106 PMI, polisi menangkap enam orang 

lainnya yang masing-masing berperan sebagai seorang nakhoda kapal, penyedia logistik, dan empat 

orang anak buah kapal (ABK). Mereka berpotensi dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 Sub-Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). "Enam 

orang ini sudah diamankan. Untuk pengembangan lebih lanjut, kita tengah mencari agen yang 

mengumpulkan mereka dari daerah," ujarnya. Calon PMI ilegal yang diamankan ini tidak hanya berasal 

dari Sumatra Utara, tapi juga dari Aceh, beberapa daerah di Pulau Jawa, hingga Nusa Tenggara Barat. Kini 

Polres Tanjungbalai tengah melakukan koordinasi bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) untuk pemulangan ke daerah asal. 
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Title Info Loker: PT Nindya Karya (Persero) untuk Lulusan S1 Hukum, 

Ini Posisi yang Dibutuhkan 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123637455/info-loker-pt-nindya-karya-

persero-untuk-lulusan-s1-hukum-ini-posisi-yang-dibutuhkan 

Summary PT Nindya Karya (Persero) membuka lowongan kerja bagi pria dan wanita untuk mengisi 

formasi yang tersedia. PT Nindya Karya (Persero) saat ini sedang membuka lowongan kerja 

untuk ditempatkan di seluruh perusahaan mereka. Untuk info lebih lanjut kunjungi lama 

resmi dari PT Nindya Karya (Persero) yang dapat diakses di sini.. Informasi lowongan kerja 

ini diunggah melalui akun Instagram @kemnaker pada Kamis, 3 Februari 2022. 

 

 

 

PT Nindya Karya (Persero) membuka lowongan kerja bagi pria dan wanita untuk mengisi formasi yang 

tersedia.PT Nindya Karya (Persero) saat ini sedang membuka lowongan kerja untuk ditempatkan di 

seluruh perusahaan mereka.Informasi lowongan kerja ini diunggah melalui akun Instagram @kemnaker 

pada Kamis, 3 Februari 2022.Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari unggahan yang sama pada Kamis, 3 

Februari 2022 berikut Kualifikasi yang dibutuhkan:1. Laki-laki atau perempuan2. Usia maksimal 27 

tahun3. Pendidikan minimal SI Hukum diutamakan di bidang perdata dan pidana4. Menguasai aspek 

legalitas perusahaan, pembuatan draft perjanjian, dan perizinan perusahaan.5. Memiliki pengalaman 

menangani kasus litigasi6. Mampu bekerja secara tim7. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 

(power point dan excel)8. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dinamis dan bertanggung 

jawabPendaftaran paling lambat Jumat, tanggal 4 Februari 2022.Untuk info lebih lanjut kunjungi lama 

resmi dari PT Nindya Karya (Persero) yang dapat diakses di sini. . 

  



 

183 

 

Title Kepala BP2MI Absen, Komisi IX DPR Tunda Rapat 

Pembahasan Pekerja Migran RI 

Author Fatimatuz Zahra 

Media Akurat.co Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://akurat.co/kepala-bp2mi-absen-komisi-ix-dpr-tunda-rapat-pembahasan-pekerja-

migran-ri 

Summary Tetapi saat rapat hendak dimulai, dua Anggota Komisi IX DPR RI kemudian melakukan 

interupsi dan mengusulkan penundaan rapat akibat tidak hadirnya Kepala BP2MI Benny 

Ramdhani. Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska, dari Fraksi Golkar mengatakan, rapat 

penting tersebut hendaknya dihadiri oleh Kepala BP2MI dan bukan oleh pejabat baru. Cuma 

sayang Pak Kepala enggak ada, dan ini juga pejabat yang baru semua, kita belum 

diperkenalkan oleh kepalanya mungkin barangkali ada baiknya rapat ini kita tunda dulu aja 

sampai Pak kepalanya berkenan hadir. Ia bahkan menganggap Kepala BP2MI tak menghargai 

mitra kerjanya, yaitu komisi IX DPR RI. 

 

 

 

Komisi IX DPR RI sedianya hari ini melaksanakan rapat kerja bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) untuk membahas tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI).Sebagaimana yang 

diagendakan, pembahasan rapat sedianya meliputi Evaluasi kinerja Tahun 2021 dan Perencanaan 

Program Tahun 2022, penyelesaian perjanjian kerja terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, 

serta isu-isu terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia.Tetapi saat rapat hendak dimulai, dua 

Anggota Komisi IX DPR RI kemudian melakukan interupsi dan mengusulkan penundaan rapat akibat tidak 

hadirnya Kepala BP2MI Benny Ramdhani.Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska, dari Fraksi Golkar 

mengatakan, rapat penting tersebut hendaknya dihadiri oleh Kepala BP2MI dan bukan oleh pejabat 

baru."Saya kira rapat-rapat kita semacam ini, ini kan rapat yang penting ya. Karena kita ingin 

mendapatkan laporan 2021 dan proyeksi kerja 2022. Cuma sayang Pak Kepala enggak ada, dan ini juga 

pejabat yang baru semua, kita belum diperkenalkan oleh kepalanya mungkin barangkali ada baiknya 

rapat ini kita tunda dulu aja sampai Pak kepalanya berkenan hadir. Supaya kita bisa lebih komprehensif 

dan tuntas pembahasan kita," kata Darul menyampaikan interupsi di ruang rapat Komisi IX DPR RI, 

Jakarta, Kamis (3/2/2022).Senada dengan Darul, Nur Nadlifah dari Fraksi PKB juga mengatakan hal 

serupa. Ia bahkan menganggap Kepala BP2MI tak menghargai mitra kerjanya, yaitu komisi IX DPR RI."Saya 



 

184 

 

rasa rapat kita kalau tanpa dihadiri Pak Ketua itu tidak pas, karena kita rapatnya dengan Kepala BP2MI 

dan jajarannya. Dalam hal ini saya rasa Pak Kepala tidak menghargai forum kita. Jadi saya usul rapat 

dibatalkan. Ini benar-benar tidak menghargai mitranya dalam hal ini Pak Ketua," kata 

Nadlifah.Menanggapi sejumlah interupsi tersebut, pimpinan rapat menuturkan, pihaknya cukup kecewa 

dengan ketidakhadiran BP2MI tanpa alasan yang jelas."Jujur aja Pak Sestama, saya agak kecewa Pak 

membaca surat yang baru kami terima pagi ini. Sebenarnya kalau didelegeasikan sih enggak masalah, 

tapi alasannya juga tidak ada Pak. Jadi sepertinya sependapat dengan pendapat beberapa anggota yang 

disampaikan pagi hari ini dan sebagai pimpinan rapat saya rasa kita tunda dulu ya rapatnya sampai ada 

kejelasan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. 

  



 

185 

 

Title Kepala BP2MI Benny Rhamdani Tak Datang, Komisi IX Tersinggung 

dan Tunda Rapat 

Author Siswanto 

Media Suara.com Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.suara.com/news/2022/02/03/115155/kepala-bp2mi-benny-rhamdani-tak-

datang-komisi-ix-tersinggung-dan-tunda-rapat 

Summary Komisi IX DPR kecewa dan menunda agenda rapat dengar pendapat dengan pengurus Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan alasan Kepala BP2MI Benny Rhamdani tidak 

hadir tanpa alasan dan hanya mendelegasikan kepada pengurus lain. Rapat hari ini 

agendanya untuk membahas tiga hal. Pertama, evaluasi kinerja tahun 2021 dan perencanaan 

program tahun 2022. Kedua, penyelesaian perjanjian kerja terhadap pekerja migran 

Indonesia di luar negeri. 

 

 

 

Komisi IX DPR kecewa dan menunda agenda rapat dengar pendapat dengan pengurus Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia dengan alasan Kepala BP2MI Benny Rhamdani tidak hadir tanpa alasan dan 

hanya mendelegasikan kepada pengurus lain.Rapat hari ini agendanya untuk membahas tiga hal. 

Pertama, evaluasi kinerja tahun 2021 dan perencanaan program tahun 2022. Kedua, penyelesaian 

perjanjian kerja terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. Ketiga, perlindungan pekerja 

migran.Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris mengatakan "saya jujur saja pak, saya agak kecewa pak 

membaca surat yang baru kami terima pagi ini. Sebetulnya kalau didelegasikan sih nggak ada masalah, 

tapi alasannya juga tidak ada pak.""Dan sebagai pimpinan rapat saya rasa kita tunda dulu ya rapatnya 

sampai ada kejelasan rapat berikutnya. Pak kepala kita harapkan hadir di Komisi IX DPR. Setidaknya kalau 

tidak hadir ya ada alasanlah apakah apalah gitu, ini kan tidak ada alasan yang jelas nih."Sebelum menutup 

rapat, Charles membacakan surat dari Benny."Saya bacakan ya surat dari kepala BP2MI hanya menunjuk 

ya bapak saudara Inspektur Jenderal Ahmad Kartiko itu saja, tidak ada alasan ketidakhadiran karena apa," 

ujar Charles."Jadi saya sebagai pimpinan rapat hari ini kita tunda rapatnya sampai pada waktu yang kita 

tentukan kembali. Rapat kami tutup, terima kasih," kata Charles.Sebelum rapat ditutup, anggota Komisi 

IX Darul Siska interupsi."Ini kan rapat yang penting ya, karena kita ingin mendapat laporan 2021 dan 

proyeksi kerja 2022. Cuma sayang pak kepala nggak ada, pak sestama juga PLT, dan saya lihat ini juga 

pejabat yang juga baru semua, kita belum diperkenalkan oleh kepalanya," kata Darul."Mungkin 
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barangkali ada baiknya rapat ini kita tunda dulu aja sampe pak kepala nya berkenan hadir. Supaya kita 

bisa lebih komperhensif dan tuntas pembahasan kita."Anggota Komisi IX Nur Nadlifah menyebut sikap 

Benny tidak menghargai Komisi IX."Dalam hal ini saya rasa pak kepala tidak menghargai forum kita, jadi 

saya usul rapat dibatalkan. Ini benar-benar tidak menghargai mitranya saya rasa dalam hal ini pak ketua," 

kata Nadlifah. 
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Title Imbas Omicon, Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Tembus 5.174 Author _noname 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://kabar24.bisnis.com/read/20220203/15/1496184/imbas-omicon-pasien-covid-19-di-

wisma-atlet-tembus-5174 

Summary Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta merawat 5.174 

pasien Covid-19 pada Kamis (3/2/2022). Secara keseluruhan, total pasien Covid-19 yang 

terdaftar di Wisma Atlet di Tower 4, 5, 6, dan 7 mencapai 140. 660 orang. Lebih lanjut, RSDC 

Wisma Atlet Pademangan kini merawat inap 99 pasien repatriasi atau pekerja migran 

Indonesia (PMI) atau berkurang 693 dibandingkan hari sebelumnya 792. Kepala Penerangan 

Kogabwilhan I Kolonel Aris Mudian mengatakan, jumlah pasien yang dirawat bertambah 204 

dibanding dengan hari sebelumnya 4.970. 

 

 

Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta merawat 5.174 pasien Covid-19 

pada Kamis (3/2/2022).Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Aris Mudian mengatakan, jumlah 

pasien yang dirawat bertambah 204 dibanding dengan hari sebelumnya 4.970. Secara keseluruhan, total 

pasien Covid-19 yang terdaftar di Wisma Atlet di Tower 4, 5, 6, dan 7 mencapai 140. 660 orang.Dari total 

tersebut, 142. 367 orang di antaranya sudah keluar, ada yang sembuh, dirujuk ke rumah sakit lain, atau 

meninggal dunia."Perinciannya, 135. 500 telah dinyatakan sembuh, 1.097 orang dirujuk ke RS lain, dan 

596 meninggal," kata Aris dalam keterangan resmi, Kamis (3/2/2022).Sejak beroperasi 12 April 2020, RSKI 

Galang telah mendapat kunjungan pasien sebanyak 18.458 orang, 18.364 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 99 pasien repatriasi atau pekerja migran Indonesia (PMI) atau berkurang 

693 dibandingkan hari sebelumnya 792. Pada saat yang sama, 4.513 orang melakukan karantina di hotel 

dan penginapan di wilayah DKI Jakarta. 
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Title BPJAMSOTEK Resmi Melayani Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

bagi Karyawan Korban PHK 

Author _noname 

Media Digtara Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.digtara.com/nusantara/bpjamsotek-resmi-melayani-klaim-jaminan-

kehilangan-pekerjaan-bagi-karyawan-korban-phk 

Summary BPJAMSOTEK Klaim Kehilangan Pekerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) secara resmi melayani pengajuan klaim Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) sejak 1 Februari 2022. Selain itu, ia menambahkan, pihaknya juga 

siap menerima pengajuan klaim dari para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi 

korban PHK. Pihaknya siap melayani klaim program JKP, dengan harapan bakal membantu 

pekerja yang terdampak PHK untuk siap kembali ke dunia kerja. 

 

 

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) secara resmi melayani pengajuan 

klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sejak 1 Februari 2022. BPJAMSOTEK Klaim Kehilangan 

Pekerjaan"Tidak perlu risau, terhitung 1 Februari ini, klaim manfaat JKP dapat diajukan. Infrastruktur dan 

internalisasi regulasi program ini telah siap," kata Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Cabang Palangka Raya, 

budi, Kamis (3/2/2022).Selain itu, ia menambahkan, pihaknya juga siap menerima pengajuan klaim dari 

para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi korban PHK.Pihaknya siap melayani klaim program JKP, 

dengan harapan bakal membantu pekerja yang terdampak PHK untuk siap kembali ke dunia 

kerja."Komitmen kami akan melayani peserta yang akan melakukan klaim JKP. Nantinya peserta akan 

mendapatkan manfaat tunai dan mendapatkan pelatihan serta informasi lowongan pekerjaan baru," kata 

Budi.Secara terpisah, Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menambahkan, pelaksanaan 

program JKP tersebut juga sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang undang Nomor 11 tahun 

2020 tentang Cipta Kerja.Pihaknya juga berharap, program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya 

yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja 

kembali.Menurut Anggoro, program JKP bagai oase di tengah padang gurun, yang hadir tepat di masa 

pandemi dimana banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak COVID-19 dan berakibat 

meningkatnya kasus PHK. 
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Title Tingkatkan Kualitas Lulusan Mahasiswa di Bidang Programmer 

Lewat Uji Kompetensi 

Author _noname 

Media Republika Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://republika.co.id/berita/r6pq38380/tingkatkan-kualitas-lulusan-mahasiswa-di-bidang-

programmer-lewat-uji-kompetensi 

Summary Guna menghadapi persaingan yang semakin ketat di dunia industri, program studi (prodi) 

Sistem Informasi, Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) kampus Tegal menyelenggarakan 

kegiatan uji kompetensi programmer pada, Kamis (27/1) silam. Acara ini bertujuan untuk 

menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan mendukung salah satu profil lulusan 

menjadi seorang programmer. Husni Faqih selaku asesor Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 

Universitas BSI menjelaskan bahwa, uji kompetensi programmer ini merupakan salah satu 

upaya peningkatan kualitas lulusan mahasiswa di bidang programmer. "Nantinya, Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) akan menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta 

yang berhasil lulus sertifikasi, sebagai bukti terdokumentasi kemampuannya di bidang 

pemrograman sebelum memasuki dunia kerja," ujar Husni dalam keterangan rilis, Kamis 

(3/2). 

 

 

Guna menghadapi persaingan yang semakin ketat di dunia industri, program studi (prodi) Sistem 

Informasi, Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) kampus Tegal menyelenggarakan kegiatan uji 

kompetensi programmer pada, Kamis (27/1) silam.Acara ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang 

mampu bersaing dan mendukung salah satu profil lulusan menjadi seorang programmer.Husni Faqih 

selaku asesor Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas BSI menjelaskan bahwa, uji kompetensi 

programmer ini merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas lulusan mahasiswa di bidang 

programmer."Nantinya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) akan menerbitkan sertifikat 

kompetensi kepada peserta yang berhasil lulus sertifikasi, sebagai bukti terdokumentasi kemampuannya 

di bidang pemrograman sebelum memasuki dunia kerja," ujar Husni dalam keterangan rilis, Kamis 

(3/2).Sebagai syarat mengikuti uji kompetensi programmer ini, mahasiswa harus melalui beberapa 

proses administrasi seperti menyiapkan pas foto, KTP, KHS dan sertifikat pendukung dalam format pdf. 

Mahasiswa juga harus sipa mengikuti tes wawancara dan ujian praktik."Dengan adanya program 

sertifikasi kompetensi ini, calon lulusan Universita BSI kampus Tegal semakin mudah mendapatkan 

pekerjaan di dunia usaha dan industri. Diharapkan lulusan Universitas BSI yang berbekal sertifikat 

kompetensi dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai. Selain itu, bisa menjadi pengusaha di bidang 

teknologi, seperti pelaku start up yang saat ini sedang berkembang pesat," tuturnya. 
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Title Sikat Permainan Karantina di Bandara, KSP Beri Penjelasan Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.idxchannel.com/economics/sikat-permainan-karantina-di-bandara-ksp-beri-

penjelasan 

Summary Kantor Staf Presiden (KSP) yakin instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal 

Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas permainan karantina di Indonesia segera 

ditindaklanjuti dengan baik. Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo mengatakan, 

disiplin karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) adalah kewajiban demi menahan 

laju penularan Covid-19 khususnga varian Omicron. 

 

 

 

Kantor Staf Presiden (KSP) yakin instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit 

Prabowo untuk mengusut tuntas permainan karantina di Indonesia segera ditindaklanjuti dengan 

baik.Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo mengatakan, disiplin karantina bagi pelaku perjalanan 

luar negeri (PPLN) adalah kewajiban demi menahan laju penularan Covid-19 khususnga varian 

Omicron."Presiden sudah memberi instruksi kepada Kapolri untuk usut tuntas mengenai laporan warga 

tentang permainan karantina. Saya yakin jika instruksi sudah datang langsung dari Presiden maka 

Kepolisan pasti akan berantas tuntas permainan karantina," ucap Bram-sapaan akrabnya kepada MNC, 

Kamis (3/2/2022).Ia menuturkan, dalam rapat kabinet evaluasi PPKM tanggal 31 Januari 2022, Presiden 

Jokowi mengevaluasi perkembangan penanganan pandemi Covid-19. Hal yang menjadi sorotan ialah 

mengenai karantina. Dengan adanya ketegasan dari Kepala Negara maka petugas di lapangan dan 

masyarakat harus lebih disiplin lagi untuk karantina."Dengan demikian masyarakat bisa lebih tenang dan 

lebih disiplin lagi melaksanakan protokol karantina. Dan bagi petugas juga jangan ragu menegakan 

protokol karantina kepada masyarakat. Soal laporan permainan sudah ditangani Kepolisian," ucap 

Bram.Bram memaparkan, berdasarkan data Imigrasi per Minggu lalu, per bulan Januari saja ada 50 ribu 

WNI yang masuk dari luar negeri. Lalu per Januari, ada 31 ribu pekerja migran yang melaksanakan 

karantina di Pademangan dan Pasar Rumput. 
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Title Info Loker, Lowongan Kerja Micro Madani Institute (MMI) 

Terbaru Febuari 2022 untuk SMA/SMK Sederajat - Info 

Semarang Raya 

Author Mohammad Maulana 

Ulul Azmi 

Media Info Semarang Raya Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://infosemarangraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1603638609/info-loker-

lowongan-kerja-micro-madani-institute-mmi-terbaru-febuari-2022-untuk-smasmk-

sederajat 

Summary INFOSEMARANGRAYA.COM- Artikel ini memuat info lowongan kerja ( info loker ) terbaru 

Februari 2022 seleksi karyawan serentak seluruh Indonesia yang diadakan oleh Micro 

Madani Institute (MMI). Micro Madani Institute (MMI) adalah perusahaan afiliasi dari PT. 

PNM (Persero) yang bergerak dalam bidang Pelatihan, Sertifikasi, Rekrutmen dan 

Pengelolaan SDM. Saat ini Micro Madani Institute sedang mengadakan seleksi karyawan 

serentak Se-Indonesia yang akan ditempatkam sebagai Account Officer. 

 

 

 

INFOSEMARANGRAYA.COM - Artikel ini memuat info lowongan kerja ( info loker ) terbaru Februari 2022 

seleksi karyawan serentak seluruh Indonesia yang diadakan oleh Micro Madani Institute (MMI). Micro 

Madani Institute (MMI) adalah perusahaan afiliasi dari PT. PNM (Persero) yang bergerak dalam bidang 

Pelatihan, Sertifikasi, Rekrutmen dan Pengelolaan SDM. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sendiri 

merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan dan bertujuan 

membantu pengembangan UMKM & Koperasi yang didirikan pada tanggal 24 Maret 2015. PT MMI 

merupakan perusahaan pengelolaan jasa outsourcing yang berbasiskan penyedia tenaga kerja, pelatihan, 

sertifikasi, rekrutmen, dan assessment center. Saat ini Micro Madani Institute sedang mengadakan 

seleksi karyawan serentak Se-Indonesia yang akan ditempatkam sebagai Account Officer.11. Gorontalo 

12. Sulawesi Tengah 13. Sulawesi Tenggara 14. Sulawesi Selatan 15. Sulawesi Barat 16. Sulawesi 

UtaraPelaksanaan: Selasa, 8 Februari 2022 pukul 09.00 waktu setempat.1. Banten 2. Jabodetabek 3. DIY 

4. Jawa Timur 5. Jawa Tengah 6. Bali7. Nusa Tenggara Barat 8. Nusa Tenggara Timur 9. Kalimantan Barat 

10.-FC KTP -FC Kartu Keluarga -FC Ijazah terakhir Wilayah:Kualifikasi: - Perempuan - Pendidikan SMA /K 

Sederajat - Usia 17 - 25 tahun 
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Title BPJamsostek Siap Hadirkan Program JKP, Korban PHK Dapat Uang 

Tunai hingga Pelatihan Kerja 

Author _noname 

Media Wartakotalive Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://wartakota.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-hadirkan-program-jkp-

korban-phk-dapat-uang-tunai-hingga-pelatihan-kerja 

Summary Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau 

Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program BPJAMSOSTEK yaitu 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan 

Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. 

Salah satu risiko kerja yang mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK). Program JKP ini layaknya oase di tengah padang gurun, yang hadir tepat di masa 

pandemi dimana banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan berakibat 

meningkatnya kasus PHK. Terlebih pada masa pandemi seperti saat ini, risiko PHK bisa 

menimpa pekerja di Indonesia. 

 

 

 

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya.Salah satu risiko kerja yang 

mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).Terlebih pada masa pandemi seperti 

saat ini, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia.Namun tidak perlu risau, terhitung tanggal 1 

Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan yang tertera dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja.BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara yang 

ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari 

pekerja di seluruh Indonesia.Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah 

(PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha 
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(PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada 

program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.Dan untuk pekerja PU yang bekerja pada PKBU skala Kecil dan 

Mikro diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya 4 program, yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN.Terdapat 3 

manfaat program JKP, antara lain manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan 

kerja.Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan yaitu pada tiga bulan pertama 

diberikan sebesar 45% dari upah yang dilaporkan, kemudian untuk tiga bulan selanjutnya uang tunai yang 

diberikan sebesar 25% dari upah terlapor.Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada 

peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta.Sementara untuk manfaat akses informasi 

lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.Hadirnya 

program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan.Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan 

internalisasi regulasi terkait JKP ini dan berharap program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya 

yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja 

kembali."Seluruh insan BPJAMSOSTEK siap mengemban tugas mulia ini demi kesejahteraan para pekerja 

di seluruh Indonesia," tegas Anggoro di Jakarta, Kamis (3/2/2020)Program JKP ini layaknya oase di tengah 

padang gurun, yang hadir tepat di masa pandemi dimana banyak perusahaan atau badan usaha yang 

terdampak dan berakibat meningkatnya kasus PHK."Semoga program JKP ini dapat menjadi titik balik 

pekerja yang terdampak PHK dengan tetap mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja. Saya 

juga berharap pandemi ini dapat segera berakhir agar dunia usaha kembali bangkit dan perekonomian 

segera pulih. Hal ini tentunya akan berdampak positif pula pada pasar tenaga kerja secara nasional," 

pungkas Anggoro.Di tempat terpisah, Kepala BPJAMSOSTEK Jakarta Salemba M Izaddin menyebutkan, 

program tersebut akan sangat bermanfaat bagi para pekerja.Terlebih, dalam kondisi pandemi, tidak 

sedikit pekerja yang kehilangan pekerjaan."Dengan adanya program JKP ini maka para pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK dapat lebih tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari," kata Izaddin"Dan 

bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut 

kembali masa depan yang lebih cerah," Izaddin menambahkan 
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Title Mahasiswa Universitas BSI Kampus Pontianak Ikuti Sertifikasi 

Programmer |Republika Online 

Author Hiru Muhammad 

Media Ihram.co.id Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Neutral 

Link http://ihram.republika.co.id/berita/r6pqp6380/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-

pontianak-ikuti-sertifikasi-programmer 

Summary REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK-Program studi (prodi) Sistem Informasi Universitas BSI (Bina 

Sarana Informatika) kampus Pontianak, sukses mengadakan sertifikasi kompetensi 

programmer. Kegiatan ini terselenggara bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi 

(LSP) Universitas BSI yang digelar pada tanggal 25 Januari hingga 2 Februari 2022.. 

Muhammad Sony Maulana, selaku kaprodi Sistem Informasi mengungkapkan, sertifikasi 

kompetensi merupakan hal yang penting dalam pemberian Surat Keterangan Pendamping 

Ijazah (SKPI), terutama yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).. 

"Sertifikasi programmer merupakan salah satu agenda dari prodi untuk memfasilitasi 

mahasiswa dalam mendapatkan sertifikasi kompetensi sebagai salah satu konten SKPI. 

 

 

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK-Program studi (prodi) Sistem Informasi Universitas BSI (Bina Sarana 

Informatika) kampus Pontianak, sukses mengadakan sertifikasi kompetensi programmer. Kegiatan ini 

terselenggara bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas BSI yang digelar pada 

tanggal 25 Januari hingga 2 Februari 2022. Muhammad Sony Maulana, selaku kaprodi Sistem Informasi 

mengungkapkan, sertifikasi kompetensi merupakan hal yang penting dalam pemberian Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah (SKPI), terutama yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

"Sertifikasi programmer merupakan salah satu agenda dari prodi untuk memfasilitasi mahasiswa dalam 

mendapatkan sertifikasi kompetensi sebagai salah satu konten SKPI. Total ada 165 mahasiswa yang 

menjadi asesi pada sertifikasi programmer ini dan sebagai penilai hadir 4 asesor dari LSP Universitas BSI 

yang telah diakui oleh BNSP," ujarnya dalam rilis yang diterima, Kamis (3/2). Ia menambahkan, sebelum 

mengikuti sertifikasi programmer, mahasiswa diwajibkan mengikuti pembekalan teknis untuk 

mendapatkan pengalaman dalam tahapan proses sertifikasi. "Melalui persiapan yang lebih matang, 

semoga mahasiswa yang akan mengikuti ujian sertifikasi programmer nanti menjadi lebih percaya diri 

dalam menjalani ujian ini," tutur Sony. 
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Title Pelatihan Di Alam Terbuka, Jadi Terget BLK Ambon Author _noname 

Media Tribun Maluku Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribun-maluku.com/2022/02/pelatihan-di-alam-terbuka-jadi-terget-blk-ambon 

Summary Balai Latihan Kerja (BLK) Ambon dalam tahun 2022 mendapat target dari Kemenaker RI 

untuk melatih calon pencari kerja (Pencaker) di Provinsi Maluku sebanyak 1.792 orang. 

Jumlah ini meliputi UPTP BLK Ambon, tiga UPTD Binaan yaitu UPTD Dobo, Kabupaten 

Kepualauan Aru, uptd Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan uptd Namlea Kabupaten Buru, 

serta tiga BLK Komunitas di Maluku. Yang menarik di tahun 2022 ini adalah, Pelatihan 

Pailoting yang modelnya seperti pelatihan yang dilaksanakan di alam terbuka dan tidak di 

dalam ruangan, kata Kepala BLK Ambon, As'adiya, ST. MT di Ambon, Kamis (3/2/2022). 

 

 

 

Balai Latihan Kerja (BLK) Ambon dalam tahun 2022 mendapat target dari Kemenaker RI untuk melatih 

calon pencari kerja (Pencaker) di Provinsi Maluku sebanyak 1.792 orang.Jumlah ini meliputi UPTP BLK 

Ambon, tiga UPTD Binaan yaitu UPTD Dobo, Kabupaten Kepualauan Aru, uptd Masohi Kabupaten Maluku 

Tengah dan uptd Namlea Kabupaten Buru, serta tiga BLK Komunitas di Maluku.Yang menarik di tahun 

2022 ini adalah, Pelatihan Pailoting yang modelnya seperti pelatihan yang dilaksanakan di alam terbuka 

dan tidak di dalam ruangan," kata Kepala BLK Ambon, As'adiya, ST. MT di Ambon, Kamis 

(3/2/2022).Menurut As'adiya, target peserta untuk pelatihan pailoting ini adalah orang-orang yang ingin 

membuka usaha di wilayah tertentu, seperti misalny Desa Wisata.Namun demikian, pihaknya (BLK-Red) 

belum bisa melaksanakannya sekarang karena lagi menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari Pusat."Saat 

ini saya lagi menyasar untuk bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk membicarakan 

kemungkinan ada program yang bisa dilinkan dengan apa yang ada di BLK. Mungkin Kementerian 

Priwisata punya desa wisata yang akan dibekali dengan kompetensi, maka BLK akan masuk disana," 

ulasnya."Namun, lagi-lagi pihak BLK Ambon sedang menunggu konsep juknisnya seperti apa," 

tambahnya. 
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Title Mahasiswa Universitas BSI Kampus Pontianak Ikuti Sertifikasi 

Programmer 

Author _noname 

Media Republika Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Neutral 

Link http://republika.co.id/berita/r6pqp6380/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-pontianak-

ikuti-sertifikasi-programmer 

Summary Program studi (prodi) Sistem Informasi Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) kampus 

Pontianak, sukses mengadakan sertifikasi kompetensi programmer. Kegiatan ini 

terselenggara bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas BSI yang 

digelar pada tanggal 25 Januari hingga 2 Februari 2022. Muhammad Sony Maulana, selaku 

kaprodi Sistem Informasi mengungkapkan, sertifikasi kompetensi merupakan hal yang 

penting dalam pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), terutama yang 

dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). "Sertifikasi programmer 

merupakan salah satu agenda dari prodi untuk memfasilitasi mahasiswa dalam 

mendapatkan sertifikasi kompetensi sebagai salah satu konten SKPI. 

 

 

Program studi (prodi) Sistem Informasi Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) kampus Pontianak, 

sukses mengadakan sertifikasi kompetensi programmer. Kegiatan ini terselenggara bekerja sama dengan 

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas BSI yang digelar pada tanggal 25 Januari hingga 2 Februari 

2022.Muhammad Sony Maulana, selaku kaprodi Sistem Informasi mengungkapkan, sertifikasi 

kompetensi merupakan hal yang penting dalam pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), 

terutama yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)."Sertifikasi programmer 

merupakan salah satu agenda dari prodi untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mendapatkan sertifikasi 

kompetensi sebagai salah satu konten SKPI. Total ada 165 mahasiswa yang menjadi asesi pada sertifikasi 

programmer ini dan sebagai penilai hadir 4 asesor dari LSP Universitas BSI yang telah diakui oleh BNSP," 

ujarnya dalam rilis yang diterima, Kamis (3/2).Ia menambahkan, sebelum mengikuti sertifikasi 

programmer, mahasiswa diwajibkan mengikuti pembekalan teknis untuk mendapatkan pengalaman 

dalam tahapan proses sertifikasi. "Melalui persiapan yang lebih matang, semoga mahasiswa yang akan 

mengikuti ujian sertifikasi programmer nanti menjadi lebih percaya diri dalam menjalani ujian ini," tutur 

Sony.Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika . 
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Title Pemprov Lampung Gelar Apel Pencanangan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

Author Editor 

Media Bloggua Cyber News Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.bloggua.co.id/2022/02/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan.html 

Summary Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar kegiatan Apel Pencanangan Bulan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2022 di 

Balai Keratun Lt.III, Bandar Lampung, Kamis (03/02/2022). Dalam kesempatan tersebut, 

Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal 

Darminto bertindak sebagai Pembina Apel.. Di akhir apel, Sekdaprov Lampung didampingi 

Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung Raden, Muhammad Ismail dan Kepala Dinas Tenaga 

Kerja Agus Nompitu melakukan penekanan tombol sirine menandai dimulainya bulan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional. Hadir juga perwakilan Polda Lampung, 

Korem 043/Gatam, Pelindo, PLN, serta perwakilan beberapa Rumah Sakit dan Perusahaan 

yang beroperasi di Provinsi Lampung. 

 

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar kegiatan Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2022 di Balai Keratun Lt.III, Bandar 

Lampung, Kamis (03/02/2022).Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris 

Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal Darminto bertindak sebagai Pembina Apel. Kegiatan 

diawali dengan Penyerahan Bendera Pataka K3 dari Pembina Apel kepada Unsur Pemerintah yaitu 

Disnaker, Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Perwakilan Serikat Buruh Pekerja 

(KSPSI).Pada Tahun 2022 ini, Kementerian Ketenagakerjaan mengambil tema "Penerapan Budaya K3 

Pada Setiap Kegiatan Usaha Guna Mendukung Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi" sebagai 

tema pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2022.Di akhir apel, Sekdaprov Lampung didampingi Wakil Ketua III 

DPRD Provinsi Lampung Raden, Muhammad Ismail dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Agus Nompitu 

melakukan penekanan tombol sirine menandai dimulainya bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Nasional.Hadir dalam apel Kadis PSDA, Kadis Perhubungan, Kadis Kesehatan, Kadis Koperasi & UKM, serta 

perwakilan Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Cipta Karya, 

Dinas KPTPH, Dinas Peternakan. Hadir juga perwakilan Polda Lampung, Korem 043/Gatam, Pelindo, PLN, 

serta perwakilan beberapa Rumah Sakit dan Perusahaan yang beroperasi di Provinsi Lampung. 
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Title Anggota DPRD Kritik Beda Sikap Anies ke Pemerintah Pusat Soal 

UMP dan PTM 

Author Singgih 

Wiryono 

Media Kompas Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/03/12291761/anggota-dprd-kritik-beda-

sikap-anies-ke-pemerintah-pusat-soal-ump-dan-ptm 

Summary Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengkritik sikap Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan yang berbeda sikap saat mengambil keputusan soal kenaikan upah minimum 

provinsi (UMP) 2022 dengan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Di sisi lain, Anies 

membuat kebijakan kenaikan UMP Jakarta 2022 dengan cara melanggar Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahu 2021 tentang pengupahan. Anies merevisi kenaikan UMP 

0,8 persen menjadi 5,1 persen dan tidak sesuai dengan besaran yang sudah ditetapkan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan. Dia mengatakan, Anies berani menentang kebijakan 

pemerintah pusat ketika merevisi kenaikan UMP dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen. 

 

 

Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengkritik sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

yang berbeda sikap saat mengambil keputusan soal kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 

dengan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.Dia mengatakan, Anies berani menentang kebijakan 

pemerintah pusat ketika merevisi kenaikan UMP dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen.Namun, ketika 

penghentian pembelajaran tatap muka 100 persen, Anies seolah-olah menyerahkan seluruh kebijakan ke 

pemerintah pusat."Kesan yang ditimbulkan adalah lebih banyak kebijakan populis untuk kepentingan 

pencapresan. Contohnya UMP (diputuskan) naik biar bertentangan dengan pusat, menyerahkan 

kebijakan PTM (sepenuhnya) ke pusat," ujar Gilbert saat dihubungi melalui telepon, Kamis 

(3/2/2022).Gilbert menilai, keputusan tersebut membuktikan Anies tidak mampu bertanggungjawab 

atas lonjakan pengendalian Covid-19."Kemarin-kemarin (sebelum diambil pusat) malah makin parah, 

mau apapun yang dibikin Anies," ucap dia.Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

menyebut Pemprov DKI tidak bisa langsung menghentikan PTM di tengah lonjakan kasus Covid-

19.Kebijakan PTM disebut sudah diatur dalam SKB 4 Menteri yang dikaitkan dengan level pemberlakuan 

pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jakarta."Berbeda ketika dulu kita menggunakan rezim PSBB 

(pembatasan sosial berskala besar). Pada saat PSBB, keputusan PTM itu diatur melalui kewenangan 

gubernur, kata Anies, Rabu (2/2/2022)."Sekarang ini diatur melalui keputusan dari pemerintah pusat," 

ucap dia.Di sisi lain, Anies membuat kebijakan kenaikan UMP Jakarta 2022 dengan cara melanggar 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahu 2021 tentang pengupahan.Anies merevisi kenaikan UMP 0,8 

persen menjadi 5,1 persen dan tidak sesuai dengan besaran yang sudah ditetapkan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari 

bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link 
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Title Anggota DPRD DKI Kritik Beda Sikap Anies ke Pemerintah Pusat Soal 

UMP dan PTM 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/03/12291761/anggota-dprd-dki-kritik-

beda-sikap-anies-ke-pemerintah-pusat-soal-ump-dan 

Summary Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengkritik sikap Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan yang berbeda sikap saat mengambil keputusan soal kenaikan upah minimum 

provinsi (UMP) 2022 dengan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Sebagai informasi, 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut Pemprov DKI tidak bisa langsung 

menghentikan PTM di tengah lonjakan kasus Covid-19. Di sisi lain, Anies membuat kebijakan 

kenaikan UMP Jakarta 2022 dengan cara melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 

Tahu 2021 tentang pengupahan. Anies merevisi kenaikan UMP 0,8 persen menjadi 5,1 

persen dan tidak sesuai dengan besaran yang sudah ditetapkan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan. 

 

 

 

Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengkritik sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

yang berbeda sikap saat mengambil keputusan soal kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 

dengan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.Dia mengatakan, Anies berani menentang kebijakan 

pemerintah pusat ketika merevisi kenaikan UMP dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen.Namun, ketika 

penghentian pembelajaran tatap muka 100 persen, Anies seolah-olah menyerahkan seluruh kebijakan ke 

pemerintah pusat."Kesan yang ditimbulkan adalah lebih banyak kebijakan populis untuk kepentingan 

pencapresan. Contohnya UMP (diputuskan) naik biar bertentangan dengan pusat, menyerahkan 

kebijakan PTM (sepenuhnya) ke pusat," ujar Gilbert saat dihubungi melalui telepon, Kamis 

(3/2/2022).Gilbert menilai, keputusan tersebut membuktikan Anies tidak mampu bertanggungjawab 

atas lonjakan pengendalian Covid-19."Kemarin-kemarin (sebelum diambil pusat) malah makin parah, 

mau apapun yang dibikin Anies," ucap dia.Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

menyebut Pemprov DKI tidak bisa langsung menghentikan PTM di tengah lonjakan kasus Covid-

19.Kebijakan PTM disebut sudah diatur dalam SKB 4 Menteri yang dikaitkan dengan level pemberlakuan 

pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jakarta."Berbeda ketika dulu kita menggunakan rezim PSBB 
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(pembatasan sosial berskala besar). Pada saat PSBB, keputusan PTM itu diatur melalui kewenangan 

gubernur, kata Anies, Rabu (2/2/2022)."Sekarang ini diatur melalui keputusan dari pemerintah pusat," 

ucap dia.Di sisi lain, Anies membuat kebijakan kenaikan UMP Jakarta 2022 dengan cara melanggar 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahu 2021 tentang pengupahan.Anies merevisi kenaikan UMP 0,8 

persen menjadi 5,1 persen dan tidak sesuai dengan besaran yang sudah ditetapkan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari 

bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link 

https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di 

ponsel. 
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Title Waspada, Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet 

Tembus 5 Ribu 

Author Dini Suciatiningrum 

Media Idn Times Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

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

di-rsdc-wisma-atlet-tembus-5-ribu 

Summary Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Wisma Atlet saat ini berjumlah total 5.174 pasien. "Total 

pasien RSDC Wisma Atlet Kemayoran tower 5 dan 6 sebanyak 5.174 orang dari sebelumnya 

4.970 orang," katanya. 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. Selain mulai memenuhi RSDC di Wisma Atlet Pademangan, warga 

juga menjalani karantina wajib di sejumlah hotel. 

 

 

 

Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Wisma Atlet saat ini berjumlah total 5.174 pasien. Menurut data yang 

dibagikan Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Kolonel Aris Mudian pada Kamis 

(3/2/2022) pukul 08.00 WIB, jumlah pasien yang menjalani isolasi mandiri bertambah 204 orang."Total 

pasien RSDC Wisma Atlet Kemayoran tower 5 dan 6 sebanyak 5.174 orang dari sebelumnya 4.970 orang," 

katanya.1. Sebanyak 142. 367 pasien terdaftarAris menambahkan jumlah total pasien terdaftar di RS 

Wisma Atlet Kemayoran sejak 23 Maret 2020, mencapai 142.367. Sebanyak 137. 193 pasien berhasil 

keluar dan pulih.Sementara sebanyak 1.097 pasien dirujuk agar bisa dirawat di rumah sakit lain, 135. 500 

pasien sembuh dan 596 meninggal dunia.2. Total pasien rawat inap RSDC Wisma Atlet Pademangan 

mencapai 99Sedangkan, 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 693 orang. Dengan demikian total pasien rawat inap di sana 

mencapai 99 dari sebelumnya 792," kata dia.3. Sebanyak 4.513 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 4.513 orang. Mereka tersebar di 44 hotel. 
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Title BPJAMSOSTEK Siap Berikan Layanan Manfaat Program JKP Author _noname 

Media Kalimantan Post Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-

jkp 

Summary Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau 

Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program BPJAMSOSTEK yaitu 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan 

Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. 

Ditempat berbeda, Tito Hartono Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Banjarmasin, 

mengatakan, dengan mulai dapat dilakukannya klaim Program JKP pada tanggal 1 Februari 

2022 sesuai dengan arahan BOD Kantor Pusat, pihaknya siap memfasilitasi dan menerapkan 

di jajaran Banjarmasin Raya. BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini, 

dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia. Manfaat 

uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta jika ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

 

 

 

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya.Salah satu risiko kerja yang 

mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih pada masa pandemi seperti 

saat ini, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia.Namun tidak perlu risau, terhitung tanggal 1 

Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan yang tertera dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja.BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara yang 

ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari 

pekerja di seluruh Indonesia.Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang 
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Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah 

(PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada 

program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.Dan untuk pekerja PU yang bekerja pada PKBU skala Kecil dan 

Mikro diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya 4 program, yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN.Terdapat 3 

manfaat program JKP, antara lain manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan 

kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan yaitu pada tiga bulan pertama 

diberikan sebesar 45% dari upah yang dilaporkan, kemudian untuk tiga bulan selanjutnya uang tunai yang 

diberikan sebesar 25% dari upah terlapor.Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada 

peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta.Sementara untuk manfaat akses informasi 

lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya 

program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan.Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan, pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan 

internalisasi regulasi terkait JKP ini dan berharap program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya 

yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja 

kembali."Seluruh insan BPJAMSOSTEK siap mengemban tugas mulia ini demi kesejahteraan para pekerja 

di seluruh Indonesia," tegas Anggoro.Program JKP ini layaknya oase di tengah padang gurun, yang hadir 

tepat di masa pandemi dimana banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan berakibat 

meningkatnya kasus PHK.Dengan adanya program JKP ini maka para pekerja peserta BPJAMSOSTEK 

dapat lebih tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan bagi yang terdampak PHK 

tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut kembali masa depan yang 

lebih cerah."Semoga program JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK dengan tetap 

mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja. Saya juga berharap pandemi ini dapat segera 

berakhir agar dunia usaha kembali bangkit dan perekonomian segera pulih. Hal ini tentunya akan 

berdampak positif pula pada pasar tenaga kerja secara nasional," pungkas Anggoro.Ditempat berbeda, 

Tito Hartono Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Banjarmasin, mengatakan, dengan mulai dapat 

dilakukannya klaim Program JKP pada tanggal 1 Februari 2022 sesuai dengan arahan BOD Kantor Pusat, 

pihaknya siap memfasilitasi dan menerapkan di jajaran Banjarmasin Raya."JKP diharapkan memberikan 

harapan kepada masyarakat pekerja yang terdampak akibat pandemi, disaat mereka kehilangan 

pekerjaannya" tambah Tito."Harapan yang besar bahwa ekonomi di wilayah Kalimantan Selatan agar 

segera semakin pulih dan pandemi segera berakhir, dengan kita tetap terus menjaga kesehatan imunitas 

serta mematuhi protokol kesehatan sesuai peraturan dan anjuran pemerintah" tutup Tito. 
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Title 3.027 Kasus Omicron di DKI, Pasien RSD Wisma Atlet 

Bertambah 204 

Author Fitri Haryanti 

Harsono 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.liputan6.com/health/read/4876903/3027-kasus-omicron-di-dki-pasien-rsd-

wisma-atlet-bertambah-204 

Summary Seiring bertambahnya 3.027 kasus Omicron di Jakarta, pasien perawatan COVID19 di RSDC 

Wisma Atlet Kemayoran (Tower 4, 5, 6 dan 7) per 3 Februari 2022 pukul 08.00 WIB 

bertambah 204 orang. Penambahan ini meningkat dari sehari sebelumnya, 156 pasien (data 

per 2 Februari 2022). Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Marinir Aris Mudian 

melaporkan, total jumlah pasien rawat inap RSD Wisma Atlet Kemayoran Jakarta berjumlah 

5.174 orang (2.370 pria, 2.804 wanita). "Semula 4.970 orang, bertambah 204 orang," kata 

Aris melalui pesan singkat yang diterima pada Kamis, 3 Februari 2022. 

 

 

Seiring bertambahnya 3.027 kasus Omicron di Jakarta, pasien perawatan COVID19 di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran (Tower 4, 5, 6 dan 7) per 3 Februari 2022 pukul 08.00 WIB bertambah 204 orang. 

Penambahan ini meningkat dari sehari sebelumnya, 156 pasien (data per 2 Februari 2022).Kepala 

Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Marinir Aris Mudian melaporkan, total jumlah pasien rawat inap RSD 

Wisma Atlet Kemayoran Jakarta berjumlah 5.174 orang (2.370 pria, 2.804 wanita)."Semula 4.970 orang, 

bertambah 204 orang," kata Aris melalui pesan singkat yang diterima pada Kamis, 3 Februari 

2022.Rekapitulasi Pasien Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 23 Maret 2020 sampai 3 Februari 2022 pukul 

08.00 WIB, antara lain pasien terdaftar 142. 367 orang dan pasien keluar 137. 193 orang. Rinciannya, 

pasien rujuk ke RS lain 1.097 orang, pasien sembuh 135. 500 orang, dan meninggal 596 orang.Di RSDC 

Wisma Atlet Pademangan (Tower 8, 9 dan 10), jumlah pasien rawat inap yang menjalani karantina 

berjumlah 99 orang (56 pria, 43 wanita). Semula 792 orang, berkurang 693 orang.Pasien karantina yang 

telah kembali/pulang per 3 Februari 2022 sebanyak 495. 621 orang. Rinciannya, 42 orang dari repatriasi 

Wisma Atlet Pademangan, 95 orang dari hotel repatriasi.Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan status 

positif COVID19 sebanyak 574. 967 orang. Dari jumlah tersebut, swab 574. 981 orang (551.835 orang dari 

Wisma Pademangan, 23.132 orang dari hotel), dan rapid test 303 orang.Perkembangan jumlah pasien 

karantina di RSDC Rusun Pasar Rumput (Tower 1, 2 dan 3) sebanyak 4.604 orang (2.091 pria, 2.513 

wanita). Semula 4.295 orang, bertambah 309 orang.Rekapitulasi Pasien TMT 21 September 2021 sampai 

3 Februari 2022 pukul 08.00 WIB, antara lain, pasien terdaftar 47.773 orang, pasien keluar 43.169 orang 

(pasien rujuk ke RS lain 1.485 orang, pasien APS 32 orang, pasien selesai isolasi 41.652 orang).Aris Mudian 

juga melaporkan perkembangan pasien di RSDC Rusun Nagrak (Tower 1, 2, 3, 5 dan 6). Jumlah pasien 

rawat inap 3.248 orang (1.640 pria, 1.608 wanita)."Semula 3.348 orang, lalu berkurang 100 orang," 

lanjutnya.Rekapitulasi Pasien TMT 21 Desember sampai 3 Februari 2022 pukul 08.00 WIB, antara lain, 

pasien terdaftar 12.996 orang, pasien keluar 9.748 orang, yang seluruhnya pasien selesai isolasi. 
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Title Menteri Ketenagakerjaan Ingatkan Daerah Terus Ciptakan 

Lapangan Kerja 

Author Editor 

Media Bloggua Cyber News Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.bloggua.co.id/2022/02/menteri-ketenagakerjaan-ingatkan-daerah.html 

Summary Hal tersebut sebagaimana sambutan Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah yang 

dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto saat mewakili Gubernur 

Lampung bertindak sebagai Pembina Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2022, di Balai Keratun Lt.III, Bandar 

Lampung, Kamis (03/02/2022). Salah satu langkah pembangunan ketenagakerjaan 

utamanya dalam hal penciptaan lapangan kerja, telah hadir Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan terbitnya Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

 

 

Salah satu langkah pembangunan ketenagakerjaan utamanya dalam hal penciptaan lapangan kerja, telah 

hadir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan terbitnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.Hal tersebut 

sebagaimana sambutan Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah yang dibacakan Sekretaris Daerah 

Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto saat mewakili Gubernur Lampung bertindak sebagai Pembina Apel 

Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 

2022, di Balai Keratun Lt.III, Bandar Lampung, Kamis (03/02/2022).Dijelaskannya, regulasi ini diikuti juga 

dengan beberapa peraturan Kementerian/Lembaga yang mengatur secara khusus tentang standar 

usaha/produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Semua perangkat regulasi ini 

ditargetkan mampu mendorong kemudahan berbisnis atau berinvestasi di Indonesia. "Hal ini tentunya 

sangat penting bagi upaya penurunan tingkat pengangguran dan penciptaan lapangan kerja sektor formal 

di era pelambatan ekonomi global karena efek pandemi Covid-19," kata Menaker.K3, lanjutnya, menjadi 

salah satu substansi yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan pelaku usaha mempunyai tingkatan 

risiko dan berpengaruh terhadap perizinan berusaha.Apabila usaha tersebut memiliki risiko yang tinggi, 

jelasnya, maka diperlukan izin, sedangkan jika memiliki risiko yang rendah, maka hanya diperlukan 

pendaftaran usaha dengan tetap berkomitmen untuk melaksanakan beberapa standar yang antara lain 

adalah standar tentang K3."Oleh karena itu, tugas kita adalah melaksanakan sebaik - baiknya semua 

regulasi tersebut demi terwujudnya visi dan misi pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja dan 

pemulihan ekonomi nasional," pungkasnya. 
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Title Isu PHK Massal di Tubuh Garuda, Begini Respons dari Serikat 

Pekerja 

Author _noname 

Media Kbr Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://kbr.id/nasional/02-

2022/isu_phk_massal_di_tubuh_garuda__begini_respons_dari_serikat_pekerja/107564.html 

Summary Kemudian, jumlah anggota Sekarga yang tersisa saat ini hanya seribu karyawan setelah banyak 

dari karyawan yang di PHK. Tomy mengatakan akan melakukan aksi unjuk rasa jika manajemen 

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa melalui jalur perundingan. 

Pak Jokowi saja berpidato di istana menyatakan jangan sampai adanya PHK secara sepihak. 

Kami berpegang pada hukum yang demikian pernyataan dari presiden." kata Tomy saat 

dihubungi KBR, Kamis (3/2/2022). 

 

 

 

- PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) dan PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP) diterpa isu kurang sedap. Beredar 

kabar, kedua pihak berencana bertemu dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk 

membicarakan ancaman kepailitan dan melakukan PHK besar-besaran.Ketua Khusus Pengawalan 

Kelangsungan Perusahaan dan Hak Karyawan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Tomy Tampatty 

menyebut, sampai saat ini pihak manajemen Garuda Indonesia belum membicarakan persoalan tersebut 

dengan serikat pekerja.Jika rencana tersebut dijalankan, kata Tomy, manajemen Garuda Indonesia wajib 

membicarakan persoalan hubungan industrial itu dengan serikat pekerja.Tomy mengatakan akan 

melakukan aksi unjuk rasa jika manajemen melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak 

tanpa melalui jalur perundingan."Sejauh semua dikomunikasikan saya kira itu bisa kita bicarakan dalam 

tahapan perundingan karena itulah hukum tenaga kerja. Namun, kalau sampai dilakukan secara sepihak, 

UU pun memungkinkan kita akan melakukan aksi. Aksi mogok, aksi protes, aksi demo. Namun, kami tidak 

berharap itu terjadi. Yang kami minta kepada pihak manajemen Garuda maupun pemerintah, 

kedepankan dialog dalam hal permasalahan hubungan industrial. Pak Jokowi saja berpidato di istana 

menyatakan jangan sampai adanya PHK secara sepihak. Kami berpegang pada hukum yang demikian 

pernyataan dari presiden." kata Tomy saat dihubungi KBR, Kamis (3/2/2022).Tomy mengungkapkan, 

sejak awal pandemi Covid-19 hingga saat ini ini sudah ada sekitar 1.000 karyawan Garuda yang 

terdampak PHK.PHK dilakukan melalui program pensiun dini pada tahap pertama dan kedua. Bahkan, 
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sampai saat ini pensiun dini tahap kedua itu masih terus berjalan."Pensiun dini periode satu dan dua 

sudah hampir 1.000 karyawan Garuda yang dilakukan PHK tetapi PHK dengan penawaran yang sifatnya 

sukarela. Program pensiun dini diberikan semua hak-hak mereka. Pensiun dini tahap satu itu terjadi dari 

pertengahan 2020, berjalan terus dan sampai detik ini masih dalam tahap eksekusi beberapa karyawan 

di periode pensiun dini ke-2," sambungnya.Lebih lanjut, Tomy mengungkapkan saat ini jumlah karyawan 

Garuda Indonesia di luar anak perusahaan mencapai sekitar 5.000 orang. jumlah ini menyusut seiring 

efisiensi yang dilakukan Garuda terhadap karyawan akibat pandemi.Sementara untuk pegawai udara 

atau pilot sekitar 1.200 orang dan awak kabin lebih dari 2 ribu orang. Kemudian, jumlah anggota Sekarga 

yang tersisa saat ini hanya seribu karyawan setelah banyak dari karyawan yang di PHK.Kawal Proses 

PKPUKetua Khusus Pengawalan Kelangsungan Perusahaan dan Hak Karyawan Serikat Karyawan Garuda 

(Sekarga) Tomy Tampatty juga menyoroti persoalan pembiayaan utang yang kini dialami Garuda 

Indonesia dengan sejumlah kreditur.Tomy berpendapat pihaknya terus mengawal proses gugatan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang masih berjalan.Dia menyatakan, meski sejak awal 

terjadi perbedaan pendapat saat memilih empat opsi penyelesaian permasalahan itu, tetapi, serikat 

pekerja tetap menghormati keputusan manajemen untuk memilih opsi penyelesaian restrukturisasi 

melalui PKPU.Namun demikian,katanya, jika opsi yang dipilih itu mengakibatkan terjadi sesuatu yang 

tidak diharapkan, maka pihaknya tidak segan-segan akan menuntut pertanggungjawaban."DPR pun 

sudah wanti-wanti kepada manajemen Garuda pada waktu RDP dengan komisi VII sampai ada 

pernyataan dari komisi VII bahwa kalau sampai Garuda mati, berarti direksinya harus mati. Maka dari itu 

terkait dengan opsi yang dipilih oleh manajemen kami tunggu saja. Tetapi kalau sampai terjadi sesuatu 

yang tidak kita inginkan, saya kira kami dan rakyat Indonesia akan meminta pertanggung jawaban 

terhadap direksi atas opsi yang mereka pilih," kata Tomy. 
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Title BPJAMSOSTEK Siap Berikan Layanan Manfaat 

Program JKP 

Author mediaindonesia.com 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://mediaindonesia.com/humaniora/468979/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-

manfaat-program-jkp 

Summary Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan. BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab 

BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan 

program JKP ini, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta jika 

ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro 

Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP ini dan berharap program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya. 

 

 

 

JAMINAN Sosial Ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya. Salah satu risiko kerja yang 

mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih pada masa pandemi seperti 

saat ini, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia.Namun tidak perlu risau, terhitung tanggal 1 

Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan. Hal ini sesuai 

ketentuan yang tertera dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. BPJAMSOSTEK, 

begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh 

Indonesia.Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) otomatis 

terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan. Yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PKBU) 

dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada. Yakni 4 program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan 

Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) 
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yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dan untuk pekerja PU yang bekerja pada PKBU skala Kecil dan Mikro 

diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya 4 program, yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN.Terdapat 3 manfaat 

program JKP, antara lain manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan kerja. 

Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan yaitu pada tiga bulan pertama 

diberikan sebesar 45% dari upah yang dilaporkan, kemudian untuk tiga bulan selanjutnya uang tunai yang 

diberikan sebesar 25% dari upah terlapor.Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada 

peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. Sementara untuk manfaat akses informasi 

lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya 

program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan.Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan 

internalisasi regulasi terkait JKP ini dan berharap program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya. 

Yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja 

kembali. "Seluruh insan BPJAMSOSTEK siap mengemban tugas mulia ini demi kesejahteraan para pekerja 

di seluruh Indonesia," tegas Anggoro.Program JKP ini layaknya oase di tengah padang gurun, yang hadir 

tepat di masa pandemi di mana banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan berakibat 

meningkatnya kasus PHK. Dengan adanya program JKP ini maka para pekerja peserta BPJAMSOSTEK 

dapat lebih tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan bagi yang terdampak PHK 

tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut kembali masa depan yang 

lebih cerah."Semoga program JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK dengan tetap 

mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja. Saya juga berharap pandemi ini dapat segera 

berakhir agar dunia usaha kembali bangkit dan perekonomian segera pulih. Hal ini tentunya akan 

berdampak positif pula pada pasar tenaga kerja secara nasional," pungkas Anggoro. 
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Title Sekdaprov Fahrizal Sampaikan agar Gelorakan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

Author _noname 

Media Tribun News Lampung Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://lampung.tribunnews.com/2022/02/03/sekdaprov-fahrizal-sampaikan-agar-

gelorakan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja 

Summary Pencanangan Bulan K3, Sekdaprov Fahrizal Sampaikan Sambutan Menaker agar Gelorakan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja meski dalam Kondisi Cov19. Pada kesempatan itu, 

Sekdaprov menyampaikan sambutan Menteri Ketenagakerjaan agar semua pihak terus 

menggelorakan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meski dalam kondisi 

Cov19. Fahrizal Darminto menjadi pembina Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) tingkat Provinsi Lampung di Balai Keratun Lt. Fahrizal menyampaikan 

harapan Menaker agar berbagai upaya, baik kedisiplinan, penerapan protokol kesehatan, 

maupun peningkatan jangkauan vaksin, dapat membuat Indonesia segera pulih. 

 

 

 

Pencanangan Bulan K3, Sekdaprov Fahrizal Sampaikan Sambutan Menaker agar Gelorakan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja meski dalam Kondisi Cov19Fahrizal Darminto menjadi pembina Apel Pencanangan 

Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tingkat Provinsi Lampung di Balai Keratun Lt. 3, Kamis 

(03/02/2022).Pada kesempatan itu, Sekdaprov menyampaikan sambutan Menteri Ketenagakerjaan agar 

semua pihak terus menggelorakan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meski dalam 

kondisi Cov19.Fahrizal menjelaskan, dalam kondisi Covid 19 yang masih belum selesai ini jangan 

menurunkan semangat kita untuk terus menggelorakan pentingnya K3."Karena K3 itu merupakan salah 

satu kunci untuk dapat mengatasi Pandemi Covid khususnya di tempat kerja", ujar Fahrizal.Fahrizal 

menyampaikan harapan Menaker agar berbagai upaya, baik kedisiplinan, penerapan protokol kesehatan, 

maupun peningkatan jangkauan vaksin, dapat membuat Indonesia segera pulih."Untuk itu K3 diperlukan 

untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta menjamin setiap 

tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja mendapatperlindungan atas keselamatannya," 

ujarnya.Fahrizal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat aktif 

dalam mengembangkan, mempromosikan serta membudayakan K3.Pada Tahun 2022 ini, tema nasional 

K3 adalah "Penerapan Budaya K3 pada Setiap Kegiatan Usaha Guna Mendukung Perlindungan Tenaga 
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Kerja di Era Digitalisasi".Indonesia juga telah memiliki Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja yang mengamanatkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagai salah satu langkah pembangunan ketenagakerjaan utamanya 

dalam hal penciptaan lapangan kerja.Berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Dalam Jaringan (WLKP 

Online) pada Sisnaker, jumlah perusahaan baik kecil, menengah dan besar sebanyak 399. 391 

perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja yang tercatat mencapai 11,2 juta orang."Kami mengucapkan 

terima kasih kepada perusahaan yang telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan secara daring," ujar 

Fahrizal.Sementara itu, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2019 terdapat 182 ribu 

kasus kecelakaan kerja dan sepanjang tahun 2020 terdapat 225 ribu kasus kecelakaan kerja, 53 kasus 

penyakit akibat kerja yang diantaranya disebabkan Cov19.Kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan 

kematian, kerugian materi, moril dan pencemaran lingkungan, namun juga dapat memengaruhi 

produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,Pencanangan Bulan K3 Provinsi Lampung ditandai dengan 

penekanan tombol sirine oleh Sekda Prov Lampung Kadisnaker dan Wakil Ketua III DPRD Provinsi 

Lampung. 
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Title Tingkatkan Perlindungan bagi Pekerja, BPJAMSOSTEK Siap Berikan 

Layanan Manfaat Program JKP 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/03/tingkatkan-perlindungan-bagi-pekerja-

bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp 

Summary Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau 

Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program BPJAMSOSTEK yaitu 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan 

Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah 

mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP ini dan berharap program 

ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya yaitu mempertahankan kehidupan yang layak 

bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali. Dengan adanya program 

JKP ini maka para pekerja peserta BPJAMSOSTEK dapat lebih tenang dan fokus dalam 

menjalankan pekerjaan sehari-hari dan bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari dan 

melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut kembali masa depan yang lebih cerah. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima 

pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia. 

 

 

 

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya.Salah satu risiko kerja yang 

mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih pada masa pandemi seperti 

saat ini, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia.Namun, tidak perlu risau, terhitung tanggal 1 

Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan yang tertera dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta 
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Kerja.BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara yang 

ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari 

pekerja di seluruh Indonesia.Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah 

(PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada 

program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.Dan untuk pekerja PU yang bekerja pada PKBU skala Kecil dan 

Mikro diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya 4 program, yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN.Terdapat 3 

manfaat program JKP, antara lain manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan 

kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan yaitu pada tiga bulan pertama 

diberikan sebesar 45% dari upah yang dilaporkan, kemudian untuk tiga bulan selanjutnya uang tunai yang 

diberikan sebesar 25% dari upah terlapor.Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada 

peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. Sementara untuk manfaat akses informasi 

lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya 

program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan.Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan 

internalisasi regulasi terkait JKP ini dan berharap program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya 

yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja 

kembali."Seluruh insan BPJAMSOSTEK siap mengemban tugas mulia ini demi kesejahteraan para pekerja 

di seluruh Indonesia," tegas Anggoro.Program JKP ini layaknya oase di tengah padang gurun, yang hadir 

tepat di masa pandemi dimana banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan berakibat 

meningkatnya kasus PHK.Dengan adanya program JKP ini maka para pekerja peserta BPJAMSOSTEK 

dapat lebih tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan bagi yang terdampak PHK 

tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut kembali masa depan yang 

lebih cerah."Semoga program JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK dengan tetap 

mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja. Saya juga berharap pandemi ini dapat segera 

berakhir agar dunia usaha kembali bangkit dan perekonomian segera pulih. Hal ini tentunya akan 

berdampak positif pula pada pasar tenaga kerja secara nasional," pungkas Anggoro. 

  



 

214 

 

Title Kilas NusAntara Siang Author _noname 

Media Antara Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/video/2681325/kilas-nusantara-siang 

Summary Ketiga berita dapat disaksikan pada Kilas NusAntara Siang. Penunjukan Indonesia menjadi 

tuan rumah berbagai acara internasional dapat menjadi momen untuk memperkuat kualitas 

SDM. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) fokus memberantas 

pengiriman pekerja migran non-prosedural. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus 

mendorong para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar terus maju dan 

berkembang. 

 

 

 

Penunjukan Indonesia menjadi tuan rumah berbagai acara internasional dapat menjadi momen untuk 

memperkuat kualitas SDM. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) fokus memberantas 

pengiriman pekerja migran non-prosedural. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong para 

pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar terus maju dan berkembang. Ketiga berita dapat 

disaksikan pada Kilas NusAntara Siang. 
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Title Info Loker BUMN Februari 2022, PT Nindya Karya Buka Tiga 

Lowongan Minimal S1 hingga 4 Februari 2022 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Neutral 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123637852/info-loker-bumn-februari-2022-

pt-nindya-karya-buka-tiga-lowongan-minimal-s1-hingga-4-februari-2022 

Summary Www.nindyakarya.co.id/career. Batas pendaftaran loker yang dibuka oleh PT Nindya Karya 

(Persero) hingga 4 Februari 2022. PT Nindya Karya (Persero) membuka lowongan kerja 

(loker) terbaru pada Februari 2022. PT Nindya Karya (Persero) membuka lowongan kerja 

(loker) pada Februari 2022 untuk tiga posisi. Tiga posisi yang ditawarkan oleh PT Nindya 

Karya (Persero) dengan status pekerja kontrak. 

 

 

 

PT Nindya Karya (Persero) membuka lowongan kerja (loker) terbaru pada Februari 2022.PT Nindya Karya 

(Persero) membuka lowongan kerja (loker) pada Februari 2022 untuk tiga posisi.Tiga posisi yang 

ditawarkan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan status pekerja kontrak.Adapun tiga posisi loker yang 

dibuka oleh PT Nindya Karya (Persero) adalah Staff Legal Litigasi, Senior Staff Civil Engineer Divisi EPC, 

dan Senior Staff Process Engineer Divisi EPC.Bagi yang tertarik melamar pekerjaan Staff Legal Litigasi, 

Senior Staff Civil Engineer Divisi EPC, dan Senior Staff Process Engineer Divisi EPC ketahui 

kualifikasinya.Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram @kemnaker pada Kamis, 3 Februari 2022, 

berikut kualifikasi pekerjaan Staff Legal Litigasi, Senior Staff Civil Engineer Divisi EPC, dan Senior Staff 

Process Engineer Divisi EPC yang dibuka PT Nindya Karya (Persero).Kualifikasi Loker Staff Legal Litigasi PT 

Nindya Karya (Persero)- Laki-laki atau Perempuan, usia maksimal 27 tahun- Pendidikan minimal S1 Hkm, 

diutamakan di bidang perdata dan pidana- Menguasai aspek legalitas perusahaan, pembuatan draft 

perjanjian, dan perizinan perusahaan- Memiliki pengalaman menangani kasus litigasi- Sanggup bekerja 

dalam tim- Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer- Memiliki kemampuan komunikasi 

yang baik, dinamis, dan bertanggung jawabKualifikasi Loker Senior Staff Civil Engineer Divisi EPC PT 

Nindya Karya (Persero)- Memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 Teknik Sipil- Memiliki pengalaman 

minimal 7 tahun sebagai engineering design di industri minyak dan gas, power plant, atau petrochemical- 

Familiar dengan software civil and structure seperti Staad Pro, Etabs, atau SAP- Fasih berbahasa Inggris 

secara lisan maupun tulisanKualifikasi Loker Senior Staff Process Engineer Divisi EPC PT Nindya Karya 
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(Persero)- Memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 Teknik Kimia- Memiliki pengalaman minimal 7 

tahun sebagai lead process group di industri minyak dan gas atau petrochemical- Familiar dengan 

kalkulasi process engineering seperti pressure vessel piping and pipeline, software simulasi process 

engineering seperti with HYSYS dan Pipesim, Developing PFD, p dan Id, UFD, dan safe chartBagi Anda 

yang tertarik dengan loker yang dibuka oleh PT Nindya Karya (Persero), melalui website 

berikut:www.nindyakarya.co.id/careerBatas pendaftaran loker yang dibuka oleh PT Nindya Karya 

(Persero) hingga 4 Februari 2022.PT Nindya Karya (Persero) menegaskan dalam proses penerimaan calon 

karyawan, tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.Seluruh informasi dan pengumuman penerimaan 

calon tenaga kerja PT Nindya Karya (Persero) melalui website dan media sosial resmi perusahaan.Segera 

siapkan diri dan segera kirim surat lamaran untuk pekerjaan di PT Nindya Karya (Persero).Siapkan 

lampirkan curriculum vitae (CV) dan resume terbaik Anda untuk melamar loker di PT Nindya Karya 

(Persero). 
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Title Tuntut Keadilan dari PT Pusri, Organisasi SPSI bersama Tenaga Kerja 

PT. NPK Datangi Disnaker Kota Palembang 

Author Admin - 

Media Klik Sumatera Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://kliksumatera.com/tuntut-keadilan-dari-pt-pusri-organisasi-spsi-bersama-tenaga-

kerja-pt-npk-datangi-disnaker-kota-palembang 

Summary Organisasi SPSI di bawah naungan PT. NPK yang merupakan anak perusahaan PT. Pusri 

menginginkan keadilan dari PT Pusri. Karenanya, Organisasi SPSI mendatangi Dinas Tenaga 

Kerja (Disnaker) Kota Palembang guna menyampaikan tuntutan mereka agar semua 

permasalahan yang ada sekarang ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Dan mereka 

melaporkan kejadian ini kepada organisasi SPSI agar dapat menyelesaikan masalah ini dan 

tidak ada kejadian yang diinginkan. Karena selama ini secara langsung tidak memihak kepada 

tenaga kerja, padahal mereka mengabdi di perusahaan PT Pusri namun tidak jelas dan tidak 

ada kontak kerja tertulis, Kamis, (03/02/2022). 

 

 

Organisasi SPSI di bawah naungan PT. NPK yang merupakan anak perusahaan PT. Pusri menginginkan 

keadilan dari PT Pusri. Karena selama ini secara langsung tidak memihak kepada tenaga kerja, padahal 

mereka mengabdi di perusahaan PT Pusri namun tidak jelas dan tidak ada kontak kerja tertulis, Kamis, 

(03/02/2022). Karenanya, Organisasi SPSI mendatangi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang 

guna menyampaikan tuntutan mereka agar semua permasalahan yang ada sekarang ini dapat 

diselesaikan sebagaimana mestinya. Menurut Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Abdullah Anang, permasalahan ini dapat diselesaikan bersama 

Depnaker dan Pemerintah Kota Palembang. Berdasarkan laporan Ketua PUK F SP KEP. SPSI PT. NPK Pusri 

Palembang, berikut disampaikan hal-hal sebagai berikut.1. Bahwa, PUK F SP KEP-SPSI PT.NPK Pusri 

Palembang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dengan Nomor Bukti Pencatatan. 

560/003/DisnakerWW/X11/2022. 2. Bahwa, Anggota PUK F SP KEP-SPSI PT.NPK adalah Pekerja yang 

bekerja di PT.NPK Pusri Palembang dengan status hubungan kerja tidak jelas dalam arti tidak ada kontrak 

kerja tertulis. 3. Bahwa, Anggota PUK F SP KEP-SPSI PT.NPK telah bekerja selama lebih kurang 1 (satu) 

sampai 6 (enam) tahun, tanpa diberikaan hak-hak normatif, seperti ; Upah Minimum, (Pasal 88 Ayat 4, 

UU No.13 Tahun 2003),- Pesangon (Pasal 156, UU No.!3 Tahun 2003)- Perlindungan Sosial (PP No. 109 

Tahun 2013 sebagai implementasi UU No.24 Tahun O11)- THR (Permenaker No.6 Tahun 2016). 4. Bahwa, 

per tanggal 2 Februari 2022 Anggota PUK F SP KEP-SPSI PT.NPK yang bekerja di PT.NPK tidak dipekerjakan 

kembali dengan alasan yang tidak jelas. 5. Bahwa, adanya upaya Union Busting (Pelanggaran UU No.21 

Tahun 2000 Pasal 28 dan Pasal 43 ayat 1). 6. Bahwa, berdasarkan hal-hal di atas, maka kami mohon agar 

Kadisnakertrans Provinsi sumatera Selatan dapat segera menyelesaikan dan mencari solusi atas 

permasalahan Anggota kami. "Demikian kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon untuk segera 

mendapatkan penyelesaian atas masalah anggota kami," tegas Abdullah. Abdullah Anang juga 

menambahkan ya sesuai dengan komitmen SPSI dan fungsi dari pada SPSI adalah melindungi membela 

daripada tenaga kerja pada saat ini kami mewakili para pekerja-pekerja PT NPK Pusri yang lebih kurang 1 

sampai dengan 6 tahun mereka ini tidak diberikan hak-hak normatif, mereka tidak ada perlindungan 

sama sekali sementara kita tahu PT NPK Pusri itu adalah perusahaan BUMN, seharusnya memberi contoh 

http://kliksumatera.com/tuntut-keadilan-dari-pt-pusri-organisasi-spsi-bersama-tenaga-kerja-pt-npk-datangi-disnaker-kota-palembang
http://kliksumatera.com/tuntut-keadilan-dari-pt-pusri-organisasi-spsi-bersama-tenaga-kerja-pt-npk-datangi-disnaker-kota-palembang
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yang baik kepada para pekerja 1 sampai 6 tahun bekerja. Mereka yang bekerja tidak diberikan hak 

normatif perlindungan sama saja menzolimi para pekerja, dan para pekerja mati konyol kalau ada apa-

apa. "Ini status mereka tidak jelas yang kedua pemberian pekerjaan kepada penerima pekerjaan itu harus 

sesuai dengan aturan. Artinya pekerjaan itu harus diberikan yang berbadan hukum, seperti PT atau CV, 

bukan ke perorangan ataupun ke preman. Kami minta Dinas Tenaga Kerja Kota segera mengambil 

tindakan untuk menyelesaikan masalah ini dan juga kami akan langsung melaporkan ini ke pengawasan 

Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan kami juga tidak menutup kemungkinan besar kami akan langsung lapor 

ke Polda karena ini ada tindak pidana pelanggaran aturan undang-undang," tutupnya. Sedangkan seorang 

tenaga kerja buruh yang tidak mau disebutkan namanya saat diwawancarai menginginkan mereka 

dipekerjakan lagi di PT.NPK anak perusahaan PT.Pusri dan difasilitasi karena mereka diberhentikan secara 

sepihak oleh PT tersebut. Dan mereka melaporkan kejadian ini kepada organisasi SPSI agar dapat 

menyelesaikan masalah ini dan tidak ada kejadian yang diinginkan. Dari pihak Depnaker Erman Rasul 

Kabid Pengawasan menerima dengan baik. "Persoalan ini akan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya," 

tandasnya. 
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Title Tingkatkan Kompetensi, Mahasiswa FTP Unud Pemenang PMW Ikuti 

Program Diklat Kompetensi Digital Social Media and Marketing 

Author Bali Ekbis 

Media Bali Ekbis Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.baliekbis.com/tingkatkan-kompetensi-mahasiswa-ftp-unud-pemenang-pmw-

ikuti-program-diklat-kompetensi-digital-social-media-and-marketing 

Summary Untuk peningkatan kompetensi bidang Digital Social Media and Marketing, 7 mahasiswa FTP 

Unud pemenang PMW (Program Mahasiswa Wirausaha), mengikuti program pendidikan dan 

pelatihan ini yang diselenggarakan Balai Diklat dan Industri (BDI) Kementerian Perindustrian 

Republik Indonesia, bekerja sama dengan Inkubator Bisnis (INBIS) Unud. Kegiatan 

pendidikan dan latihan ini berlangsung intensif selama 6 hari terhitung mulai 24- 29 Januari 

2022. Kegiatan ini mengambil tempat di Gedung BDI Kesiman dan secara total diikuti 24 

peserta (institusi bisnis/start up) dan 7 diantaranya merupakan mahasiswa Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Udayana, pemenang PMW. Pelatihan ini juga diakui sebagai 

Sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Personel). 

 

 

Untuk peningkatan kompetensi bidang Digital Social Media and Marketing, 7 mahasiswa FTP Unud 

pemenang PMW (Program Mahasiswa Wirausaha), mengikuti program pendidikan dan pelatihan ini yang 

diselenggarakan Balai Diklat dan Industri (BDI) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, bekerja 

sama dengan Inkubator Bisnis (INBIS) Unud.Kegiatan pendidikan dan latihan ini berlangsung intensif 

selama 6 hari terhitung mulai 24 - 29 Januari 2022. Kegiatan ini mengambil tempat di Gedung BDI 

Kesiman dan secara total diikuti 24 peserta (institusi bisnis/start up) dan 7 diantaranya merupakan 

mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana, pemenang PMW. Pelatihan ini juga diakui 

sebagai Sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Personel).Topik menarik yang dipelajari terkait 

dengan digitalisasi yakni Digital Branding, Caption, Reset Keyword dan hashtag, Pembuatan Content, 

Sponsored Content, Schedule dan Budget.Pelatihan ini sangat menginspirasi dan penuh tantangan serta 

menjadi skill penting di era serba digital saat ini. Di samping itu pola pelatihan intensif tidak 

membosankan karena difasilitasi oleh para pakar dan praktisi yang handal di bidang ini.Pelatihan diakhiri 

sambutan panitia yang menekankan pentingnya untuk terus mengembangkan materi di dalam kegiatan 

bisnisnya.Sumber: http://www.unud.ac.id 
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Title BPJAMSOSTEK Siap Berikan Layanan Manfaat 

Program JKP 

Author Pt. Viva Media Baru - 

Viva 

Media Vivanews Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.viva.co.id/siaran-pers/1446062-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-

program-jkp 

Summary Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau 

Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program BPJAMSOSTEK yaitu 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan 

Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima 

pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia. Manfaat uang tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah 

mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP ini dan berharap program 

ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya yaitu mempertahankan kehidupan yang layak 

bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali. 

 

 

 

 Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang di desain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya. Salah satu risiko kerja yang 

mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ). Terlebih pada masa pandemi 

seperti saat ini, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia.Namun tidak perlu risau, terhitung tanggal 

1 Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ( JKP ) dapat diajukan. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk 

untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di 
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seluruh Indonesia.Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah 

(PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada 

program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dan untuk pekerja PU yang bekerja pada PKBU skala Kecil dan 

Mikro diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya 4 program, yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN.Terdapat 3 

manfaat program JKP, antara lain manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan 

kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan yaitu pada tiga bulan pertama 

diberikan sebesar 45% dari upah yang dilaporkan, kemudian untuk tiga bulan selanjutnya uang tunai yang 

diberikan sebesar 25% dari upah terlapor. Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada 

peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. Sementara untuk manfaat akses informasi 

lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya 

program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan.Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan 

internalisasi regulasi terkait JKP ini dan berharap program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya 

yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja 

kembali."Seluruh insan BPJAMSOSTEK siap mengemban tugas mulia ini demi kesejahteraan para pekerja 

di seluruh Indonesia," tegas Anggoro.Program JKP ini layaknya oase di tengah padang gurun, yang hadir 

tepat di masa pandemi dimana banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan berakibat 

meningkatnya kasus PHK. Dengan adanya program JKP ini maka para pekerja peserta BPJAMSOSTEK 

dapat lebih tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan bagi yang terdampak PHK 

tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut kembali masa depan yang 

lebih cerah."Semoga program JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK dengan tetap 

mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja. Saya juga berharap pandemi ini dapat segera 

berakhir agar dunia usaha kembali bangkit dan perekonomian segera pulih. Hal ini tentunya akan 

berdampak positif pula pada pasar tenaga kerja secara nasional," pungkas Anggoro."Semoga program 

JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK dengan tetap mempertahankan derajat 

hidupnya dan kembali bekerja. Saya juga berharap pandemi ini dapat segera berakhir agar dunia usaha 

kembali bangkit dan perekonomian segera pulih. Hal ini tentunya akan berdampak positif pula pada pasar 

tenaga kerja secara nasional," pungkas Anggoro. 

  



 

222 

 

Title FISIP UNAS Datangi Kantor LSP Pers Indonesia, Jajaki Kerja 

Sama Sertifikasi 

Author _noname 

Media Jelajahperkara.com Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://jelajahperkara.com/fisip-unas-datangi-kantor-lsp-pers-indonesia-jajaki-kerja-sama-

sertifikasi 

Summary Pertemuan antara pihak FISIP UNAS dan LSP Pers Indonesia berlangsung di kantor LSP Pers 

Indonesia Rabu, (2/2/2022) sore. Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNAS, 

Nursatyo, S.Sos, M.Si. Bersama Kepala Laboratorium Fotografi Ilmu Komunikasi FISIP UNAS, 

Umar Fauzin Bahanan, S.Sos, M.Si. Hadir langsung pada pertemuan untuk membahas 

rencana kerna sama dengan Ketua LSP Pers Indonesia Heintje G. Mandagie dan Ketua Dewan 

Pengarah LSP Pers Indonesia Soegiharto Santoso, didampingi Manajer Administrasi Tri 

Cahyandi dan Manajer Pemasaran Meytha Kalalo. Pembahasan itu terkait sistem dan 

mekanisme pelaksanaan sertifikasi wartawan untuk mahasiswa melalui LSP Pers Indonesia. 

Selain itu dan penggunaan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan sebagai modul 

pelatihan pers bagi mahasiswa FISIP UNAS juga turut dibahas dalam pertemuan ini. 

 

 

 

JAKARTA- Dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi bidang komunikasi dengan lembaga 

berkompeten, penyelenggaraan penjajakan kerja sama perlu dilakukan . Seperti halnya Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional (UNAS) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers 

Indonesia saat ini sedang menjajaki kemungkinan kerjasama pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi 

Wartawan bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNAS.Pertemuan antara pihak FISIP UNAS dan LSP Pers 

Indonesia berlangsung di kantor LSP Pers Indonesia Rabu, (2/2/2022) sore.Sekretaris Program Studi Ilmu 

Komunikasi FISIP UNAS, Nursatyo, S.Sos, M.Si. bersama Kepala Laboratorium Fotografi Ilmu Komunikasi 

FISIP UNAS, Umar Fauzin Bahanan, S.Sos, M.Si. hadir langsung pada pertemuan untuk membahas rencana 

kerna sama dengan Ketua LSP Pers Indonesia Heintje G. Mandagie dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers 

Indonesia Soegiharto Santoso, didampingi Manajer Administrasi Tri Cahyandi dan Manajer Pemasaran 

Meytha Kalalo.Pembahasan itu terkait sistem dan mekanisme pelaksanaan sertifikasi wartawan untuk 

mahasiswa melalui LSP Pers Indonesia.Selain itu dan penggunaan Standar Kompetensi Kerja Khusus 

Wartawan sebagai modul pelatihan pers bagi mahasiswa FISIP UNAS juga turut dibahas dalam pertemuan 
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ini."Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan ini dapat digunakan sebagai modul atau silabus dalam 

diklat pers bagi mahasiswa. Agar sertifikat yang nanti diterbitkan pihak UNAS bisa digunakan sebagai 

syarat dokumen mengikuti sertifkasi kompetensi wartawan," kata Heintje G. Mandagie usai pertemuan 

di kantor LSP, Rabu (2/2/2022).Mahasiswa yang mengantongi Sertifikat pelatihan berbasis SKK Khusus 

Wartawan itu, menurut Mandagie, dapat mengikuti SKW dengan metode uji kompetensi observasi 

karena belum berpengalaman.Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi 

FISIP UNAS, Nursatyo mengatakan, pihaknya akan mengundang LSP Pers Indonesia untuk 

menindaklanjuti rencana kerja sama tersebut."Di kampus kami sudah ada beberapa LSP yang menjalin 

kerjasama sertifikasi. Dan khusus untuk bidang wartawan belum. Makanya kami menjajaki kerja sama 

dengan pihak LSP Pers," ujar Nursatyo.Sementara itu, Umar Fauzin Bahanan Dosen Ilmu Komunikasi 

UNAS yang juga berprofesi sebagai wartawan senior di Televisi Nasional ini menyambut positif rencana 

LSP Pers mengadakan pelatihan asesor, dan membolehkan dosen FISIP UNAS ikut bersama dengan asesor 

dari kalangan wartawan.Dia mengatakan, pihaknya siap mengikuti pelatihan asesor penguji kompetensi 

yang akan dilaksanakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui LSP Pers Indonesia.Untuk 

memantapkan rencana kerjasama ini, pihak FISIP UNAS akan mengundang jajaran LSP Pers Indonesia 

untuk melihat dan bertemu langsung dengan pimpinan pengembangan Program Studi FISIP UNAS."Kami 

siap memenuhi undangan untuk berkunjung ke kampus FISIP UNAS," ujar Soegiharto Santoso 

menanggapi undangan dari pihak UNAS.(Vio Sari-Romauli) 
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Title Apel Pencanangan Bulan K3 Nasional Tingkat Provinsi Lampung 

Tahun 2022 

Author X Dilihat 

Media Media Reformasi Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Neutral 

Link http://mediareformasi.com/apel-pencanangan-bulan-k3-nasional-tingkat-provinsi-

lampung-tahun-2022 

Summary BANDAR LAMPUNG||MEDIAREFORMASI.COM- Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris 

Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menjadi Pembina Apel Pencanangan Bulan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2022, di 

Balai Keratun Lt.III, Kamis (3/2). "Pada Tahun 2022 ini, Kementerian Ketenagakerjaan 

mengambil tema "Penerapan Budaya K3 Pada Setiap Kegiatan Usaha Guna Mendukung 

Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi", sebagai tema pokok Bulan K3 Nasional Tahun 

2022," ungkapnya. Di akhir acara apel, Sekda Provinsi Lampung didampingi Wakil Ketua III 

DPRD Provinsi Lampung Raden Muhammad Ismail dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Agus 

Nompitu melakukan penekanan tombol sirine menandai dimulainya bulan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) Nasional. Hadir juga perwakilan Polda Lampung, Korem 043/Gatam, 

Pelindo, PLN, serta perwakilan beberapa Rumah Sakit dan Perusahaan yang beroperasi di 

Provinsi Lampung. 

 

 

 

BANDAR LAMPUNG||MEDIAREFORMASI.COM - Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah 

Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menjadi Pembina Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2022, di Balai Keratun Lt.III, Kamis 

(3/2).Acara diawali dengan Penyerahan Bendera Pataka K3 dari Pembina Apel kepada Unsur Pemerintah 

yaitu Disnaker, Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Perwakilan Serikat Buruh Pekerja 

(KSPSI).Tingkatkan Kualitas SDM, Gubri Teken MoU Dengan Universitas PertaminaPelantikan KONI 

Banten, Gubernur WH : Provinsi Banten Siap Menjadi Tuan Rumah PONGubernur WH Harapkan Majelis 

Taklim Mampu Berkolaborasi Dan Bersinergi Dengan Program Pemprov Banten"Pada Tahun 2022 ini, 

Kementerian Ketenagakerjaan mengambil tema "Penerapan Budaya K3 Pada Setiap Kegiatan Usaha Guna 

Mendukung Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi", sebagai tema pokok Bulan K3 Nasional Tahun 

2022," ungkapnya.Di akhir acara apel, Sekda Provinsi Lampung didampingi Wakil Ketua III DPRD Provinsi 
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Lampung Raden Muhammad Ismail dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Agus Nompitu melakukan penekanan 

tombol sirine menandai dimulainya bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional.Hadir dalam 

apel Kadis PSDA, Kadis Perhubungan, Kadis Kesehatan, Kadis Koperasi & UKM, serta perwakilan Dinas 

Perindustrian & Perdagangan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Cipta Karya, Dinas KPTPH, Dinas 

Peternakan. Hadir juga perwakilan Polda Lampung, Korem 043/Gatam, Pelindo, PLN, serta perwakilan 

beberapa Rumah Sakit dan Perusahaan yang beroperasi di Provinsi Lampung. 
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Title 60 Ribu Pekerja di Kudus Berpotensi Terlindungi Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan 

Author _noname 

Media Tribun News Jateng Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://jateng.tribunnews.com/2022/02/03/60-ribu-pekerja-di-kudus-berpotensi-

terlindungi-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp 

Summary Sedikitnya 60 ribu pekerja di Kabupaten Kudus berpotensi memperoleh Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) yang berlaku mulai 1 Februari 2022. Kepala BP Jamsostek Kudus, Multanti 

menyampaikan, sedikitnya 60 ribu pekerja berpotensi mendapat program JKP. Saat ini, 

pihaknya tengah melakukan sosialisasi kepada perusahaan bekerjasama dengan Dinas 

Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnakerperinkop dan UKM) Kudus. 

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kudus, Agustian Fardianto menyampaikan, bakal 

bekerjasama agar pekerja yang masih masuk kategori PBI dapat dialihkan sebagai PPU. 

 

 

 

Sedikitnya 60 ribu pekerja di Kabupaten Kudus berpotensi memperoleh Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) yang berlaku mulai 1 Februari 2022.JKP itu merupakan perlindungan tambahan yang diberikan BP 

Jamsostek kepada pekerja tanpa iuran tambahan.Kepala BP Jamsostek Kudus, Multanti menyampaikan, 

sedikitnya 60 ribu pekerja berpotensi mendapat program JKP."Potensi itu dilihat dari jumlah tenaga kerja 

pada perusahaan skala menengah sampai besar yang wajib ikut seluruh program Jamsostek," katanya, 

Kamis (3/2/2022).Persyaratan untuk mendapatkan program JKP, para peserta harus ikut serta seluruh 

program BP Jamsostek yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua 

(JHT) dan Jaminan Pensiun (JP)."Peserta itu juga harus ikut serta pada program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) bukan termasuk PBI (penerima bantuan iuran-red)," jelas dia.Dia menjelaskan, peserta 

yang sudah mengikuti program BP Jamsostek tetapi masih masuk peserta PBI tidak bisa mendapatkan 

program JKP.Multanti meminta agar tenaga kerja yang masih terdaftar dalam peserta JKN PBI dapat 

mengalihkannya pada kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU)."Mereka harus mengalihkannya dulu 

kepesertaannya, memang banyak yang tidak bersedia karena khawatir kehilangan bantuan," jelas 

dia.Saat ini, pihaknya tengah melakukan sosialisasi kepada perusahaan bekerjasama dengan Dinas 

Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnakerperinkop dan UKM) Kudus."Program JKP ini 

disubsidi pemerintah, jadi peserta tidak perlu membayar iuran," ucapnya.Menurut Multanti, manfaat 
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yang diterima peserta JKP akan mendapatkan bantuan 45 persen dari gaji yang dilaporkan ke BP 

Jamsostek.Bantuan tersebut diberikan untuk membantu pekerja mencukupi kebutuhan hidupnya selama 

enam bulan setelah tidak bekerja karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)."Selama enam bulan, mereka 

akan mendapatkan bantuan 45 persen dari gaji. Sembari menunggu pekerjaan baru," ujarnya.Bantuan 

itu juga, kata dia, juga terikat pada minimal kepesertaan yang harus dilampaui peserta.Seperti pada 

program JP, yang bisa diterima untuk peserta minimal kepesertaan program selama 15 tahun."Minimal 

lama kepesertaannya satu tahun," jelasnya.Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kudus, Agustian 

Fardianto menyampaikan, bakal bekerjasama agar pekerja yang masih masuk kategori PBI dapat 

dialihkan sebagai PPU."Nanti kami akan bekerjasama dengan perusahaan agar peserta PBI dapat 

dialihkan sebagai peserta penerima upah," ujar dia.Diketahui, banyak pekerja dari buruh rokok yang 

masih terdaftarnya pada kategori PBI.Sehingga pihaknya akan berkoordinasi dengan perusahaan rokok 

agar bisa mengalihkan kepesertaan tersebut. 
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Title Sekjen Kemnaker Apresiasi Pelaksanaan Rangkaian Webinar LKP 

Program INSIGHT II dari ILO 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/sekjen-kemnaker-apresiasi-pelaksanaan.html 

Summary Sekjen Kemnaker Apresiasi Pelaksanaan Rangkaian Webinar LKP Program INSIGHT II dari ILO. 

Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama 

dengan program INSIGHT II dari International Labour Organization (ILO) mengadakan 

Webinar tentang Layanan Ketenagakerjaan Publik (LKP). "Setiap webinar diikuti oleh sekitar 

200 peserta dari seluruh penjuru Indonesia. Tanggapan, komentar, dan pertanyaan yang 

diajukan pun sangat baik dan memberikan masukan yang berarti bagi kami dalam 

pengembangan LKP ke depannya. 

 

 

Sekjen Kemnaker Apresiasi Pelaksanaan Rangkaian Webinar LKP Program INSIGHT II dari ILOJakarta, 

Wartapembaruan.co.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan program 

INSIGHT II dari International Labour Organization (ILO) mengadakan Webinar tentang Layanan 

Ketenagakerjaan Publik (LKP)."Setiap webinar diikuti oleh sekitar 200 peserta dari seluruh penjuru 

Indonesia. Tanggapan, komentar, dan pertanyaan yang diajukan pun sangat baik dan memberikan 

masukan yang berarti bagi kami dalam pengembangan LKP ke depannya. Saya mengapresiasi 

pelaksanaan Webinar LKP ini," tutur Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, 

saat menutup Webinar LKP pada Kamis (3/2/2022).Menurut Anwar, antusiasme peserta terhadap 

pelaksanaan Webinar, menunjukkan respon yang positif dari berbagai kalangan, baik kalangan Disnaker, 

swasta/industri dan calon pengguna hub Pasker.id seperti pekerja dan calon pekerja."Hal ini memberikan 

motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan LKP yang berkualitas dan bermanfaat luas bagi 

masyarakat Indonesia khususnya para pencari kerja," ujar Anwar.Anwar menjelaskan, Webinar seri 

pertama diadakan pada 2 Desember 2021, yang membahas tentang kebijakan dan strategi Kemenaker 

terkait pengembangan Layanan Ketenagakerjaan Publik (LKP) serta menampilkan pembicara dari LKP 

Korea Selatan (KEIS) dan LKP Jepang (Hello Work).Kemudian, Webinar seri kedua diadakan pada 20 

Januari 2022, yang membicarakan tentang mekanisme kemitraan untuk LKP yang berkualitas, dengan 

fokus pada Skills Hub dari Pusat Pasar Kerja/PaskerID."Pada Webinar seri ketiga yang diadakan pada hari 

ini membahas tentang akses basis data (data base) dan layanan LKP untuk pencocokan pekerjaan (job 

matching)," pungkas Anwar Sanusi. 
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Title BPJAMSOSTEK Melayani Klaim Manfaat JKP Author _noname 

Media Radar Cirebon Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.radarcirebon.com/2022/02/03/bpjamsostek-melayani-klaim-manfaat-jkp 

Summary BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima 

pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam program 

JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PKBU) dengan kategori 

skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada program jaminan 

sosial yang ada, yakni 4 program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan ditambah 

Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Manfaat uang tunai ini 

diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi 

peserta. Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah 

mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP ini dan berharap program 

ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya yaitu mempertahankan kehidupan yang layak 

bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali. 

 

 

 

SALAH satu risiko kerja yang mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Terlebih pada masa pandemi seperti saat ini, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia.Namun tidak 

perlu risau, terhitung tanggal 1 Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) dapat diajukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang undang Nomor 11 

tahun 2020 tentang Cipta Kerja.BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi 

badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima 

pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia.Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh 
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pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan 

ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dan untuk pekerja PU yang 

bekerja pada PKBU skala Kecil dan Mikro diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya 4 program, yaitu 

JKK, JHT, JKM, dan JKN.>Terdapat 3 manfaat program JKP, antara lain manfaat uang tunai, akses informasi 

lowongan kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan 

yaitu pada tiga bulan pertama diberikan sebesar 45% dari upah yang dilaporkan, kemudian untuk tiga 

bulan selanjutnya uang tunai yang diberikan sebesar 25% dari upah terlapor.Manfaat uang tunai ini 

diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. 

Sementara untuk manfaat akses informasi lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada 

biaya atau iuran tambahan.Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya 

telah mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP ini dan berharap program ini 

dapat berjalan sesuai dengan filosofinya yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali. "Seluruh insan BPJAMSOSTEK siap mengemban tugas 

mulia ini demi kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia," tegas Anggoro.Berita berlanjut di 

halaman berikutnya:>Program JKP ini layaknya oase di tengah padang gurun, yang hadir tepat di masa 

pandemi dimana banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan berakibat meningkatnya 

kasus PHK. Dengan adanya program JKP ini maka para pekerja peserta BPJAMSOSTEK dapat lebih tenang 

dan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari 

dan melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut kembali masa depan yang lebih cerah."Semoga 

program JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK dengan tetap mempertahankan 

derajat hidupnya dan kembali bekerja. Saya juga berharap pandemi ini dapat segera berakhir agar dunia 

usaha kembali bangkit dan perekonomian segera pulih. Hal ini tentunya akan berdampak positif pula 

pada pasar tenaga kerja secara nasional," pungkas Anggoro.> 
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Title Kerja Paksa di Malaysia, Ibu dan Anak Asal Rembang Berhasil Kabur 

dari Majikan, Kini Ditampung di KBRI (1) 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://regional.kompas.com/read/2022/02/03/134300578/kerja-paksa-di-malaysia-ibu-

dan-anak-asal-rembang-berhasil-kabur-dari 

Summary Seorang ibu dan anaknyavkorban perdagangan orang dan kerja paksa di Malaysia, 

menceritakan apa yang mereka alami, mulai dari dijanjikan kerja dengan upah besar oleh 

perekrut sampai tak digaji. Lasri dan anaknya Nur Kholifah adalah warga Desa Bogorejo, 

Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Mereka dibantu oleh seorang pekerja migran lain untuk 

keluar dari rumah majikan dan ditampung di KBRI, Malaysia. Mereka bekerja di Malaysia 

sejak November 2019 dan mengatakan belum digaji saat disuruh keluar tanpa diberi upah. 

 

 

Seorang ibu dan anaknyavkorban perdagangan orang dan kerja paksa di Malaysia, menceritakan apa yang 

mereka alami, mulai dari dijanjikan kerja dengan upah besar oleh perekrut sampai tak digaji.Lasri dan 

anaknya Nur Kholifah adalah warga Desa Bogorejo, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Mereka dibantu 

oleh seorang pekerja migran lain untuk keluar dari rumah majikan dan ditampung di KBRI, 

Malaysia.Mereka bekerja di Malaysia sejak November 2019 dan mengatakan belum digaji saat disuruh 

keluar tanpa diberi upah."(Yang dijanjikan saya kerja) membantu di rumah, ngasuh anak. Bukan kerja di 

kilang (pabrik suku cadang kendaraan milik majikan). Tapi di sini kerja 24 jam dari pagi sampai tengah 

malam. tidak hanya di rumah, tapi juga di kilang," cerita Lasri."Anak yang sakit (usia 21 tahun dan lumpuh 

dan harus dijaga) tidak tidur kalau malam. Tapi begitu di kilang pagi hari, kami ngantuk dan kena marah. 

Tidak pernah berhenti. Disuruh lap meja. Baru mau makan, dipanggil lagi, kalau enggak buru-buru, 

dimarahi," cerita Lasri.Semnetara itu anak perempuannya, Nur Kholifah mengatakan berat badannya 

turun sekitar 17 kilogram karena kondisi yang mereka alami selama bekerja di Malaysia.Duta Besar 

Indonesia untuk Malaysia, Hermono, mengatakan apa yang dialami ibu dan anak ini hanya puncak 

gunung dari kasus kerja paksa yang banyak menimpa pekerja migran Indonesia di sektor rumah 

tangga."Gaji tak dibayar, ada yang sekitar setahun, ada yang 12 tahun, delapan tahun, sembilan tahun, 

ini sangat biasa. Majikan dengan sengaja tak memberi gaji ini sebetulnya salah satu bentuk forced labour 

(kerja paksa)," kata dia."Orang tak bisa lari karena gaji ditahan. Ini sangat sangat biasa. Mungkin cukup 

masif kasus seperti ini. Apa yang bisa kita ungkap baru sebagian kecil, puncak gunung es. Banyak orang 

yang ingin minta pertolongan tapi tak mampu, mereka tak boleh pegang HP, tak boleh keluar rumah. Jadi 

kasus forced labour, di sektor rumah tangga, cukup masif," kata Hermono kepada BBC News 

Indonesia.Hermono juga mengatakan kerja paksa ini dilakukan oleh mereka di semua tingkatan 

masyarakat, dari orang biasa sampai pejabat.Juli tahun lalu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat 

menyatakan kejahatan utama Malaysia dalam perdagangan manusia adalah kerja paksa.AS menurunkan 

tingkat Malaysia ke Tier-3, tingkatan terendah dalam laporan tahunan tindak pidana perdagangan 

orang.Laporan itu menyebutkan, Malaysia terus melakukan kejahatan perdagangan manusia dan 

penyelundupan migran, dan tidak menangani atau menyelesaikan tuduhan yang kredibel tentang 

perdagangan tenaga kerja. 
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Title Webinar LKP, Sekjen Anwar: Masukan Berharga Bagi 

Perkembangan ke Depannya 

Author _noname 

Media Jurnas Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.jurnas.com/artikel/110647/Webinar-LKP-Sekjen-Anwar-Masukan-Berharga-

Bagi-Perkembangan-ke-Depannya 

Summary Tanggapan, komentar, dan pertanyaan yang diajukan pun sangat baik dan memberikan 

masukan yang berarti bagi kami dalam pengembangan LKP ke depannya," ucap Sekjen 

Anwar saat menutup Webinar LKP pada Kamis (3/2/2022). Sekjen Anwar mengatakan, 

antusiasme peserta terhadap pelaksanaan Webinar menunjukkan respon yang positif dari 

berbagai kalangan, baik kalangan Disnaker, swasta/industri dan calon pengguna hub 

Pasker.id seperti pekerja dan calon pekerja. Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengapresiasi pelaksanaan rangkaian Webinar tentang 

Layanan Ketenagakerjaan Publik (LKP). Webinar LKP diadakan atas kerja sama Kemnaker 

dengan program INSIGHT II dari International Labour Organization (ILO). 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengapresiasi pelaksanaan rangkaian 

Webinar tentang Layanan Ketenagakerjaan Publik (LKP).Webinar LKP diadakan atas kerja sama Kemnaker 

dengan program INSIGHT II dari International Labour Organization (ILO)."Setiap webinar diikuti oleh 

sekitar 200 peserta dari seluruh penjuru Indonesia. Tanggapan, komentar, dan pertanyaan yang diajukan 

pun sangat baik dan memberikan masukan yang berarti bagi kami dalam pengembangan LKP ke 

depannya," ucap Sekjen Anwar saat menutup Webinar LKP pada Kamis (3/2/2022).Sekjen Anwar 

mengatakan, antusiasme peserta terhadap pelaksanaan Webinar menunjukkan respon yang positif dari 

berbagai kalangan, baik kalangan Disnaker, swasta/industri dan calon pengguna hub Pasker.id seperti 

pekerja dan calon pekerja."Hal ini memberikan motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan LKP yang 

berkualitas dan bermanfaat luas bagi masyarakat Indonesia khususnya para pencari kerja," ucapnya.Ia 

menjelaskan, Webinar seri pertama diadakan pada 2 Desember 2021, yang membahas tentang kebijakan 

dan strategi Kemenaker terkait pengembangan Layanan Ketenagakerjaan Publik (LKP) serta 

menampilkan pembicara dari LKP Korea Selatan (KEIS) dan LKP Jepang (Hello Work).Kemudian, Webinar 

seri kedua diadakan pada 20 Januari 2022, yang membicarakan tentang mekanisme kemitraan untuk LKP 

yang berkualitas, dengan fokus pada Skills Hub dari Pusat Pasar Kerja/PaskerID.Adapun pada Webinar 

seri ketiga yang diadakan pada hari ini membahas tentang akses basis data (data base) dan layanan LKP 

untuk pencocokan pekerjaan 
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Title Sekjen Kemnaker Apresiasi Pelaksanaan Rangkaian Webinar 

Layanan Ketenagakerjaan Publik 

Author Fabiola 

Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/135212/sekjen-kemnaker-apresiasi-

pelaksanaan-rangkaian-webinar-layanan-ketenagakerjaan-publik 

Summary Tanggapan, komentar, dan pertanyaan yang diajukan pun sangat baik dan memberikan 

masukan yang berarti bagi kami dalam pengembangan LKP ke depannya," ucap Sekjen 

Anwar saat menutup Webinar LKP pada Kamis (3/2/2022). Sekjen Anwar mengatakan, 

antusiasme peserta terhadap pelaksanaan Webinar menunjukkan respon yang positif dari 

berbagai kalangan, baik kalangan Disnaker, swasta/industri dan calon pengguna hub 

Pasker.id seperti pekerja dan calon pekerja. Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, mengapresiasi pelaksanaan rangkaian Webinar 

tentang Layanan Ketenagakerjaan Publik (LKP) yang digelar atas kerja sama Kemnaker 

dengan program INSIGHT II dari International Labour Organization (ILO). "Setiap webinar 

diikuti oleh sekitar 200 peserta dari seluruh penjuru Indonesia. 

 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, mengapresiasi 

pelaksanaan rangkaian Webinar tentang Layanan Ketenagakerjaan Publik (LKP) yang digelar atas kerja 

sama Kemnaker dengan program INSIGHT II dari International Labour Organization (ILO)."Setiap webinar 

diikuti oleh sekitar 200 peserta dari seluruh penjuru Indonesia. Tanggapan, komentar, dan pertanyaan 

yang diajukan pun sangat baik dan memberikan masukan yang berarti bagi kami dalam pengembangan 

LKP ke depannya," ucap Sekjen Anwar saat menutup Webinar LKP pada Kamis (3/2/2022).Sekjen Anwar 

mengatakan, antusiasme peserta terhadap pelaksanaan Webinar menunjukkan respon yang positif dari 

berbagai kalangan, baik kalangan Disnaker, swasta/industri dan calon pengguna hub Pasker.id seperti 

pekerja dan calon pekerja."Hal ini memberikan motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan LKP yang 

berkualitas dan bermanfaat luas bagi masyarakat Indonesia khususnya para pencari kerja," ucapnya.Ia 

menjelaskan, Webinar seri pertama diadakan pada 2 Desember 2021, yang membahas tentang kebijakan 

dan strategi Kemenaker terkait pengembangan Layanan Ketenagakerjaan Publik (LKP) serta 

menampilkan pembicara dari LKP Korea Selatan (KEIS) dan LKP Jepang (Hello Work).Kemudian, Webinar 
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seri kedua diadakan pada 20 Januari 2022, yang membicarakan tentang mekanisme kemitraan untuk LKP 

yang berkualitas, dengan fokus pada Skills Hub dari Pusat Pasar Kerja/PaskerID.Adapun pada Webinar 

seri ketiga yang diadakan pada hari ini membahas tentang akses basis data (data base) dan layanan LKP 

untuk pencocokan pekerjaan 
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Title BPJamsostek Siap Berikan Layanan Manfaat Program JKP Author Tempo.co 

Media Tempo.co Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.tempo.co/read/1556936/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-

program-jkp 

Summary Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta eksisting BPJamsostek pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau 

Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada. BPJamsostek, sapaan akrab BPJS 

Ketenagakerjaan, badan penyelenggara yang melaksanakan program JKP ini, siap menerima 

pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia. Manfaat uang tunai ini diberikan oleh 

BPJamsostek kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. Direktur 

Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo menyatakan telah mempersiapkan infrastruktur 

dan internalisasi regulasi terkait JKP ini dan berharap program ini dapat berjalan sesuai 

filosofinya yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan 

pekerjaan dan bisa bekerja kembali. 

 

 

 

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya. Salah satu risiko kerja yang 

mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih di masa pandemi seperti 

saat ini, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia.Namun tidak perlu risau, terhitung 1 Februari 2022, 

klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan. Hal ini sesuai ketentuan yang 

tertera dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. BPJamsostek, sapaan akrab 

BPJS Ketenagakerjaan, badan penyelenggara yang melaksanakan program JKP ini, siap menerima 

pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia.Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJamsostek pada kategori pekerja 

Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja 

atau Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada.Yakni empat program BPJamsostek yaitu Jaminan 
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Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan 

ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Dan untuk pekerja PU yang bekerja 

pada PKBU skala Kecil dan Mikro diwajibkan telah terdaftar pada empat program, yaitu JKK, JHT, JKM, 

dan JKN.Ada tiga manfaat program JKP, antara lain manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, 

dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan tiga bulan 

pertama diberikan 45 persen dari upah yang dilaporkan, kemudian untuk tiga bulan selanjutnya uang 

tunai sebesar 25 persen dari upah terlapor.Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJamsostek kepada 

peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. Sementara untuk manfaat akses informasi 

lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya 

program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan.Direktur Utama 

BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo menyatakan telah mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP ini dan berharap program ini dapat berjalan sesuai filosofinya yaitu mempertahankan 

kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali. "Seluruh insan 

BPJamsostek siap mengemban tugas mulia ini demi kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia," 

ujarnya.Program JKP ini layaknya oase di tengah padang gurun, yang hadir tepat di masa pandemi saat 

banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan berakibat meningkatnya kasus PHK. Dengan 

program JKP, para pekerja peserta BPJamsostek dapat lebih tenang dan fokus menjalankan pekerjaan 

sehari-hari. Dan bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka 

dalam merajut kembali masa depan yang lebih cerah."Semoga program JKP ini dapat menjadi titik balik 

pekerja yang terdampak PHK dengan tetap mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja. Saya 

juga berharap pandemi ini segera berakhir agar dunia usaha kembali bangkit dan perekonomian segera 

pulih. Hal ini tentunya akan berdampak positif pula pada pasar tenaga kerja secara nasional," kata 

Anggoro 
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Title BPJAMSOSTEK Siap Berikan Layanan Manfaat Program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan 

Author _noname 

Media Tribun Kaltara Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/03/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-

program-jaminan-kehilangan-pekerjaan 

Summary Namun tidak perlu risau, terhitung tanggal 1 Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan. Sedangkan di tempat lain, Kepala Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tarakan Rina Umar menyampaikan program baru yang 

dikelola oleh BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan Kehilangan Pekerja (JKP) sudah mulai 

disosialisasikan kepada para pekerja baik secara langsung ataupun melalui media online. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan. Ada 4 program BPJAMSOSTEK yaitu 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan 

Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. 

 

 

 

- Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya.Salah satu risiko kerja yang 

mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih pada masa pandemi seperti 

saat ini, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia.Namun tidak perlu risau, terhitung tanggal 1 

Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan.Hal ini sesuai 

dengan ketentuan yang tertera dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja.BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara yang 

ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari 

pekerja di seluruh Indonesia.Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah 

(PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan.Yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada 

program jaminan sosial yang ada.Ada 4 program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 
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Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.Dan untuk pekerja PU yang bekerja pada PKBU skala Kecil dan 

Mikro diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya 4 program, yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN.Terdapat 3 

manfaat program JKP, antara lain manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan 

kerja.Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan yaitu pada tiga bulan pertama 

diberikan sebesar 45% dari upah yang dilaporkan, kemudian untuk tiga bulan selanjutnya uang tunai yang 

diberikan sebesar 25% dari upah terlapor.Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada 

peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta.Sementara untuk manfaat akses informasi 

lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.Hadirnya 

program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan.Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan 

internalisasi regulasi terkait JKP ini dan berharap program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya 

yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja 

kembali."Seluruh insan BPJAMSOSTEK siap mengemban tugas mulia ini demi kesejahteraan para pekerja 

di seluruh Indonesia," tegas Anggoro.Program JKP ini layaknya oase di tengah padang gurun, yang hadir 

tepat di masa pandemi dimana banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan berakibat 

meningkatnya kasus PHK.Dengan adanya program JKP ini maka para pekerja peserta BPJAMSOSTEK 

dapat lebih tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan bagi yang terdampak PHK 

tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut kembali masa depan yang 

lebih cerah."Semoga program JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK dengan tetap 

mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja.Saya juga berharap pandemi ini dapat segera 

berakhir agar dunia usaha kembali bangkit dan perekonomian segera pulih. Hal ini tentunya akan 

berdampak positif pula pada pasar tenaga kerja secara nasional," pungkas Anggoro.Sedangkan di tempat 

lain, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tarakan Rina Umar menyampaikan program 

baru yang dikelola oleh BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan Kehilangan Pekerja (JKP) sudah mulai 

disosialisasikan kepada para pekerja baik secara langsung ataupun melalui media online."Manfaat baru 

yang diterima oleh peserta tentu akan meningkatkan taraf hidup dan mempertahankan derajat hidup 

peserta jika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK),"ungkapnya.Rina menambahkan risiko 

pekerjaan bisa terjadi ke setiap orang sehingga setiap profesi perlu adanya perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan.Dengan menjadi peserta Program BPJS Ketenagakerjaan, pekerja akan merasa aman 

saat beraktivitas di lingkungan kerja dan tidak perlu khawatir terhadap risiko kerja yang tidak tau kapan 

datangnya. (*) 
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Title Buat Para Sarjana yang Lagi Cari Kerja, Cek Nih UMP 

2022 

Author Dana Aditiasari 

Media Detik Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Neutral 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5926463/buat-para-sarjana-yang-lagi-

cari-kerja-cek-nih-ump-2022 

Summary Ida menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 16 Desember 2021 yang lalu telah 

mengeluarkan keputusan untuk merevisi kenaikan UMP 2022 menjadi 5,1% atau sebesar Rp 

225.667. "Sehingga besaran UMP (Jakarta) tahun 2022 menjadi Rp 4.641.854," ucapnya 

dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (24/1/2022) silam. Jika dihitung maka 

perbedaan UMP Jakarta dan Jawa Tengah mencapai Rp 2.828.919. Selain itu dijelaskan juga 

bahwa kenaikan UMP 2022 yang tertinggi di Sulawesi Tenggara sebesar 6,21%. Tahun 2022 

jadi lembaran baru bagi para pencari kerja, tak terkecuali mereka yang baru lulus kuliah 

jenjang sarjana. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pernah menyampaikan rangkuman 

dari hasil pelaksanaan kenaikan UMP 2022. 

 

 

Tahun 2022 jadi lembaran baru bagi para pencari kerja, tak terkecuali mereka yang baru lulus kuliah 

jenjang sarjana. Dalam mencari kerja, hal yang pertama diperhatikan, tentu tak jauh dari besaran gaji 

atau upah yang bakal diterima nantinya.Bicara soal upah, detikers sudah tahu belum berapa besaran 

upah minimum di masing-masing provinsi?Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pernah menyampaikan 

rangkuman dari hasil pelaksanaan kenaikan UMP 2022. Perbandingan UMP di Jakarta yang tertinggi 

dengan Jawa Tengah yang terendah memiliki perbedaan yang cukup jauh.Ida menjelaskan, Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta pada 16 Desember 2021 yang lalu telah mengeluarkan keputusan untuk merevisi 

kenaikan UMP 2022 menjadi 5,1% atau sebesar Rp 225.667."Sehingga besaran UMP (Jakarta) tahun 2022 

menjadi Rp 4.641.854," ucapnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (24/1/2022) silam.Hal 

itu menjadikan UMP Jakarta masih menjadi yang tertinggi. Sementara UMP yang terendah di Jawa 

Tengah sebesar Rp 1.812.935. Jika dihitung maka perbedaan UMP Jakarta dan Jawa Tengah mencapai Rp 

2.828.919.Selain itu dijelaskan juga bahwa kenaikan UMP 2022 yang tertinggi di Sulawesi Tenggara 

sebesar 6,21%. Sementara kenaikan terendah di Aceh sebesar 0,05%.Ida juga memaparkan bahwa pada 

16 Desember 2021 Gubernur Jambi juga ikut merevisi kenaikan UMP 2022 menjadi 2,62% atau senilai Rp 

68.778 sehingga besaran UMP 2022 menjadi Rp 2,69 juta.Selanjutnya 
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Title Buat Para Sarjana yang Lagi Cari Kerja, Cek Nih Daftar Gaji 

Terbaru 2022 

Author Dana Aditiasari 

Media Detik Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Neutral 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5926463/buat-para-sarjana-yang-lagi-

cari-kerja-cek-nih-daftar-gaji-terbaru-2022 

Summary Tahun 2022 jadi lembaran baru bagi para pencari kerja, tak terkecuali mereka yang baru lulus 

kuliah jenjang sarjana. Ida menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 16 Desember 

2021 yang lalu telah mengeluarkan keputusan untuk merevisi kenaikan UMP 2022 menjadi 

5,1% atau sebesar Rp 225.667. "Sehingga besaran UMP (Jakarta) tahun 2022 menjadi Rp 

4.641.854," ucapnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (24/1/2022) silam. 

Jika dihitung maka perbedaan UMP Jakarta dan Jawa Tengah mencapai Rp 2.828.919. Selain 

itu dijelaskan juga bahwa kenaikan UMP 2022 yang tertinggi di Sulawesi Tenggara sebesar 

6,21%. Dalam mencari kerja, hal yang pertama diperhatikan, tentu tak jauh dari besaran gaji 

atau upah yang bakal diterima nantinya. 

 

 

Tahun 2022 jadi lembaran baru bagi para pencari kerja, tak terkecuali mereka yang baru lulus kuliah 

jenjang sarjana. Dalam mencari kerja, hal yang pertama diperhatikan, tentu tak jauh dari besaran gaji 

atau upah yang bakal diterima nantinya.Bicara soal upah, detikers sudah tahu belum berapa besaran 

upah minimum di masing-masing provinsi?Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pernah menyampaikan 

rangkuman dari hasil pelaksanaan kenaikan UMP 2022. Perbandingan UMP di Jakarta yang tertinggi 

dengan Jawa Tengah yang terendah memiliki perbedaan yang cukup jauh.Ida menjelaskan, Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta pada 16 Desember 2021 yang lalu telah mengeluarkan keputusan untuk merevisi 

kenaikan UMP 2022 menjadi 5,1% atau sebesar Rp 225.667."Sehingga besaran UMP (Jakarta) tahun 2022 

menjadi Rp 4.641.854," ucapnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (24/1/2022) silam.Hal 

itu menjadikan UMP Jakarta masih menjadi yang tertinggi. Sementara UMP yang terendah di Jawa 

Tengah sebesar Rp 1.812.935. Jika dihitung maka perbedaan UMP Jakarta dan Jawa Tengah mencapai Rp 

2.828.919.Selain itu dijelaskan juga bahwa kenaikan UMP 2022 yang tertinggi di Sulawesi Tenggara 

sebesar 6,21%. Sementara kenaikan terendah di Aceh sebesar 0,05%.Ida juga memaparkan bahwa pada 

16 Desember 2021 Gubernur Jambi juga ikut merevisi kenaikan UMP 2022 menjadi 2,62% atau senilai Rp 

68.778 sehingga besaran UMP 2022 menjadi Rp 2,69 juta.Selanjutnya 
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Title Risiko PHK, BPJamsostek Siap Beri Layanan Program JKP 

bagi Peserta 

Author Marwan Fitranansya 

Media Idn Times Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.idntimes.com/news/indonesia/marwan-fitranansya-1/bpjamsostek-siap-beri-

layanan-program-jkp-csc 

Summary Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta eksisting BPJamsostek pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau 

Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program BPJamsostek, yaitu 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan 

Pensiun (JP), dan ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Direktur 

Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP dan berharap program ini dapat berjalan 

sesuai dengan filosofinya, yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali. Dengan adanya program JKP ini, para pekerja 

peserta BPJamsostek dapat lebih tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari 

dan bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka 

dalam merajut kembali masa depan yang lebih cerah. BPJamsostek, begitu sapaan akrab 

BPJS Ketenagakerjaan, yang menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja 

di seluruh Indonesia. 

 

 

 

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya. Salah satu risiko kerja yang 

mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih pada masa pandemik 

seperti saat ini, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia.Namun, tidak perlu risau, terhitung tanggal 

1 Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 



 

242 

 

BPJamsostek, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, yang menjadi badan penyelenggara yang 

ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari 

pekerja di seluruh Indonesia.1. Beberapa manfaat program JKPBerdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJamsostek pada 

kategori pekerja Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi 

Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan 

seluruh pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program BPJamsostek, yaitu Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan 

ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.Adapun untuk pekerja PU yang bekerja 

pada PKBU skala Kecil dan Mikro diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya 4 program, yaitu JKK, JHT, 

JKM, dan JKN.Selain itu, terdapat 3 manfaat program JKP, antara lain manfaat uang tunai, akses informasi 

lowongan kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan 

yaitu pada tiga bulan pertama diberikan sebesar 45% dari upah yang dilaporkan, kemudian untuk tiga 

bulan selanjutnya uang tunai yang diberikan sebesar 25% dari upah terlapor. Manfaat uang tunai ini 

diberikan BPJamsostek kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta.2. 

BPJamsostek telah mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKPSementara itu, 

untuk manfaat akses informasi lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan Kementerian 

Ketenagakerjaan. Hadirnya program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran 

tambahan.Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah mempersiapkan 

infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP dan berharap program ini dapat berjalan sesuai dengan 

filosofinya, yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa 

bekerja kembali."Seluruh insan BPJamsostek siap mengemban tugas mulia ini demi kesejahteraan para 

pekerja di seluruh Indonesia," tegas Anggoro.3. Bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari dengan 

adanya program JKPProgram JKP layaknya oase di tengah padang gurun yang hadir tepat di masa 

pandemik. Hal itu karena banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan berakibat 

meningkatnya kasus PHK. Dengan adanya program JKP ini, para pekerja peserta BPJamsostek dapat lebih 

tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan bagi yang terdampak PHK tetap dapat 

berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut kembali masa depan yang lebih 

cerah."Semoga program JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK dengan tetap 

mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja. Saya juga berharap pandemik ini dapat segera 

berakhir agar dunia usaha kembali bangkit dan perekonomian segera pulih. Hal ini tentunya akan 

berdampak positif pula pada pasar tenaga kerja secara nasional," pungkas Anggoro. (WEB) 
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Title Kementerian Tenaga Kerja Ajak Daerah Wujudkan Visi - Misi 

Pemerintah 

Author _noname 

Media Mediaotentik Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://mediaotentik.com/read/10476/kementerian-tenaga-kerja-ajak-daerah-wujudkan-

visi-misi-pemerintah 

Summary Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah dalam sambutan yang dibacakan oleh 

Sekdaprov Lampung mengatakan bahwa, salah satu langkah pembangunan ketenagakerjaan 

utamanya dalam hal penciptaan lapangan kerja, telah hadir Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan terbitnya Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Gubernur Lampung 

diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menjadi Pembina Apel 

Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tingkat Provinsi 

Lampung Tahun 2022, di Balai Keratun Lt.III, Kamis (3/2). Regulasi ini diikuti juga dengan 

beberapa peraturan Kementerian/Lembaga yang mengatur secara khusus tentang standar 

usaha/produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. "Hal ini tentunya 

sangat penting bagi upaya penurunan tingkat pengangguran dan penciptaan lapangan kerja 

sektor formal di era pelambatan ekonomi global karena efek pandemi Covid-19," kata 

Menaker. 

 

 

 

Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menjadi 

Pembina Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tingkat Provinsi 

Lampung Tahun 2022, di Balai Keratun Lt.III, Kamis (3/2).Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah 

dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekdaprov Lampung mengatakan bahwa, salah satu langkah 

pembangunan ketenagakerjaan utamanya dalam hal penciptaan lapangan kerja, telah hadir Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan terbitnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.Regulasi ini diikuti juga 

dengan beberapa peraturan Kementerian/Lembaga yang mengatur secara khusus tentang standar 

usaha/produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Semua perangkat regulasi ini 

ditargetkan mampu mendorong kemudahan berbisnis atau berinvestasi di Indonesia."Hal ini tentunya 
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sangat penting bagi upaya penurunan tingkat pengangguran dan penciptaan lapangan kerja sektor formal 

di era pelambatan ekonomi global karena efek pandemi Covid-19," kata Menaker.K3 menjadi salah satu 

substansi yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan pelaku usaha mempunyai tingkatan risiko dan 

berpengaruh terhadap perizinan berusaha.Apabila usaha tersebut memiliki risiko yang tinggi maka 

diperlukan izin, sedangkan jika memiliki risiko yang rendah, maka hanya diperlukan pendaftaran usaha 

dengan tetap berkomitmen untuk melaksanakan beberapa standar yang antara lain adalah standar 

tentang K3."Oleh karena itu, tugas kita adalah melaksanakan sebaik baiknya semua regulasi tersebut 

demi terwujudnya visi dan misi pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi 

nasional," ujar Menaker. 
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Title Kasrem 043/Gatam Hadiri Apel Pencanangan Bulan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K-3) Tahun 2022 

Author _noname 

Media Mediaotentik Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://mediaotentik.com/read/10478/kasrem-043gatam-hadiri-apel-pencanangan-bulan-

keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k-3-tahun-2022 

Summary Kepala Staf Korem (Kasrem) 043/Gatam Kolonel Inf Dendi Suryadi, S.H, M.H, Rabu 

(03/02/2022) Menggikuti Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) 

tahun 2022 Prov. Turut menghadiri dalam Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K-3) tahun 2022 Prov. Lampung, bertempat di Balai Keratun Lt III Komplek 

Kantor Gubernur Lampung Jl. Wolter Monginsidi Teluk Betung Bandar Lampung. Lampung. 

 

 

 

Kepala Staf Korem (Kasrem) 043/Gatam Kolonel Inf Dendi Suryadi, S.H, M.H, Rabu (03/02/2022) 

Menggikuti Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) tahun 2022 Prov. Lampung, 

bertempat di Balai Keratun Lt III Komplek Kantor Gubernur Lampung Jl. Wolter Monginsidi Teluk Betung 

Bandar Lampung.Turut menghadiri dalam Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-

3) tahun 2022 Prov. Lampung. Kapolda Lampung diwakili Dirpamobvit Polda Lampung Kombes Pol Joko 

Bintoro, Wakil Ketua III DPRD Prov. Lampung Bpk. Raden Muhammad Ismail, Danlanal Lampung diwakili 

Dandenpomal Lanal Lampung Mayor Laut (PM) Prasetyo Bekti, Kajati Lampung diwakili Kasi Penkum 

Kejati Lampung Bpk. Irdo Nanto, Kadisnaker Prov. Lampung Bpk. Agus Nompitu, Para Kadis/Kaban 

lingkungan Pemprov. Lampung.Dalam sambutannya Menaker RI, yang dibacakan Sekda Prov. Lampung 

Ir. Fahrizal Darminto, menyampaikan, " Selama dua kali penyelenggaraan peringatan Bulan K-3 Nasional, 

kita semua masih dalam kondisi prihatin dengan adanya Pandemi Covid-19 yang telah terjadi sejak bulan 

Maret 2020 dan sampai sekarang masih belum benar-benar hilang walaupun saat ini sudah melandai dan 

mulai terkendali,""Semoga pada hari-hari mendatang dengan adanya berbagai upaya, baik kedisiplinan, 

penerapan protokol Kesehatan, maupun peningkatan jangkauan vaksin, negara kita dapat segera pulih 

dari kondisi kesehatan, kondisi ketenagakerjaan, maupun kondisi ekonomi. Yang terpenting, kondisi ini 

jangan menurunkan semangat kita untuk terus menerus menggelorakan pentingnya menerapkan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja kita masing-masing,""Hal ini tentunya sangat 

penting bagi upaya penurunan tingkat pengangguran dan penciptaan lapangan kerja sektor formal di era 
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pelambatan ekonomi global karena efek pandemi Covid-19 " tambahnya.Sebelum mengakhiri 

sambutanya Menaker RI mengajak Genersasi Milenial yang mayoritas digital native dan pekerja freelance 

untuk memanfaatkan waktu dalam mencari income tambahan dimasa pasca pandemi covid - 19, dimana 

penggunaan teknologi digital dalam kehidupan keseharian terjadi secara lebih mendalam." Karakteristik 

lainnya adalah generasi Z tidak memiliki suatu komitmen jangka panjang dan hanya melakukan pekerjaan 

selama hal itu membuat mereka merasa senang, berkonfigurasi dengan perkembangan teknologi digital, 

hal ini berpotensi meningkatkan labor turnover dan mengubah pola hubungan kerja menjadi lebih 

fleksibel seperti pola part-time, freelance, kemitraan dan sebagainya," ungkapnya. 
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Title Tekan Dampak PHK, BPJAMSOSTEK Lakukan 

Ini 

Author Oleh&#58; Hikmat Raharjo 

Oetomo 

Media Rrinews Denpasar Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1347142/tekan-dampak-phk-bpjamsostek-lakukan-ini 

Summary Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, langkah tersebut sesuai 

ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. BPJAMSOSTEK 

disebut menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP. 

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau 

Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada," kata Anggoro dalam siaran pers yang 

diterima RRI.co.id, Kamis (3/2/2022). "Adapun 4 program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun 

(JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. 

 

 

Jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) merupakan jaring pengaman bagi pekerja di Tanah 

Air.Jamsostek didesain untuk menghindari pekerja dari risiko sosial ekonomi akibat aktivitas 

kerjanya.Salah satu risiko kerja yang bisa terjadi adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).Terlebih pada 

masa pandemi, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia.Namun pekerja saat ini tak perlu risau, 

karena terhitung tanggal 1 Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

dapat diajukan.Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, langkah tersebut sesuai 

ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.BPJAMSOSTEK disebut menjadi 

badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP.Pihaknya dipastikan siap 

menerima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia."Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada 

kategori pekerja Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi 

Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan 

seluruh pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada," kata Anggoro dalam siaran pers yang 

diterima RRI.co.id, Kamis (3/2/2022)."Adapun 4 program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan 

Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dan untuk pekerja PU yang bekerja pada PKBU skala 

Kecil dan Mikro diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya 4 program, yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN," 

imbuhnya.Anggoro lebih lanjut menjelaskan, terdapat 3 manfaat program JKP, antara lain manfaat uang 

tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan kerja.Manfaat uang tunai diberikan selama enam 

bulan dengan ketentuan yaitu pada tiga bulan pertama diberikan sebesar 45% dari upah yang dilaporkan, 

kemudian untuk tiga bulan selanjutnya uang tunai yang diberikan sebesar 25% dari upah 

terlapor."Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta jika ketentuan yang 

diberikan telah dipenuhi peserta. Sementara untuk manfaat akses informasi lowongan kerja dan 

pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya program JKP dengan 
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manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan," ujarnya.Ia menyatakan, 

BPJAMSOSTEK telah menyiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP.Pihaknya berharap 

program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi 

pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali."Seluruh insan BPJAMSOSTEK siap 

mengemban tugas mulia ini demi kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia," tegas 

Anggoro.Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), Toto Suharto 

di tempat terpisah mengatakan, program JKP layaknya oase di tengah padang gurun.Menurutnya 

program JKP hadir tepat di masa pandemi, dimana banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak 

dan memicu kasus PHK.Dengan adanya program JKP, maka pekerja peserta BPJAMSOSTEK dapat lebih 

tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.Sedangkan bagi yang terdampak PHK tetap 

dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik dalam merajut masa depan yang lebih cerah."Semoga 

program JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK dengan tetap mempertahankan 

derajat hidupnya dan kembali bekerja," sebutnya."Saya juga berharap pandemi ini dapat segera berakhir 

agar dunia usaha kembali bangkit dan perekonomian segera pulih. Hal ini tentunya akan berdampak 

positif pula pada pasar tenaga kerja secara nasional," tutup Toto Suharto. 
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Title Sampaikan Pesan Menaker RI, Sekprov Fahrizal : Gelokrakan K2 

Meski Dalam Kondisi Covid 

Author _noname 

Media Radar Lampung Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Neutral 

Link http://radarlampung.co.id/sampaikan-pesan-menaker-ri-sekprov-fahrizal-gelokrakan-k2-

meski-dalam-kondisi-covid 

Summary Fahrizal menyampaikan harapan Menaker agar berbagai upaya, baik kedisiplinan, penerapan 

protokol kesehatan, maupun peningkatan jangkauan vaksin, dapat membuat Indonesia 

segera pulih. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menjadi pembina Apel 

Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tingkat Provinsi Lampung di Balai 

Keratun Lt. 3, Kamis (3/2). Pada kesempatan itu, Fahrizal menyampaikan sambutan Menteri 

Ketenagakerjaan agar semua pihak terus menggelorakan pentingnya Keselamatan dan 

Kesehatan 19. 

 

 

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menjadi pembina Apel Pencanangan Bulan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tingkat Provinsi Lampung di Balai Keratun Lt. 3, Kamis (3/2).Pada 

kesempatan itu, Fahrizal menyampaikan sambutan Menteri Ketenagakerjaan agar semua pihak terus 

menggelorakan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan 19.Fahrizal menjelaskan, dalam kondisi Covid 19 

yang masih belum selesai ini jangan menurunkan semangat kita untuk terus menggelorakan pentingnya 

K3."Karena K3 itu merupakan salah satu kunci untuk dapat mengatasi Pandemi Covid khususnya di 

tempat kerja", ujar Fahrizal.Fahrizal menyampaikan harapan Menaker agar berbagai upaya, baik 

kedisiplinan, penerapan protokol kesehatan, maupun peningkatan jangkauan vaksin, dapat membuat 

Indonesia segera pulih."Untuk itu K3 diperlukan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan 

dan penyakit akibat kerja serta menjamin setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja 

mendapatperlindungan atas keselamatannya," ujarnya.Fahrizal mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah mendukung dan terlibat aktif dalam mengembangkan, mempromosikan serta 

membudayakan K3.Pada Tahun 2022 ini, tema nasional K3 adalah "Penerapan Budaya K3 pada Setiap 

Kegiatan Usaha Guna Mendukung Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi".Indonesia juga telah 

memiliki Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan terbitnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagai salah 

satu langkah pembangunan ketenagakerjaan utamanya dalam hal penciptaan lapangan 

kerja.Berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Dalam Jaringan (WLKP Online) pada Sisnaker, jumlah 

perusahaan baik kecil, menengah dan besar sebanyak 399. 391 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja 

yang tercatat mencapai 11,2 juta orang."Kami mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah 

melakukan pelaporan ketenagakerjaan secara daring," ujar Fahrizal.Sementara itu, berdasarkan data 

BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2019 terdapat 182 ribu kasus kecelakaan kerja dan sepanjang tahun 

2020 terdapat 225 ribu kasus kecelakaan kerja, 53 kasus penyakit 19.Kecelakaan kerja tidak hanya 

menyebabkan kematian, kerugian materi, moril dan pencemaran lingkungan, namun juga dapat 

memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,Pencanangan Bulan K3 Provinsi Lampung 

ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Sekda Prov Lampung Kadisnaker dan Wakil Ketua III DPRD 

Provinsi Lampung. 
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Title Sekjen Kemnaker Dorong Tingkatkan Kreativitas Hadapi 

Tantangan Kerja 

Author Nada Zeitalini 

Media Detik Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://news.detik.com/berita/d-5926498/sekjen-kemnaker-dorong-tingkatkan-kreativitas-

hadapi-tantangan-kerja 

Summary "Tingkatkan kreativitas dan ciptakan inovasi dalam menjawab tantangan zaman," ucap 

Anwar dalam keterangan tertulis, Kamis (3/2/2022). Hal itu disampaikannya pada acara 

Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Pemahaman Jabatan Fungsional Analis Kerja Sama di 

Malang pada Rabu, (2/2) kemarin. Menurutnya, kegiatan Bimtek ini merupakan kesempatan 

yang baik menjawab beberapa permasalahan yang dihadapi dalam jabatan fungsional 

khususnya Analis Kerja Sama. Anwar menambahkan, dengan adanya kegiatan ini para 

peserta dapat lebih memahami secara detail tentang Jabatan Fungsional Analis Kerja Sama. 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan pandemi COVID-19 

mengharuskan penerapan transformasi digital di berbagai aspek kehidupan. Terlebih tantangan kerja 

yang akan semakin berat membuat siapa pun perlu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di 

bidang masing-masing."Tingkatkan kreativitas dan ciptakan inovasi dalam menjawab tantangan zaman," 

ucap Anwar dalam keterangan tertulis, Kamis (3/2/2022).Hal itu disampaikannya pada acara Bimbingan 

Teknis (Bimtek) tentang Pemahaman Jabatan Fungsional Analis Kerja Sama di Malang pada Rabu, (2/2) 

kemarin. Menurutnya, kegiatan Bimtek ini merupakan kesempatan yang baik menjawab beberapa 

permasalahan yang dihadapi dalam jabatan fungsional khususnya Analis Kerja Sama. Melalui kegiatan 

tersebut, peserta bisa memperoleh ilmu dari para narasumber."Kegiatan ini juga penting karena 

bagaimana kita mengumpulkan angka kredit yang dalam hal ini sangat berpengaruh pada terhambat atau 

tidaknya kenaikan jabatan dan pangkat," tuturnya.Anwar menambahkan, dengan adanya kegiatan ini 

para peserta dapat lebih memahami secara detail tentang Jabatan Fungsional Analis Kerja Sama. 

Kemudian juga memahami Tugas dan Fungsi pada kinerja di unit kerja masing-masing."Pejabat 

Fungsional harus memiliki high performance dan high commitment. Salah satu bentuk performance 

adalah dengan kinerja untuk melaksanakan tugas-tugas negara dengan sebaik-baiknya," ujar 

Anwar."Jangan pernah berhenti untuk melakukan perubahan-perubahan yang baru. Tingkatkan terus 

kinerja, berinovasi, kreativitas, lakukan self learning secara maksimal," tambahnya. 
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Title Kemnaker Sukses Gelar Rangkaian Webinar LKP, Anwar Sanusi 

Beri Apresiasi 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/kemnaker-sukses-gelar-rangkaian-webinar-lkp-anwar-sanusi-

beri-apresiasi 

Summary Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi 

mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Kemnaker bekerja sama dengan 

International Labour Organization (ILO) melalui program Insight II untuk mengadakan 

rangkaian Webinar tentang Layanan Ketenagakerjaan Publik (LKP). "Setiap webinar diikuti 

sekitar 200 peserta dari seluruh penjuru Indonesia. Tanggapan, komentar, dan pertanyaan 

yang diajukan sangat baik bagi kami dalam pengembangan LKP ke depan," ucap Sekjen 

Anwar saat menutup Webinar LKP pada Kamis (3/2). 

 

 

 

Kemnaker bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO) melalui program Insight II untuk 

mengadakan rangkaian Webinar tentang Layanan Ketenagakerjaan Publik (LKP).Sekretaris Jenderal 

(Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengapresiasi penyelenggaraan 

kegiatan tersebut."Setiap webinar diikuti sekitar 200 peserta dari seluruh penjuru Indonesia. Tanggapan, 

komentar, dan pertanyaan yang diajukan sangat baik bagi kami dalam pengembangan LKP ke depan," 

ucap Sekjen Anwar saat menutup Webinar LKP pada Kamis (3/2).Sekjen Anwar mengatakan, antusiasme 

peserta terhadap pelaksanaan webinar inimenunjukkan respons yang positif dari berbagai kalangan, baik 

disnaker, swasta/industri, maupun calon pengguna hub Pasker.id seperti pekerja dan calon pekerja."Hal 

ini memberikan motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan LKP yang berkualitas dan bermanfaat 

luas bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pencari kerja," ucapnya.Dia menjelaskan, webinar seri 

pertama diadakan pada 2 Desember 2021 yang membahas tentang kebijakan dan strategi Kemenaker 

terkait pengembangan LKP serta.Kemudian, menampilkan pembicara dari LKP Korea Selatan (KEIS) dan 

LKP Jepang 
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Title Ratusan Calon Pekerja Migran Ilegal di Sumatra Utara 

Diamankan, Ternyata Korban Penipuan 

Author Fatimah 

Rahmawati 

Media Merdeka Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.merdeka.com/sumut/ratusan-calon-pekerja-migran-ilegal-di-sumut-

diamankan-ternyata-korban-penipuan.html 

Summary Kasus penyelundupan pekerja migran ilegal (PMI) masih marak terjadi di Indonesia, 

khususnya di Sumatra Utara (Sumatra Utara). Polres Tanjungbalai dan Direktorat Pol Air 

Polda Sumatra Utara berhasil mengamankan sebanyak 114 PMI yang hendak dikirim ke luar 

negeri. Baru-baru ini viral di media sosial, momen saat melakukan razia dan berhasil 

menggagalkan pengiriman ratusan PMI di Tanjungbalai. Video saat penggerebekan itu 

diunggah oleh akun Instagram @tkpmedan pada Kamis (3/1). 

 

 

Kasus penyelundupan pekerja migran ilegal (PMI) masih marak terjadi di Indonesia, khususnya di Sumatra 

Utara (Sumatra Utara). Baru-baru ini viral di media sosial, momen saat melakukan razia dan berhasil 

menggagalkan pengiriman ratusan PMI di Tanjungbalai.Video saat penggerebekan itu diunggah oleh 

akun Instagram @tkpmedan pada Kamis (3/1). Polres Tanjungbalai dan Direktorat Pol Air Polda Sumatra 

Utara berhasil mengamankan sebanyak 114 PMI yang hendak dikirim ke luar negeri.Dalam video itu, 

ratusan PMI digerebek oleh petugas di sebuah rumah penampungan. Mereka pun tak bisa saat diminta 

menunjukkan surat-surat dokumen kelengkapan kerja mereka. Akhirnya, ratusan PMI itu langsung 

diamankan dan dibawa menggunakan mobil kepolisan ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. 
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Title Mulai 1 Februari 2022, BPJAMSOSTEK Berikan Layanan Manfaat 

Program JKP 

Author Oche Rahmat 

Media Pojok Bandung Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://bandung.pojoksatu.id/read/2022/02/03/mulai-1-februari-2022-bpjamsostek-

berikan-layanan-manfaat-program-jkp 

Summary Namun tidak perlu risau, terhitung 1 Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan 

jaring pengaman yang didesain untuk menghindari kemungkinan pekerja terkena risiko 

sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya. Salah satu risiko kerja yang mungkin bisa terjadi 

adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih pada masa pandemi seperti saat ini, risiko 

itu bisa menimpa pekerja di Indonesia. 

 

 

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya.Salah satu risiko kerja yang 

mungkin bisa terjadi adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih pada masa pandemi seperti saat 

ini, risiko itu bisa menimpa pekerja di Indonesia.Namun tidak perlu risau, terhitung 1 Februari 2022, klaim 

manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan 

yang tertera dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.BPJAMSOSTEK menjadi 

badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini dan dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia.Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada 

kategori pekerja Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi 

Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan 

seluruh pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan 

ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.Kemudian untuk pekerja PU yang 

bekerja pada PKBU skala Kecil dan Mikro diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya 4 program, yaitu 

JKK, JHT, JKM, dan JKN.Terdapat 3 manfaat program JKP, antara lain manfaat uang tunai, akses informasi 

lowongan kerja dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan 

yaitu pada tiga bulan pertama diberikan sebesar 45 persen dari upah yang dilaporkan.Kemudian untuk 

tiga bulan selanjutnya uang tunai yang diberikan sebesar 25% dari upah terlapor. Manfaat uang tunai ini 

diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi 

peserta.Sementara untuk manfaat akses informasi lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa 

ada biaya atau iuran tambahan.Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan, pihaknya 

telah mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP ini dan berharap program ini 

dapat berjalan sesuai dengan filosofinya yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali."Seluruh insan BPJAMSOSTEK siap mengemban tugas 

mulia ini demi kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia," tegas Anggoro.Program JKP ini layaknya 

oase di tengah padang gurun, yang hadir tepat di masa pandemi dimana banyak perusahaan atau badan 
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usaha yang terdampak dan berakibat meningkatnya kasus PHK.Dengan adanya program JKP ini maka 

para pekerja peserta BPJAMSOSTEK bisa lebih tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-

hari dan bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka dalam 

merajut kembali masa depan yang lebih cerah."Semoga program JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja 

yang terdampak PHK dengan tetap mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja. Saya juga 

berharap pandemi ini dapat segera berakhir agar dunia usaha kembali bangkit dan perekonomian segera 

pulih. Hal ini tentunya akan berdampak positif pula pada pasar tenaga kerja secara nasional," pungkas 

Anggoro.Sementara itu, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat, Suwilwan Rachmat 

mendukung penuh program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) terlebih dimasa pandemi Covid-19. 

Pihaknya juga bakal semaksimal mungkin menyosialisasikan kepada masyarakat khususnya di Kedeputian 

Jawa Barat."Program JKP ini adalah program yang bermanfaat dan menguntungkan bagi masyarakat, 

apalagi pekerja/ buruh dimasa pandemi Covid-19 jika terkena PHK. Artinya, peserta BPJAMSOSTEK 

khususnya pekerja bisa fokus dan tenang menjalankan pekerjaan sehari-hari," tandas Willy sapaan akrab 

Suwilwan Rachmat. 
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Title Universitas Pertamina Gelar Dies Natalies Ke-6, Lahirkan Lulusan 

Inovatif yang Siap Kerja 

Author _noname 

Media Jakartakita.com Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://jakartakita.com/2022/02/03/universitas-pertamina-gelar-dies-natalies-ke-6-

lahirkan-lulusan-inovatif-yang-siap-kerja 

Summary "Usaha ini dilakukan dengan cara memberikan apresiasi terhadap setiap pegawai yang 

berhasil menemukan terobosan dan inovasi baru bagi perusahaan, sehingga akan 

mendorong orang yang lainnya untuk berinovasi juga," ujar Nicke dalam sesi talkshow Dies 

Natalis Ke-6 Universitas Pertamina. Demikian disampaikan oleh rektor Universitas 

Pertamina, Prof. IGN Wiratmaja Puja pada pidatonya dalam kegiatan Dies Natalis ke-6 

Universitas Pertamina, Rabu (02/02). "Sebagai upaya Universitas Pertamina untuk 

menghasilkan lulusan terbaik universitas harus berkolaborasi dengan berbagai instansi dan 

para pemangku kepentingan untuk melihat klasifikasi SDM yang dibutuhkan pada dunia 

industri," jelasnya. Tahun ini, beasiswa yang diberikan oleh Universitas Pertamina kepada 

mahasiswa mencapai total senilai 22,5 miliar rupiah," ungkap Prof. Wiratmaja. 

 

 

 

19 telah menyebabkan berbagai sektor kehidupan menghadapi masa yang penuh dengan ketidakpastian, 

termasuk sektor bisnis dan perusahaan.Data yang dihimpun oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada 

tahun 2020 menyebutkan, sebanyak 3,5 juta karyawan dirumahkan maupun terkena pemutusan 

hubungan kerja.Selain itu, secara makro pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat menyentuh negatif 

5,32 persen.Dalam menghadapi masa yang penuh ketidakpastian tersebut, dibutuhkan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kreatifitas dan inovatif dalam menjawab tantangan 

yang ada.Peningkatan sumber daya manusia memiliki hubungan yang langsung terhadap inovasi yang 

dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan.Penelitian yang dilakukan oleh Asia Development Blog terhadap 

27.000 perusahaan di 27 negara berkembang Asia menemukan bahwa perusahaan yang memberikan 

pelatihan formal kepada 7,5 sampai 7,7 presentase karyawannya, maka akan membuka lebih besar 

kemungkinan ditemukan inovasi terkait produk yang dihasilkan atau proses bisnis baru di perusahaan 

tersebut.Demikian disampaikan oleh rektor Universitas Pertamina, Prof. IGN Wiratmaja Puja pada 

pidatonya dalam kegiatan Dies Natalis ke-6 Universitas Pertamina, Rabu (02/02)."Sebagai upaya 
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Universitas Pertamina untuk menghasilkan lulusan terbaik universitas harus berkolaborasi dengan 

berbagai instansi dan para pemangku kepentingan untuk melihat klasifikasi SDM yang dibutuhkan pada 

dunia industri," jelasnya.Juga disampaikan, sebagai bentuk usaha menghasilkan lulusan dengan 

employabilitas tinggi, Universitas Pertamina memberikan akses kesempatan mahasiswa untuk 

melakukan kerja praktik langsung di PT Pertamina maupun anak perusahaannya.Selain itu, terdapat 40 

dosen yang berlatar belakang praktisi baik dari ekosistem PT Pertamina (persero) maupun dunia 

industri.Kurikulum Universitas Pertamina sudah mengakomodasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 

Salah satunya, dengan menyediakan mata kuliah critical thinking dan creative problem solving serta 

melibatkan mahasiswa dalam berbagai riset dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen 

untuk meningkatkan kreatifitas mahasiswa.Pada aspek publikasi penelitian, Universitas Pertamina 

meraih top 100 Afiliasi SINTA (Affiliation by Overall SINTA Score) dengan total 216 publikasi.Selain itu, 

Universitas Pertamina juga tercatat menjadi penerima hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 

terbanyak di wilayah LLDIKTI 3 Jabodetabek."Sebagai bentuk dukungan tercapainya pemerataan 

pendidikan nasional, setiap tahunnya Universitas Pertamina memberikan beasiswa kepada putra/putri 

terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Tahun ini, beasiswa yang diberikan oleh Universitas Pertamina 

kepada mahasiswa mencapai total senilai 22,5 miliar rupiah," ungkap Prof. Wiratmaja.Pada tahun 2020, 

lanjutnya, sebesar 58,43 persen lulusan Universitas Pertamina mendapatkan pekerjaan dengan rata-rata 

menunggu pekerjaan hanya selama 5 bulan setelah lulus dan 6,78 persen menjadi seorang entrepreneur. 

Sedangkan 7,48 persen melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.Hal senada juga disampaikan, 

Nicke Widyawati selaku Direktur Utama Pertamina yang menyebutkan bahwa, pihaknya juga terus 

berupaya menciptakan kolaborasi antara Pertamina dengan perguruan tinggi termasuk Universitas 

Pertamina sehingga dapat menghasilkan SDM berdaya saing.Nicke juga menyampaikan bahwa, pihaknya 

(PT Pertamina) selalu mengedepankan lingkungan yang kompetitif untuk mendorong seluruh karyawan 

menghasilkan ide-ide yang inovatif."Usaha ini dilakukan dengan cara memberikan apresiasi terhadap 

setiap pegawai yang berhasil menemukan terobosan dan inovasi baru bagi perusahaan, sehingga akan 

mendorong orang yang lainnya untuk berinovasi juga," ujar Nicke dalam sesi talkshow Dies Natalis Ke-6 

Universitas Pertamina.Di kesempatan yang sama, Chief Business Development Officer Binar Academy, 

Dita Aisyah, juga berbagi pengalaman mengenai tantangan yang dihadapi dalam memulai dan 

menjalankan bisnis enterpreneur Binar Academy.Binar Academy adalah sebuah organisasi yang 

bertujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran dan penambahan ilmu digital untuk 

meningkatkan kompetensi tenaga kerja seluruh Indonesia.Menurut Dita, budaya organisasi memiliki 

peranan penting dalam membangun SDM berkualitas dengan menciptakan lingkungan yang mendorong 

kreativitas dan inovatif 

  



 

257 

 

Title Daftar Provinsi yang Gajinya Kecil, Rata-rata Rp 1,8 

Jutaan/Bulan 

Author Dana Aditiasari 

Media Detik Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5926524/daftar-provinsi-yang-gajinya-

kecil-rata-rata-rp-18-jutaanbulan 

Summary Rupanya, DKI Jakarta masih menduduki posisi teratas dengan besaran Upah Minimum 

Provinsi (UMP) tertinggi di Indonesia sebesar Rp 4.641.854. Pertanyaannya, provinsi mana 

yang UMP-nya terendah?. Tapi, masih ada yang lebih kecil dari Yogyakarta, yakni Jawa 

Tengah dengan UMP Rp 1.812.935 atau naik sebesar Rp 13.956. Tapi, posisi Yogyakarta di 

bawah Jawa Timur dengan UMP sebanyak Rp 1,891.567 atau naik Rp 22.790. Mundur ke 

belakang, UMP Yogyakarta kerap berada di posisi terbawah. Besarannya tak lebih dari Rp 2 

juta, atau hanya sekitar Rp 1,8 jutaan. Salah satunya adalah Yogyakarta yang menetapkan 

UMP 2022 sebesar Rp 1.840.915 atau naik sebanyak Rp 75.915. Dengan besaran tersebut, 

Yogyakarta jadi salah satu provinsi dengan UMP terendah. 

 

 

Bicara soal upah, memang tak ada habisnya. Apa lagi, informasi ini sering jadi patokan mereka para fresh 

graduate yang sedang mencari pekerjaan. Rupanya, DKI Jakarta masih menduduki posisi teratas dengan 

besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tertinggi di Indonesia sebesar Rp 4.641.854.Pertanyaannya, 

provinsi mana yang UMP-nya terendah?Dari beberapa provinsi, ada sejumlah wilayah yang tercatat 

sebagai wilayah dengan UMP terendah. Besarannya tak lebih dari Rp 2 juta, atau hanya sekitar Rp 1,8 

jutaan. Salah satunya adalah Yogyakarta yang menetapkan UMP 2022 sebesar Rp 1.840.915 atau naik 

sebanyak Rp 75.915.Dengan besaran tersebut, Yogyakarta jadi salah satu provinsi dengan UMP terendah. 

Tapi, masih ada yang lebih kecil dari Yogyakarta, yakni Jawa Tengah dengan UMP Rp 1.812.935 atau naik 

sebesar Rp 13.956.Tapi, posisi Yogyakarta di bawah Jawa Timur dengan UMP sebanyak Rp 1,891.567 atau 

naik Rp 22.790.Mundur ke belakang, UMP Yogyakarta kerap berada di posisi terbawah. Pada 2021 

misalnya, UMP Yogyakarta posisi terendah dari 34 provinsi.UMP Yogyakarta 2021 sebesar Rp 1.765.000. 

Angka tersebut di bawah Jawa Tengah sebesar Rp1.798.979, Jawa Timur Rp1.868.777, dan Banten Rp 

2.460.996.Begitu juga di tahun 2020, posisi Yogyakarta juga terbawah. UMP Yogyakarta tahun 2020 

ditetapkan Rp 1.704.607. Sementara, Jawa Barat Rp 1.810.350, Jawa Tengah Rp 1.742.015, dan Jawa 

Timur Rp 1.768.777. 
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Title Sekjen Kemnaker Mengapresiasi Pelasanaan Webinar LKP Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/02/03/6858 

Summary Tanggapan, komentar, dan pertanyaan yang diajukan pun sangat baik dan memberikan 

masukan yang berarti bagi kami dalam pengembangan LKP ke depannya," ucap Sekjen 

Anwar saat menutup Webinar LKP pada Kamis (3/2/2022). Sekjen Anwar mengatakan, 

antusiasme peserta terhadap pelaksanaan Webinar. Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengapresiasi pelaksanaan rangkaian Webinar tentang 

Layanan Ketenagakerjaan Publik (LKP). Webinar LKP diadakan atas kerja sama Kemnaker 

dengan program INSIGHT II dari International Labour Organization (ILO). 

 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengapresiasi pelaksanaan rangkaian 

Webinar tentang Layanan Ketenagakerjaan Publik (LKP).Webinar LKP diadakan atas kerja sama Kemnaker 

dengan program INSIGHT II dari International Labour Organization (ILO)."Setiap webinar diikuti oleh 

sekitar 200 peserta dari seluruh penjuru Indonesia. Tanggapan, komentar, dan pertanyaan yang diajukan 

pun sangat baik dan memberikan masukan yang berarti bagi kami dalam pengembangan LKP ke 

depannya," ucap Sekjen Anwar saat menutup Webinar LKP pada Kamis (3/2/2022).Sekjen Anwar 

mengatakan, antusiasme peserta terhadap pelaksanaan Webinarmenunjukkan respon yang positif dari 

berbagai kalangan, baik kalangan Disnaker, swasta/industri dan calon pengguna hub Pasker.id seperti 

pekerja dan calon pekerja."Hal ini memberikan motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan LKP yang 

berkualitas dan bermanfaat luas bagi masyarakat Indonesia khususnya para pencari kerja," ucapnya.Ia 

menjelaskan, Webinar seri pertama diadakan pada 2 Desember 2021, yang membahas tentang kebijakan 

dan strategi Kemenaker terkait pengembangan Layanan Ketenagakerjaan Publik (LKP) serta 

menampilkan pembicara dari LKP Korea Selatan (KEIS) dan LKP Jepang (Hello Work).Kemudian, Webinar 

seri kedua diadakan pada 20 Januari 2022, yang membicarakan tentang mekanisme kemitraan untuk LKP 

yang berkualitas, dengan fokus pada Skills Hub dari Pusat Pasar Kerja/PaskerID.Adapun pada Webinar 

seri ketiga yang diadakan pada hari ini membahas tentang akses basis data (data base) dan layanan LKP 

untuk pencocokan pekerjaan (job matching). 
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Title Kemnaker Apresiasi Rangkaian Webinar Layanan 

Ketenagakerjaan Publik 

Author Inkana Izatifiqa R 

Putri 

Media Detik Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://news.detik.com/berita/d-5926523/kemnaker-apresiasi-rangkaian-webinar-layanan-

ketenagakerjaan-publik 

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengapresiasi 

pelaksanaan rangkaian webinar tentang Layanan Ketenagakerjaan Publik (LKP). Adapun 

webinar ini digelar atas kerja sama Kemnaker dengan program INSIGHT II dari International 

Labour Organization (ILO). Saat menutup Webinar LKP, Anwar menyebutkan antusiasme 

peserta menunjukkan respons positif dari berbagai kalangan, baik Disnaker, swasta/industri 

hingga pengguna dan calon pengguna hub Pasker.id. Seri ini menampilkan pembicara dari 

LKP Korea Selatan (KEIS) dan LKP Jepang (Hello Work), serta membahas tentang kebijakan 

dan strategi Kemnaker terkait pengembangan LKP. 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengapresiasi pelaksanaan rangkaian 

webinar tentang Layanan Ketenagakerjaan Publik (LKP). Adapun webinar ini digelar atas kerja sama 

Kemnaker dengan program INSIGHT II dari International Labour Organization (ILO)."Setiap webinar 

diikuti oleh sekitar 200 peserta dari seluruh penjuru Indonesia. Tanggapan, komentar, dan pertanyaan 

yang diajukan pun sangat baik dan memberikan masukan yang berarti bagi kami dalam pengembangan 

LKP ke depannya," ucap Anwar dalam keterangan tertulis, Kamis (3/2/2022).Saat menutup Webinar LKP, 

Anwar menyebutkan antusiasme peserta menunjukkan respons positif dari berbagai kalangan, baik 

Disnaker, swasta/industri hingga pengguna dan calon pengguna hub Pasker.id. Dikatakannya, webinar ini 

juga memberikan masukan bagi para pihak terkait untuk terus meningkatkan LKP."Hal ini memberikan 

motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan LKP yang berkualitas dan bermanfaat luas bagi 

masyarakat Indonesia khususnya para pencari kerja," katanya.Terkait pelaksanaan webinar, kata Anwar, 

pihaknya telah menggelar webinar seri pertama pada pada 2 Desember 2021. Seri ini menampilkan 

pembicara dari LKP Korea Selatan (KEIS) dan LKP Jepang (Hello Work), serta membahas tentang kebijakan 

dan strategi Kemnaker terkait pengembangan LKP.Selanjutnya, webinar seri kedua digelar pada 20 

Januari 2022. Webinar ini membahas soal mekanisme kemitraan untuk LKP berkualitas, yang berfokus 

pada Skills Hub dari Pusat Pasar Kerja/PaskerID. Sementara itu, webinar seri ketiga yang diadakan hari ini 

membahas tentang akses basis data dan layanan LKP untuk pencocokan pekerjaan 

  



 

260 

 

Title Benny Rhamdani Tak Hadir, Komisi IX Tunda Rapat Dengar 

Pendapat Bersama BP2MI 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/03/benny-rhamdani-tak-hadir-komisi-ix-

tunda-rapat-dengar-pendapat-bersama-bp2mi 

Summary Pasalnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani tidak hadir dalam rapat tersebut. Komisi IX DPR RI 

memutuskan menunda rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) pada Kamis (3/2/2022). "Saya sebagai pimpinan rapat, hari ini kita 

tunda rapatnya sampai pada waktu yg kita tentukan kembali, rapat kami tutup," kata Wakil 

Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Kamis, (3/2/2022). Charles mengatakan, tak ada yang 

salah apabila Benny diwakili oleh Inspektur Jenderal BP2MI Achmad Kartiko yang telah hadir 

di ruang rapat. 

 

 

 

Komisi IX DPR RI memutuskan menunda rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada Kamis (3/2/2022).Pasalnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani tidak 

hadir dalam rapat tersebut."Saya sebagai pimpinan rapat, hari ini kita tunda rapatnya sampai pada waktu 

yg kita tentukan kembali, rapat kami tutup," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Kamis, 

(3/2/2022).Charles mengatakan, tak ada yang salah apabila Benny diwakili oleh Inspektur Jenderal BP2MI 

Achmad Kartiko yang telah hadir di ruang rapat."Setidaknya kalau tidak hadir ya ada alasannya, apakah 

apalah gitu, ini kan tidak ada alasan yang jelas nih," ujar Charles.Beberapa anggota Komisi IX DPR juga 

mengusulkan agar rapat ditunda sampai Benny dapat ikut menghadiri rapat."Ada baiknya rapat ini kita 

tunda dulu saja sampai pak kepalanya berkenan hadir supaya kita bisa lebih komprehensif dan tuntas 

pembahasan kita," kata Anggota Komisi IX lainnya, Darul Siska.Sebagai informasi, rapat dengar pendapat 

hari ini memiliki tiga agenda pembahasan yakni evaluasi kinerja BP2MI tahun 2021 dan perencanaan 

program BP2MI tahun 2022.Kemudian, penyelesaian perjanjian kerja terhadap pekerja migran Indonesia 

di luar negeri, serta isu-isu terkait perlindungan pekerja migran. 
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Title Jokowi Teken Inpres Optimalisasi JKN, Targetkan 98 Persen 

Penduduk Peserta BPJS Kesehatan 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/14475271/jokowi-teken-inpres-

optimalisasi-jkn-targetkan-98-persen-penduduk-peserta 

Summary Lewat Inpres itu Jokowi menyebut, pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan program 

Jaminan Kesehatan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Presiden Joko Widodo telah 

menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Optimalisasi 

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menteri Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, 

penerbitan Inpres tersebut bertujuan untuk mengejar target cakupan kesehatan semesta 

(universal health coverage) hingga 98 persen dari keseluruhan penduduk di tahun 2024. 

Artinya, 98 persen penduduk Indonesia pada tahun 2024 mendatang diharapkan sudah 

terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. 

 

 

 

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2022 tentang 

Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).Menteri Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penerbitan Inpres 

tersebut bertujuan untuk mengejar target cakupan kesehatan semesta (universal health coverage) 

hingga 98 persen dari keseluruhan penduduk di tahun 2024.Artinya, 98 persen penduduk Indonesia pada 

tahun 2024 mendatang diharapkan sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan."Komitmen kuat 

untuk melanjutkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menargetkan dalam RPJMN 2024 

minimal 98 persen penduduk turut serta dalam program JKN," ujar Muhadjir dalam Launching Inpres 

Nomor 1 Tahun 2022 di kantor Kemenko PMK, Kamis (3/2/2022).Adapun per 31 Desember 2021, peserta 

program JKN baru mencapai 235 juta penduduk atau 86 persen dari penduduk Indonesia.Muhadjir 

mengungkapkan, untuk mencapai target tersebut maka diperlukan sinergi antar Kementerian/Lembaga 

terkait di tataran pemerintah pusat serta dukungan dari pemerintah provinsi, serta 

kabupaten/kota."Sistem jaminan sosial nasional tidak bisa berjalan baik bila hanya BPJS Kesehatan, tanpa 
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pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Peran pemerintah daerah sangat vital untuk 

mencapai target," ujar Muhadjir.Dikutip dari Inpres Nomor 1 Tahun 2022, Presiden Joko Widodo 

menginstruksikan 30 Kementerian/Lembaga untuk melakukan langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan 

kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan 

Nasional.Termasuk di dalam 30 Kementerian/Lembaga tersebut di antaranya Dewan Jaminan Sosial 

Nasional (DJSN), Gubernur dan Bupati, Menko PMK, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan 

Menteri Ketenagakerjaan.Lewat Inpres itu Jokowi menyebut, pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan 

program Jaminan Kesehatan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)."Dan sumber lain yang sah dan tidak 

mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Inpres tersebut.Dapatkan 

update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram 

"Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda 

harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. 
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Title BPJS Ketenagakerjaan Buka Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan Author Redaksi - 

Media Nawacita.co Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://nawacita.co/index.php/2022/02/03/bpjs-ketenagakerjaan-buka-klaim-jaminan-

kehilangan-pekerjaan 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini 

dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia. 

Sementara itu Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Gresik M.Imam Saputra, saat dihubungi Kamis 

(3/2/2022), memastikan kesiapannya untuk menerima pengajuan klaim dari para peserta 

BPJS Ketenagakerjaan yang terkena PHK. GRESIK. Nawacita- Jaminan sosial ketenagakerjaan 

merupakan jaring pengaman yang didesain untuk menghindari kemungkinan pekerja 

terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya. 

 

 

 

GRESIK. Nawacita - Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain untuk 

menghindari kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya. Salah satu 

risiko kerja adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih pada masa pandemi ini, risiko PHK bisa 

menimpa pekerja di Indonesia. Namun tidak perlu risau, karena mulai 1 Februari 2022 klaim manfaat 

program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP ini dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) otomatis 

terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan bahwa bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PKBU) 

kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada 4 program 

BPJAMSOSTEK, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) 

dan Jaminan Pensiun (JP), ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dan 

untuk pekerja PU yang bekerja pada PKBU skala Kecil dan Mikro wajib terdaftar setidaknya 4 program, 

yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN.Terdapat 3 manfaat program JKP, antara lain manfaat uang tunai, akses 

informasi lowongan kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan 

ketentuan yaitu pada tiga bulan pertama diberikan sebesar 45% dari upah yang dilaporkan, kemudian 
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untuk tiga bulan selanjutnya uang tunai yang diberikan sebesar 25% dari upah terlapor. Manfaat uang 

tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi 

peserta. Sementara untuk manfaat akses informasi lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa 

ada biaya atau iuran tambahan. Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan, 

pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP ini, dan berharap 

program ini berjalan sesuai filosofinya, yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali. "Seluruh insan BPJAMSOSTEK siap mengemban tugas 

mulia ini demi kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia," tegas Anggoro. Menurutnya, program 

JKP ini layaknya oase di tengah padang gurun yang hadir tepat di masa pandemi dimana banyak 

perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan berakibat meningkatnya kasus PHK. Dengan adanya 

program JKP ini para pekerja peserta BPJAMSOSTEK dapat lebih tenang dan fokus dalam menjalankan 

pekerjaan sehari-hari, dan bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik 

dalam merajut kembali masa depan yang lebih cerah. "Semoga program JKP ini dapat menjadi titik balik 

pekerja yang terdampak PHK dengan tetap mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja. Saya 

juga berharap pandemi ini dapat segera berakhir agar dunia usaha kembali bangkit dan perekonomian 

segera pulih. Hal ini tentunya akan berdampak positif pula pada pasar tenaga kerja secara nasional," kata 

Anggoro. Sementara itu Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Gresik M.Imam Saputra, saat dihubungi Kamis 

(3/2/2022), memastikan kesiapannya untuk menerima pengajuan klaim dari para peserta BPJS 

Ketenagakerjaan yang terkena PHK. Menurut Imam, program JKP ini akan sangat membantu 

meringankan beban ekonomi para pekerja yang terPHK. "Program JKP ini semakin membuktikan tentang 

kehadiran negara di kalangan para pekerja yang mendapat musibah kehilangan pekerjaan," ujar Imam. 
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Title DPRD Kalimantan Tengah siap bantu masalah BLK 

Disnakertrans Katingan 

Author Jaya Wirawana 

Manurung 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://kalteng.antaranews.com/berita/539449/dprd-kalteng-siap-bantu-masalah-blk-

disnakertrans-katingan 

Summary Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah Artaban memastikan, pihaknya siap membantu 

sekaligus memfasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan, dalam hal 

menyediakan bangunan Balai Latihan Kerja. "Tapi ya kita lihat dahulu, apakah Pemerintah 

Provinsi memiliki wewenang terhadap penyediaan BLK," kata Artaban usai melakukan 

kunjungan kerja di Disnakertrans Katingan, Kamis. Sekalipun bila tidak menjadi wewenang 

provinsi, namun DPRD Kalimantan Tengah bakal tetap membantu menyampaikan ke 

Pemprov, terkhusus Disnakertrans Kalimantan Tengah, agar memberikan perhatian dalam 

menyediakan BLK di Kabupaten Katingan. Wakil rakyat Kalimantan Tengah dari daerah 

pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu mengatakan, 

keberadaan BLK sangat penting untuk menyediakan tenaga kerja sekaligus meningkatkan 

kemampuan masyarakat setempat. 

 

 

 

Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah Artaban memastikan, pihaknya siap membantu sekaligus 

memfasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan, dalam hal menyediakan 

bangunan Balai Latihan Kerja."Tapi ya kita lihat dahulu, apakah Pemerintah Provinsi memiliki wewenang 

terhadap penyediaan BLK," kata Artaban usai melakukan kunjungan kerja di Disnakertrans Katingan, 

Kamis.Sekalipun bila tidak menjadi wewenang provinsi, namun DPRD Kalimantan Tengah bakal tetap 

membantu menyampaikan ke Pemprov, terkhusus Disnakertrans Kalimantan Tengah, agar memberikan 

perhatian dalam menyediakan BLK di Kabupaten Katingan.Wakil rakyat Kalimantan Tengah dari daerah 

pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu mengatakan, keberadaan BLK 

sangat penting untuk menyediakan tenaga kerja sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat 

setempat."Intinya, kedatangan kami untuk menggali berbagai informasi dan sudah mencatat apa-apa 

saja yang menjadi keluhan dan usulan dari Pemerintah Kabupaten Katingan, terkhusus disnakertrans 

setempat," tegasnya.Adapun kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah ke Kabupaten Katingan 
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dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Abdul Razak, dan turut diikuti Artaban, Tomy 

Irawan Diran, Maruadi, Jubair Arifin, Bryan Iskandar, Yulilis, Purman Jaya, dan lainnya.Sebelum, Kepala 

Disnakertrans Kabupaten Katingan Hariawan S mengapresiasi sekaligus mengucapkan terimakasih atas 

kunker Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah. Dirinya berharap, berbagai keluhan, aspirasi dan usulan yang 

disampaikan terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi, bisa mendapat perhatian dari para wakil rakyat 

Kalimantan Tengah tersebut."Semoga apa yang sudah kami sampaikan, bisa dibantu, terutama masalah 

BLK. Sebab, BLK ini, sangat kami butuhkan untuk melakukan pelatihan-pelatihan," kata 

Hariawan.Kalangan Komisi I, II, III dan IV DPRD Kalimantan Tengah melakukan kunjungan kerja ke 

sejumlah kabupaten di provinsi setempat. Kunker tersebut merupakan agenda awal tahun dari DPRD 

Kalimantan Tengah. 
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Title Mahasiswa Magang Dapat Terjamin BPJamsostek Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/03/mahasiswa-magang-dapat-terjamin-

bpjamsostek 

Summary Di mana salah satu manfaat nya adalah BPJamsostek akan menaggung seluruh biaya 

pengobatan dan perawatan di kelas 1 sampai sembuh atau ada keputusan medis tertentu," 

ungkap Abdul Shoheh. Di mana di tahun ini, BPJamsostek telah menjalankan program baru 

yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Bila selama ini yang mendapat perlindungan 

adalah para pekerja formal dan informal (penerima upah dan bukan penerima upah), kini 

mahasiswa yang melakukan magang pun berhak mendapat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

BPJS Ketenagakerjaan Singkawang dan Akademi Kebidanan Singkawang telah sepakat dalam 

rangka menanggulangi risiko sosial akibat pekerjaan selama magang/praktik para mahasiswa 

diberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). 

 

 

 

Bila selama ini yang mendapat perlindungan adalah para pekerja formal dan informal (penerima upah 

dan bukan penerima upah), kini mahasiswa yang melakukan magang pun berhak mendapat Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan.BPJS Ketenagakerjaan Singkawang dan Akademi Kebidanan Singkawang telah 

sepakat dalam rangka menanggulangi risiko sosial akibat pekerjaan selama magang/praktik para 

mahasiswa diberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).Hal 

tersebut tertuang dalam MoU yang telah ditandatangani bersama pada kegiatan Rapat Senat Terbuka 

Akbid Singkawang di Ballrom Swissbelin.Kepala Bidang Kepesertaan KSI selaku Pps Kepala Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Pontianak, Abdul Shoheh menyampaikan bahwa proteksi ini merupakan bentuk 

kehadiran negara atas musibah yang mungkin terjadi, ketika nanti para mahasiswa melakukan aktualisasi 

atau praktik ilmu Kebidanannya di masyarakat."Iuran hanya berjumlah Rp. 16.800 per bulan. Di mana 

salah satu manfaat nya adalah BPJamsostek akan menaggung seluruh biaya pengobatan dan perawatan 

di kelas 1 sampai sembuh atau ada keputusan medis tertentu," ungkap Abdul Shoheh.Selain itu ada pula 

santunan uang selama perawatan dan manfaat beasiswa.Dia melanjutkan apabila terdapat kemalangan 

meninggal dunia, di luar magang/praktik maka santunan Jaminan Kematiannya adalah sebesar Rp 42 

juta.Program jaminan sosial ketenagakerjaan ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Indonesia 
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dalam memberikan kesejahteraan untuk para pekerja.Di mana di tahun ini, BPJamsostek telah 

menjalankan program baru yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).Program ini khusus bagi pekerja 

yang terkena PHK akan mendapat pembiayaan berupa uang selama mencari pekerjaan baru, akses 

informasi pasar langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Pelatihan Kerja. 
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Title "Mengenal Apa Itu Outsourcing, Tenaga Pengganti Honorer 2023 Author Syarkawi 

Media Meuligoe Aceh Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.meuligoeaceh.com/2022/02/mengenal-apa-itu-outsourcing-tenaga.html 

Summary Itu dia informasi terkait sistem kerja outsourcing yang akan menggantikan posisi pekerja 

honorer nanti di 2023. Pada 2023 mendatang, pemerintah Indonesia berencana menghapus 

rekrutmen untuk tenaga kerja honorer. Namun, sebagai gantinya, pemerintah 

mengalihkannya sebagai tenaga kerja outsourcing. Sistem outsourcing ini dipercaya sebagai 

solusi bagi banyak perusahaan terkait masalah kekurangan sumber daya manusia (SDM). 

 

 

Pada 2023 mendatang, pemerintah Indonesia berencana menghapus rekrutmen untuk tenaga kerja 

honorer. Namun, sebagai gantinya, pemerintah mengalihkannya sebagai tenaga kerja outsourcing. 

Sistem outsourcing ini dipercaya sebagai solusi bagi banyak perusahaan terkait masalah kekurangan 

sumber daya manusia (SDM).Di Indonesia, outsourcing pada awalnya diartikan sebagai pekerjaan yang 

tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan, sehingga pekerjaan tersebut dialihkan 

kepada pihak atau perusahaan lainnya.Merekrut pekerja outsourcing bisa menjadi strategi perusahaan 

untuk mengurangi biaya operasional. Agar lebih jelas, berikut pemaparan lengkap mengenai tenaga kerja 

outsourcing yang harus Anda ketahui.Pengertian OutsourcingJika mengutip pada UU Nomor 13 Tahun 

2003 atau UU Ketenagakerjaan, outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan 

lain atau sub-kon. Penyerahan pekerjaan tersebut dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu melalui 

perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa pekerja atau buruh.Secara singkatnya, karyawan 

outsourcing bukan merupakan karyawan dari perusahaan pengguna melainkan tenaga kerja dari pihak 

lain. Jadi, outsourcing adalah penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga yang digunakan untuk 

menyelesaikan pekerjaan tertentu di dalam perusahaan.Outsourcing awalnya dikenal sebagai strategi 

bisnis di tahun 1989 dan menjadi bagian integral ekonomi bisnis selama tahun 1990-an. Strategi kerja 

outsourcing ini kian berkembang setiap tahunnya. Outsourcing juga dikatakan mampu membantu 

menjaga ekonomi pasar bebas pada skala global. Para ahli ekonomi juga berpendapat bahwa sistem 

outsourcing mampu menciptakan insentif bagi bisnis dan memungkinkan para perusahaan untuk 

mengalokasikan tenaga kerja di tempat yang dinilai paling efektif.Dapat disimpulkan, secara sederhana, 

outsourcing adalah sebuah sistem di mana tenaga kerja yang bekerja di sebuah perusahaan atau instansi, 

namun secara hukum, tenaga kerja tersebut ada di bawah perusahaan lainnya.Pada UU No.13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya di Pasal 64, tenaga kerja outsourcing ini boleh digunakan 

untuk melaksanakan sebagian pekerjaan di sebuah perusahaan. Hal tersebut dilakukan dengan perjanjian 

tertulis antar perusahaan pengguna dan penyedia tenaga outsourcing.Perlu digarisbawahi, bahwa 

perusahaan yang menyediakan sumber daya manusia atau tenaga kerja outsourcing ini harus berbentuk 

badan hukum dan mengantongi izin dari badan ketenagakerjaan.Sistem Kerja OutsourcingSistem kerja 

atau aturan pekerjaan dari SDM outsourcing memang tidak disebutkan secara rinci di dalam UU 

Ketenagakerjaan. Namun, di Pasal 64 UU Ketenagakerjaan memang disebutkan bahwa:"Perusahaan 

dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian 

pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis".Bisa dikatakan bahwa 

perekrutan karyawan outsourcing dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa outsource. Karyawan 
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outsourcing akan bekerja untuk perusahaan dengan sistem kontrak yang dibagi menjadi dua, 

yakni:Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)Meski 

pekerja outsource bisa masuk dan bekerja di perusahaan lain, area kerja pegawai alih daya ini tetap diatur 

sedemikian rupa sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seperti, pekerjaan 

karyawan harus dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama perusahaan tempatnya ditugaskan.Ini dia 

bunyi dari Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003:"Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau 

kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang 

atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi."Agar lebih jelasnya, Anda bisa 

melihat beberapa contoh dari pekerjaan yang bisa dilakukan oleh para tenaga kerja outsourcing, di 

antaranya adalah sebagai berikut:Penjaga kebersihanKeamananPenyedia makanan atau cateringKurir 

atau PengemudiPetugas call centerPekerja manufakturFacility managementTelah disebutkan bahwa 

tenaga kerja outsourcing adalah tenaga kerja yang berada di bawah perusahaan berbeda dengan 

perusahaan tempatnya bekerja. Atas dasar tersebut, status dari tenaga kerja outsourcing ada di bawah 

perusahaan yang mempekerjakannya, bukan perusahaan di mana ia bertugas. Hubungan itu dibuktikan 

dengan surat perjanjian tertulis atas perjanjian kerja seperti PKWT atau PKWTT.Lalu, mengenai upah, hak 

perlindungan dan jaminan kesejahteraan tenaga outsourcing dibebankan kepada perusahaan yang 

mempekerjakannya, bukan perusahaan yang menggunakan tenaga kerja outsourcing.Kelebihan dan 

Kekurangan Sistem Kerja OutsourcingSebuah sistem pasti memiliki kekurangan serta kelebihan 

tersendiri. Seperti pada sistem kerja outsourcing yang tetap memiliki kedua sisi tersebut. Untuk lebih 

jelasnya, berikut kelebihan dan kekurangan dari sistem kerja ini.1. Kelebihan OutsourcingMemangkas 

biaya operasional dan menghemat anggaran untuk pelatihan. Hal ini karena karyawan outsourcing sudah 

memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh perusahaan.Dapat mengurangi beban rekrutmen karena 

dengan outsourcing, perusahaan bisa mendapatkan karyawan yang memiliki kemampuan khusus melalui 

perusahaan penyedia jasa tanpa harus melakukan sistem seleksi karyawan.Dapat mengurangi beban 

rekrutmen karena dengan outsourcing, perusahaan bisa mendapatkan karyawan yang memiliki 

kemampuan khusus melalui perusahaan penyedia jasa tanpa harus melakukan sistem seleksi 

karyawan.Dengan tenaga kerja outsource, perusahaan tidak perlu lagi mencari tenaga kerja khusus, 

mengadakan training dan mengalokasikan rekrutmen khusus. Sehingga perusahaan fokus mengurusi 

kegiatan inti bisnis tanpa khawatir dengan pekerjaan teknis yang tidak berkaitan dengan inti bisnis.2. 

Kekurangan OutsourcingTidak disarankan untuk mempekerjakan tenaga kerja outsourcing untuk 

ditugaskan di posisi pekerjaan teknis perusahaan atau kegiatan utama bisnis karena bisa meningkatkan 

peluang bocornya informasi rahasia perusahaan.Kontrak kerja SMD outsourcing cenderung relatif 

singkat.Timbul ketergantungan bagi perusahaan yang menggunakan tenaga kerja outsourcing.Itu dia 

informasi terkait sistem kerja outsourcing yang akan menggantikan posisi pekerja honorer nanti di 2023. 

Apakah Anda sudah siap dengan wacana perubahan tersebut?"Sumber: CNBC Indonesia 
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Title Nasdem Sulawesi Selatan Dampingi Korban Kekerasan 

Seksual di Gowa 

Author Muhaimin Sunusi 

Media Sindo News Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://makassar.sindonews.com/read/675585/710/nasdem-sulsel-dampingi-korban-

kekerasan-seksual-di-gowa-1643875342 

Summary Belum lama ini membuka posko pengaduan kekerasan seksual, DPW Nasdem Sulawesi 

Selatan sudah menerima pengaduan dari warga Kabupaten Gowa. Adapun kasusnya 

disinyalir terkait human trafficking alias perdagangan manusia dan sudah diteruskan oleh 

DPD Nasdem Gowa. Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPW Nasdem Sulawesi 

Selatan, Desy Susanty Sutomo mengatakan bahwa korban berinisial A berusia 16 tahun, 

diculik oleh O 40 tahun yang merupakan tetangga korban. Dia menuturkan, korban beserta 

pendampingnya sudah meminta bantuan kepada DPW Nasdem Sulawesi Selatan untuk 

mendapatkan pendampingan secara baik. 

 

 

Belum lama ini membuka posko pengaduan kekerasan seksual, DPW Nasdem Sulawesi Selatan sudah 

menerima pengaduan dari warga Kabupaten Gowa. Adapun kasusnya disinyalir terkait human trafficking 

alias perdagangan manusia dan sudah diteruskan oleh DPD Nasdem Gowa.Ketua Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak DPW Nasdem Sulawesi Selatan, Desy Susanty Sutomo mengatakan bahwa korban 

berinisial A berusia 16 tahun, diculik oleh O 40 tahun yang merupakan tetangga korban. Selama diculik 

itu, korban diduga menjadi korban perdagangan manusia, termasuk menerima kekerasan seksual."Jadi A 

selama 4 hari disertai pengancaman, obat-obatan, pemerkosaan, dan diduga menjadi korban 

perdagangan seks anak di bawah umur. Begitu penjelasan pendamping korban," kata Desy.Dia 

menuturkan, korban beserta pendampingnya sudah meminta bantuan kepada DPW Nasdem Sulawesi 

Selatan untuk mendapatkan pendampingan secara baik. Khususnya dalam mencari keadilan bagi 

korban."Dimana ada beberapa poin terhadap kasus ini yang dianggap tidak adil serta lamanya proses 

terhadap kasus ini. Salah satunya tersangka baru ditahan 5 hari lalu, setelah kasus ini berjalan selama 7 

bulan," ujar Desy.Anggota DPRD Sulawesi Selatan ini menceritakan kronologi korban diculik oleh pelaku 

O. Dimana pada 1 Agustus 2021 pukul 01.00 dini hari, dijemput oleh pelaku karena adanya ancaman 

rumah korban akan dibakar beserta orang tuanya yang berada dalam rumah."Hubungan korban dan 

pelaku ialah tetangga. Dimana korban bekerja kepada istri pelaku, untuk mengantarkan barang jualan 

onlinenya," terang Desy."Korban berekonomi lemah. Korban beserta keluarga berjalan kaki 3 kilometer 

untuk melaporkan ke Polres. Dan dari jam 1 (menunggu), baru jam 4 lewat diterima oleh aparat Polres 

Gowa," pungkasnya. 
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Title Kena PHK Mulai 1 Februari 2022 Bisa Ajukan Klaim Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP), Simak Syaratnya 

Author _noname 

Media Tribun News Jatim Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://jatim.tribunnews.com/2022/02/03/kena-phk-mulai-1-februari-2022-bisa-ajukan-

klaim-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp-simak-syaratnya 

Summary Pasalnya mulai 1 Februari 2022, klaim manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) 

dapat diajukan. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain 

untuk menghindari kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas 

kerjanya. Salah satu risiko kerja yang mungkin bisa terjadi adalah pemutusan hubungan kerja 

alias PHK. Terlebih pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, risiko PHK bisa menimpa 

pekerja di Indonesia. 

 

 

 

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya.Salah satu risiko kerja yang 

mungkin bisa terjadi adalah pemutusan hubungan kerja alias PHK. Terlebih pada masa pandemi Covid-

19 seperti saat ini, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia.Meski demikian, para pekerja tak perlu 

risau. Pasalnya mulai 1 Februari 2022, klaim manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dapat 

diajukan.Ini sesuai ketentuan di Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. BPJS 

Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK jadi badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan 

program JKP ini.Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada katagori pekerja Penerima Upah (PU) otomatis 

terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu, bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PKBU) 

dengan kategori skala besar dan menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada, yakni empat program BPJAMSOSTEK. Yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.Khusus untuk pekerja PU yang bekerja pada PKBU skala kecil dan 

mikro diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya empat program, yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN.Terdapat 

tiga manfaat program JKP, antara lain manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan 

kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan yaitu pada tiga bulan pertama 
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diberikan sebesar 45% dari upah yang dilaporkan, kemudian untuk tiga bulan selanjutnya uang tunai yang 

diberikan sebesar 25% dari upah terlapor.Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada 

peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. Sementara untuk manfaat akses informasi 

lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya 

program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan.Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan 

internalisasi regulasi terkait JKP ini dan berharap program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya 

yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja 

kembali."Seluruh insan BPJAMSOSTEK siap mengemban tugas mulia ini demi kesejahteraan para pekerja 

di seluruh Indonesia," ujarnya.Menurut Anggoro, program JKP ini seperti oase di tengah padang gurun. 

Karena hadir tepat di masa pandemi dimana banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan 

berakibat meningkatnya kasus PHK.Dengan adanya program JKP ini maka para pekerja peserta 

BPJAMSOSTEK dapat lebih tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan bagi yang 

terdampak PHK tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut kembali masa 

depan yang lebih cerah."Semoga program JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK 

dengan tetap mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja. Saya berharap pandemi ini segera 

berakhir agar dunia usaha kembali bangkit dan perekonomian segera pulih. Ini tentu akan berdampak 

positif pada pasar tenaga kerja secara nasional," tegasnya.Sementara itu, Kepala BPJAMSOSTEK Cabang 

Surabaya Tanjung Perak Dhyah Swasti Kusumawardhani menyambut positif diluncurkannya program 

baru di BPJS Ketenagakerjaan tersebut.Ini menunjukkan, pemerintah terus memperluas cakupan 

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja. "Setelah program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), Pemerintah melengkapi 

dengan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," terangnya, Kamis (3/2/2022).Menurutnya, JKP 

hadir sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja yang mengalami PHK. Tidak adanya jaminan sosial bagi 

pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja menjadi dasar pertimbangan Pemerintah 

mengadakan Program JKP ini."Jadi, program ini akan sangat membantu meringankan beban ekonomi 

para tenaga kerja yang tertimpa masalah. Ini sekaligus makin membuktikan kehadiran negara di kalangan 

para pekerja yang sedang tertimpa musibah seperti sekarang," imbuh Dhyah. 
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Summary LAGI, di Tanjungbalai. - Kota Tanjungbalai kerap menjadi tempat perdagangan manusia, 

dimana Tanjungbalai memiliki tempat yang cukup dekat dengan perbatasan Negara 

Malaysia. Hal itu mengakibatkan banyaknya yang mencoba masuk ke Malaysia melalui jalur 

tikus yang ada di Tanjungbalai. Seperti baru-baru ini, Polres Tanjungbalai berhasil 

mengamankan setidaknya ada 106 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di perairan Bagan 

Asahan. 

 

 

 

LAGI, di Tanjungbalai- Kota Tanjungbalai kerap menjadi tempat perdagangan manusia, dimana 

Tanjungbalai memiliki tempat yang cukup dekat dengan perbatasan Negara Malaysia.Hal itu 

mengakibatkan banyaknya yang mencoba masuk ke Malaysia melalui jalur tikus yang ada di 

Tanjungbalai.Seperti baru-baru ini, Polres Tanjungbalai berhasil mengamankan setidaknya ada 106 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di perairan Bagan Asahan.Dimana keberangkatan itu dibatalkan 

oleh satuan reserse Kriminal Polres Tanjungbalai bersama dengan Satuan Polisi air Polda Sumatra 

Utara.Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai, AKP Eri Prasetio saat dikonfirmasi Tribun-Medan.com 

membenarkan hal tersebut. Menurutnya, ada 106 yang diamankan oleh satuan gabungan 

tersebut."Senin(1/2/2022) kemarin kami mengamankan sebanyak 86 orang , dimana gabungan bersama 

dengan Satpol Air Polda Sumatra Utara," ujar AKP Eri, Kamis(3/2/2022).Lanjutnya, pada hari Rabu 

(2/2/2022) kembali mengamankan sebanyak 20 orang calon di rumah penampungan di Kota 

Tanjungbalai."Selanjutnya, kami kembangkan ada sebanyak 20 orang calon di rumah penampungan yang 

terletak di Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai," ujarnya.Ia mengatakan, 

bahwa 106 orang ini merupakan korban penipuan perdagangan orang dan rata-rata telah menyetor uang 

sebanyak Rp 3 juta hingga Rp 4 juta per orang."Kami saat ini masih melakukan pengembangan terkait 

kasus ini, dan akan mencari keberadaan agen ," pungkas Eri. 
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Title PHK ! Syahrul: BPJamsostek siap layani program JKP Author _noname 
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Summary >. "Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 terkait program JKP, peserta 

eksisting BPJamsostek pada kategori penerima upah (PU) otomatis terdaftar dalam program 

JKP," katanya. Syahrul selanjutnya menyatakan bahwa pihaknya sesuai diutarakan Dirut 

BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo, telah mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP dengan harapan berjalan lancar. Anggoro mengatakan bahwa program 

JKP layaknya oase di tengah gurun pasir, soalnya hadir di tengah pandemi dimana banyak 

pekerja kena PHK. Namun, dengan program JKP peserta BPJamsostek dapat lebih tenang dan 

fokus menjalankan aktivitasnya sehari-hari. 

 

 

 

Tapanuli Risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) nagi pekerja Indonesia kapan saja bisa saja terjadi. 

Apalagi pada masa pandemi. Namun, tidak perlu risau. BPJamsostek telah mendesain solusinya."Karena 

mulai 1 Februari 2022, peserta dapat mengklaim manfaat jaminan kehilangan pekerjaan (JPK)," kata 

Muhammad Syahrul, Kepala BPJamsostek Cabang Padang Sidempuan dalam keterangannya diterima, 

Kamis (3/2).Keputusan itu diatur sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. 

BPJamsostek menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan JKP seluruh Indonesia. 

>"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 terkait program JKP, peserta eksisting 

BPJamsostek pada kategori penerima upah (PU) otomatis terdaftar dalam program JKP," 

katanya.Dimana, ketentuannya yaitu bagi pemberi kerja atau badan usaha (PKBU) dengan skala besar 

dan menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada program jaminan sosial BPJamsostek (yakni 

JKK, JHT, JKM, JP tambah JKN dikelola BPJS Kesehatan)," jelasnya.Dikatakan, terdapat tiga manfaat 

program JKP anyara lain manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja dan pelatihan kerja. 

Manfaat uang tunai diberikan selama enM bulan (dimana tiga bulan pertama diberikan sebesar 45 persen 

dari upah yang di laporkan."Kemudian tiga bulan selanjutnya uang tunai 25 persen dari upah terlapor. 

Manfaat akses informasi lowongan kerja dan pelatihan kerja di selenggarakan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaa, secara gratis," tambahnya.Syahrul selanjutnya menyatakan bahwa pihaknya sesuai 
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diutarakan Dirut BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo, telah mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi 

regulasi terkait JKP dengan harapan berjalan lancar.Anggoro mengatakan bahwa program JKP layaknya 

oase di tengah gurun pasir, soalnya hadir di tengah pandemi dimana banyak pekerja kena PHK. Namun, 

dengan program JKP peserta BPJamsostek dapat lebih tenang dan fokus menjalankan aktivitasnya sehari-

hari."Sedang bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka dalam 

merajut kembali masa depan yang lebih cerah. Dengan demikian menjadi titik balik pekerja yang 

terdampak PHK tetap mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja," katanya. 
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ilmu-kewirausahaan 

Summary Peserta pelatih yang menjurus ke wirausaha seperti pembuatan roti dan kue, pengolahan 

hasil perikanan, pengolahan buah, hidroponik, dan budidaya ikan air tawar akan dibekali 

materi kewirausahaan. Balai Latihan Kerja (BLK) Belitung telah melakukan sejumlah program 

pelatihan kerja bagi masyarakat. Beberapa program pelatihan yang menjurus ke arah 

wirausaha, peserta akan dibekali materi kewirausahaan. Staf Penyelenggara dan 

Pemberdayaan BLK Belitung, Nina menyampaikan, meskipun tak membuka kelas khusus 

perempuan, namun animo bagi para perempuan mengikuti pelatihan sangat baik. 

 

 

 

Balai Latihan Kerja (BLK) Belitung telah melakukan sejumlah program pelatihan kerja bagi masyarakat. 

Beberapa program pelatihan yang menjurus ke arah wirausaha, peserta akan dibekali materi 

kewirausahaan.Staf Penyelenggara dan Pemberdayaan BLK Belitung, Nina menyampaikan, meskipun tak 

membuka kelas khusus perempuan, namun animo bagi para perempuan mengikuti pelatihan sangat baik. 

Setiap program pelatihan terbuka baik bagi laki-laki maupun perempuan."Kalau khusus perempuan 

memang tidak ada. Ada pelatihan pramugolf yang diselenggarakan melalui kerja sama DUDI (dunia usaha 

dunia industri) Black Rock Golf. Pada dasarnya semua pelatihan bisa diikuti perempuan, bahkan diving, 

pengelolaan hasil perikanan, dan pembudidayaan lele," katanya, Kamis (3/2/2022).Terhadap peserta 

pelatihan, lanjut Nina, BLK Belitung memberikan materi soft skill sebelum ke materi teknis agar 

mengetahui potensi diri terlebih dahulu. Setelah itu peserta dibekali dengan teknis sesuai dengan unit 

kompetensi pada program pelatihan yang dipilih.Peserta pelatih yang menjurus ke wirausaha seperti 

pembuatan roti dan kue, pengolahan hasil perikanan, pengolahan buah, hidroponik, dan budidaya ikan 

air tawar akan dibekali materi kewirausahaan.Tak sampai di situ, kepada lulusan pelatihan BLK Belitung 

yang menjurus kewirausahaan akan diberikan bantuan bahan workplace atau bahan baku untuk 

mendukung agar berwirausaha mandiri.Beragam produk usaha dari lulusan BLK Belitung juga telah dijual 

dipasaran, misalnya Kopi Sikok Name."Untuk pembuatan roti kue dan pengolahan ikan lebih banyak lagi 

bahkan sudah masuk ke market seputaran Belitung dan Belitung Timur. Contohnya di Beltim ada sesil 
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kue oleh Bu Adisty dan di Belitung ada Pak Didin dengan seblak keringnya," ucap dia.Baik di Belitung 

maupun Beltim, BLK tetap melakukan hal yang sama. Hanya saja, jarak yang terlalu jauh dari dari Beltim 

menuju BLK Belitung di Jalan Tanjung Kelayang, Kecamatan Sijuk membuat minat peserta dari Beltim 

agak kurang."Tapi sejauh ini kita menyiapkan asrama untuk dari luar kota, hanya saja asrama belum 

rampung 100 persen. Program pelatihan yang ada kami buka semua, untuk saat ini pelatihan 2022 ada 

program hidroponik dan budidaya ikan nila," tuturnya. 
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perusahaan-di-paser-siap-siap-kena-sanksi-disnakertrans 

Summary Jika ada laporan yang masuk ke Disnakertrans Paser, mengenai tidak diberlakukannya UMK 

tersebut dari pihak perusahaan, maka pihaknya akan melakukan pemanggilan. Upah 

Minimum Kabupaten atau UMK Paser tahun 2022 telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi 

atau Pemprov Kalimantan Timur sebesar Rp 3.062.460. Dengan besaran tersebut, UMK Paser 

mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen atau Rp. Penerapan sanksi tersebut, nantinya 

didasarkan pada aduan dari pekerja yang melapor ke Disnakertrans Paser. "UMK yang sudah 

ditetapkan sudah disosialisasikan ke perusahaan yang ada di Paser, Mereka wajib 

melaksanakan, kalau tidak, ada sanksinya," tegas Madju. 

 

 

 

Upah Minimum Kabupaten atau UMK Paser tahun 2022 telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi atau 

Pemprov Kalimantan Timur sebesar Rp 3.062.460.Dengan besaran tersebut, UMK Paser mengalami 

kenaikan sebesar 0,14 persen atau Rp.12.460, dari tahun 2021,yang sebelumnya UMK Paser sebesar 

Rp.3.050.000, Kamis (3/2/2022).Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Paser, 

Madju Simangunsong mengatakan, kenaikan upah pekerja tersebut mengacu pada peningkatan inflasi 

dan kebutuhan ekonomi masyarakat."Kami sudah sosialisasikan kepada perusahaan yang berinvestasi di 

Paser. Angka tersebut juga telah disepakati oleh Serikat Pekerja maupun pengusaha melalui Dewan 

Pengupahan," jelasnyamMadju memastikan, akan memberi sanksi bagi perusahaan yang tidak 

menerapkan UMK yang berlaku di tahun 2022.Penerapan sanksi tersebut, nantinya didasarkan pada 

aduan dari pekerja yang melapor ke Disnakertrans Paser."UMK yang sudah ditetapkan sudah 

disosialisasikan ke perusahaan yang ada di Paser, Mereka wajib melaksanakan, kalau tidak, ada 

sanksinya," tegas Madju.Jika ada laporan yang masuk ke Disnakertrans Paser, mengenai tidak 

diberlakukannya UMK tersebut dari pihak perusahaan, maka pihaknya akan melakukan 

pemanggilan."Kami akan tindak dengan memanggil perusahaan tersebut, agar melaksanakan ketentuan 

yang sudah ditetapkan," urainya.Dijelaskan, komponen UMK terdiri dari gaji pokok, tidak termasuk 
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tunjangan lainnya. Seperti jaminan kesehatan pekerja, dalam bentunk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS 

Kesehatan.Namun Disnakertrans memaklumi bagi perusahaan kecil, atau diluar sektor usaha 

pertambangan dan perkebunan, yang menjadikan tunjangan jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan 

termasuk dalam UMK."Kalau saat ini masih aman, yang jelas harus dipisahkan antara UMK dengan 

jaminan ketenagakerjaan dan kesehatannya. Kalau penetapannya kita merujuk pada PP 33 tahun 2021," 

tutur Madju.Join Grup Telegram Tribun Kalimantan Timur untuk mendapatkan update berita pilihan dan 

breaking news setiap hari. Caranya klik 

  



 

281 

 

Title BPJAMSOSTEK Siap Berikan Layanan Manfaat Program JKP Author _noname 

Media Dumai Pos News Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.dumaiposnews.com/2022/02/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-

program-jkp 

Summary Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau 

Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program BPJAMSOSTEK yaitu 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan 

Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima 

pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia. Manfaat uang tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah 

mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP ini dan berharap program 

ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya yaitu mempertahankan kehidupan yang layak 

bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali. 

 

 

 

DURI (DUMAIPOSNEWS.COM) - Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang 

didesain untuk menghindari kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya. 

Salah satu risiko kerja yang mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih 

pada masa pandemi seperti saat ini, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia.Namun tidak perlu 

risau, terhitung tanggal 1 Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

dapat diajukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang undang Nomor 11 tahun 

2020 tentang Cipta Kerja. BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan 

penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima 

pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia.Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 
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tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

Kerja atau Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan 

ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dan untuk pekerja PU yang 

bekerja pada PKBU skala Kecil dan Mikro diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya 4 program, yaitu 

JKK, JHT, JKM, dan JKN.Terdapat 3 manfaat program JKP, antara lain manfaat uang tunai, akses informasi 

lowongan kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan 

yaitu pada tiga bulan pertama diberikan sebesar 45% dari upah yang dilaporkan, kemudian untuk tiga 

bulan selanjutnya uang tunai yang diberikan sebesar 25% dari upah terlapor. Manfaat uang tunai ini 

diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. 

Sementara untuk manfaat akses informasi lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada 

biaya atau iuran tambahan.Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya 

telah mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP ini dan berharap program ini 

dapat berjalan sesuai dengan filosofinya yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali. "Seluruh insan BPJAMSOSTEK siap mengemban tugas 

mulia ini demi kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia," tegas Anggoro.Kepala Kantor Cabang 

BPJAMSOSTEK Duri, Achiruddin, Rabu (03/02/22) menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan 

merupakan instansi pemerintah yang bersifat nirlaba, tidak murni mencari keuntungan namun juga 

menjadi wadah agar bisa membantu mensejahterakan pekerja Indonesia sesuai dengan yang 

diamanahkan oleh Pemerintah RI."Tanpa penambahan iuran, tenaga kerja sudah mendapat JKP. 

Mudah2an program ini dapat dirasakan oleh seluruh pekerja yang kehilangan pekerjaannya." 

pungkasnya.Program JKP ini layaknya oase di tengah padang gurun, yang hadir tepat di masa pandemi 

dimana banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan berakibat meningkatnya kasus PHK. 

Dengan adanya program JKP ini maka para pekerja peserta BPJAMSOSTEK dapat lebih tenang dan fokus 

dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari dan 

melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut kembali masa depan yang lebih cerah."Semoga program 

JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK dengan tetap mempertahankan derajat 

hidupnya dan kembali bekerja. Saya juga berharap pandemi ini dapat segera berakhir agar dunia usaha 

kembali bangkit dan perekonomian segera pulih. Hal ini tentunya akan berdampak positif pula pada pasar 

tenaga kerja secara nasional," pungkas Anggoro. 
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Title Pemprov Lampung Gelar Apel Pencanangan Bulan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja 

Author _noname 

Media News Lampung Terkini Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://newslampungterkini.com/news/98205/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-

bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja.html 

Summary - Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, 

menjadi Pembina Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 

Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2022, di Balai Keratun Lt.III, Kamis (3/2/2022). Di akhir acara 

apel, Sekda Provinsi Lampung didampingi Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung Raden 

Muhammad Ismail dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Agus Nompitu melakukan penekanan 

tombol sirine menandai dimulainya bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional. 

Hadir juga perwakilan Polda Lampung, Korem 043/Gatam, Pelindo, PLN, serta perwakilan 

beberapa Rumah Sakit dan Perusahaan yang beroperasi di Provinsi Lampung. Acara diawali 

dengan Penyerahan Bendera Pataka K3 dari Pembina Apel kepada Unsur Pemerintah yaitu 

Disnaker, Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Perwakilan Serikat Buruh 

Pekerja (KSPSI). 

 

 

 

- Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menjadi 

Pembina Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tingkat Provinsi 

Lampung Tahun 2022, di Balai Keratun Lt.III, Kamis (3/2/2022).Acara diawali dengan Penyerahan Bendera 

Pataka K3 dari Pembina Apel kepada Unsur Pemerintah yaitu Disnaker, Perwakilan Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (Apindo), dan Perwakilan Serikat Buruh Pekerja (KSPSI).Pada Tahun 2022 ini, Kementerian 

Ketenagakerjaan mengambil tema Penerapan Budaya K3 Pada Setiap Kegiatan Usaha Guna Mendukung 

Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi, sebagai tema pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2022.Di akhir 

acara apel, Sekda Provinsi Lampung didampingi Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung Raden 

Muhammad Ismail dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Agus Nompitu melakukan penekanan tombol sirine 

menandai dimulainya bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional.Hadir dalam apel Kadis 

PSDA, Kadis Perhubungan, Kadis Kesehatan, Kadis Koperasi & UKM, serta perwakilan Dinas Perindustrian 

& Perdagangan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Cipta Karya, Dinas KPTPH, Dinas 

http://newslampungterkini.com/news/98205/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja.html
http://newslampungterkini.com/news/98205/pemprov-lampung-gelar-apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja.html
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Peternakan.Hadir juga perwakilan Polda Lampung, Korem 043/Gatam, Pelindo, PLN, serta perwakilan 

beberapa Rumah Sakit dan Perusahaan yang beroperasi di Provinsi Lampung.Klik untuk berbagi pada 

Twitter(Membuka di jendela yang baru) Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang 

baru) Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru) Lagi Klik untuk 

mencetak(Membuka di jendela yang baru) Klik untuk berbagi pada Pinterest(Membuka di jendela yang 

baru) Klik untuk berbagi di Telegram 
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Title Kemenaker ajak Daerah Wujudkan Penciptaan Lapangan Kerja dan 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

Author _noname 

Media News Lampung Terkini Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://newslampungterkini.com/news/98207/kemenaker-ajak-daerah-wujudkan-

penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional.html 

Summary "Hal ini tentunya sangat penting bagi upaya penurunan tingkat pengangguran dan 

penciptaan lapangan kerja sektor formal di era pelambatan ekonomi global karena efek 

pandemi Covid-19," kata Menaker. "Oleh karena itu, tugas kita adalah melaksanakan sebaik 

baiknya semua regulasi tersebut demi terwujudnya visi dan misi pemerintah dalam 

penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi nasional," ujar Menaker. - Gubernur 

Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menjadi 

Pembina Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tingkat 

Provinsi Lampung Tahun 2022, di Balai Keratun Lt.III, Kamis (3/2/2022). Menteri Tenaga Kerja 

Ida Fauziyah dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekdaprov Lampung mengatakan bahwa, 

salah satu langkah pembangunan ketenagakerjaan utamanya dalam hal penciptaan 

lapangan kerja, telah hadir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang 

mengamanatkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko. 

 

 

 

- Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menjadi 

Pembina Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tingkat Provinsi 

Lampung Tahun 2022, di Balai Keratun Lt.III, Kamis (3/2/2022).Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam 

sambutan yang dibacakan oleh Sekdaprov Lampung mengatakan bahwa, salah satu langkah 

pembangunan ketenagakerjaan utamanya dalam hal penciptaan lapangan kerja, telah hadir Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan terbitnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.Regulasi ini diikuti juga 

dengan beberapa peraturan Kementerian/Lembaga yang mengatur secara khusus tentang standar 

usaha/produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Semua perangkat regulasi ini 

ditargetkan mampu mendorong kemudahan berbisnis atau berinvestasi di Indonesia."Hal ini tentunya 
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sangat penting bagi upaya penurunan tingkat pengangguran dan penciptaan lapangan kerja sektor formal 

di era pelambatan ekonomi global karena efek pandemi Covid-19," kata Menaker.K3 menjadi salah satu 

substansi yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan pelaku usaha mempunyai tingkatan risiko dan 

berpengaruh terhadap perizinan berusaha.Apabila usaha tersebut memiliki risiko yang tinggi maka 

diperlukan izin, sedangkan jika memiliki risiko yang rendah, maka hanya diperlukan pendaftaran usaha 

dengan tetap berkomitmen untuk melaksanakan beberapa standar yang antara lain adalah standar 

tentang K3."Oleh karena itu, tugas kita adalah melaksanakan sebaik baiknya semua regulasi tersebut 

demi terwujudnya visi dan misi pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi 

nasional," ujar Menaker.Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru) Klik untuk 

membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru) Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di 

jendela yang baru) Lagi Klik untuk mencetak(Membuka di jendela yang baru) Klik untuk berbagi pada 

Pinterest(Membuka di jendela yang baru) Klik untuk berbagi di Telegram 
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Title Kementerian Tenaga Kerja Ajak Daerah Wujudkan Visi - Misi 

Pemerintah Dalam Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemulihan 

Ekonomi Nasional 

Author _noname 

Media Lampungprov.go.id Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://lampungprov.go.id/detail-post/kementerian-tenaga-kerja-ajak-daerah-wujudkan-

visi-misi-pemerintah-dalam-penciptaan-lapangan-kerja-dan-pemulihan-ekonomi-nasional 

Summary Bandar Lampung--- Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, 

Fahrizal Darminto, menjadi Pembina Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2022, di Balai Keratun Lt.III, Kamis (3/2). 

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah dalam sambutan yang dibacakan oleh 

Sekdaprov Lampung mengatakan bahwa, salah satu langkah pembangunan ketenagakerjaan 

utamanya dalam hal penciptaan lapangan kerja, telah hadir Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan terbitnya Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. "Hal ini tentunya sangat 

penting bagi upaya penurunan tingkat pengangguran dan penciptaan lapangan kerja sektor 

formal di era pelambatan ekonomi global karena efek pandemi Covid-19," kata Menaker. 

Regulasi ini diikuti juga dengan beberapa peraturan Kementerian/Lembaga yang mengatur 

secara khusus tentang standar usaha/produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha 

berbasis risiko. 

 

 

 

Bandar Lampung --- Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal 

Darminto, menjadi Pembina Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 

Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2022, di Balai Keratun Lt.III, Kamis (3/2).Menteri Tenaga Kerja (Menaker) 

Ida Fauziyah dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekdaprov Lampung mengatakan bahwa, salah satu 

langkah pembangunan ketenagakerjaan utamanya dalam hal penciptaan lapangan kerja, telah hadir 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan terbitnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.Regulasi ini diikuti juga 

dengan beberapa peraturan Kementerian/Lembaga yang mengatur secara khusus tentang standar 

usaha/produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Semua perangkat regulasi ini 
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ditargetkan mampu mendorong kemudahan berbisnis atau berinvestasi di Indonesia."Hal ini tentunya 

sangat penting bagi upaya penurunan tingkat pengangguran dan penciptaan lapangan kerja sektor formal 

di era pelambatan ekonomi global karena efek pandemi Covid-19," kata Menaker.K3 menjadi salah satu 

substansi yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan pelaku usaha mempunyai tingkatan risiko dan 

berpengaruh terhadap perizinan berusaha.Apabila usaha tersebut memiliki risiko yang tinggi maka 

diperlukan izin, sedangkan jika memiliki risiko yang rendah, maka hanya diperlukan pendaftaran usaha 

dengan tetap berkomitmen untuk melaksanakan beberapa standar yang antara lain adalah standar 

tentang K3."Oleh karena itu, tugas kita adalah melaksanakan sebaik baiknya semua regulasi tersebut 

demi terwujudnya visi dan misi pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi 

nasional," ujar Menaker. 
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Title Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3) 

Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2022 

Author _noname 

Media Lampungprov.go.id Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://lampungprov.go.id/detail-post/apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-

kesehatan-kerja-k3-nasional-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2022 

Summary Bandar Lampung--- Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, 

Fahrizal Darminto, menjadi Pembina Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2022, di Balai Keratun Lt.III, Kamis (3/2). 

Pada Tahun 2022 ini, Kementerian Ketenagakerjaan mengambil tema "Penerapan Budaya 

K3 Pada Setiap Kegiatan Usaha Guna Mendukung Perlindungan Tenaga Kerja di Era 

Digitalisasi", sebagai tema pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2022. Di akhir acara apel, Sekda 

Provinsi Lampung didampingi Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung Raden Muhammad 

Ismail dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Agus Nompitu melakukan penekanan tombol sirine 

menandai dimulainya bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional. Hadir juga 

perwakilan Polda Lampung, Korem 043/Gatam, Pelindo, PLN, serta perwakilan beberapa 

Rumah Sakit dan Perusahaan yang beroperasi di Provinsi Lampung. 

 

 

 

Bandar Lampung --- Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal 

Darminto, menjadi Pembina Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 

Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2022, di Balai Keratun Lt.III, Kamis (3/2).Acara diawali dengan 

Penyerahan Bendera Pataka K3 dari Pembina Apel kepada Unsur Pemerintah yaitu Disnaker, Perwakilan 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Perwakilan Serikat Buruh Pekerja (KSPSI).Pada Tahun 2022 

ini, Kementerian Ketenagakerjaan mengambil tema "Penerapan Budaya K3 Pada Setiap Kegiatan Usaha 

Guna Mendukung Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi", sebagai tema pokok Bulan K3 Nasional 

Tahun 2022.Di akhir acara apel, Sekda Provinsi Lampung didampingi Wakil Ketua III DPRD Provinsi 

Lampung Raden Muhammad Ismail dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Agus Nompitu melakukan penekanan 

tombol sirine menandai dimulainya bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional.Hadir dalam 

apel Kadis PSDA, Kadis Perhubungan, Kadis Kesehatan, Kadis Koperasi & UKM, serta perwakilan Dinas 

Perindustrian & Perdagangan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Cipta Karya, Dinas KPTPH, Dinas 

http://lampungprov.go.id/detail-post/apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3-nasional-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2022
http://lampungprov.go.id/detail-post/apel-pencanangan-bulan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3-nasional-tingkat-provinsi-lampung-tahun-2022
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Peternakan. Hadir juga perwakilan Polda Lampung, Korem 043/Gatam, Pelindo, PLN, serta perwakilan 

beberapa Rumah Sakit dan Perusahaan yang beroperasi di Provinsi Lampung. 
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Title PT Nindya Karya Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan Sarjana, 

Pendaftaran Paling Lambat 4 Februari 

Author _noname 

Media Tribun News Ambon Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Negative 

Link http://ambon.tribunnews.com/2022/02/03/pt-nindya-karya-buka-lowongan-kerja-untuk-

lulusan-sarjana-pendaftaran-paling-lambat-4-februari 

Summary PT Nindya Karya (Persero) membuka kesempatan bagi lulusan Sarjana. Melansir laman 

Instagram @kemnaker berikut informasi lengkapnya. 1. Staf Legal Litigasi (Contract Based). 

Kode 01LTGS. 

 

 

 

PT Nindya Karya (Persero) membuka kesempatan bagi lulusan Sarjana.Melansir laman Instagram 

@kemnaker berikut informasi lengkapnya.1. Staf Legal Litigasi (Contract Based)Kode 01LTGSKualifikasi :- 

Laki-laki/ perempuan, usia maksimal 27 tahun- Pendidikan minimal S1 Hukum, diutamakan di bidang 

perdata dan pidana- Menguasai aspek legalitas perusahaan, pembuatan draft perjanjian, dan perizinan 

perusahaan- Memiliki pengalaman menangani kasus litigasi- Mampu bekerja dalam timMemiliki 

kemampuan dalam mengoperasikan komputer (Ms. Power Point dan MS. Excel)- Memiliki kemampuan 

komunikasi yang baik, dinamis, dan bertanggung jawab2. Senior Staf Civil Engineer Divisi EPC (Contract 

Based) Kode: 01CE- Memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 teknik Sipil- Berpengalaman minimal 

7 tahun sebagai Engineering Design di industry minyak dan gas, power plant, atau petrochemical- Familiar 

dengan software civil and structure seperti staad pro, etabs, atau SAP- Fasih berbahasa Inggris secara 

lisan dan tulisan3. Senior Staf Process Engineer Divisi EPC (Contract Based)Kode 01PE- Memiliki latar 

belakang pendidikan minimal S1 Teknik kimiaBerpengalaman minimal 7 tahun sebagai lead process group 

di industry minyak dan gas atau petrochemical- Familiar dengan :a. Kalkulasi process engineering seperti 

pressure vessel piping and pipelineb. Software simulasi process engineering seperti with HYSYS dan 

pipesimc. Developing PFD, P&ID, UFD, dan safe chart, dllCara Mendaftar:Pendaftaran paling lambat 

tanggal 4 Februari 2022-"LokerNaker Untukmu Rekanaker!PT Nindya Karya (Persero) membuka 

kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia.Info lebih lanjut kunjungi webAyo buruan 

siapkan diri dan daftarkan diri Rekanaker!Pendaftaran paling lambat tanggal 4 Februari 2022Mention 

teman, tetangga, dan saudaramu agar mereka tahu informasi baik ini.Selamat berjuang!Wujudkan 

#IndonesiaKompeten," tulisnya. 
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Title JELANG PEMBUKAAN KEMBALI PINTU INTERNASIONAL BALI Author _noname 

Media Neraca Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.neraca.co.id/article/158660/jelang-pembukaan-kembali-pintu-internasional-

bali 

Summary Pekerja melintas di area Terminal Internasional yang lengang di Bandara Internasional I Gusti 

Ngurah Rai, Badung, Bali, Rabu (2/2/2022). Pemerintah akan mulai membuka kembali pintu 

masuk internasional di Bali bagi pelaku perjalanan luar negeri non pekerja migran Indonesia 

(PPLN non-PMI) pada 4 Februari 2022. NERACA/arafoto/Fikri. 

 

 

 

Pekerja melintas di area Terminal Internasional yang lengang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, 

Badung, Bali, Rabu (2/2/2022). Pemerintah akan mulai membuka kembali pintu masuk internasional di 

Bali bagi pelaku perjalanan luar negeri non pekerja migran Indonesia (PPLN non-PMI) pada 4 Februari 

2022. NERACA/arafoto/Fikri 
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Title BPJAMSOSTEK Siap Berikan Layanan Manfaat Program JKP Author _noname 

Media Radar Sampit Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://news.prokal.co/read/news/10295-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-

program-jkp.html 

Summary Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau 

Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh 

pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program BPJAMSOSTEK yaitu 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan 

Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima 

pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia. Manfaat uang tunai ini diberikan oleh 

BPJAMSOSTEK kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah 

mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP ini dan berharap program 

ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya yaitu mempertahankan kehidupan yang layak 

bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali. 

 

 

Jakarta - Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya.Salah satu risiko kerja yang 

mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih pada masa pandemi seperti 

saat ini, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia.Namun tidak perlu risau, terhitung tanggal 1 

Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan yang tertera dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk 

untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di 

seluruh Indonesia.Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah 

(PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha 

(PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada 

program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dan untuk pekerja PU yang bekerja pada PKBU skala Kecil dan 

Mikro diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya 4 program, yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN.Terdapat 3 

manfaat program JKP, antara lain manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan 

kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan yaitu pada tiga bulan pertama 

diberikan sebesar 45% dari upah yang dilaporkan, kemudian untuk tiga bulan selanjutnya uang tunai yang 

diberikan sebesar 25% dari upah terlapor. Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BPJAMSOSTEK kepada 
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peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. Sementara untuk manfaat akses informasi 

lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya 

program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan.Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan 

internalisasi regulasi terkait JKP ini dan berharap program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya 

yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja 

kembali. "Seluruh insan BPJAMSOSTEK siap mengemban tugas mulia ini demi kesejahteraan para pekerja 

di seluruh Indonesia," tegas Anggoro.Program JKP ini layaknya oase di tengah padang gurun, yang hadir 

tepat di masa pandemi dimana banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan berakibat 

meningkatnya kasus PHK. Dengan adanya program JKP ini maka para pekerja peserta BPJAMSOSTEK 

dapat lebih tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan bagi yang terdampak PHK 

tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut kembali masa depan yang 

lebih cerah."Semoga program JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK dengan tetap 

mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja. Saya juga berharap pandemi ini dapat segera 

berakhir agar dunia usaha kembali bangkit dan perekonomian segera pulih. Hal ini tentunya akan 

berdampak positif pula pada pasar tenaga kerja secara nasional," pungkas Anggoro. 
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Title Wakil Ketua lll DPRD Lampung Raden Muhamad Ismail Hadiri Apel 

Pencanangan Bulan K-3 Tahun 2022 

Author _noname 

Media Mediaotentik Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Neutral 

Link http://mediaotentik.com/read/10479/wakil-ketua-lll-dprd-lampung-raden-muhamad-

ismail-hadiri-apel-pencanangan-bulan-k-3-tahun-2022 

Summary Raden Muhammad Ismail, Danlanal Lampung diwakili Dandenpomal Lanal Lampung Mayor 

Laut (PM) Prasetyo Bekti, Kajati Lampung diwakili Kasi Penkum Kejati Lampung Bpk. Kepala 

Staf Korem (Kasrem) 043/Gatam Kolonel Inf Dendi Suryadi, S.H, M.H, Rabu (03/02/2022) 

Menggikuti Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) tahun 2022 

Prov. Lampung, bertempat di Balai Keratun Lt III Komplek Kantor Gubernur Lampung Jl. 

Wolter Monginsidi Teluk Betung Bandar Lampung. Turut menghadiri dalam Apel 

Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) tahun 2022 Prov. 

 

 

 

Kepala Staf Korem (Kasrem) 043/Gatam Kolonel Inf Dendi Suryadi, S.H, M.H, Rabu (03/02/2022) 

Menggikuti Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) tahun 2022 Prov. Lampung, 

bertempat di Balai Keratun Lt III Komplek Kantor Gubernur Lampung Jl. Wolter Monginsidi Teluk Betung 

Bandar Lampung.Turut menghadiri dalam Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-

3) tahun 2022 Prov. Lampung. Kapolda Lampung diwakili Dirpamobvit Polda Lampung Kombes Pol Joko 

Bintoro, Wakil Ketua III DPRD Prov. Lampung Bpk. Raden Muhammad Ismail, Danlanal Lampung diwakili 

Dandenpomal Lanal Lampung Mayor Laut (PM) Prasetyo Bekti, Kajati Lampung diwakili Kasi Penkum 

Kejati Lampung Bpk. Irdo Nanto, Kadisnaker Prov. Lampung Bpk. Agus Nompitu, Para Kadis/Kaban 

lingkungan Pemprov. Lampung.Dalam sambutannya Menaker RI, yang dibacakan Sekda Prov. Lampung 

Ir. Fahrizal Darminto, menyampaikan, " Selama dua kali penyelenggaraan peringatan Bulan K-3 Nasional, 

kita semua masih dalam kondisi prihatin dengan adanya Pandemi Covid-19 yang telah terjadi sejak bulan 

Maret 2020 dan sampai sekarang masih belum benar-benar hilang walaupun saat ini sudah melandai dan 

mulai terkendali,""Semoga pada hari-hari mendatang dengan adanya berbagai upaya, baik kedisiplinan, 

penerapan protokol Kesehatan, maupun peningkatan jangkauan vaksin, negara kita dapat segera pulih 

dari kondisi kesehatan, kondisi ketenagakerjaan, maupun kondisi ekonomi. Yang terpenting, kondisi ini 

jangan menurunkan semangat kita untuk terus menerus menggelorakan pentingnya menerapkan 
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja kita masing-masing,""Hal ini tentunya sangat 

penting bagi upaya penurunan tingkat pengangguran dan penciptaan lapangan kerja sektor formal di era 

pelambatan ekonomi global karena efek pandemi Covid-19 " tambahnya.Sebelum mengakhiri 

sambutanya Menaker RI mengajak Genersasi Milenial yang mayoritas digital native dan pekerja freelance 

untuk memanfaatkan waktu dalam mencari income tambahan dimasa pasca pandemi covid - 19, dimana 

penggunaan teknologi digital dalam kehidupan keseharian terjadi secara lebih mendalam." Karakteristik 

lainnya adalah generasi Z tidak memiliki suatu komitmen jangka panjang dan hanya melakukan pekerjaan 

selama hal itu membuat mereka merasa senang, berkonfigurasi dengan perkembangan teknologi digital, 

hal ini berpotensi meningkatkan labor turnover dan mengubah pola hubungan kerja menjadi lebih 

fleksibel seperti pola part-time, freelance, kemitraan dan sebagainya," ungkapnya. 
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Title Ahli waris tenaga kerja pendukung Pemkot Jakut terima Rp700 

juta 

Author Abdu Faisal 

Media Antara Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/berita/2682013/ahli-waris-tenaga-kerja-pendukung-pemkot-

jakut-terima-rp700-juta 

Summary Untuk itu, ia mendorong seluruh tenaga pendukung pemerintah seperti pengurus RT, RW, 

juru pemantau jentik, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Dasawisma, Lembaga 

Musyawarah Kelurahan dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta Forum 

Kerukunan Umat Beragama dan lainnya yang ada di wilayah Jakarta Utara (Jakut) bisa segera 

mendaftar menjadi peserta program BP Jamsostek. Ahli waris enam tenaga kerja pendukung 

Pemerintah Kota Jakarta Utara yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan mendapatkan uang santunan dari klaim asuransi Jamsostek total 

sekitar Rp700 juta. Kepala Kantor Cabang BP Jamsostek Kelapa Gading Evan Kurniawan, 

Kamis, mengatakan, empat orang di antara para ahli waris mendapatkan Rp42 juta dan dua 

orang lainnya masing-masing mendapatkan Rp227 juta. "Kami berikan secara simbolis 

kepada enam orang peserta, diperkirakan totalnya hampir Rp700 juta," ujar Evan di Ruang 

Fatahillah Lantai 2 Kantor Wali Kota Jakarta Utara. 

 

 

 

Ahli waris enam tenaga kerja pendukung Pemerintah Kota Jakarta Utara yang menjadi peserta Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mendapatkan uang santunan dari klaim asuransi 

Jamsostek total sekitar Rp700 juta.Kepala Kantor Cabang BP Jamsostek Kelapa Gading Evan Kurniawan, 

Kamis, mengatakan, empat orang di antara para ahli waris mendapatkan Rp42 juta dan dua orang lainnya 

masing-masing mendapatkan Rp227 juta."Kami berikan secara simbolis kepada enam orang peserta, 

diperkirakan totalnya hampir Rp700 juta," ujar Evan di Ruang Fatahillah Lantai 2 Kantor Wali Kota Jakarta 

Utara.Koordinator BPJS Ketenagakerjaan se-Jakarta Utara itu menambahkan akan bersama-sama 

memberikan kepastian perlindungan bagi seluruh tenaga pendukung di wilayah Jakarta Utara.Untuk itu, 

ia mendorong seluruh tenaga pendukung pemerintah seperti pengurus RT, RW, juru pemantau jentik, 

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Dasawisma, Lembaga Musyawarah Kelurahan dan Penanganan 

Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta Forum Kerukunan Umat Beragama dan lainnya yang ada di 

http://www.antaranews.com/berita/2682013/ahli-waris-tenaga-kerja-pendukung-pemkot-jakut-terima-rp700-juta
http://www.antaranews.com/berita/2682013/ahli-waris-tenaga-kerja-pendukung-pemkot-jakut-terima-rp700-juta
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wilayah Jakarta Utara (Jakut) bisa segera mendaftar menjadi peserta program BP Jamsostek."Dengan 

mendaftarkan diri ke dalam program BPJS ketenagakerjaan, tentu manfaatnya akan dapat dirasakan 

sendiri, khususnya bagi mereka yang pada saat melakukan aktivitas hariannya sebagai tenaga pendukung 

pemerintah," kata Evan.Wakil Wali Kota Jakarta Utara Juaini yang ikut menyerahkan uang klaim asuransi 

tersebut juga mengimbau kepada para camat dan lurah untuk segera mendaftarkan pekerja-pekerjanya 

pada program asuransi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.Imbauan itu disampaikan seiring dengan adanya 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan dan juga Instruksi Wali Kota Jakarta Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Optimalisasi 

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Kota Jakarta Utara.Karena dengan menjadi 

peserta BP Jamsostek, pemerintah bisa memberikan santunan yang layak atas kerja keras para tenaga 

kerja pendukung pemerintah kepada para ahli waris mereka, terlebih selama masa pandemi COVID-

19."Kami melihat bahwa menjadi peserta asuransi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini sangat baik bagi 

para tenaga kerja kami, hal ini dapat dilihat dari besarnya manfaat yang diterima dari keluarga pekerja 

pendukung pemerintah, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini," ujar dia.Dia 

mengimbau kepada para kepala SKPD/UKPD bisa mengoptimalkan dengan menjadikan para tenaga kerja 

pendukungnya masing-masing menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 
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Title BLK Kota Pagaralam Konsisten Beri Pelatihan untuk Masyarakat 

yang Ingin Mandiri 

Author _noname 

Media Times Indonesia Reporter  

Date 03 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.timesindonesia.co.id/read/news/394859/blk-kota-pagaralam-konsisten-beri-

pelatihan-untuk-masyarakat-yang-ingin-mandiri 

Summary Pemberian pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang ingin membuka usaha mandiri, 

hingga kini terus dilakukan UPTD Balai Latihan Kerja Kota (BLK Kota Pagaralam). Menurut 

Yulizar, para peserta pelatihan mandiri ini merupakan peserta Pelatihan Kerja Produktivitas 

Tenaga Kerja Kota Pagaralam yang telah menyelesaikan pelatihan. Meski diakui para peserta 

masih cukup kesulitan, terutama dalam penjahitan di bagian kerah kemeja," demikian 

diungkapkan Kepala UPTD BLK Kota Pagaralam, Yulizar Adriansyah, Kamis (3/2/2022). "Kita 

lihat mereka juga semangat dan sudah bisa," ucap Kepala UPTD BLK Kota Pagaralam ini. 

 

 

 

Pemberian pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang ingin membuka usaha mandiri, hingga kini 

terus dilakukan UPTD Balai Latihan Kerja Kota (BLK Kota Pagaralam).Seperti halnya yang dilakukan Tenaga 

Instruktur Garmen yang tetap setia memberikan pembekalan ilmu serta keterampilan membuat pakaian 

kepada para peserta pelatihan secara mandiri, yang berlangsung di ruang Pelatihan Garmen."Saat ini kita 

tengah memberikan pembekalan praktik pembuatan seragam kemeja dari bahan dasar. Meski diakui 

para peserta masih cukup kesulitan, terutama dalam penjahitan di bagian kerah kemeja," demikian 

diungkapkan Kepala UPTD BLK Kota Pagaralam, Yulizar Adriansyah, Kamis (3/2/2022).Menurut Yulizar, 

para peserta pelatihan mandiri ini merupakan peserta Pelatihan Kerja Produktivitas Tenaga Kerja Kota 

Pagaralam yang telah menyelesaikan pelatihan. Masih ada yang melakukan pelatihan secara mandiri di 

BLK.Dari pembekalan yang diberikan tersebut, dikatakan Yulizar, paling tidak mereka sudah mampu 

untuk membuat produk mereka sendiri, seperti di Kejuruan Garmen sesuai dengan kemampuannya. "Kita 

juga berharap dari peserta yang mengikuti pelatihan lanjutan secara mandiri, mereka bisa membuat 

usaha sendiri di luar," paparnya.Yulizar menambahkan, sejauh ini untuk proses atau tingkat capaian yang 

dimiliki para peserta pelatihan mandiri sudah dalam tahap kategori mampu dan bisa, mengingat dalam 

pelatihan yang diberikan mereka sudah lebih banyak dalam tahap praktik."Pada pelaksanaan praktik ini 

ditujukan agar mereka bisa mampu bersaing di luar. Dan mereka juga sudah mulai berinovasi dan 
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berkreasi untuk menciptakan desain baju sesuai dengan kreasinya masing-masing," sebutnya.Untuk 

peserta pelatihan mandiri dari Kejuruan Garmen, sambung Yulizar, sekarang ini hanya bertahan atau 

tinggal 5 orang dari 16 peserta saja yang mereka betul-betul mau dan ingin belajar secara serius. "Kita 

lihat mereka juga semangat dan sudah bisa," ucap Kepala UPTD BLK Kota Pagaralam ini. (*)* 
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